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VAN DEN JONGEN PAULUS (1).

I. -

Tarsus "in Cilicie.

Als een witte vlek lag Tarsus in de groene vlakte
van Cilicie op beide oevers van den Kydnus.
Van den ouden burchtheuvel te midden der stad,
waarop l1U de witrnarmeren tempel stand, keekt ge u
sneeuwblind op het effen vlak der spierwitte huizen
beneden, op de wit gekalkte gevels en terrassen, op de
poederwitte rechte straten, op de wijdsche pleinen met
fonkelend plaveisel en blinkende zuiIenrijen. Het scheIIe
zonnelicht pletste uiteen op die wemcling, dat de oagen
er zeer van deden. Die overdadige witheid werd enkel
gebroken door de donkere, sIanke cypressen en malsch
wuivende palrnboomen in de tuineri der rijke huizen,
en de sombere slingerplanten vol blauwe en hoogroode
bloemen, die over de leuning der terrassen en van de
balkoenen in de straat afhingen.
Dwars door de stad, van Noord naar Zuid, loopt
de Kydnus. De zon weerkaatst in 't heldere water lijk
in een stalen, gepolijsten spiegel; lichte galeien en
scherpe bootjes snijden er over en gIijden onder de
twee hooge bruggen door.
Zuidwaarts, even buiten de stad waar de Kydnus
tot een breede waterkorn uitzwelt en de haven maakt,
spelen en zwenken de scheepsmasten dooreen. Verderop kronkelt de zwarte Kydnus die havenkorn uit door
de groene vlakte en blonde duinen heen ; bruine schepen varen traagzaarn op traagzaam af naar de zee toe.
Ginder achter, voorbij de duinenrblinkt die heldere
zee, waarover schuiten drijven metspierwitte zeiIen,
lijk behaagzieke watervogels die hun kop naar 't water
toebuigen en hun puntige vleugels opsteken.
En. ter linker- en rechterhand, naar Oost en West,
overziet ge gansch de Cilicische vlakte. De lage effene
landen met ettelijke mollige heuveltjes op, zien lichtgroen van karen en tarwe, en donkergroen van vIas, en
(1) Dit zijn de eerste drie hoofstukken van «St. Paulus »,
een hoek in wording,
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boonen ; rijen hooge populieren kronkelen door de landerijen langs den zoom van rivieren, beken en waterleidingen ; dichte troppels wilgenboomen, staan bij slapende vijvers en moerassen ; in de malsche beemden,
onder dit lommerig geboomte, zijn bonte koeien en
ossen aan 't grazen. En hier en daar liggen witte dorpen
in die groene weelde.
Van hier gezien is de wereld bevallig maar ook
grootsch. Ten Zuid-Oosten is de groene vlakte afgesloten door de uitloopers der Syrische bergkammen,
waarover gestadig een blauwige mist hangt ; en verderop, naar 't Noorden toe, door. de hooge, blauwe
toppen van het Ainanus-gebergte. Daarachter raadt ge
Seleucië en Antiochië ; daarachter ligt de groote wereld
der Semieten, die langs den bergpas door de Amanusketen - de Syrische Poorten - met Tarsus en Klein
Azië handel drijven.
Ten Noorden, vlak achter u, komt de kronkelende
Kydnus uit een breede streep palmbosschen gekropen
achter die palmbosschen rijzen de heuvelen zacht uit
de vlakte op, deinend en zwellend, met dichte, sombere
dennenwouden begroeid ; en leunen eindelijk aan bij
het reuzengebergte Taurus. Vervaarlijk staat hij daar,
die Taurus, lijk de eindmuur der wereld, met zijn bonkige wild opeengestapelde bergen. Zijn hoogste toppen
liggen vol glinsterenden sneeuw waar de voortwente
lende dag een grillig spel op speelt van licht en donker,

van immer wisselende vlekken zonneschijn en schaduw.
Is daar de wereld afgesloten voor de Ciliciërs ?
Toch niet. Want met breeden zwaai komt een kasseiweg uit de dennenwouden op de heuvelen, loopt tegen
den Taurus op, en schiet heel hoog den engen bergpas,
de Cilicische Poorten, door. Zware wagens en lange
karavanen keineIen gaan traagzaam die baan op, naar
Kappadocië, Lykaonië, Pisidië, Phrygië, Oalatië, ja naar
den Bosphorus en naar Griekenland.
Hier ligt de brug tusschen twee werelden, de Semietsche en de Grieksche.
**

In de stad zelf zijn die twee werelden met elkaar
vergroeid : Grieksche menschen en Grieksche beschaving met Semietsche menschen en Semietsche beschav ng. En dât diep en grondig.
Wel was de oerbevolking, de huidige handwerkers-
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stand, in doorsnee Seniietisch ; maar sinds Antiochus
Epiphanes in 't jaar 171 er talrijke-Grieksche en joodsche kolonisten had heen gelokt, was de Grieksche
beschaving er frisch toegevloeid, doch mede de Semietsche aard verstevigd.
Grieksche gezichten met helderbruine oogen in,
treft gij op straat evenveel aan als hoekige • Semieten
koppen met fonkelzwarte oogen. Maar de sjouwers en
ambachtslieden die in de kroeg op de marmeren töon
bank leunen, spreken Grieksch met den waard ; de
venters en beenhouwers in den bazar spreken Grieksch
met de koopers ; de dorpelingen op de groentenmarkt
spreken Grieksch tegen de stedelingen ; de bedienden
In de banken, de makelaars bij de haven, spreken
Grieksch tegen klanten, reeders en bevrachters.
De oude goden en helden zijn niet dood maar dragen Grieksche plunjes en heeten met Grieksche namen,
Apollo, Dionysos, Hermes, Herakles, Perseïis en Triptolemos (2) ; de tempels, de raadzaal, de openbare
scholen, de markten en pleinen zijn uitgebouwd op zijn
Grieksch, met een overdaad van witte zuilen en lange
banden licht beeldhouwwerk ; het stadsbestuur, de
volksvergadering, de raad der ouderlingen, vervaren gelijk te Ephese of te Athene.
Doch Grieksche taal, godsdienst, gebouwen en
instellingen, zijn slechts de schaal van hetvolkslevèn
.

-

de kern is ()asterscli ehleven.

De Semieten, die op hun hooge kemelen over den
Amanus komen, voelen zich thuis in die wereldstad,
waar de zeden streng gebleven zijn gelijk bij hen
terwijl de wufte Grieksche avonturiers„ die door de
Cilicische Poorten afzakken of den Kydnus opvaren,
minachtend spotten en meesmuilen. Want in hun Grieksche steden loopen de vrouwen halfnaakt over straat
met lokkende oogen ; te Tarsus zijn de vrouwen zedig
en bescheiden van opschik en verhullen haar gezicht
onder kleurige sluiers. Lijf en gelaat zijn onzichtbaar.
Niemand beziet haar in de drukte ; de mannen gaan uit
den weg voor haar ; afgescheiden zijn zij van de wereld, zelfs als zij er in wandelen. Z6Ô kunnen zij overal
gaan, in de woelige bazars als in de stille tempelhallen,
over de rumoerige havenkaien, als in de vreedzame
(2) Hans Bohlig : Die Geisteskultur von Tarsos in augusteisclzen Zeitalter, bi. 57-78.
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achterbuurten. Haar sluier is haar gezag en haar veiligheid (3).
Die strenge vrouwentuçht is de triomf van het
taaie Oosten op de Qrieksche wuftheid. Tot aan den
drempel van de huisdeur mag de Grieksche geest körnen, doch niet verder, niet in 't familieleven waaruit
de toekomstige burgers groeien en de jonge stad immeraan opgekweekt wordt.
Van uit de familie waait dan ook door de stadsinstellingên de oude behoudsgezinde kastengeest der
Oosterlingen, en onderdrukt den Griekschen drang naar
gelijkheid. Want hier zijn niet alle inwoners stadsburgers met politieke rechten ; alleen zij die er voor
betalen kunnen ; de overigen die minachtend « linnenwevers » geheeten worden, moeten zieh schikken naar
den wil dier voorname käste. Ja, de vrijheidszuchtige
Grieken aanvaarden die Oostersche bestuurszeden.
*

*

*

Uit de verbinding echter van die beide rassen, van
ruimzienden mäar evenwichtigen Griekschen met onstuimigen maar taaien Oosterschen aard, is onder den
drang van land en ligging een yolk gegroeid van nüchtere zakenmenschen, met gezond verstand, doordrijvenden durf en nooit versagende volharding.
Gelijk zoovele andere Oostersche steden had hun
stad kunnen slapen in de welig heete zon, haar dagen
slijten in behaaglijke vadsigheid. Want in gewone jaren
kon zij teren op den oogst uit de vruchtbare poldervlakte en de sappige gewassen uit de groeizame tuinen ;
en desnoods, in magere jaren, het noodige graan van
overzee betrekken uit het rijke Egypte.
Maar neen ! Zij hebben van Tarsus een bedrijvige
nijverheidsstad en een drukke wereldmarkt gemaakt.
In de voorname Straten zoowel als in de achterbuurten, komt uit de huizen, van in den vroegen morgen,
het zoemend geronk der spinrokken en het zwaarmoedig
geschok der weefgetouwen. Daar wordt schaapswol gesponnen en geweven tot warme mantels ; geiten- en
kemelshaar, tot grove kleeren voor geringe Heden —,
het vermaarde cilicium — en tot tentdoek en scheepszeilen ; ruw vlas, tot hemden en rokken ; uitgelezen vlas,
(3) I. Kor. XI, 3-16.
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tot fijn linnen ; tengere plantenvezels, tot zijigen byssus
voor het ondergoed der rijke vrouwen (4).
In de voldersstraten klinkt uit de openstaande deuren, van 't een huis naar 't ander, de eentonige zang
der volders, terwijl zij in hun groote kuipen barvoets
het laken en linnen trappen, het uithangen over hooge
wijmen korven, het kaarden en kammen, met op- en
neergaanden armzwier, op maat.
Maar de Tarsiërs zien nog veel verder dan de
wallen hunner weversstad. Pompejus had er een Vrije
stad van gemaakt en ten eeuwigen dagè ontslagen van
belastingen aan het Roomsche Rijk ; Antonius, die een
tijdlang te Tarsus verbleef, liet haar wel deel uitmaken
van de Cilicische provincie, maar als vrijstad, die naar
eigen en niet naar Roomsche wetten 'leven zou ; ja,
stelde haar in- en uitvoerhandel heelemaal van tollen
vrij. Na den slag bij Aktium had Augustus al die voor-S
rechten bevestigd en was Tarsus de hoofdstad van
Cilicië geworden.
Van toen af kon de ondernemingsgeest der burgers
ruime vlucht nemen.
Van uit de gansche vlakte rollen voortaan de logge
boerenkarren naar de stad toe, vol-gestapeld met bussels grof en niet garven fijn vlas en plantenvezels. Van
over den Anianus, door de Syrische Poorten, komen
lange, trage karavanen kemels, die op hun hooge bochels
de kostelijke waren van 't Oosten aanvoeren : purperen
geborduurde kleerstoffen uit Babylonië, specerijen 'uit
Arabië, balsem van jericho, stalen klingen en messen
van Damaskus, en vooral, zware pakken uitpuilend ke
meishaar voor de weverijen.
' Van uit de Noorderpoort der stad kroop voortijds,
door de dennenwouden en over de heuvelen, die oude
landsweg, die sinds eeuwen beloopen werd door voetgangers, paarden en kemels. De Tarsiërs maakten er
een breeden kasseiweg van gelijk een Romeinsche heir
baan ; en waar hij den Taurus in schoot, door nauwe
dalen vol gladde steenen waar menschen en dieren
moeizaam over geraakten, daar ruimden zij die op,
effenden en verbreedden de baan, sloegen aan weerszijden de rotswanden weg of metselden ze bij, tot door
den nauwen pas der Cilicische Poorten.
En nu dalen over die baan de baardige herders
-

(4) Bolilig, op. cit., bi. 133. v.v.
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uit het gebergte
met pakken schaapswol op muilezels ; maar van uit de stad zelf rijden zware wagens
op, vol tentzeilen, grof cilicium, fijn linnen en byssus,
en trekken den Taurus over naar het binnenland.: [oden
uit Kappadocie zijn naar Tarsus komen wonen voor
dien handel (5).
De groote waterkom Zuidwaarts even buiten de
stad, waar de Kydnus in uitloopt, hebben zij verbreed
en uitgediept, ruime kaaien gemetseld met zware aan~
legpalen in , langs den kaaiweg heen zuilenhallen gebouwd, en achter die hallen, magazijnen en stapelhuizen,
Langs den kaairnuur, in halven ronde, liggen onafzienbare rijen bruine vrachtschepen, met koppen van
goden, vogelen, paarden en leeuwen op de hooge boegen en witte kuiven op den achtersteven, gelijk een
gereedstaande processie op een Egyptisch godenfeest.
Struische buildragers, met korten rok aan en bloote
arrnen en kuiten, gaan 'op en af over de loopplanken van
de kaai naar de schepen, dragen zware balen en pakken
op hun schoft en stapelen ze op in het donkere scheepsruim.De bevrachter zit op den grand tegen den meerpaal, met het open rekenboek op zijn knieen; luierende
matrozen liggen langsuit op het dek en zien slaperig toe.
Lage vrachtwagens hotsen over den kaaiweg en
onder de zuilenhallen door, naar de rnagazijnen toe;
slank gespierde kernels liggen daar op den grand, met
de vier pooten onder hun liji, gromrnen nog en steken
hun onderlip vooruit als zij atgeladen worden; huppelende muilezels en vlugbeenige ezels komen met lichte
pakken aangeloopen.
Een paar beschonken Negers waggelen een herberg uit, waarbinnen gelachen en geraasd wordt.
En door de havenkom tusschen. de logge vrachtschuiten heen, glijden lichte bontgeverfde galeien ; de
zon breekt in de waterbobbels die van de hoogopslaande
roeispanen regenen ; op het dek, onder het purper tentzeil,
gezongen en op fluiten gespeeld. Slanke
witte booties schieten speels over het .watcr, wijl de
lustige roeiers roepen en zwetsen naar de galeien.
Diepgeladen schepen varen uit, diepgeladen schepen varen in, traagzaam en statig ; de zingende bootslie
Schurer, Geschichie des [iuiischen Yolkes, III, bl. 23.
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juichen en wuiven naar elkaar : « Evohee ! Evohee ! »
**
Nijverheid en groothandel maken de Tarsiërs tot
wereldburgers, die ver en ruim zien, Met de kemelkaravanen gaan hun gecjachten mee naar het diepe binnenland van Azië ; met de wagens, door den Taurus, naar
Lykaonië, Kappadocië en den Pontus ; met de schepen
over zee, naar Kypros, Phenicië, Egypte, Afrika, Griekenland, Italië en de Avondlanden.
Rome mag heerschen over landen en zeeën door
zijn soldaten, landvoogden en tollenaars ; de Tarsiërs
zullen de volkeren beheerschen door hunnen handel.
Uit zulk een stad kunnen wereldveroveraars groeien,
die in hun opgang op de geringste bijzonderheden letten, zich aan alle volkeren en rassen aanpassen, door
geen tegenstand uit hun baan gedrongen wonden ; met
nuchtere zaken- en menschenkennis hun slag slaan, maar
voor wie de beschaafde wereld nog te klein zal zijn.
En fiere en zelfbewuste mannen ook. Zij hebben
hun stad gemaakt wat ze is, met haar wevenijen, haar
banen, haven, werven, dokken en stapelhuizen ; met
haar sterk bestuur dat orde en vrede houdt in vrijheid.
In het buitenland dragen zij dit sterk lokaal-patriotisme
mee, en voor landvoogden en vorsten spreken zij het
trotsche woord : « Ik ben van Tarsus in Cilicië, burger
eener aanzienlijke stad ! » (6).
Zulk volk kan geen bedelaars kweeken, daar is het
te zelfstandig voor. Wel zitten bij de stadspoorten 's
morgens, als de boeren met hun karren graan en gewassen opkomen, een paar bedelaars met den blikken
kroes tusschen de heenen. Maar 'dat zijn enkel gebrekkelijken en uitteerders. Het echte volk, de handwerkers
en de geringe middenstanders, verdienen den kost met
hun handen en hangen van niemand af : gaan zij ten
onder, dan zoeken zij arbeid elders, en wroeten des te
taaier om weer boven te komen. Uit andermans korf
te leven verfoeien zij als een vernedering ; de geringste
tentenwever kan zijn eeltige handen laten zien : « Wat
ik behoefde, hebben deze handen verdiend ! » (7).

(6) Handelingen, XXI, 39.
(7) Handelingen, XX, 34.
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Maar die vlijtige handarbeiders en ondernemende
kooplie zijn geen bekrompen zakenmenschen, die minachtend hun lip optrekken. voor geestesarbeid. Wel
integendeel. Kennis en geleerdheid staan bij hen even
hoog in aanzien als nijverheid en handel. En dat juist
dewijl zij zakenlieden zijn.
Want een wever of volder of makelaar zonder geletterdheid en kennis is een onbeholpen sukkelaar, die
niet in staat is om zijn eigen rekeningen op te maken,
zijn kwij.tbrieven en handelspapieren na te zien.
In den frisschen morgen trekken dn de knapen
naar het gymnasium op ; jongentjes uit rijke huizen met
hun pedagoog bij, die hun tabletten en boekrol
draagt ; maar evenzeer knapen uit de stegen met hun
schoolgerief onder den arm.
In de klas zitten zij op lage bankjes, leggen boekrol
of tabletten op hun knieën, en houden de ijzeren schrijfstift in de hand. De meester zit vooraan op een verhoog
naast hem staat een metalen bus vol boekrollen ; in zijn
rechterhand houdt hij zijn lange roede. Enkel naar oud
gebruik, want te Tarsus moet hij er zelden mee onder
de jongens slaan ; zij zijn vlijtig en komen ôrn te leeren.
Te huis toch zijn zij in strenge tucht gekweekt, en
vader zelf zou ze priegelen als zij het in de school
verkorven. Hij kent de waarde van de geleerdheid.
In het was van hun tabletten schrijven zij de zinnen
in 't Grieksch op die de meester voorzegt, om zonder
fouten naar de regels der spraakkunst, de taal te leeren
en hun Oostersch straatjesgrieksch uit te zuiveren.
Eén voor één treden zij vooraan in de klas ; de
meester houdt hun plaatjes voor uit stuk of gebakken
potaarde, waarop de mannen en hoofdtooneeien uit
Homerus en de andere groote dichters in reliëf op staan,
met de namen der hélden er onder.. Met de oogen op
die figuren zeggen zij van buiten de gedichten op : aanschouwelijk worden gedichten en geschiedenis in hun
hoofd gegrift.
Op hun tabletten maken zij vraagstukken naar de
vier hoofdbewerkingen der rekenkunde : optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en deelen ; en die het verder
brengen door jaren en vlijt, trekken den vierkant- en
kubiekwortel, haspelen met rekenkundige en meetkun
dige reeksen, en berekenen de oppervlakte van vierkanten, driehoeken en cirkels, naar « De Elementen » van
Euklides.
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Met die aanvankelijke kennis kunnen zij de weetgetouwen op, de volderskuipen in, den winkel in achter
den toog of 't bankkantoor in aan de wisseltafel ; ofwel
't rekenboek ter hand nemen in de stapelhuizen en op
de kaaien. Zij kennen genoeg om treffelijke zaken te
drijven.
Velen ook leeren voort en gaan over naar de hoogere scholen om enkel door geleerdheid hun weg door
't leven te n.aken.
In de groote zalen van 't gymnasium, waar hooge
platanen op de koer staan en het frisch houden, geven
de leeraars les in hoogere letterkunde, meetkunde en
wijsbegeerte. Daar zitten de banken en zetels vol studenten. Daar wordt ernstig voorgedragen, maar ook
ernstig geluisterd, uitgevraagd en geredetwist. Want
het onderwijs in de letterkunde is nog geen holle woor
denkramerij geworden en de wijsbegeerte geen spitsvondige dialektiek.
Trouwens, de stadsmagistraten zouden dat niet
dulden. Zij immers beschikken over de scholen, stellen
de leeraars aan, houden toezicht over hen en over de
studenten. En die zakenmannen verlangen zakelijk onderricht.
Wel mogen losse leeraars les geven in hun eigen
huis, leerlingen aanwerven en zich door hen laten betalen ; maar dier voordrachten zijn even degelijk en

gevuld als in de officieele scholen. Welke echte Tarsiër
zou er anders heen komen ?
Door die strenge tucht is de hoogeschool van
Tarsus over de gansche Orieksche enRomeinsche wereld vermaard geraakt. De Tarsiërs zelf loopen er hoog
mee op, en durven ze in hun lokaal-patriotischen waan
gelijkstellen niet de beroemde hooge scholen van Alex
andrië en Athene. Des te trotscher zijn zij er om, daar
er geen vreemden bij hen in den leeraarsstoel zitten
doch enkel stadgenooten en geboren Ciliciërs. Vreemde
leerlingen komen wel niet naar die provincie-hoogeschool, doch des te meer inheemschen.
Die azen op geleerdheid, niet echter uit louter
geestesgenot of om hoeken te schrijven. Wat baat
brengt dat ook hij ? Als gij dure papyrusrollen aankoopt, polieren laat en uw opstellen door boekhande
laars afschrijven, verzeilen ze dan niet allicht naar
winkel en keuken om visch in te wikkelen of puntzakjes
van te maken voor wierook en peper ?
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Neen, zakenlie zijn de Tarsiërs, ook in hun geleerdheid ; praktisch verstand leidt hun studie ; wetenschap
is een uitvoerwaar gelijk linnen en laken. Al de leerlingen droomen er van professor te worden op den
vreemde, aan de druk bezochte scholen van Rhodos,
Alexandrië, Athene, Apollonia, waar studenten uit alle
landen heen komen, waar aanzien en rijkdom voor 't
oprapen liggen.
of een betrekking te krijgen te R in het paleis
van een rijkaard, als leermeester over een jongen Romein, of als beroepsphilosooph. Maar, en dit staat vast
- daar zullen zij zich waardiger en fierder voordoen
dan de alledaagsche huurphilosophen ! Die hebben een
langen haard, dragen een onberispelijk geschikten
Oriekschen mantel gelijk voorname heldenzangers uit
den ouden tijd ; laten den meester op hun schouder leu
nen als er vreemd volk komt, praten over alles, kennen
alles, doen uitspraak over fraaie letteren, kunsten, wetenschappen en wijsbegeerte ; hebben alle landen bereisd, alle stelsels geproefd ; beraden den patroon bij
het aankoopen van vasen, beelden en juweelen, zeggen
hem wat hij bewonderen moet, fluisteren hem in wat
hij moet kennen, doen hem voorkomen als een verstan
dig man en een kunstproever ; spreken voor de vuist
zoolang de meester het maar verlangt ; doch zijn ten
slotte verwaande ijdeltuiten. En hebben dan nog een
slavenleven. 's Morgens zijn zij vroeg op, om samen
met knechten en kliënten den heer te begroeten ; loopen
op straat mee in den drom van dienaars en mouwstrijkers die vôôr- en achter hem gaan ; liggen wel met
hem en zijn gasten aan tafel, maar moeten alle hoonende
kwinkslagen van de beschonken dischgenooten verduwen en ze nog beantwoorden niet een aardigen zet.
Neen, z63 laten de huisphilosophen die uit Tarsus
komen, zich niet begekken. Zij blijven waardig en zelfbewust, en doen zich ontzien om hun gezond verstand.
Zij zijn wars van vlijerij en voetlikkerij, durven hun
meester laken en vlak in deoogen zien, beknibbelen zijn
buiteisprongen en verkeerde streken, en dwingen hem
te. handelen naar recht en reden.
De paleizen te Rome zitten vol van die fiere Tar
siërs, die zaken en nienschen kennen en invloed hebben
op den gang der politiek. Athenodoros van Kordylion
was de leermeester geweest van Cato den Jonge en
stierf in diens paleis ;'Nestor de Tarsiër was in zijn
-
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plaats gekomen ; Athenodoros de Stoïeker was de vertrouwensman geweest van keizer Augustus.
Die Athenodoros vooral was de groote man voor
de Tarsische studenten. Hij was een gewone buitenjongen uit Kanana, een dorp in de Cilicische vlakte;
was na zijne studiën te Tarsus naar Rhodos gaan leeren
bij Posidonios ; had de wereld rondgereisd en overal
voordrachten gegeven ; zag te, Apollonia in Epirus den
jongen Augustus vôôr hem op de banken zitten, trok
met hem mee naar Rome, en bleef zijn vriend en raadsman. Met eer en goud beladen was hij naar Tarsus
teruggekeerd, had de hoogeschool hervormd en frisch
bloed ingegeven ; ja, in opdracht van den keizer het
stadsbestuur omgewerkt, de democratische opvattingen
der Grieken er volkomen uitgeweerd, en het burgerrecht ontnomen aan al de inwoners die er geen vijfhonderd drachmen voor wilden betalen. In hoogen
ouderdom was hij gestorven.
In de bibliotheek van Tarsus staat nu zijn beeld
vôôr de borstbeelden der andere groote meesters uit
de school, ja, Vôôr dat van Antipater, die het hoofd
geworden was der Stoïsche school te Athene, Voor
Athenodoros hebben zijn medeburgers een heldentempeltje gebouwd met zijn standbeeld in, en telken
jare wordt zijn sterfdag gevierd door een doodenmaal
bij zijn graf. .
Waar de wetenschap baat bijbrengt, wordt zij
hooggeacht en beoefend.
Want Tarsus is een zakenstad, en wetenschap een
koopwaar.
*
**

Maar de zonnestad heeft ook haar schaduwzijde.
Die komt uit het moerassige polderland.
In den Winter zwellen Kydnus en Sarus door den
regen uit het Taurvsgebergte, stuwen hun water langs
de beken tegen stroom in, jagen vijvers en moerassen
vol en zetten de weiden onder.
Sneeuwen echter doet het zelden in de vlakte ; de
hooge Taurus ondervangt den Noorderwind, het weer
blijft behaaglijk warm, en den ganschen Winter door
bloeien de tuinen ; kort na Nieuwjaar is 't Lente, staan
de landen rood en wit en geel van anemonen en aspho
delen en botten de vijgenboomen uit.
Doch in den Zomer ook, als graan en gewassen
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door de heete zon opgewoeld worden, houdt de Taurus
de frissche Noorderbries tegen. Broedende gloed ligt
dan over 't land, drukkende zwoelte hangt in de lucht,
een klammige, kleverige zwoelte. Want het stilstaande.
water in beken en vijvers en moerassen, onder de groene
waterplanten en witte rozen, verdampt verraderlijk
een wattige doorn drijft 's avonds over het land ; als
de daghitte afkoelt, begint de vochtige lucht te rieken.
Dan worden de nienschen bekropen door de overdaagsche koorts ; liggen te ijlen en te raaskallen, dagen
aan één stuk ; hebben braaklust, tobben zich af, en vallen dan eindelijk ineen, machteloos,. onbeholpen, neerslachtig, suf ; kijken met glazige oogen voor zich uit,
ineenen dat iedereen hen veracht en voelen zich mateloos
verdrietig in die ellendige vernedering.
Kinderen alleen zijn daar onvatbaar voor ; doch
aankomende jongelieden krijgen ze al ; en van de volwassen is niemand ertegen bestand. De krachtdadigste
mannen lijden het diepst onder dien deer en die vernedering.
Dat kan ook niet louter uit de dampen van slooten
en moerassen komen, meenen de Ciliciërs ; de duivel
speelt daaronder, de koorts is een uitgezondene van
Satan (8).
Daar valt niets tegen te doen dan te wijken. Vôôr
den hoogen Zomer trekken de rijken de stad uit, Noordwaarts, naar hun villas in de lommerige dennenbosschen, op de heuvelen tegen den Taurus. Tot daar drijven de dampen der vlakte niet ; en daar is het gezond
en stemmig onder de boomen op het donzige mos en
de dikke lagen mastenspelden.
De geringe lieden echter in de stad mogen zich
laten afbeulen door den engel van Satan
II, - De jolodsche gemeente.

Evenals in al de steden van het Romeinsche • rijk
was te Tarsis een kolonie van Joden gevestigd.. Toen
reeds was de wereld hun vaderland.
Te Tarsus zullen zij zelfs vrij talrijk geweest zijn,
want de bedrijvige nijverheid en de drukke handel moeten hen aangelokt hebben. Op de werkdagen liepen zij
verloren onder de overige burgers. Maar op sabbat
(8) Lagrange : Epître cmx Galates, bi. 112.
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stonden hun kramen in den bazar leeg, bleven de
vensterluiken van hun winkels dicht, lagen hun spoelen
en getouwen stil, waren de deuren hunner wisselkantoren en de poorten hunner magazijnen toe.
In de vroegte gingen zij op naar de synagoog, met
vrouw en kindèren, om den God van Israël te loven en
te bidden, naar de voorlezingen uit Wet en profeten
en de toespraken te luisteren. 's Namiddags hingen zij
hun helkieurigen mantel om, zetten hun breedgeranden
hoed op, slenterden door de straten en over de kaaien,
keken naar de drukte der anderen, en schenen zich ongenadig te vervelen,
In de week werden zij bijwijlen naar de synagoog
opgeroepen om de belangen der gemeente te bespreken,
de belasting voor den tempel van jerusalem te betalen,
gedingen over nalatenschappen of handelsbetwistingen
tusschen twee Joden bij te wonen, of een geloofsbroeder
te hooren vonnissen die tegen Moses en de Wet gesproken had.
Want in die vreemde steden, ver van hun eigen
land, bleven zij het vrijste volk ter wereld. Zij maakten
een gemeente in de stad uit. Zij hadden hun êigen
oversten in de synagoog, die er de diensten leidden
en hardhandig ingrepen als er rumoer kwam ; maar ook
hun eigen burgerlijke voormannen en archonten, die
over hen gezag voerden juist gelijk de magistraten der
stad over de overige Tarsiërs.
Die oversten traden op als rechters in strafzaken,
telkens de wet van Moses of de gebruiken door een
jood overtreden werden ; als rechters ook in de burgerlijke gedingen tusschen Joden. Die processen werden
niet beslecht naar de wetten der stad, doch naar. de
Wet van Moses.
Bovendien mochten de Joden hun giften bijeenbrengen in de synagoog en ze jaarlijks afdragen naar
den tempel te jerusalern ; na een manslag mochten zij
in hun synagoog schuilen evenals in de heidensche tempels en er met geen geweld door de politie uitgehaald
worden ; moesten niets betalen voor de stadsfeesten
ter eere der goden van Tarsus ; waren vrij van legerdienst wijl zij op sabbat niet meer dan twee duizend
stappen mochten gaan en geen wapens dragen of mondkost aanhalen ; konden zelfs in gedingen met heidénen
niet voor het gerecht gedaagd worden op sabbat en
op den Paaschvooravond.
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Te Tarsus en in vele andere Orieksche steden hadden zij die voorrechten gekregen in den ouden tijd, van.
de Macedonische koningen. Nu stribbelden de heidensche stadsrnagistraten er wel eens tegen, verhinderden
meermaals het verzenden der tempelgelden
naar jerusalern, dwongen de Joden voor het tribunaal te verschijnen op sabbatdagen. Maar die tegenkanting duurde
niet lang. Dra kwam een decreet van den Romeinschen
landvoogd der provincie of van den keizer zelf bij het
stadssenaat aan, raarin doorgaans stond : « Wij be
velen dat de Joden mogen leven naar hun wetten en
gebruiken ; dat hun tempels het asielrecht hebben ; dat
zij naar jerusalem het geld mogen zenden voor den
dienst van Cjod en dat niemand het hun mag verhin
deren ; dat zij niet gedwongen zullen worden voor het
gerecht te verschijnen op den sabbat noch 's daags
voor Paschen na negen uur ».
. Want te Rome, bij het hof van den keizer, hadden
hun geloofsgenooten een langen arm. joodsche finan
ciers waren vaak de geldschieters of zakenmannen van
hoogstaande Romeinen, ja van den keizer zelf ; en die
hielden steeds hun hand boven het hoofd hunner stambroeders uit de provincies. Hun voorrechten stonden
vast, te Tarsus en elders bleven zij zelfstandige, gesloten gemeenten uitmaken in de steden zelf.
-

**
. Desniettemin waren de Joden te Tarsus medeburgers der stad, met al de rechten en voordeelen die
het burgerschap meebracht. Aan het burgerschap hielden zij: gelijk aan hun leven, en waren er trotsch over.
Niet- uit kinderachtige ijdelheid, gelijk de verwaande
titeljagers die met zware sommen gelds het burgerrecht
in groote steden kochten. Maar uit loutere zakelijkheid.
Want als burgers van Tarsus namen zij deel aan
de verkiezing van het senaat, van de wethouders en
van al de hooge ambtenaren der stad ; als burgers van
Tarsus konden zij tot de hoogste ambten verkozen wor
den, de leiding der stadszaken,,de gelden, het onderwijs,
de gebouwen, de haven, de feesten, ja den heidenschen
eeredienst in handen nemen. Die gebeurlijkheid vooral,
dat een Jood zou moeten zorgen voor den godsdienst
die in zijn oogen een gruwel was, rnakte de heidensche
stadgenooten soms woelig, en deed hen tieren dat het
burgerrecht van de Joden moest afgenomen worden.
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Maar steeds stelden de Joden zich schrap, lieten
de anderen razen, en vertrouwden veilig op de be
scherrning des keizers en den invloed hunner schatrijke
broeders te Rome.
, Hun burgerschap was hun macht. Vreemdelingen
hebben geen rechten, worden enkel geduld. Zij, de
joden, hebben dezelfde rechten als de Grieken. Hun
gesloten Jodengemeente is dan in den grond een genootschap van burgers, die over hun nationalen aard
zwijgen, en het gemeenschappelijk geloof op den voorgrond brengen.
**
ja, onder de Joden van Tarsus waren er zelfs,
zooals de vader van Paulus, die bovendien nog het
Romeinsch burgerschap hadden, burgers waren van
Rome. Die staken hoog boven hun stadgenooten uit.
Over die hadden de rechters van Tarsus hoegenaamd
geen gezag. Hun burgerlijke gedingen mochten • enkel
beslecht worden door een eedgerecht uit Romeinsche
burgers ; in strafzaken konden zij enkel voor een Ro
meinschen landvoogd gedaagd worden, nooit voor een
stadstribunaal ; als zij dan lijfstraffen of een doodvon
nis duchtten, mochten zij bij den aanvang of in' het
verloop van . het geding, de zaak aan den landvoogd
onttrekken en voor den keizer brengen ; zelfs tegen een
geveld vonnis in burgerlijke of strafzaken beroep doen
op den keizer ; en bleven steeds vrij van onteerende
straffen, geeseling en kruisiging.
Hoe hadden die Tarsische Joden dit hooge voorrecht bekomen ? Als Pompejus in 't jaar 66 de Cilicische
vlakte veroverd had, en kort daarna het bestuur stevig
inrichtte, werd hij daarin bijgestaan door sommige
Tarsiërs, die hij als belooning met het Romeinsche bur
gerschap begiftigde ; latertijde schonken Caesar,
Antonius en Augustus hetzelfde voorrecht aan verdienstelijke, vooraanstaande Tarsiërs (9).
Bij de inneming van jerusalem in 63 had Pompejus
ettelijke duizenden joden gevangen genomen, op zijn
zegetocht mee naar Rome gevoerd er daar als slaven
verkocht. De meesten echter deden zich gelden bij hun
meesters om hun vlijt en handigheid, werden vrijgelaten
-

(9) Rarnsay : The Cities of St. Paul, bi. 198.
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't zij uit louter genegenheid, 't zij tegen klinkende

rnunt,

en bekwamen,' door die vrijlating zelf, het burgerrecht
te Rome (10). Daar werden zij ingeschreven op de
lijsten van de stammen hunner voorrnalige .meesters,
en namen dan vaak den geslachtsnaam van die meesters over, zooals een van Paulus' vaderen den naam
van het gcslacht Paulus nam. Van die vrijgelaten waren
velen verhuisd naar Delos, naar Ephese, naar Sardes,
gewis ooknaar Tarsus en elders (1.1).
De politiek der Romeinsche keizers, landvoogden '
en veldheeren legde er tevens op aan, am het Romeinsche burgerrecht aan verdienstelijke mannen uit de provincies te schenken, aan mannen vooral die als warme
aanhangers van het Romeinsch bewind te bock .stonden.
Doordit hooge voorrecht werden zij ,uit den gewonen
volkshoop opgetiId, en groeidcn tot de aristocratie van
hun provinciestad. Op de trouw van die nieuwe aristocratie kon hetRomeinsch beheer steunen.
Vooral onder de Joden buiten Palestina liepen zulke
Romeinschgczinden zeer talrijk, 't Volk van Jerusalem
mocht in zijn godsdienstigen trots mopperen tegen de
Romeinsche overheerschers; de [oden in de groote
handeIssteden, te Antiochie, Tarsus, Alexandrie, Thessalonika en elders, waren zakenlieden, die den keizer
en zijn wetten hoogachtten, omdat hijrust en vrede
bracht en arbeid en handel gedijen liet.
Zelfs hoogstaande Romeinsche patriciers bezorgden het Romeinsch burgerschap aan vrienden uit de
provincie, Die nieuwe burgers bevorderden desgevallend in hun provinciestad de belangen van hun patroon,
hielden er toezicht op zijn goederen en geldbeleggingen;
terwijl de bescherrnheer zelf trotseh kon gaan op zijn
talrijke vrienden en klienten uit de groote provinciesteden, hun zaken vooruithielp te Rome, en er de processen bepleitte die zij er, als Romeinsche burgers,
aanhangig maakten,
Die Romcinsche burgers te Tarsus, wier have, lijf
en Ieven ten sIotte schier enkel in 's keizers handen
Iagen, werden oak op elk ander gebied ontzien, Ais
namelijk Athenodoros de lijsten der gewone burgers
van' Tarsus uitzuiverde, en allen weerde die geen vijfhonderd drachrnen betalen konden voor het stadsbur(10) Schurer, Ope cit., HI, blz, 128.
(11) Schiirer : Ope cit., III, bl. 129.
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gerschap, dierf hij toch dit bedrag niet opvorderen
van de Ronieinsche burgers, zelfs niet van geringe am
bachtslie zooals Paulus' vader.
Die bleven Vrije zonen van Israël, leden eener zelfstandige godsdienstig-nationale gemeente, burgers eener
aanzienlijke Grieksche stad, en mede burgers van Rome
dat de wereld beheerschte.
.

**

Om wille van dien uitzonderlijken, bevoorrechten
toestand der Joden, was in vele Gri - eksche steden het
verkeer tusschen hen en de heidenen iet immer malsch.
Wel integendeel. Vaak leefden zij op krijgsvoet met de
Grieken.
De magistraten zagen met leede oogen het afdragen van het tempelgeld naar je tusalem ; de Joden waren
burgers, doch goddelooze burgers, want zij vereerden
de stadsgoden niet ; ja, slechte burgers, want zij deden
niet meè aan den eerdienst der keizers. Waar de Grieksche magistraten er kans toe zagen, trachtten zijn hun
stad te ontmaken van die lastige, droeve burgers ; als
het gepeupel door dwaze praatjes of onhebbelijke trekken van Joden aan 't gisten viel, dan werden de messen
getrokken, de kinderen Israël's in hun synagoog be-.
legerd, en die op straat dierven komen, met-vuisten en
knuppels bont en blauw geslagen.

Die honden van Joden, zooals 't volk ze heette,
werden echter eerder veracht dan gehaat. Meer dan
geweld kregen zij plagerijen en loensche streken te
verduwen. Heidenen kochten den grond op bij de deur
der synagoog, bouwden er winkels, timmerden er kra
men op, en lieten slechts een nauwen doorgang om
naar het bedehuis te gaan. Of als de Israëlieten op
sabbat in de synagoog waren, zetten de Grieken een
groote, aarden kom vlak voor de deur, offerden er
vogelen in ter eere der goden, en lieten het offerbloed
in de kom lekken. Dat was een gruwel ! want door het
sacrificie was de synagoog ontwijd ; de kom zelf was
onrein, geen jood dierf ze anaraken. Dan moesten magistraten en politie komen om die kom weg te nemen (12). Of als de Grieken woelig werden en eenige
jonge belhamels voorop liepen, stampten zij de deur
der synagoog in, en zetten er het beeld van den keizer
(12) F1. Jos., B. J., II, 25.
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op de eereplaats, tegen het schrijn met de Wetboeken.
**

Te Tarsus echter zullen die baldadigheden en piagerijen zelden of nooit voorgekomen zijn. De Joden im
mers waren mede van de oude herstichters der stad
geweest ; van oudsher waren zij er niet de Grieken
grondig vermengd ; z66 dat geen acht meer geslagen
werd op hun uitzonderlijken toestand en hun voorrechten. Hun verkeer met de heidenen kan er zelfs zeer
gemoedelijk geweest zijn.
Wel werden er op hun kap de gewone lasterpraatjes en aardigheden verteld, die te Alexandrië door den
haat tegen de Joden verzonnen waren, en van daaruit
door matrozen, kooplie ,reizigers, liedjeszangers en
schrijvers over, de gansche beschaafde wereld rondge
dragen werden.
Als de lëeraren der Tarsische hcogeschool toevallig over barbaren spraken, flapten zij er soms uit, dat
de Joden de domsten der barbaren waren, lager stonden
dan Marcomannen, Quaden en Sarmaten, dat zij geen
enkel groot geleerde of wijzen man voortgebracht had
den, dat zij nooit iets uitgevonden hadden op 't gebied
van wiskunde of wijsbegeerte. De leerlingen meesmuilden schamper bij die spotternij ,doch daar bleef het bij.
Onder de zuilengangen op de markt, in de kroegen,
bij avondfeesten, vertelden praters en zwetsers er grappige geschiedenissen over, De Joden waren eigenlijk afkomstig uit Egypte. Eens liep het land vol melaatschen,
arme dompelaars die bij de tempelpoorten bedelden en
de kwaal voortzetten. De koning van Egypte haalde ze
bijeen, en verbande ze naar de steengroeven van den
Sinaï. Er waren ook ettelijke Egyptische priesters - bij,
met een zekeren Moses vooraan, die gezag bekwam over
het volkje, het van godsdienst deed veranderen en er
mee naar judea optrok. Onderweg kregen zij allen nog
zweren onder de oksels. Maar den zevenden dag, bij
het einde van den tocht, waren zij ervan genezen. Daarom vieren zij nu den sabbat, willen van geen melaatschheid meer hooren spreken, en aanzien de melaatschen
als onrein.
Waarom eten de Joden geen zw:ijnenvleesch dat de
Grieken zoo graag lusten ? waarom iaten zij de zwijnen
oud worden in hun land, dooden ze niet en achten ze
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dus even hoog als menschen ? Omdat de zwijnen puisten
krijgen gelijk melaatschen, de eigen voorouders der
Israëlieten, en evenveel eerbied waardig zijn als die
voorouders.
Waarom eten de Joden op de Paaschdagen enkel
ongedeesemd brood ? Ter gedachtenis van het graan
dat zij bij hun uittocht uit Egypte gestolen hadden.
Waarom vasten zij ? Ter gedachtenis van den honger
dien zij op hun tocht door de woestijn geleden hebben.
In den tempelschat te ierusalem hebben zij een
zwaren gouden ezelskop dien zij aanbidden. Erger nog,
in den tempel wordt elk jaar een Griek gemest : hij
ligt heelder dagen in een mollig bed, en heeft voor hem
een tafel staan met het lekkerste vleesch op en den
keurigsten visch. Als hij een jaar lang goed gevoed is,
wordt hij naar een bosch gevoerd, geslacht en plechtig
als sacrificie geofferd ; de Joden eten. een deel van zijn
vleesch op, werpen het overschot in een groef en zweren
dat zij de Grieken eeuwig zullen haten.
En dat doen zij ook. Aan onbesnedenen wijzen zij
verkeerd den weg, geven het verloren goed niet weer,
helpen hun gevallen paarden en kemelen niet op, ja
kappen ter sluik hun fruitboomen af (13).
Te Tarsus zullen de spotvogels zelf niets van die
aardigheden geloofd hebben. Zij kenden de Joden wel
beter. Maar 't was nu eenmaal in de zeden die praatjes
op te halen.
**
Doch, gelijk overal, hebben de Joden onder de
heidenen talrijke vrienden, aanhangers, onderhouders
van hun godsdienst, die zij « Godvreezenden » heeten
ja zelfs bekeerlingen, die zij « hun proselieten » noemen.
Te Tarsus wellicht meer dan elders, dewijl zij daar
machtig zijn, en van oudsher.
Kon het ook anders ? De kracht van het heidendom stak enkel in zijn uiterlijkheden, in zijn tempels,
beelden, feestelijke optochten en sacrificies. Maar rechtschapen geesten, eenvoudigen zoowel als geleerden, die
den ondergrond doorpeilden, stonden ontredderd voor
zijn vunzige ijdelheid. Op school leerden zij het ontstaan
en het levensverloop der goden aan in gedichten en
gezangen ; op de tempelfriezen stonden die lotgevallen
(13) F1. Jos., Contra Appionem, passirn.
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uitgebeeld . En welke goden ! Een gansche pende, gelijk
de wilde jargersstammen in het Taurusgebergte. Elk
heeft zijn hok gelijk de 'huisdieren,; de een in de zee,
de ander onder den grond ; de oudsten liggen met ketenen vast in de hel. Die in .den hernel wonen hebben
een hoofdrnan dien zij «vader »heeten, maar die ten
slotte een dwingeland is ; zijn vrouw, zijn broer, zijn
dochter die uit zijn hersenen geboren is, spannen tegen
hem samen om hem van zijn troon te stooten zooals
hij zelf er zijn vader afgestooten heeft.Sommigen zijn
[ong, anderen in de bloeijaren,and~ren stokoud. Zij
deden aIle stielen en bedrijven, waren smid, wever,
krijgsman, vechtersbaas, harpspeler, boogschutter;
mengden zich in de strijdigheden der menschen, vochten tegen hen, werden er door gekwetst, huilden en
vloekten van de pijn ; waren ontuchtigaards, verieiders
en echtbrekers, en konden aleens niet verhinderen
hun bastaardkinderen verdronkenwerden (14). Ze waren weI machtig, maar niet ahnachtig, en moesten zich
schikken naar de stalen wetten van het noodlot, juist
gelijk de menschen,
Daar tegenover staat de God dien de .joden vereeren, Die is eenig, almachtig, onzichtbaar, die heeft
hernel en aarde geschapen, die is en ziet overal : die
doorschouwt de donkerblauwe zee maar ook de harten
en nieren der menschen. Die aIleen is z66 groot en verheven, dat Hij onder geen beelden kan of magvoor-

gesteld worden.
Wat vermogen de oude goden wel om de menschen
te bevredigen ? VIas en boonen en graan 'en druiven
kunnen zij doen gedijen ; aan scheepslieden een voorspoedige vaart bezorgen, klanten naar de winkels sturen, van koorts en hoofdpijn genezen als zij goed gemutst zijn, Doen zij het werkelijk ? .., En de almachtige
en onzichtbare God van Israel dan? Die vermag oneindig meer. Die beloont het goed en bestraft hetkwaad
reeds op aarde, maar die heeft heerlijke dingen beloofd
voor later : wie zijn geboden onderhoudt, den sabbat
viert, offeren laat te jerusalem, Hem 100ft in de synagoog, zal na den dood eeuwig gelukkig'leven bij Hem.
Och, '8 menschen hart droornt van eeuwigen vrede en
van dien spreekt alleen Israel's God !
En welke Griek kent den wil der godenbende?
Fl. [os., Contra Appionern, II, 8.
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Hoe moeten de menschen hun believen ? Grillig zijn zij
gelijk de meeuwen over den Kydnus ; en wat aan één
god bevalt, mishaagt aan zijn vrouw of broer. Nooit
wordt in de tempels daar bescheid over gegeven ; de
lieden juichen mee als het bloed der offerdieren over
't altaar lekt, zij zingen als de walmende rook van 't
vet tusschen de kolommen wegdwarrelt ; zij dansen
rond het altaar en op de tempeltrappen met groene
kransen op den kop ; en als zij thuis komen en hun
kransen afleggen mogen zij peinzen « Is 't nu goed ?
Deed ik naar den wil der goden ?. . . Mysterie !. . . geen
priester of magistraat maakte ooit dien wil kenbaar !... »
Maar ga dan op sabbat luisteren naar de voorlezingen in de synagoog, hij de Joden ! Die zijn zeker,
die kennen den wil van God, tot in de puntjes. Die
weten waar en wanneer God zijn Wet aan Moses gaf;
wanneer en hoe hun God tot hun wijze mannen en profeten gesproken heeft. Dat staat allemaal beschreven
in oude boeken ; daaruit wordt voorgelezen, dat wordt
verder uitgelegd door wetgeleerden. Daar is alles geregeld wat de rnenschen moeten doen en laten, alles ;,
en dat alles is door God voorgeschreven. Bij hen geen
zoeken en tasten en raden, gelijk bij de heidenen ; bij
hen staat alles vast.
En als gij op reis te Antiochië komt, of te Salamis,
te Rhodos, te Ephese, ga daar de eerste de beste synagoog op sabbat binnen. Daar hoort ge weer uit

dezelfde boeken voorlezen als te Tarsus : daar hebben
de joodsche kooplie, en wisselaars en sjacheraars en
volders weer dezelfde opvattingen als te Tarsus over den
Schepper van hemel en aarde, die de Wet aan Moses
gaf, die de wereld bestuurt, die zelf voorschrijft hoe
Hij zal gediend worden door gebed en Sabbat en offer
en reinheid. Eenheid in vastheid_. (15).
**

De joden zelf zijn de meerderwaarde van hun godsdienst tegenover het heidendom bewust : zij steunen
op hun Wet, roemen op Uod,weten Zijnen wil, kunnen
uitmaken wat het beste is, door hun kennis der Wet
betrouwen dat zij leidslie zijn der blinden, licht voor
die in duisternis zitten, onderrichters der onwijzen,
leermeesters der onwetenden (16).
(15) F1. Jos., Contra Appionem, II, 9.
(16) Romeinen, II, 17-20.
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Talrijke heidenen laten zich onderrichten en onderhouden een deel althans van de Wet. De meesten nemen
er uit over wat bij hun aard en hun stand past. Vrouwen
vooral uit de rijke hurgerlij worden bekoord door Israël's godsdienst.
Velen van die Godvreezenden gaan op sabbat naar
de synagoog en luisteren ; thuis bidden zij elken dag
de zegeningen ter eere van Israël's God, maar laten de
beelden van Aphrodite en Apollo en den Heer van Tar
sus in hun voorhof en hun eetkamer staan.
Anderen vieren gansch den sabbat mee. Op den
vooravond, bij zonsondergang, zetten zij olielampkens
in hun venster, arbeiden niet op sabbat, doen hun werkwinkel of magazijn toe, koken dien dag geen spijzen,
wonen den synagoogdienst bij. Doch 's anderendaags
laten zij wel een schaap slachten op 't altaar van Dionysos, en nutten vromelijk het offermaal met andere
heidenen. Te Elceusa, in West-Cilicië, hebben derge-.
lijke Oodvreezenden een genootschap gesticht van Sab
batisten, 0111 den Sabbatgod op sabbat te vereeren (17).
Anderen doen meer, en onderhouden mede de spijsvoorschriften uit de joodsche Wet. Die voorschriften
komen aan de heidenen wel zonderling voor. Is zwijnenvleesch niet het keurigste gerecht op de tafel der Grieken ? Paardenvleesch en haas kan men nog laten staan,
maar den lekkersten schotel ? Dat was zwaar...
Ernstige Oodvreezenden zouden ook wel de voorschriften over de reinheid willen naleven. Maar is dat
wel doenbaar te Tarsus ? 0e woont onder 't zelfde dak,
ge arbeidt samen niet andere Grieken, die geen besef
hebben van zulke zaken ; die steeds onrein zijn om
geslachtelijke voorvallen, het aanraken van lijken, het
nutten van offervleesch uit de tempels dat in de beenhouwerijen te koop ligt, en om honderd andere oorzaken. Dier onreinheid loopt op u over, kleeft aan uw
lijf en kleeren. Kunt ge dan ooit rein zijn ? Neen, maar
ge kunt op vaste dagen in 't bad gaan en die onnein
heden afwasschen.
. Al die heidenen die den God van Israël vereerden,
den sabbat vierden, de voorschriften nopens spijzen
en reiniging onderhielden, waren wel Godvreezenden,
maar toch geen proselieten of leden van de joodsche
gemeente. Om dat te worden, moesten zij zich laten be
(17) Schürer : op. cit., III, bi. 167.
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snijden, en daar waren de Grieken biter afkeerig van.
' Wie dien stap deed, moest vooraf het reinigingsbad
in, want elke heiden is onrein ; dan werd hij besneden
en liet offeren te ierusalem : bloed moest voor hem gesprengd worden ter verzoening. Na de besnijdenis werd
de bekeerling door de Joden een « nieuw schepsel »
geheeten ( 18) ; hij moest de gansche Wet naleven, was
bij de gemeente ingelijfd en had dezelfde voorrechten
als de geboren Israëlieten.
Te Tarsus echter, waren de meesters in Israël zeer
toegeeflijk en drongen niet te zeer op de besnijdenis
aan als er bezwaren in den weg lagen. De eeredienst
was immers meer innerlijk dan uiterlijk ? Thuis moes
ten de bekeerlingen maar aandachtig de boeken van
Moses lezen. Maar hun werd wel op het hart gedrukt,
zich vôôr hun dood te laten besnijden, gelijk men het
vaargeld betaalt vôôr het afvaren van het schip (19).
Niet al de Godvreezenden en proselieten bleven
getrouw aan de Wet, want de Wet is lastig vooral in
haar spijsvoorschriften. Maar allen toch, onbesnedenen
of besnedenen, verhoogden de macht en den invloed
der joodsche gemeente.
-

,

(Wordt vervolgd.) •

TH. VAN TICHELEN.

(IS) II Kor. V, 7 ; Ga!. V!, 15.
(19) Lagrange : Le Messianisme, bi. 286.

EEN .PREEK VAN BR. JOHANNES TAULER, O. P.,
OP DEN HEILIGEN KERSTDAG.
Hoe God in den mensch wordt geboren,

Puer natus est nobis, et filius daius est
nobis. (Jes. IX, 5.)

Vandaag viert men, in de heilige christenheid,
drieerlei geboorten, waarin ieder christenmensch zoo
groote vreugde en zulk genoegen zou moeten scheppen,
dat hij buiten zich zelf kon raken van verrukking, van
lietde, van dankbaarheid en inwendige blijdschap ; de
mensch, die daarvan niets gevoelt, die heeft reden genoeg, om bevreesd te zijn.
De eerste en de verhevenste geboorte is die van
den Eeniggeboren Zoon, door den hemeIschenVader
in godlijk wezen en in onderscheid der personen geteeld,
De tweede geboorte, die men vandaag viert, is de
baring door een moeder, die in de bevruchting haar
maagdelijke kuischheid en volkomen onbevlektheid bewaarde,
,
De derde geboorte bestaat hierin, dat God door
Zijn genade en liefde, aIle dagen en ieder oogenblik, in
een goede ziel, in waarheid, geestelijk wordtgeboren.
Deze drie geboorten viert men vandaag met drie
missen :
'
De eerste mis zingt men in den donkeren nacht en
zij begint aldus : Dominus dixit ad me: «Filius meus
es tu, ego hodie genal teo » De Heer heeft nzij gezegd:
« Gij zijt Mijn Zoon, Ik heb U heden gebaard» (1). Die
mis beduidt de ongeziene geboorte, die geschiedde in
de donkere verborgen onkenbaregodheid.
De tweede mis begint met het vers : Lux fulgebit
hodie super nos. Het Ziehl zal heden over ons stralen (2) ;
en zij herinnert ons aan den glans van de vergoddelijkte
menschelijke natuur en daarom wordt zij deels in het
donkere, deels bij daglicht gelezen : Zij is het zinnebeeld van een geboorte die OTIS deels kenbaar, deels
onkenbaar is.
(1) Ps. I, 7.

(2) Jes. IX,. 1.
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De derde mis zingt men op klaarlichten dag en
zij begint alzoo : Puer nattis est nobis et filius, datus

est nobis. Een kind is ons geboren, en een zoon is ons
geschonken (3). Zij brengt ons de beminnelijke. geboorte te binnen, die alle dagen en ieder oogenblik in
elke goede godvruchtige ziel moet geschieden en er
ook werkelijk geschiedt, als zij er slechts hare aandacht op vestigt en haar liefde er toe keert. Want, om
deze geboorte in ons te gevoelen en gewaar te worden,
is het noodig al onze zielskrachten inwaarts te halen
en samen te trekken. In die geboorte dan, wordt ons
God zoo eigen, hij stelt zich zelve zoo volstrekt in
ons bezit, dat geen eigendom ooit meer volkomen was.
De tekst toch zegt : Ons is een kind geboren, en ons is
een zoon geschonken. Hij behoort ons, Hij is geheel ons
eigen, meer dan elk andere bezitting, want Hij wordt
in ons geboren altijd en zonder aflaten. Van die be
minnelijke geboorte die de laatste mis bedoelt, willen
wij nu het allereerst spreken. .
**

Hoe zullen wij bereiken dat deze edele geboorte
in ons geschiede met al hare voortreffelijkheid en vruchtbaarheid ? Dat zullen wij leeren, als wij de eigenschap
van de eerste, de vaderlijke geboorte beschouwen, van
die, namelijk, waardoor de Vader Zijnen Zoon in de
eeuwigheid voortbrengt.
Gods goedheid heeft zulk een overvloed aan overwezenlijken rijkdom, dat Hij zich zelve niet inhouden
kon ; Hij moest zich uitstorten en zich mededeelen
want : « Gods natuur en wezen » (zeggen Btius en
S. Augustinus) « zijn van dien aard dat Hij Zich zelve
moet geven ». God heeft Zich dus medegedeeld in de
voortkoming der goddelijke personen en wijders heeft
Hij Zich uitgestort in Zijn schepselen. Hierom sprak
S. Augustinus : « Omdat God goed is, daarom zijn wij,
en al wat de schepselen goeds hebben, dat hebben zij
alleen te danken aan Gods wezenlijke goedheid ».
Welk is nu de eigenschap die wij moeten beschouwen en nagaan in de vaderlijke geboorte (d. i.
de geboorte door den Vader) ? -- Krachtens Zijn persoonlijke hoedanigheid [van vader] keert de Vader
in Zich zelve met Zijn goddelijk verstand ; in een hei(3) Jes. IX, 5.
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dere bevatting doorziet Hij in Zich zeive den wezenlijken afgrond van Zijn eeuwig wezen en door dit bloote
begrijpen spreekt Hij Zich zelf uit te eenen male in een
woord, dat Zijn Zoon is; het erkennen van Zijn eigen
zelf en de geboorte van Zijn Zoon in de eeuwigheid
zijn dus eenerlei, De Vader blijft binnen-in vanwege
Zijn eenheid van wezen, en Hij treedt buiten Zich zelf
door onderscheiding der personen,
'
De Vader gaat dus in Zich zelve en erkent Zijn
eigen zeIf; dan treedt Hijbuiten .Zich zelf door het
baren van Zijn eigen beeld, dat Hij eerst erkend en begrepen heeft ; en eindelijk keert Hij weder in Zich om
volkomen welgevallen in Zijn eigen zelf te scheppen.
Dit zelfbehagen vloeit uit in e'en onuitsprekelijke Iiefde,
die daar is de Heilige Geest. Op die wijs bIijft God
binnen-in, treedt naar buiten en keert dan weer in.
Ieder uitgaan geschiedt dus enkel om het weer-ingaan ;
en hierom is de omloop van het hemelgewelf een alleredelste en allervolmaaktste beweging, want zij keert
allereigenlijkst terug tot haren oorsprong en haar uitgangspunt. En zoo is ook de levensloop des menschen
alleredeist en allervolmaaktst, wanneer hij allereigenlijkst weer tot zijn oorsprong terugkeert.
Die eigenschap die de hemelsche Vader bezit om
in Zich te gaan en dan buiten Zich zelf te treden, die
moet ook de mensch hebben die een geestelijke moeder
wil worden van God: hij moet altemaal inzich keeren
en dan weer uitgaan.
Hoe is dat te verstaan ?
De ziel heeft drie edele krachten, waardoor zij
een zuiver beeld is van de heilige Drievuldigheid : het
geheugen, het verstand en den vrijen wil, Met' deze
drie vermogens kan zij God begrijpen en ontvangen,
zoodat zij ontvankelijk wordt voor aJ. wat God is en
heeft en geven kan; met hun hulp kan zij reeds in
de eeuwigheid zien; want de ziel is geschapen tus- '
schen tijd en eeuwigheid : met hare opperste krachten
behoort zij tot de eeuwigheid, met hare laagste, zinlijke, dierlijke vermogens behoort zij tot den tijd. Maar,
wegens het maagschap dat de opperste krachten met
de laagste verbindt, is de ziel nu met beide in den tijd '
en de tijdelijke dingen uitgevloeid. Deze verwantschap
vergemakkelijkt inderdaad het verstrooien zoo zeer, dat
de ziel altoos bereid is gansch in de zinnelijke dingen
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uit te loopen en zoodoende ,wendt zij zich af van de
eeuwigheid.
Maar waarlijk, er moet noodzaaklijk een terugvloeien gebeuren, wil men deze geboorte in zich vieren
er moet een krachtig inkeeren plaats hebben, een binnenhalen en inwendig verzamelen van al onze krachten,
de laagste zoowel als de opperste, en al die verstrooing
moet tot eenheid herleid worden : want, vereenigd, zijn
de dingen altijd krachtiger. Wil een schutter zijn doel
oog toe, opdat het an
gewis treffen, dan doet hij zijn één
der des te nauwer moge mikken. Wie een ding wil grondig leeren kennen, die keert er al zijne zinnen naar en
dringt ze samen in de ziel waaruit zij gevloeid zijn.
Evenals alle takken van een boom uit den stam schieten,
zoo loopen alle krachten, de zinnelijkè, de gevoelige en
de werkzame krachten, samen in de opperste krachten,
in den grond der ziel. - Dit is nu het ingaan.
Willen wij nu dat een uitgaan geschiede, ja, een
zich-verheffen buiten en boven ons zelf, zoo moeten
wij alles verloochenen wat ons eigen is in ons willen,
ons begeeren en ons handelen ; dan moet er enkel overblijven een bloot, louter god-beoogen en niets van ons
eigen : geen wensch iets van ons eigen te zijn, te wor
den of te winnen, op welke wijs het ook weze ; maar
enkel de wil Hem te behooren en Hem de plaats te
ruimen op de verhevenste en innerlijkste wijze, opdat
Hij zijn werk in ons volbrengen moge en in Qfl5 ge
boren worde, zonder dat wij Hem daarin belemmeren.
Inderdaad : daar twee willen één worden, moet zich
de eene lijdend houden en de andere werkend : wil mijn
oog een beeld aan den wand opnemen, of welk voorwerp ook, zoo moet het zelf van alle beelden ledig
zijn. Hield het eenig beeld van een of andere kleur,
het zou nooit een andere kleur kunnen waarnemen ; desgelijks : indien het oor een geruisch inhoudt, zoo zal
het nimmer een geluid hooren.
Welk ding ook ontvangen moet, dat moet noodzakelijk ijdel, ledig en bloot zijn. Daarom sprak S. Augustinus : « Giet uit om gevuld te kunnen worden, ga
uit om te kunnen ingaan ». En elders zegt hij : « 0 edele
ziel, 0 edel schepsel, waarom zoekt gij buiten u zelf
Hem, die altemaal en allerwaarlijkst en klaarblijkelijk
in u is ; en vermits gij Gods natuur deelachtig zijt, wat
gaan u dan de schepselen aan en wat hebt gij met hen
te doen?»
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Indien de mensch de stede, ni. zijn zielegrond, aldus voorbereidde, zoo lijdt het geen twijfel of God
moest ze geheel en al vervullen ; zoo niet, de hemel zou
liever scheuren en zelf de ledige ruimte vullen. Nog
minder is het echter God mogelijk de dingen leêg te
laten staan : het zou tegen zijn geheele natuur en zijne
gerechtigheid streven. - Daarom moet gij stilzwijgen,
dan kan het Woord dezer geboorte worden uitgesproken en gij kunt het vernemen ; maar wees zeker hiervan : wilt gij spreken, dan moet Hij zwijgen. Men kan
het Woord niet beter dienen dan met te zwijgen en te
luisteren. (haat gij nu geheel en al uit, dan gaat Hij,
zonder twijfel, altemaal in : evenveel naar binnen als
naar buiten, niet meer en niet minder.
Van dit uitgaan vinden wij een gelijkenis in het
boek Mozes (4), waar God Abraham gebood, uit zijn
land te trekken en te scheiden van zijn geslacht : « Hij
wilde hem toonen alle goed ». Alle goed : dat is die goddelijke geboorte in ons, die is op zich zelf alle goed.
Zijn land of zijn erf waaruit hij moest trekken : dat
is het lichaam met al zijne lusten en losbandigheden.
Zijn geslacht : daaronder verstaan wij de neigingen der
zinnelijke krachten en hunne verbeeldingen, die het lichaam na zich trekken en mêsleepen ; zij veroorzaken
gemoedsbewegingen van lief en leed, van vreugde en
droefenis, van verlangen en vrees, van kommer en lichtvaardigheid. Die maagschap is ons zeer nauw verwant;
des te zorgvuldiger moet men er op letten, hen geheel
te verzaken, wil men dat « alle goed » geteeld worde,
hetwelk die geboorte in waarheid bevat.
Men zegt gemeenlijk : een jongen die men thuis
opvoedt, is buitenshuis zooals een kalf. Dit gezegde
wordt hier bewaarheid : de menschen die nooit « van
huis » geweest zijn, d. i. die zich niet verheven hebben
boven hunne natuur noch boven al hetgeen de zinnen
hun kunnen geven door 't gezicht, door 't gehoor, door
't gevoel of door aandoeningen, die niet buiten dit hun
« thuis » en buiten de woonstede van alle natuurlijke
dingen zijn gekomen en er boven gestegen, die hebben
geen beter begrip van deze verhevene goddelijke dingen dan een kalf of een rund. Hun inwendige grond is
evenals een ijzeren berg, waar geen zonnelicht ooit
in schijnt. Als het zinnelijke, de beelden en de. vormen
(4) Genesis XII, 1. vgl. Exodus XXIII. 1.
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hen begeven, dan weten en voelen zij niets meer. Die
lieden zijn nog « thuis », daarom speuren zij niets van
deze geboorte. Zij kunnen zich Christus' woorden aantrekken, toen hij zeide : « Die om mijnentwille vader,
moeder en akker verlaat, die [alleen] zal honderdmaal
zoovel weder ontvangen en daarenboven het eeuwige
leven » (5).
**
Tot hiertoe hebben wij van de eerste en de laatste
geboorte gesproken, al toonende wat wij uit de eerste
kunnen leeren met het oog op de laatste. Nu willen wij
deze ook nog toelichten aan de hand van de middelste,
die, waardoor Oods Zoon vannacht werd geboren uit
Zijn moeder en onze broeder is geworden.
- In de eeuwigheid werd Hij geboren zonder
moeder, en in den tijd, zonder vader ! - S. Augustinus heeft gezegd : « Maria Was veel zaliger, omdat
God geestelijk werd geboren in haar ziel, dan dat Hij
lichaamlijk van haar werd geboren ». Wie nu begeert
dat deze geboorte op voortreffelijke, geestelijke wijze in
zijn ziel evenals in die van Maria géschiede, die moet
letten op de eigenschap die Maria bezat, zij die zoowel
lichamelijk als geestelijk Gods moeder was
Zij was eene reine, kuischè maagd
en zij was een verloofde, ondertrouwde jonge
vrouw
en zij was ingesloten, van alle dingen afgescheiden,
toen de engel tot haar binnenkwam.
Deze eigenschappen moet dan ook eengeestelijke
moeder Gods bezitten : Zij moet een reine, loutere
maagd zijn ; heeft zij soms buiten die louterheid vertoefd, zoo moet zij nu weêr inkêeren : dan wordt zij
weer zuiver en maagdelijk. Eene maagd beduidt nl.
zooveel als die uitwendig onvruchtbaar is en van binnen vele vruchten heeft. Zoo moet deze bedoelde maagd
haar uiterlijke min toesluiten en slechts weinig met
haar te doen hebben, om niet veel vruchten er meê te
telen ; zie, Maria hield zich met niets bezig dan met
goddelijke dingen (6). - Maar inwendig moet zij
veel vruchten dragen : « het sieraad van 's könings dochter is geheel van binnen » (7) ; daarom moet ook de
dochter, van wie wij spreken, in afgescheidenheid leven,
(5) Luc. XIV, 26. - Matth. XIX, 29,.
(6) Vgl. 1. Cor. VII, 34.
(7) Ps. XLV, 14.
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at hare wijzen, hare zinnen, haar handel en wandel naar
binnen gekeerd; dan brengt zij vele vruchten voort,
een heerlijke vrucht, nl, ,God zeIf, Gods Zoon, Gods
Woord, die aIle ding is en aIle ding in Zich insluit.
Maria was een ondertrouwde dochter: zoo moet
ook deze zijn verloofd, verbonden, naar St. Paulus'
leer (8). - Gij moet uwenwankelbaren wil storten in
den Godlijken wil, die onveranderlijk is, opdat Hij uw
zwakheid te hulp kome,
Maria was ook ingesloten : zoo moet ook Gods
dienaresse ingesloten zijn, indien zij die goddelijke geboorte werkelijk wil ondervinden ; zij moet afgezonderd
zijn niet aIleen van tijdelijke afleidingen, die eenigermate schadelijk konden zijn, maar ook van aIle zinlijk
uitoefenen der deugden ; zij moet een vrede, eene stilte
in zich doen ontstaan, zij moet zich nogal dikwijls in
haar binnenste opsIuiten, zich aan de zinnen onttrekken
en zich in den geest gaan verbergen en schuilhouden
en zoo in haar eene stilte, een inwendigen vrede teweegbrengen.
Van die rust zal men aanstaanden Zondag zingen
bij 't begin van de mis : dum medium silentium [ierei,
terwijl een diep siilzwiigen zicli verbreidde (heerschte)
over alle dingen en de nacht zijnen loop voor de helft
volbracht had, 0 heere, toen daalde Uw almachtige
Rede neer van den koninklijken stoel» (9) ; dat was
het Eeuwig Woord komende uit Uw vaderlijk hart. Midden in dat zwijgen, wanneer aIle dingen in het diepste
stilzwijgen gedompeld zijn en een ware stilte heerscht,
dan hoort men, in waarheid, dit Goddelijk Woord.
Want: wilt gij dat God spreke, zoo moet gij zwijgen,
wilt gij dat Hij inga, zoo moeten aIle dingen uitgaan.
Toen O. L.Heer Jezus in Egypten aankwam vielen
aIle afgoden neer, die in 't land waren. Uwe afgoden ':
is alles wat u afbrengt van' de ware onrniddellijke
ontvangst van deze eeuwige geboorte, hoe goed of hoe
heilig het ook mage schijnen. O. L. Heer sprak: «Ik
ben gekomen om tebrengen een zwaard om alles af
te scheiden wat den mensch eigen is : moeder, zuster,
broeder » (10). Want hetgeen u het naast is, dat juist
is uw vijand : de menigvuldigheid .der beelden bedek(8) L Cor. VII, l.
(9) Boek der \'lijsheid, XVIII, 14.
(10) Matth.
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ken dat Woord in u en breiden zich daarover uit ; zij
zijn het die deze geboorte in ii belemmeren, al wordt zij
1_1 daardoor niet geheel en al benomen. Nu kan, weliswaar, die stilte niet altijd heerschen ; nochtans moet
een geestelijke moeder dier goddelijke geboorte ze be
zitten, zij moet dit diep stilzwijgen herhaaldelijk doen
ontstaan en zich er aan gewennen dit te doen. Die
gewoonte zal dan een vaardigheid verwekken ; wat inderdaad voor een geoefend mensch op niets uitloopt,
dat dunkt een ongeoefend mensch onmogelijk te zijn
want oefening baart kunst.
Mochten wij nu allen ruimte in ons maken ijoor
deze edele geboorte, opdat wij ware geestelijke moeders zouden worden !'Hiertoe helpe ons God Almachtig!
Amen.

Vertaling uit het Elzassisch dialekt van de X[Ve eeuw,
opgedragen aan
Mgr CHARLES LUCAS,
door A. L. CORIN.

HET «TE DEUM» EENER SINJORIN.
Ik heb mij altijd beroepen op mijn West-Vlaamschen, oorsprong, maar voor 't oogenblik moet ik bekennen dat ik mij meest bewust ben van mijn geboorte
en mijn langen levensloop als Sinjorin.
Zoo kost het mijn herinnering géen moeite 50 jaar
achteruit te zien — een halve eeuw, die mij toelaat
vergelijkingen te maken, en verleden aan heden. te
knoopen.
In een kiesvergadering zegde staatsminister Helleputte het zoo treffend : Wat op het Antwerpsch stadhuis gebeurt, is de yoortzetting van de meeting-politiek.
Uit die verre tijdenj zijn er niet veel meer gebleven om
hunne herinneringen mee te déelen, maar voor wie weet
wat er verknoeid werd, wat een bloei van hoopvolle
beschàving ten ondergang werd gedoemd toen de geuzen ons stadhuis overrompelden, is het plicht nog zijn
laatste krachten in!te spannen om getuigenis te geven.
Een kind waslik in die jaren 60, die de opkomst
zagen der meeting-politiek, maar een kind geplaatst
in een midden waar alle zwenkingen en zinderingen
van 't politiek leven intens werden medegevoeld. Mijn
grootvader, gouverneur Teichmann, was toen op 't
einde van zijne loopbaan. Geboren in 1788 was hij de
zeventig reeds over, maar dacht er nog niet aan op
ruste te gaan. Feitelijk kreeg hij zijn ontslag van een
liberaal ministerie, zoogezegd omdat zijne jaren hem
niet toelieten het noodig gezag in eene woelige stad
te handhaven.
— En juist na zijn vertrek begon het spel voor
goed, want voör den bejaarden man die zijn ambt
17 jaar lang had uitgeoefend, hadden alien eerbied en
pntzag.
En wat een jammeren, wat een woede onder 't
vrouwvolk der familie — de echtgenoote, de vier dochters — nadat hij afgezet was geworden ! Wat een
scheiden op den opvolger en op het liberaal ministerie
Rogier dat het ontslag toediende ! De eenige die kalm
bleef, was de gouverneur zelf, maar de dames die zoo
veel goed gedaan hadden op dat goevernement, die heel
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het Antwerpsche leven van kunst en liefdadigheid hadden tot stand gebracht, waren ontroostbaar.
Dit alles werd onuitwischbaar gegrift in een kindergeheugen.
En dan de meeting-avonden, toen heel de stad in
rep en roer was, er koorts in de lucht hing, men
wanorde vreesde en er werkelijk soms botsingen in
de zaal gebeurden ! De kiezingen, met triomfantelijke
zegeviering voor de meetingisten ; de stadsmuren vol
plakkaten en karikaturen ; het optrommelen van alle
mogelijke kiezers ; het wekelijksch verschijnen van
Vleeschouwer's « Reinaert de Vos », de groote macht
dier dagen ; de welsprekendheid van Jan de Laet, van
Oerrits, van Jan Van Ryswyck, Sr ! Wie zou dit alles
kunnen vergeten, die als kind deelnam aan opwinding,
geestdrift en verontwaardigihg.
Maar eindelijk was de meeting meester, de laatste
liberaal uit het stadhuis gekegeld, en nu deden daar
vrijheid en volksgezindheid hun intocht. Want dât is
wat het meeting-bestuur bracht, en daar ligt de knoop
die verleden en heden aaneenbindt. Wat de liberalen
nu nog zijn, zijn ze altijd geweest : haters van gods
dienst, dus van volks- en vlaamschgezindheid ; farizeeërs die een uitwendige orde; een schijnbare deftigheid willen onderhouden tot eigenbelang en zich scha
men voor socialistische buitensporigheden. Van socialisme was er toen nog geen spraak : de strijd was

tusschen liberaal en katholiek, en de katholieken alsdan
waren allen vrienden eener democratie die ze bevrijdde.
Door de meeting werd het Vlaamsch op het stadhuis
ingeburgerd. .
Niet het Vlaamsch alleen : dat was maar de voertaal voor de gedachten van menschenliefde en volksgezindheid die de stad gingen bevrijden.
Zooals nu. De meeting was eene coalitie, van katholieken, oprechte liberalen, onpartijdige vlaamschgezinden, coalitie waarin de katholieken het groot getal
waren en waarin de katholieke gedachte van rechtvaar
digheid, gelijkstelling, vrijheid, volksliefde de leidende
gedachte was. In een uitmuntenden burgemeester, den
heer Van Put, werd die gedachte belichaamd, en onder
zijn bestuur heerschten reine zeden, bloeide het schoolwezen , . . hij was immers de schepper er van . . . ontstond een christelijk-vlaamsche beschaving, zich uitende
in allerlei richting, vooral in die van cle kunst : -
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van PeterBenoit's muziekschool, oprichting
van den Vlaamschen Schouwburg, enz.
moeilijk is het die figuur te stellen nevens die
van onzen nieuwen burgemeester : Frans Van Cauwelaert, Hij ook vertegenwoordigt op 't stadhuis de katholiek-vlaarnsche gedachte ; hij oak zal zeden en orde
eerbiedigen met vaste hand; hij ook zal de
beschermer zijn van een veel lneer gevorderd Vlaamsch
kunstleven. En aan zijn wijs beleid mogen gerust de
welvaart, de vooruitgang, de bloei onzer Scheldestad
vertrouwd worden.
Daarorn klonk een plechtig Te Deum onder de
eeuwenoude en verloste gewelven onzer Onze Lieve
Vrouwe-kerk, luidden de klokken, jubelde dc beiaard .
Daarom klinkt in 't hart van de sinjorin die de heugenis draagt van vijftig jaren, een lied van dank voor
de verlossing harer stad van 't drukkende juk dergeuzen ; over de bekroning door deze verlossingsdaadvan
heel het leven van .haar voorgeslacht, gewijd aan godsdienstbloei, menschenliefde en veredeling door de kunst.
M. E. BELPAIRE.

Quo vita nusquam decidat.
(Hymnus ad Nonam.)

Hoe stroomt de tijd met dagen, maanden, jaren,
toch henen thans, dat zeven dagen zijn
zoo snel voorbij, als, toen wij kinderen waren,
één enkle dag, in eersten levensschijn ?
Toen was het nieuw, al wat ons oog mocht groeten
Het leven liep gelijk een stille beek
in bloemenwei daarheen ons voor de voeten,
en 't kleinste blomke een levenszaak geleek.
Zoo helder was de beek, zoo groen de boomen
in blad en blom, vol blijden vogelzang,
en, rijzend langs de stille waterzoomen
hoe scheen ons hun gestalte reuzig lang

Maar steiler werd de val van onze wegen,
en sneller schoot het water op zijn loop,
een woester land en ijler dalen tegen,
waar ons op 't spoor de weemoed medesloop.
Al schaarscher werd het lachen van de bloemen,
al geler werd het welkend looverblad,
al strenger kwam de naakte rots opdoemen
waar alsemkruid en mager mos op zat.
Is 't herfst airêê van 't leven, - van mijn leven?
Is 't herfst alrêê, dat zM het licht verkort,
en dat zoo weinig vreugde ons is gebleven,
en dat ons weedom daag'lijksch voedsel wordt ?
Is 't herfst alrêê, o Heer, of is 't een teeken
dat Gij me geeft van 's levens ijdelheid ?
Ach, zoo de zon van buiten moet verbleeken,
is 't Zomer nog waar Gij me binnen beidt ?
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niet waar, het zoete zinsgenieten,
hoe schuld'loos ook, van aardschen levenstooi,
is niet het doe! waarheen de ziel mag schieten;
een land is schoon, al is het rninder mooi:

't Is 't land del' zieten, 't land der ongeziene,
del' blijvende, altijd ware wezendheen,
zoo ons tot Zan aIleen U,,' Aanschijn diene,
zoo eens Uw liefde ons hoogste Liefde scheen

Daar blijft het Lente - of neen, daar blijft het Zorner,
want Lente is voorspel van het leven maar,
en eeuwig bloeit, ja schooner wordt en vromer
de zielengroei, door 't vordrend levensjaar !
Laat henen dan deze aardsche waatren spoeien,
laat slensen langs hun ZOOin wat kleurt en lacht;
o God, uit U blijlt licht en warmte vloeien ;
door 't zielenland vaart ongetoomde kracht :
't Is kracht der Liefde die niet uit kan sterven,
al sterft genet van al wat .voelbaar is,
al moet stilaan het lichaam zelf bederven,
de ziel ontstijgt der wereld wildernis.

Dan sterit 't Gelooven zelf voor 't licht van 't Wezen,
dan wijkt de Hoop voor zeker-blij bezit,
want voor de ziel zijt Gij de wolk ontrezen,
en Liefde alleen wordt eeuwig levenswit.
Geen
geen
geen
't is

tijden meer van dagen, maanden, [aren,
vreezen meer van treurnis om 't verleen,
spillen meer van snelle waterbaren :
Eeuwigheid, ',t voorbijgaan zelf is heen.

't Is Eeuwigheid van Liefde en Zomerlusten,

en baden in een zee van levensgloed,
en altijd hand'len in het altijd rusten,
en altijd
0 God, in V... voorgoed!

AL. WALGRAVE, pro

LITTERAIR-KRITISCHE BEGINSELEN VAN
AUG. VERMEYLEN.
Mis zijn ze meestal, onsympathiek altijd en allicht
belachelijk, menschen die meenen 't monopolium van
waarheid en oprechtheid te bezitten. Zich in te denken
in de mentaliteit van vrijgeesten, die, naar hun werk
geoordeeld, met oprecht gemoed naarde waarheid zochten, blijkt derhalve noodzakelijk voor wie over dergelijke menschen spreken wil.
Iemand echter die er genoegen in schept de Kerk
uit te schelden voor 'n instelling die den gang der beschaving belemmert en door de eeuwen heen de WestEuropeesche volkeren 'n wet-tegen-de-natuur-in oplel,
zoo iemand heeft men veel lust zonder verdere kennismaking de deur te wijzen. En heeft hij dan nog de pretentie in een blijkbaar daartoe geschreven boek te gebaren of hij alles had beproefd en doorleefd wat maar
noodig scheen om met de Christelijke waarheid vrede
te vinden, terwijl van elders de schijn zich opdringt dat
hij zelf aan de goddelijke waarheid om tot hem te komen den weg wilde aanwijzen, en dat hij daarbij in
dat tijdsverloop, waarin zijn letterkundige werkzaamheid viel, nimmer schijnt gebroken te hebben met 'n
levenswijze die voor Katholieken gevaar voor 't geloof
meebrengt, komt dan niet de vraag opgerezen of die
proeve van ascetisch leven, waarover in « Ahasverus
op weg naar den hemel », geen litteraire pose is, en
of hij, in plaats van « de waarheid te doen » om tot het
licht te komen, niet eerder het licht heeft uitgedoofd
om naar geen waarheid te moeten leven?
En toch wil het er bij me niet in dat het litteraire
werk van Vermeylen maar pose was : er klinkt uit die
bladzijden zulk een toon van doorstane smart, dat me
omtrent zijn oprechtheid geen twijfel overblijft : zijn
driftige, soms hatelijke uitvailen tegen 't geloof van
zijn kinderjaren, en niet minder zijn stugge intellectueele
zelfgenoegzaamheid, die hier en daar tothartelooze
hardheid overslaat, zouden meer dan voldoenden psychologischen uitleg geven aan die totale mislukking van
zijn pogen in de richting van 'tgeloof, waarvan 't einde
van den Ahasverus getuigt : passie en haat omnevelen
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dikwijls de oogen van zienden zoodanig, dat er volstrekt
geen licht meer doordringen kan en geloofsnacht invalt ;
niet-zienden kunnen daarenboven toch enkel Gods waarheid dagen zien wanneer ze deemoedig zijn licht verbeiden in werken van liefde en waarheid...
Zoo staat er me nu vail Aug. Vermeylen een beeld
voor den geest dat mogelijk geen trouwe weerspiegeling van den nu levenden Vermeylen is, maar weI van
't geen hij was, toen hij nagenoeg twintig jaar geleden
in de twee bundels opstellen zijn zedelijk zelfportret
schetste. En, ondanks de zeer cornplexe, soms tegenstrijdige gevoelens, die de lezing van zijn werk over zijn
persoon doet oprijzen, kan ik hem mijn onvoorwaardelijke syrnpathie niet weigeren. Anderen waren teruggestooten door zijn weleens brutaal schelden en soms
dwaas-verwaande grootspraak; evenwel moesten ze
ook hun belangstelling voor zijn krachtige persoonlijkheid bekennen.. Aug. Vermeylen is 'n figuur! en hij
vertegenwoordigt daarbij te goed in de Vlaamsche litteratuur al wat velen onzer rnoderne heidenen, na 't besliste afwijzen van een hoogere waarheid aan wrange
onvoldaanheid in zich dragen, dan dat we niet zouden
trachten, na ernstige kennisneming van zijn levensbeschouwing, ons een juiste idee te vormen over de ware
beteekenis van zijn werk, am langsdien weg te geraken,
zoo mogelijk, tot die nag echtere sympathie voor zijn
zielestrijd die ontroering heet en bidden doet.
* **
Over de litteraire opvattingen van den heer Aug..
Vermeylen een studie schrijven is 'n moeilijke taak:
Wie na het doorlezen van zijn opstellen er zich 'n synthesis wil van opmaken mag niet verzekerd zijn er zich
'n juist denkbeeld te kunnen over vormen. Die opstellen
immers zijn 't « beeld eener [eugd-in-wording », en vele
dingen staan er
uitgedrukt die de schrijver nu niet
meer beamen zou, - zoo verklaart hij zelf in zijn voorwoord ; - « 't Was schoon sommige woorden toen te
spreken, evenals 't hem nu gepast zou voorkomen sommige woorden thans te laten rusten s ; hij laat alles
zooals 't hem gegroeid is ; zijn latere Ieven is daaruit
ontwikkeld lijk de, vrucht uit de bloern ; als 'n bloe.m
TIU, een schoonheid op zich zelr, biedt hij ons zijn jeugdopstellen aan.
Waarheid ten andere is voor hem iets zeer sub-
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jectiefs, en schijnt hem daarbij geen slapelooze nachten
te veroorzaken : « hij hecht meer aan den toon dan
aan de onfeilbaarheid der gedachte » ; en zijn levensbeschouwing, al wil hij ze niemand opdringen, acht hij
toch even goed als die van iemand anders.
Moeilijk en gewaagd zou het dus zijn van zijn
litteraire theorieën een volledige uiteenzetting te willen
geven ; een genoegzame voorstelling nochtans kunnen
we er ons wel over maken, om reden dat ze gegroeid
is en deel uitmaakt van een wereldbeschouwing : er
ligt aan zijn wijsgeerige,artistieke en sociale zienswijzen
een idee ten grondslag die er een eenheid van maken.
Wat die levensgedachte is wordt eerst volop klaar
na lezing van geheel zijn werk. Een bundel geeft u • den
man niet volledig te kennen. Ahasverus op zich zelf
beschouwd kan sommige menschen duister voorkomen
alleen in 't licht der opstellen worden bladzijden die
u vreemd aandoen zwaar van beteekenis. En wat u in
de « kritieken » nog onbepaald toescheen en vaag, wordt
na lezing van den Ahasverus helderlichtend. In zijn
geheel staat het werk daar voor u als 'n eenheid, het
openbaart u den ganschen mensch : een eigen persoonlijkheid !
En die éénheid overweldigt u. Daar is nu 'n man
aan 't woord die 't leven geleefd heeft, die met hartstocht naar de oplossing van zijn raadselen zocht en
daarbij al 't wee van den twijfel doorstaan heeft ! En
brok voor brok doet hij u zijn levensopvatting uiteen,
zooals ze in hem gegroeid is in de wenteling van zijn
leven zelf, en hij doet dat met een meesterschap over
taal en gedachte, een kracht van dictie, een rijkdom
van beelden, die we bij weinig Zuid-Nederlanders zullen
aantreffen. Er ligt in den klank van zijn woord iets dat
opkijken doet : daar is 'n man ! hij komt stout en bout
op u af, los is zijn gebaar, ongedwongen zijn houding.
En men voelt 'n diepe sympathie voor dien kerel die niet
buigen wil, dien wandelenden Jood die omhoog is gestegen naar 't Licht, en, « vermaledijd weer op de aarde
gesmakt, zich als een overwinnaar gevoelt ».
. 'k Wilde, vooraleer over te gaan tot het onderzoek
naar zijn litteraire theorieën, met eenige woorden trachten de grondidee van zijn « geloof », zooals hij 't noemt,
te schetsen. Het zal ons den sleutel geven tot de binnenkamers van zijn ziel en de synthese aan de hand doen
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van al de faktoren die zijn houding bepalen bij 't beoordeelen van een letterkundig verschijnseL
We weten het reeds : Vermeylen is geen Katholiek
geloovige, geen Kristen zelfs. Hij verafschuwt de Kerk,
het Kristendom. «Het geloof van zijn kinderjaren had
hij al vroeg afgewezen. » In de plaats daarvan is 'n
ander geloof getreden : hij gelooft in 't Leven, in de
Harmonie der dingen, in den Levensrythmus, of wat
naam hij er opk aan geeft. 't Is echter geen persoonlijke
God, die, buiten de wereldorde staande, bewust die orde
heeft voortgebracht, en voortdurend, als beginsel van
al 't zijnde, de wereld in stand houdt ; — maar de onpersoonlijke onbewuste wereldziel der Pantheisten, die
als de « forma » aan de zichtbare wereld bestaan geeft,
beginsel is van wereldorde die voortspruit uit actie en
reactie aller natuurkrachten, en door zijn innerlijke beweegkracht die wereld heenstuurt naar 'n hoogere volmaking en vollere glorie...
« We laten ons alleen drijven door de almachtige
« wet, den innerlijken rythmus der natuur, volgens wel« ken het leven ontstaat in de cel, eb en vloed der
« zeeën wisselen, de werelden geboren worden en het
« zuiver gezang uit ons diepste zijn opwelt, — den
« eeuwigen Rythmus, die, brekend en bouwend en zieh
« gestadig verreinend, de harmonie aller dingen ver« wezenlijken wil, de opperste schoonheid, die het doel
« is van alle trachten. Zuiver en sterk zal zijn wie in
« 't I^even gelooft, alleen in het goddelijk Leven, want
« de dood zelf zal hem maar een vorm van 't leven
« schijnen die is onsterfelijkheid. » (Opst. I, blz. 33.)
Dat klinkt als 'n dichterlijke geloofsbelijdenis. En
met dat alleven wentelt de mensch mee ; en 't moet zijn
hoogste geluk zijn, — 't is ook zijn hoogste doel —
dat leven goddelijk in zieh te voelen, meer en meer de
echtheid ervan te begrijpen. — In een artikel over
« Sagesse et Destinée » van M. Maeterlinck ontsluiert
hij ons nader waarin het bestaan zal : het is zoowat
als de wellust die Sterke naturen gevoelen bij 't kampen
tegen weerbarstige krachten; het is de levensweelde zelf,
opborrelend in vreugdegeluid en uitspattend in levensactiviteit ; het leven is 't « met zijn schaduwen en donkerten en louter licht ». Geluk wil hij ook heeten :
« De sterke levensbewustheid van den man, wien,
« midden in dit chaotische geheim der dingen, het ver« tiendubbeld gevoel van zijn zelfheid rest, van dat

VAN AUG. VERMEYLEN.

41

« eenvoudig en wonder feit : ik ben, ik leef ! - de
« vreugd van dat gestadig Wisselend mirakel om hem
« het zijn, de vormen ! - 't bloedwarm woordenlooze
« gejubel om de krachten die werken in hem, - de
« machtige begeerte naar blijdschap of smart, om 't
« even ! omdat zij hem vermenigvuldigen, - den wel« lust waarmee hij zich soms in een verdriet verdiepen
« wil en verdrinken, om zich meer en grondiger te voe« len, - 0 wellust die de hoogste golving van 't leven
« zelf is en den dood uittart? Ja, dat mag ook « geluk »
« heeten ! » (Blz. 184, L) . .
Men mocht het ook wel formuleeren, al klinkt het
nog zoo paradoxaal : Hij gelooft in zich zelf, in zijn
leven ! De menschelijkheid die hij draagt in zijn innigst
bewustzijn ! meelevend met en voor het groote lichaam
der menschheid, waaruit hij is opgegroeid ; dragend in
zich al zijn smarten al zijn wee, zijn eeuwige hoop ook
en eindeloos begeeren, meestreven'd in haar eindeloozen
drang naar geluk, en sidderend van ontzag voor de
wondere geheimenis, het mysterie, den onbegrijpelijken
Ievensrythmus.
Echter blijft dat geloof vaag en onduidelijk, en
een paar malen schijnt hij zich dan nog tegen te spre
ken. Op zekere bladzijden meent ge heusch de geloofsverklaring vast te hebben van een evolutionnist ; maar
in 't volgend opstel verzwindt die waan : nuchter oppert
hij 'n bedenking over de « illusie, beleden of niet, van
een geheimzinnig samenstreven aller krachten »
« Misschien bestaat er een harmonie der dingen »,
zoo luidt het wat verder, « een evenwicht aller zedelijke
« machten ; misschien is goed en kwaad iets meer dan
« een betrekkelijk begrip met de maatschappij geboren,
« naar de maatschappij gewijzigd ; misschien is er een
« Wet der wetten, - maar wie weet het ? Wat ge
« weet, vat het al samen, waag de uiterste gevolgtrek
« kingen : waar is de Wet ? Wat leidt er ons naartoe ?
« Welke brug over den afgrond ? - Ja, « de goddelijke
« idee » van het heelal is misschien geen schim, « maar welk rnenschelijk oor kan duidelijk het gezang
« der sferen vernemen ? »
We zouden hem dus met evenveel recht voor 'n
agnostieker of 'n scepticus houden. Of moeten we die
tegenstrijdigheden weer te saam rijmen met het zinnetje van zijn voorwoord : « 'n jeugd in wording » wil
hij ons laten zien ? Ook een geloof in wording dus,
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dat eerst in den Ahasverus vasten vorm heeft aangenomen ; - onthouden we dan een paar veelbeteekenende zinsneden uit het laatste hoofdstuk : « Ahasverus moest wandelen, blij-gemoed, en wist dat niets
gezonder was dan zoo te wandelen. En wat eens de
laatste hoogte en 't einde van den weg zal zijn, kan
gelukkiglijk niemand vertellen. » Met andere woorden
't Is hier goed om leven onder de menschen ! Leef er
dus maar op aan, zooals ge verkiest, en, denk aan niets
anders : ge weet er toch niets van
Gansch dat einde van den « Wandelenden Jood »
wijst er ten andere op dat stadium van den wasdom
voorbij is ! de onrust is uit : En hij neemt zijn lot gelaten
aan, « geen smart of vreugd, maar 'n soort van bitter
geluk, zonder hoop, zonder begoocheling », dat wordt
zijn leven. En 't geloof in de menschheid staat vast
« Zoo ben ik met die duizend, het werktuig waardoor
een schoone droom volbracht wordt... En 't begeeren
van zijn arm hart was ook een deel van dien schoonen
droom. » We zullen ons aan dat geloof' dan maar houden en trachten zijn litteraire kritiek van dat oogpunt
uit te vatten : 't blijkt, mijns dunkens, duidelijk dat hij
met dien maatstaf de waarde van' een kunstwerk afmeet,
en naar die levensopvatting voor de kunst die roeping
uitgedacht heeft, waar ik nog even de aandacht van
den lezer wil op trekken
Alle kunstenaars moeten 't leven : het goddelijke
leven openbaren. Zij dragen in zich met volle bewustzijn al wat de menschen rondom hen onbewust denken
en voelen, en 't is hun heerlijke taak hun dat onbewuste
schoone te ontsluieren in 't kunstwerk : zielsdiepten
openleggen, en de menschen er leeren in staren, onver
vaard, maar vol ontzag toch ; met zustergeluid hun zielestemmen wakker roepen, en hun dan de levenshymnen
voorzingen : dat is de nieuwe openbaring die de kunst
moet brengen, het nieuwe Leven dat zij zal wekken.
Wat echter de kunst in 't algemeen zal zijn in de gemeenschap der toekomst kan hier niet worden uiteen
gedaan. We zullen enkel onderzoeken wat de woordkunst zijn moet, en aan welke voorwaarden de woordkunstenaar en zijn werk moeten voldoen.
't Weze hier nog eens gezegd : \Termeylen maakt
geen theorie op over Letterkunde; - het zou den man al
te zeer tegen de borst stooten, moest hij zich onder de
schrijvers van litteraire handboeken gerangschikt zien
-
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- Maar zijn kritiek gaat uit van algemeene beginselen
over aard en wezen der Letterkunde : Eenige dier kritische beginselen zullen we trachten te vatten en vast
te leggen, in verband met de levensbeschouwing van
den kriticus.
We kunnen ze rangschikken als volgt:
1. De kunst moet algemeen menschelijk en sociaal
zijn.
2. De woordkunstenaar moet allerindividueelste expressie van allerindividueelste emotie geven : met andere
woorden diep en persoonlijk gevoel op eigen manier
uiten ! Dat veronderstelt ontvankelijk gemoed, intens
leven, en sympathie voor de werkelijkheid.
3. Het scheppings- en eenheidsprinciep van den
dichter is een « werkelijkheid » door hem geschapen en
uitgewerkt.
4. De uitdrukking moet één zijn met het gevoel.
5. De dichter mag zich een eigen taal scheppen,
zooals Streuvels en Gezelle deden, met elementen uit
de echte volkstaal.
*
**

1. Vooreerst : De kunst moet algemeen-menschelijk
en sociaal zijn ! - Het werd reeds zoo dikwijls gezegd en herzegd, dat het nu erg banaal klinkt, Maar
'n woord is 'n woord, en misschien blijft het ook voor
ons een dood woord, zoo we niet naar de grondige beteekenis zoeken en eens bij het oordeelen over een
letterkundig gewrocht er de toepassing van maken...
En de kunst moet sociaal zijn ! Zoo weinig kunst is het,
en zij die 't luidste schreeuwen staan soms het verst
van 't volk verwijderd ; en, - dit is, naar verder zal
blijken, ook wel het gedacht van den schrijver - kunst
om de kunst is allerminst sociaal
Wil de kunst sociaal worden dan moet ze eerst
algemeen menschelijk zijn. 't Een groeit uit het ander
op. « Met het woord, dat eigen klank en rythme heeft,
moet de dichter zijn eigen schoone menschelijkheid uitzeggen, evenbeeld van de menschelijkheid van allen »,
zôô zegt Vermeylen het.
Om dat wat nader te omschrijven : In de kunst zijn
die gevoelens, die karakters, die toestanden algemeen
menschelijk ,die om zoo te zeggen aan ieder mensch
het beeld van zijn eigen zelf voorhouden, hem de raadselen van zijn leven voor oogen stellen, de diepste diep-

44

LITTERAIR-KRITISCHE BEGINSELEN

ten van zijn gemoed blootleggen... en zoo hem aangrijpen
in z'n grondigste wezen.— Staande voor 't evenbeeld van
zijn eigen ziel dat daar in den levensstrijd lacht en lijdt,
zegepraalt of ten onder gaat, voelt hij dat daar ook
eenigszins zijn lot op het spel staat : wat den held overkomt. in wien we een zielebroeder erkennen, kan ook
met ons gebeuren ; daar ligt de hoofdreden van onze
sympathie : En niet den held zullen we dan meevoelen,
lachen, lijden en strijden ; en bij zijn ondergang za!, er
ook in ons iets vaneenscheuren of stukspringen. Het
pakkende van alle hooge kunst die overweldigende
kracht die ons meerukt, den levenskamp in, en ons verplettert met de slachtoffers van noodlot en levensrampen, vindt haar diepsten grond in die algemeene menschelijkheid van 't kunstgewrocht.
Wilt ge nu hooren hoe onze kriticus naar dien
regel oordeelt, neemt dan zijn opstel over den Starkadd
van zijn vriend Hegenscheidt ter hand.
« De zes rollen, zegt hij, die in Starkadd het too« neel vullen, zijn zeer bijzondere wezens, tot in hun
« geringste zieletoestanden fijn uitgererkt, maar wij
« volgen ze met spanning, omdat er iets van ons eigen
« wezen, en ook iets algemeen-menschelijk in steekt en
« ons voelbaar gemaakt wordt. Bizonder van ons is
« dat meerderjarig worden der individualiteit, die zegt
« ik ! - die zich tegenover het leven opricht, zichzelf
« overmeesteren wil om zich hooger in stormige eeuwen
« op te werpen ; maar tevens zijn de karakters van
« Starkadd van alle tijden, van de menschheid. » (Opst. 1, blz. 138.) .
En in zijn kritiek over Streuvels' minnehandel zal
hij den grooten Vlaamschen woordkunstenaar den goe
den raad geven, er voor te zorgen in zijn later werk
wat meer van dat algemeen menschelijke te leggen
waarom ? Opdat Streuvels' kunst ook den Europeeschen
kultuurmensch zou kunnen voldoen : de enge levensopvatting van Streuvels' boere-typen schijnt hem niet
belangwekkend genoeg voor 't groot Europeesch pu
bliek. Men kon ook wel zeggen dat Streuvels wat te eenzijdig de menschen bekeken heeft om waarlijk grootsche
figuren te scheppen.
1

Is de litteratuur nu algemeen menschelijk, dan kan
ze sociaal worden. - Nu is ze 't niet genoeg : Hij geeft,
bladzijden lang, zijn vooringenomenheid, beter, zijn
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misprijzen lucht, voor de vele artiestjes van nu, die met
hun kunst opgesloten zitten in het duffe vertrek van
hun ikheidje-alleen ; en met hooge begeestering begroet
hij reeds de komst van den nieuwen tijd, waarin de
synthese van alle kunsten het volledige beeld zal weergeven van de eenheid der 'menschheid. We kunnen hem
zijn geestdrift laten voor de toekomst der maatschappij
in bloed en revolutie herboren, - wellicht is dat een
van die dingen die hij nu niet meer zou zeggen - en
zijn gedachte nemen, zooals ze in meer bezonken artikels
ligt uitgedrukt : de dichter « moet opgewassen zijn
uit het lijf van het g.eheele volk » en « met zijn twee
beenen er middenin staan », en, hiervoor moet hij
schoonheid scheppen, om aan dat volk, de niet-zienden
en niet-voelenden, het schoone leven bekend te maken
Een beker zaligheid en schoonheid bieden aan alle dorstigen naar geluk ! dat is 't aandeel dat de woordkunste
naar te brengen heeft aan 't groote evoluitie-werk, de
verwezenlijking - o ironie van zijn eigen evolutie ! van 't geen hij in zijn Ahasverus « een schoonen droom »
heeft genoemd.
Het is dus waar dat de kunst een ander doel heeft
dan zich zelf ! Kunst om de kunst ? dat heeft geen zin,
ook niet voor andere dan katholieke schrijvers. Kunst
0fl het leven ! Ja wel, - als men dan maar verstaat
wat het leven is. De Kunst om het leven te verheerlijken l
't Ligt voor de hand hoe die kunstrpeping geënt is op
zijn pantheïstische ideeën ; het leven is immers voor
hem een doel op zichzelf ; ook de kunst dus zal 't hare
bijdragen om het leven te dienen, om het zoo goddelijk
schoon mogelijk te maken. Kon • een filosoof, tevens
artiest, het anders droomen ? En is 't niet gansch in de
lijn van zijne algemeene levensbeschouwing wat hij in
't algemeen van den woordkunstenaar vraagt : dat hij
't leven bezinge zooals 't rondom hem woelt en henenwentelt in eeuwige wording, het naakte, werkelijke leven, liefdevol beschouwd in zijn duizendvoudige schoonheidsschittering, het leven met zijn strijd en zijn zegepralen, niet zonne- en jubeldagen, met al zijn onbegrijpelijkheid ook, maar steeds betrouwvol aangenomen en
met gelatenheid en liefde getorscht ?

**
In aansluiting bij 't voorgaande kunnen we nog
een woord toevoegen over de synthese van kunst en
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leven, die we hooger reeds aanraakten : De kunst, mag
niet buiten 't leven staan ; ze is er integendeel zoo
nauw mee verbonden dat ware kunst zonder 't leven
niet mogelijk is.
In zijn artikel over Vlaamsche en Hollandsche letterkunde, waarin hij 'n beschouwing geeft over 't romantisme van verleden eeuw, geeft hij natuurlijk aan de
noorderburen zijn voorkeur : hun letterkunde staat veel
hooger als kunst ; ze is meer verfijnd, haar gezichtsveld
is veel wijder dan 't onze. Maar hij ontzegt hun die
natuurfrischheid en spontaneiteit in gevoel en uitdrukking, die in de producten der Vlaamsche schrijvers het
blijvende kunstelement zijn. En de reden : Kunst en
leven zijn bij de Hollandsche romantici gescheiden
ze bewegen elk in twee gansch verschillende plannen,
terwijl ze hand in hand moesten gaan. De romanticus
zondert zich af van de werkelijkheid, en verplaatst den
mensch buiten de gemeenschap in een droomenwereld,
waarin hij de ruwe realiteit wil vergeten : daar delft
hij in zijn eigen ik naar diep-menschelijke gevoeleis
maar, 'wijl hij niet in eenklank leeft met de groote levenssymfonie rondom hem, heeft zijn stem ook een
anderen klank dan die van diepe menschelijkheid. In
Vlaanderen heeft de romantische strooming geen bedding gemaakt en onze gezonde natuur ongedeerd laten
gedijën. Dat lag natuurlijk gedeeltelijk aan onze taaltoestanden die 't geestesleven verarmden, en onze « lettervrienden » van toen buiten de litteraire stroomingen
van den tijd hielden. Maar onze groote meesters stonden
ook te dicht bij hun volk dan dat hun werk wat anders
zou uitgebeeld hebben dan 't echte leven van de menschen rondom hen. De Vlaamsche beweging liet ook
hier haar heilzamen invloed gevoelen : Rodenbach en
al de jongeren zijn opgegroeid in de rangen der knapenschap. Met haar ideaal bezield konden ze niet anders
dan in hun kunst de spontane openbaring geven van
't louter menschelijk gevoel dat ze in de wereld rondom
hen zagen trillen, zooals ze 't ook onmiddellijk in zich
bewust waren.
In den triomf van 't realisme over 't romantisme
ziet Vermeylen ook hoofdzakelijk een overwinning van
't leven met, in en rond de natuur, over 't individualisme
der rornantici ; een stap nader tot de nieuwe synthese
van kunst en leven.
« In den tijd van Aischylos en in de Middeleeuwen
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« was leven en kunst één, rustend op geloof. Dionysos,
« vader der tragcedie, was de verpersoonlijking der
« innerlijke levenskracht, die, zichzelf erkennend en ha« ren samenhang met alle krachten,, zich in hooger op« borrelende geestdrift, in heilige al-vreugde, versmelt
« niet heel de natuur. En later was Apolloon het sym
« bool van den Griekschen geest, van de ()rieksche ge« meenschap. Apolloon, die liet galmen in het werk
« van den dichter de diepstverborgene stem van het
« volk voor 't geheele volk. Wanneer Apolloon spraak
« hoorde ieder in den rythmus der godenstem den ryth« mus zijner menschgedachten, den rythmus van zijn
« eigen stem en van de ziel des ganschen volks. En
« dat volk voelde zich één, en in het kunstwerk dat
« het noodwendig voortbracht, in het monumentaal
« kunstwerk dat den natuurwil zelf, het noodlot, bezong,
« kwam het tot vollediger bewustzijn zijner eigene edel« heid, schoonheid en sterkte.
» Ook in dat ander organisch geheel, de Christe-.
« lijke maatschappij, spanden zich alle krachten in naar
« een ideaal. Het zijn geheele volkeren die de kruis« vormige kathedraal opbouwden naar den hemel, stee« nen symbool hunner gemeenschap in Christus. En uit
« de kerk bloeiden alle kunsten, voor de laatste maal
« vereenigd in wondere samensmelting. » (Opst. 1, 26.)
Welnu, die-zoekgeraakte synthese moet heropgebouwd in 't groote dichtwerk der toekomst. En dat zal
niets anders zijn dan de verwezenlijking in schoonheids
vorm van 't gemeenschappelijk ideaal zijner toekomstmaatschappij.
« We wachten hier als kinderen, want wat er ge« beuren gaat weten we niet. Alle stelsels en woorden,
« waarin we nu ons voorgevoel kleeden zullen mis« schien omslaan in de religieus-moreele omwenteling
« die we tegemoet zien. Misschien is het nog noodig
«S dat eerst de natuurwil bewust worde in. den grooten
« dichter, die, uit het volk gesproten, met zijn twee
« voeten op den grond en zijn stem hel bazuinend bo« ven de hoofden der menschen, over de aarde zal gaan,
« en, met zijn armen alles wat leeft omvattend, ineens
« zal zeggen wat gezegd moet worden, heel de jonge
« wereld in hem gevoeld, met de reine klaarheid van
« het ware, en de revolutie zuiveren zal door ons het
« nieuw, het gemeenschappelijk ideaal van het komend
« leven te openbaren, wat de oude godsidee zal ver-
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vangen, het nieuw zedelijk criterium, het absolute
dat we zoeken, en vinden moéten, indien we niet
willen sterven. »
2. Tot daar over 't kunstwerk. . Nu over den kunstenaar zelf : hij moet intens voelen en meeleven.
, Niet eender wie draagt het volle leven in zich,
kan zijn innigste wezen uitzingen in zielsmuziek. Daar0111 moet de artiest eerst en vooral 'n man zijn die 't
leven geleefd heeft en doorvoeld in al zijn waarheid
en werkelijkheid : Enkel hij die met open oog en open
oor midden in 't gewoel der wijde wereld gestaan heeft,
wiens ziel heeft gejubeld bij hooge vreugd én gesteend
bij elke smart, zal, om met Rodenbach te spreken, kunnen dichten, « weerspiegelend en weerklingend » zijn.
innigste ontroering in volle oprechtheid ! Want zijn
stem alleen zal dien vollen klank hebben die de zielen
roert, omdat we er een nagalm in hooren van doorstreden kamp en geleden wee.
Luister naar wat hij zegt over dien diepen toon
van echt groote dichters als Vondel en Dante
« Buiten alle techniek om, buiten allen « katalo« geerbaren » inhoud, is het groote kunstwerk bezield
« door een grondtoon, die het in zijn geheelheid tot
« iets eigenaardigs maakt, en die slechts door de mu« zikale intuïtie kan gevat worden, een bijzondere
« atmosfeer, even geheimzinnig als het eenig brand« punt van \\Taal het gansche werk lichtend uit ge« sproten is, even geheimzinnig als het wezen zelf van
« het leven. In welke schuifla zou men dat diepe accent
« rangscnien van een vers van L)ante ot Vondel, dat
« accent dat u rechtstreeks en dadelijk aangrijpt ; wat
« ook de maat zij en de rythmus - die stem waar
« ge aan hoort, zonder te weten waarom, dat ze van
« een man is die geleefd heeft, bemind, geleden als
« heel een nenschdoni, die stem, die oprijst uit de
« bronnen zelf van het menschelijke, en in ons weer« klanken wekt tot in 't oneindige. » (11, blz. 9.)
En waar die grondtoon van onstuimig gevoeld leven u niet aandoet, daar kan de schrijver u wel 'n
oogenblik betooveren met het geflonker van zijn stijlen taalpracht, ti meevoeren op het breed gedein van
zijn phrasen ; maar ge wordt den kunstgreep dra gewaar : ge bekomt van uw eerste impressies - ze waren
zoo etherisch -- en bemerkt dat er werkelijk niets u
-
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heeft aangegrepen in uw diepste zelf ! Maeterlinck's
« Sagesse et Destinée » doet zôô wonder aan bij 'n
eerste lezing ; alras echter vervliegt de betoovering
er vaart geen levenswarmte door ! De schrijver is te
veel artiest, niet genoeg rnensch.
Diep gevoel en leven zijn dus eerste vereischte in
een groot dichter. Maar dit veronderstelt ook nog wat
anders dan een open gemoed om indrukken op te vangen, wat meer dan levenservaring ! Steeds met diezelfde belangstelling en haast kinderlijke benieuwdheid
de werkelijkheid gadeslaan is bijna onmogelijk, zonder
een diepe sympathie voor het leven. Waar Streuvels
zoo raak, haast ruw, 't dagelijksch gedoe schetst van
zijn boerenknechts, daar voelt ge wel dat hij met belangstellende genegenheid heeft gâgeslagen : hij heeft
de psychologie van diç stumperds kunnen vatten, omdat
hij niet met koude oogen waargenomen heeft, maar in
hun levensgebeuren met liefde is doorgedrongen, met
een zeker ontzag zelfs voor de diep-menschelijke waarheid' die hij er in ontdekken wilde. - We zagen 't
reeds hooger, waar we spraken over de romantici die
kunst en leven scheiden, de dichter moet het leven aanvaarden met liefde, moet zich één gevoelen met zijn
omgeving, waarmede hij één organisme uitmaakt, om
dat leven liefdevol in zich te kunnen opnemen en vertolken in zijn kunst.
3. Buiten die twee elementen : eigen ontroering
en sympathie voor de dingen zooals ze zijn, spreekt
Vermeylen over een andere faktor in de schepping van
schoonheid : een gevoel dat ten grondslag ligt aan de
wording zelf van 't kunstwerk. Voor zooveel het uitgedrukt staat in 't werk zelf, geeft het er 'n bepaalde
kleur aan, als 'n leidmotief aan een muziekstuk, en
maakt er, zooals Vermeylen het heet, den grondtoon
van uit. Welnu, bij het eerste kiemen van 't meesterstuk heeft dat element, een bepaalde stemming, inge
werkt op den meester, en, onder den onbewusten druk
ervan, heeft hij de personen en de omgeving waarin
ze zich bewegen, gansch zijn schepping, in een zeker
licht gezien ; hij heeft de visie gekregen van een eigenaardige werkelijkheid, scherp afgelijnd in hare omtrekken, met eigen perspectief en kleurtoonaard : Die
« werkelijkheid » zal 't eenheidsbeginsel zijn volgens
hetwelk bil zal werken : 't is zijn schema, ! En die
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eigen aanschouwing der dingen geleidt hem zeker in
't schetsen van zijn personagen, het aflijnen van zijn
tafereelen, 't kiezen van zijn uitdrukkingsvorrn, - in
gansch het cornplex van handelingen waaruit het gewrocht ontstaat. Vergeet hij naar dien eersten indruk
te werken of bezit hij hem niet volledig, dan ontstaat
er iets onsarnenhangends, een mengelmoes van natuurechtheid en mooi-doenerij ; waar geen totaalindruk van
uitgaat : Mogelijk komen er aardige kiekjes beschrijving in voor, afzonderIijke Iapjes kunstige miniatuur, maar 't geheeI staat daar niet recht in de schittering
van doorvoelde waarheid die schoonheid is.
Gaan we tot 'n paar voorbeelden over, waar de
kriticus het uitdrukkelijk over het schema heeft als
eenheidsbeginsel in de wording van 't kunstwerk. Nemen we de kritiek over « Starkadd » en « Minnehandel ».
Luister hoe.. hij spreekt over 't ontstaan van 'n
drama als Starkadd :
« 't Ontstaat niet in het rijk der rede, het is het
« verstand niet dat zijn vormen bepaalt. Nooit was het
« iets anders dan de voorwerpelijke verwezenIijking
« van de innerliikste ziel des dichters. In die innerlijk« ste ziel - ik kan me niet anders uitdrukken, --- in
« die onmiddellijke aanschouwing, in die tweede wereld,
« die vt verstand zelfs niet beschrijven kan, maar wier
« natuurlijke taal de muziek is, daar aileen wordt het
« kunstwerk geboren.En wat daar gebeurt is echter
« dan aIle Ietterkundig symbolisme.
« De kern van het groote drama is .dus eigenlijk
« niet een «handeling », verzonnen door deverbeeI« ding, een « intrigue» door den geest naar goeddunken
« uitgeweven : de kern is in die tweede wereld te zoe« ken ,in den innerlijken mensch.
« Daar, onder working en tegenwerking van; al de
« tegenstrijdigheden van uiterlijk toevaI en eigen nood« lot, van al het tijdelijke en 't eeu\vige dat rondorn
« den dichter en in hem brandt en wentelt, kiemt een
« wonder gevoel, waarin alles wat zijn drama zal wor« den reeds besloten ligt, -- en hij begrijpt zelf dat
« gevoeI niet, maar het groeit altijd voort, het wordt
« voller en duidelijker, het ontwikkelt zich tot warme
« rijpheid. Uit dat gevoel van zijn drama zal de « han« deling» zelf geboren worden, en de handelende ka« rakters en al de beelden en rythmeeringen van zang
« of gesprek. Het is als de onzichtbare dampkring
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« waarin het drama leeft, het geheele dat zijn eenheid
« uitmaakt, het midden waarin elk woord zijn juisten
« klank geeft, elk gebaar de passende beweging. De
« dichter voelt geen andere wet, hij luistert naar geen
« andere stem : het is, wanneer hij eindelijk « zijn droo« men in volle zon ziet heenstappen », de maat van al
« wat hij neerschrijft. » (blz. 129, 1.)
En verder : « Zich stellende tegenover de beelden« massa, die hij in zijn binnenste voelt woelen, tracht
« hij ze te begrijpen, laat ze buiten hem zelfstandig
« gaan, zich van elkaar afzonderen en voortgroeien,
« toetst ze aan al wat hij van 't leven weet. De ka
« rakters die hij schiep en bezielde en door zijn men« schenkennis afrondde, laat hij nu op zichzelf be« wegen, naar hun eigen geaardheid. Zoo komt er een
« 'oogenblik, dat de geest des dichters die karakters
« niet meer meester is : zij dwingen hem in hun rich« ting, hij moet volgen ; ze spreken, hij schrijft neer
« wat ze zeggen. Het is of 't algemeene leven zelf nu
« aan 't werk was, om de schepping aan zijn wetten
« geheel te onderwerpen, totdat elkeen de schepping
« voelen en begrijpen kan, zonder iets van den Schep« per zelf te weten. Ik kan niet zeggen hoe die dub« bele werking geschiedt -- van den scheppenden
« kunstenaar, en van 't zichzelf voortontwikkelend ge« schapene - waardoor de handelende personen een
« wonder weefsel van algemeenheid en eigenaardigheid
« worden. » (blz. 137, 1.)
En werkelijk, men zal het hem wel toegeven, in
« Starkadd », evenals in vele moderne drama's, is het
de diepe levens- en zielseenheid van den held die de
grondeenheid van 't gansche drama uitmaakt : buiten
die zoudt ge bezwaarlijk een andere vinden, die den
toets van een scherpe kritiek kon doorstaan. Wat hij
over den « Macbeth » en andere Shakespeare-stukken
beweert, zal iedereen hem gereedelijk toegeven : dat
er namelijk buiten de bijzondere menschelijkheid van
een Hamlet, een Macbeth, enz., zich openbarend in de
wenteling der gebeurtenissen, geen andere eenheid van
handeling bestaat. En voor het moderne drama evenmin
zal iemand deze bewering tegenspreken.
In den roman echter komt er 'n element bij : de
beschrijving ! Die ook moet opgenomen worden in het
lichaam van het boek. Wat zouden vele bundeltjes nog
inkrimpen aan volumen, en was 't mogelijk aan degelijk-
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heid winnen,rnoesten al die kilometrieke beschrijvingen
weggeknipt worden, waarin de speelsche poëten zich
verrneiën, en waarmee ze hun goedzakkige lezers den
geeuwhonger aandoen ? Ze borstelen er maar op aan,
met een woordenvolubiliteit om er onpasselijk van te
worden, allerlei tafereeltjes, de afzichtelijkste eerst, die
in 't werk passen als 'n zijden lap op 'n werkerspak.
Bij echte kunstenaars als Streuvels is dat allemaal zoo
vergroeid met het geheel, zoo in één stemming met
den zielstoestand van de personnagen, dat het er onmogelijk uit weg te laten is : die natuurbeschrijvingen
passen in de schilderij als 'n achtergrond in die brok
werkelijkheid van rnenschen en dingen die zijn novellen
uitbeelden. We vergeten er den artiest bij en zijn mid
deltjes ! Niet zoo bij Teirlinck, b. v. - Vermeylen toont
het u seffens met 'n voorbeeld aan ; en evenmin bij
Van Looy : Achter de schittering van kunstig geslepen vormen bij den laatste, en zijn haarfijne ontleding van den buitenkant der dingen, zien we te veel
den kunstenaar staan, en we vergeten er den totaalindruk der schilderij hij.
Lees die kritiek over 't « Stille gesternte » van
Teirlinck ; hij maakt den schrijver geen ander verwijt
dan dat noch zijn « werkelijkheid, noch zijn taal, noch
zijn beschrijvingen vergroeid zijn met de stof van het
boek : De « literatuur » komt er te zeer in door, en, in
plaats van mee te leven met de personnages, kunnen
we onze aandacht niet afhouden van den artiest, die
achter de schermen aan 't kunsten-maken staat
1.

**

4. Tot hiertoe zagen we dus hoe de kunst algemeen
menschelijk en sociaal moet zijn en aansluiten bij 't ieven. Hoe de dichter met een diepe emotie ook dien
scheppingsdrang moet gevoelen die zijn werkschema
wordt. Blijft nog te handelen over de uitdrukking. Wat
we tot hiertoe zegden is ook in mindere of meerdere
mate toepasselijk op andere kunsten : woorden en klanken en rythmen zijn uitsluitend uitdrukkingsmiddelen
aan woordkunstenaars voorbehouden. We staan dus
geheel op litterair standpunt.
Een eerste noodzakelijkheid is eenheid van gevoel
en uitdrukking.
Ook hier hebben we een toepassing van 't alge-
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meen beginsel : Kunst is uitdrukking van leven en
schoonheidsvorm.
Waar is de tijd naartoe, toen de verslaggever der
Koninklijke Vlaamsche Akademie - of wordt dat nu
nog gedaan ? - nauwkeurig onderscheid maakte tus
schen vorm en inhoud, en den schrijver voor den inhoud
een pluimken gaf, maar om den vorm hem veroordeelde:
de vorm was dan : taal en stijl, de inhoud : de abstrakte gedachte, het verhaal, de beschrijvingen...
Voor 'n letterkundig werk zijn we zoo gewoon gemaakt aan dat procédé, dat het ons maar amper meer
als onnatuurlijk voorkomt. Maar pas het eens toe op
'n schilderstuk, b. v. : 't rood en 't blauw.. . de kleurschakeering en 't kleurenspel is de forma ! De inhoud ?
een kruisafdoening, een Olympustooneel. Hoort ge nu
onze kritici orakelen : de vorm is goed, de inhoud is
slecht ! of andersom ? Moet een dichtwerk dan zoo
beoordeeld ? Mogen vorm en inhoud, gedachte en uitdrukking gescheiden ? Die môeten samengaan : De
smart mag niet van den smartkreet, de vreugde van zijn
lach gescheiden ! Hoe voelt ge anders de echtheid van
die smart, van die vreugde, zooniet aan 't woord en
zijn klank en zijn rythme, al zijn expressief vermogen,
dat er uiting aan geeft ? En geldt het een groote schepping, een drama : 't is immers niet hoofdzakelijk naar
de aaneenschakeling, zus of zoo, van gebeurtenissen,
de verwikkeling en de ontknooping of wat de postklassieken er ook in wilden, dat we over de artistieke
waarde van een drama gaan oordeelen. Goede bouw
van 't stuk is 'n eerste voorwaarde ; maar wat we vooral
zoeken is uitbeelding van algemeene levenswaarheid
en dat kan maar geschieden naar 't gevoel dat dit stuk
leven opwekte in den artiest, niet dat woord en dien
toon en dien zwier, die 't best dat gevoelen vertolken
Waar dat nîet is, geeft de schrijver misschien veel
schoone gedachten ten beste, en schrijft hij prachtige
volzinnen... maar met abstracties en woordengerammel
heeft kunst niets uit te staan, omdat gevoel en uitdrukking ook in de onvervalschte natuurwerkelijkheid
één zijn. De uitdrukking in beperkten zin is dan zelfs
maar 'n « formaliteit »
« Steunt nu de dichter op een onwankelbare eer« lijkheid, dat is, laat hij de gevoelens zich zoo natuur« lijk, zoo echt mogelijk ontwikkelen, wacht hij het
« oogenblik dat zijn werk volledig, bijna vanzelf ont-
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« staat, en wil hij dan niets anders dan zoo trouw mo« gelijk afschrijven wat hem ingegeven wordt, dan is
« de uitdrukking - als hij zijn taal volkomen meester
« is, -- maar een formaliteit. Daarom is in Starkadd,
« waar we de menschen zien handelen als kenden wij
« ze persoonlijk, geen enkel woord dat vaisch klinkt,
« geen enkel beeld dat misplaatst is. Rythme, beeld en
« woord ziet men er gedurig worden, uit den gang zelf
« van 't gevoel. Elk vers is wat het moest zijn, het
« kon niet anders, het heeft de stem die het moet heb« hen ; vol, levendig : men ziet er den blik der oogen
« in, de beweging van het lichaam. Lichamelijk voelt
« men die verzen, zij deinen en trillen naar den polsslag
« van het bloed dat er onder vloeit. » (1, 138.)
En sprekend over G. Oezelle (1, 89) : « Zijn werk
« staat er natuurlijk, van zelf : een leven door geloof
« bezield, rustend in den Heer, - Gods openbaring
« beminnend, met een zoo werkelijke liefde, in 't zoete
« leventje van bladeren en vleugelen, in al de afwisse« lingen van nevel en zonne en milden dauw over de
« Westvlaamsche akkers. En zijn kalme liefde, zijn
« goedronde oprechtheid, voelt zoo kinderlijk en fijn« dradig kiesch, dat zij een zang is, - muziek van
« tevens hoog- en vol-luidende strofenbouw, waarin elk
« woord, elke klank, zijn geschikte plaats heeft en zijn
« juist gewicht. »
Het blijft Oezelle's hoogste en blijvendste roem
zijn leven en zijn kunst, zijn gevoel en uitdrukking te
hebben één gemaakt in een mate die geen ander Neder
lander bereikt heeft. En Streuvels op zijn best, die der
latere novellen en der grootere werken, schildert zijn
menschen en de dingen er rond uit, met die gepastheid
van woorden en phrasengang dat de ziel der dingen
zelf door zijn woorden schijnt te varen.
't Is hier een gelegenheid om er op te wijzen dat
Vermeylen zelf prachtig de synthesis van gevoel en uitdrukking in zijn kunstproza verwezenlijkt heeft. Wie
ook maar terloops een zijner bundels ter hand neemt
voelt onmiddellijk dat zijn woorden gedragen zijn op
den innerlijken rythmus van gevoel en gedacht : 't is
proza dat daar aan komt gestapt als 'n man... van
't echtst klassieke dat in Zuid-Nederland sinds tientallen jaren het licht zag ! Door eigen schepping en
voorbeeld, zoowel als door zijn grondige kritiek, heeft
Vermeylen aan de Zuid-Nederlandsche Letteren een
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krachtigen stoot gegeven, de hoogte in, naar meer persoonlijkheid en frischheid
5. Dit brengt ons tot 'n laatste punt, dat we niet
mogen onbesproken laten, willen we Vermeylen's beteekenis volledig begrijpen in de nieuwste stroomingen
der letterkunde. Welke eischen stelt hij den schrijver
of juister welke vrijheid vordert hij op in zake woordenkeus - en bepaald in 't gebruik van dialektisch-gekleurd Nederlandsch.
We mogen er ons aan verwachten dat hij ook deze
kwestie zal oplossen in den zin van zijn algemeen beginsel : 't Leven ! het leven der taal !
De taal is in voortdurende wording : woorden, wendingen dringen er binnen, verkrijgen • burgerrecht, en
andere verdwijnen : Dichters smeden er nieuwe, het
volk vindt er nieuwe uit.; geen vormen of uitdrukkingen
staan vast in hun beteekenis, gedurig veranderen de
schakeeringen der taal. Men legt ze dus niet vast in een
woordenboek, in een spraakkunst, waar ze niet meer
uitmag. Onderwijzers-gemakzucht en pedanten-waan
heeft die vatsche meening verspreid, dat het Neder
landsch nu eens voor altijd vastgemetseld ligt in 't groot
woordenboek, en dat het daar versteend moet blijven
ten toon gesteld voor alle nieuwsgierige vreemdelingen
die het willen komen bekijken gelijk een monument uit

den grijzen voortijd ! En dat de kunstenaars ze zoo
maar schrijven moeten, zooals de meneer van 't groot
woordenboek het bepaald heeft ; en alle menschen die
in groot-Nederland voor beschaafd willen doorgaan, moeten nu ook al gaan spreken gelijk die meneer van 't
groot woordenboek. Dan wordt het Nederlandsch beschaafd !?!
« Onze taal lijkt hun een schoon opgeharkt pas« toorstuintje met netgesneden palnistruikjes bezoomd,
« en die Calibans van West-Vlamingen. komen daar nu
« met al hun wilde instinkten in stoeien en rollebollen
« dat het een schande is. En voor de vermaningen van
« den hovenier schijnen ze maar niets bang te zijn.
« Er bestaat », zoo schreef de heer 0. Wattez, in
't Maart-nummer van Noord en Zuid, < er bestaat een
« Nederlandsche taal, en een Nederlandsche spelling
« die van De Vries en Te Winkel. Dura lex, sed lex. »
« Dus, de taal ligt vast in een woordenboek; Daar
« mag niets aan veranderd worden. Daar komen alleen
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« nag stereotiepe uitgaven van, zoolang de Leeuw kan
« klauwen, zoolang een Vlaming Ieeft... » (II, 113.)
Hier zullen vele puristen wantrouwig de ooren
opsteken enzich afvragen of metal die nieuwigheden
in de taal hare toekornst niet in gevaar is. Laten ze
zich geruststellen ! Zoo ze maar even terugkeerden tot
de echte traditie der Nederlandsche taal, zouden ze
weHicht beginnen anders te denken. V66r dat de Vlaarnsche Litteratuur in de 16e eeuw haren dood gestorven
was, hadden achtereenvolgens Limburgsch, Vlaamsch
en Brabantsch hunnen invloed laten gelden, en' elkeen
schreef er maar op aan in gewestelijk gekleurd Dietsch.
« Toch lieten zich de 17e eeuwsche klassieken nog
« geen verdorrende taal-centralisatie gevallen, want
« - ik citeer gaarne prof. Te Winkel, -.:- nog komt « in
«Cats de Zeeuw, in Huygens de Zuid-Hollander, in
« Vondel de Amsterdammer niet zelden uit de mouw. »
(Opst. II, 116.)
En Betje Wolff, en Aagje Deken, en Potgieter,
en al wat in Noord-Nederland zijn eigen .stijl heeft,
deden ze. anders ? Het kleurig en sappig proza van die
stijlpersoonlijkheden draagt dien stempel van oorspronkelijkheid en levendigheid, omdat ,het doorspekt is met
pittige volksuitdrukkingen en -terrnen ; het is natuurlijk
opgewassen nit de imrner jeugdige volkstaal, niet uit
muffige boekentaaL
Wat Hollandsche meesters deden, waarom dat verboden aan onze Vlaamsche woordkunstenaars ? Of zal
men nu 't monopool van den Nederlandschen woordenschat aan de Hollandsche dialekten gaan voorbehouden?
Hier dient - en dat snreekt van zelf - nauwkeurig onderscheid gemaakt tusschen de gallicismen van
ons officieel VIaamsch, die vloeken tegen het taaleigen,
en de woorden en de wendingen die weI degelijk kernachtig Nederlandsch zijn, bij Kiliaen geboekt staan, en
zelfs in nog andere gewesten dan de Vlaarnsche voorkomen. De gallicismen randen het wezen der taal aan,
maar de volkswoorden verrijken 't algemeen Nederlandsch met bloedeigen bestanddeelen. En dat er dan
om een zaak aan te duiden drie, vier woorden en vormen voorhanden zijn, dat geeft aan de taal haar rijkdorn en lenigheid : de dichter heeft dan de keus, en
laat zich daarbij geleiden -door zijn dichterlijk gevoelen ;
hi] zal, als Gezelle, nu eens peerd dan weer paard gebruiken. -~ Deden de oude Grieken 't anders ? «'t Is
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« te betreuren dat de Grieken geen De-Vries-en-Te« Winkel hadden. Ze schreven wat onze puristen
« dialekt » noemen. Ik vermoed zelfs dat Homerus, om
« met den heer Prayon te spreken, « een mengelmoes
« van dialekt en boekentaal » voor eigen gebruik had
« uitgevonden ». Later schreef Herodotos maar onge« stoord lonisch, en Thucydides lapte weer dat Ionisch
« royaal aan zijn laars. Theokritos was nog moedwilli« ger, als ik althans Ronsard mag gelooven, die ook
« putte uit verscheidene tongvallen, en zich daarom
« roemt als « imitateur de tous les poêtes grecs, qui
« ont ordinairement écrit en leurs livres le propre lan« gage de leurs nations, mais par sur tous Theocrit
« qui se vante n'avoir jamais attiré une muse étrangère
« en son païs ». En we mogen den heer Prayon gerust« stellen : de innerlijke gezondheid der grieksche poëzie,
« haar sociale waarde, en hare nawerking op het gees
« tesleven der wereld zijn er niet geringer door ge« worden. » (blz. 116, II.)
Nog een ander voorbehoud moeten we hier, maken.
Bargoensch uit het Marollenkwartier of Amsterdamsche
Jodentaal zal wel niemand dialekt heeten : Daar komen
immers woorden in voor en zegswijzen die nergens
geboekt staan, elders niet gebruikt worden en nooit
Nederlandsch waren. Daarom kunnen we onze taalsnoeiers Vrij dat miswas laten wegscheren ! Maar er
bestaat 'n hemelbreed verschil tusschen dat taaltje en
de echte volkstaal...
Dezelfde beperking zou wel mogen gesteld voor
die schrijvers die de klanken van een. dialekt phonetisch
weergeven ; hun personnages dialekt laten spreken.
Maar het eigen proza van die schrijvers - Sabbe b. v.
of Brusse - is wel degelijk Nederlandsch en daarom,
dunkt mij, moet geen taalstrijder, met 'n ernstig gezicht
de bedenking opperen, dat die lui de eenheid der taal
in gevaar brengen, of zelfs niet dat ze de positie van
't Vlaamsch in Vlaanderen verzwakken,! Zoo erg za!
't wel niet zijn
Dat men dus de schrijvers late putten uit de levende bron, de volkstaal.! En laat hen maar gerust,
als Streuvels en Gezelle, zich een kunstenaarstaal scheppen die nergens gesproken wordt : « Hoe meer materiaal van schoonheid hoe meer rythme en klanken en
woorden, hoe beter, om de duizendvoudige schoonheid
van 't leven uit te beelden ! »
-
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Het Nederlandsch kan er maar bij winnen aan uitdrukkingsvermogen en aanzien !
Aan te merken nag dat hij hierdoor de slordigheid
van onze gewone schrijftaal niet wit goedpraten. Hij
eischt ruimte en vrijheid op voor den kunstenaar, voor
de ontwikkeling der taal zeIf; maar wat ons wetenschappelijk Nederiandsch aangaat, daarvoor moeten we
maar school gaan bij onze Noorderburen. De geleerde
imrners moet geen gevoelens uitbeelden, maar begrippen weergeven, en daarvoor is 't best geijkte termen
aan te wenden, Nu de Vlaamsche wetenschap voor goed
aan 't verrijzen is, moet ze maar de moedertaal terug
gaan aanleeren waar de wetenschap ze voort nog
gebruikt,
Het gevaar ten andere van gewesttaal in wetenschappelijk werk bestaat niet, en met de Nederlandsche
werken zal ook weI de Nederlandsche wetenschappelijke taal verspreid geraken.

***

Vele .belangwckkcnde vraagstukken zouden nog te
onderzoeken vallen in Verrneylen's werk:

De oplossing die hij geeft van een vraag die terecht gesteld mag aan wie beweert dat kunst allerindividueelste expressie van allerindividueeIste emotie en
tevens sociaal zijn moet en aIgemeen menschelijk.
Den invloeddien trouwe lezing van Nieuwe-Gids-

proza op zijn kunststijl en wellicht ook op zijn litteraire
theorieen gehad heeft : Men schreef van hem dat hij
regelrecht van onder de vleugelen van Kloos gekomen
was - 'n compliment waarop hij bescheiden antwoordde zelf niet te kunnen oordeelen in hoeverre zulks waar
was. - Tach heeft hij aIs kriticus op Kloos en aI zijn
epigonen VOOf, dat hij, 'n goei twintig jaar v66r Carel
Scharten hem dat nadeed, aan de kunst een sociale
roeping gaf waar 't heele bent van die groot-gebarende
kunstvemieuwers met klank aan te kort kwam, Hij heeft
het oak in vele opstellen over sociale vraagstukken en
een oplossing die hij er aan geeft ... in de verafgelegen
toekomst
rnenschheid : zijn Cornmunisme echter
staat zoo heelemaal buiten alle werkeIijkheid dat ook
zonder de Bolsjewistische ervaring, 't gezond oordeel
met
utopieen kart speI maakt.
onderzoek, zeker veel lastiger am doen, maar
dat misschien tot interessanter uitslagen kon voeren,
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zou bestaan in na te gaan in hoeverre Vernieylen's philosophie is opgebouwd uit rerniniscenties van onderling
zeer verschillende stelsels, door eigen nadenken tot een
geheel samengevoegd, en in welke mate zijn zoekende
geest de onvoldoende conclusies van elk afzonderlijk
systeem heeft ingezien en door andere trachten aan te
vullen, en of hij en hoe hij daarbij hun onderlinge tegenstrijdigheid heeft meenen te vermijden.
't Komt me erg waarschijnlijk voor dat niets beter
de onbezonnen wijze zou in 't licht stellen, waarop
hij, Kloos daarin navolgend, over de hoogste proble-.
men, aan den menschelijken geest gesteld, den staf
breekt. Een staaltje ervan is die passus, waar hij spreekt
over 't heimwee onzer eeuw, die verlangd heeft met 'n
eindeloos verlangen, en over eigen zoeken naar waarheid langs alle wegen der gedachte : hij blijkt hier totaal vergeten wat hij in zijn inleiding verklaarde, namelijk dat hij « meer hecht aan den toon dan aan de
onfeilbaarheid der gedachte ».
--tIn de dichterlijke toekomstvizioenen, waarin hij tevens zijn Pantheistische overtuigingen uitklaroent, profeteert hij over de gouden eeuw, wanneer « de mensch
zich geheel zal overgeven aan de inwendige wet alleen,
en zich onbelemmerd zal ontwikkelen volgens zijn eigen
bewegingsrythme » ; dan zal de kunst niet alleen meer
smart en ellende als gemeenschappelijk-rnenschelijk
element schilderen, maar de vreugde uitzingen die voortvloeien zal uit het geluk van allen ! Hoe naïef haast hij
zijn paradijsdroomen ook voor werkelijkheid neemt,
het schoonste van de grap is nog dat hij dat alles zegt
op zoo ernstig-.gemeenden toon, dat brave lui, die 't ook
wel goed meenen, zouden gaan gelooven dat hij in alles
klaar heeft gezien : De hoogste problemen der metaphy-.
sica, - maar neen, die heeft hij in zijn toekomst af-.
geschaft, - en de prangendste vraagstukken van 't
maatschappelijk leven, - in de toekomst die hij voorspelt zijn die echter alle van zelf opgelost. - En dit is nu 't verwijt dat aan 't fragmentaire
werk van Vermeylen dient gemaakt : dat hij, die nochtans op zoovele vragen het antwoord schuldig bleef,
gesproken heeft alsof er geen antwoord bestond, en
dan ook maar in 't opbouwen van zijn levens-. en kunstsynthese over de vragen zelf is heengestapt : Hij heeft
-

60

LITTERAIR-KRITISCHE BEQINSELEN

het leven aan de kunst ten doel gesteld, maar weet
nergens te zeggen wat het leven is en waard is : alle
waarheid is relatief ! Hij bouwt zijn kunsttheorie op
de veronderstelling dat alle uiting van 't « leven »
goed is, en wettigt aldus de uiterst ontbindende schilderingen van 't afstootelijke en dierlijke in den mensch.
Zedelijkheid heeft voor hem geen zin, waar 't kunst
geldt niet meer dan elders ; onderscheid tusschen goed
en kwaad is maar 'n vooroordeel, waar 'n kunstenaar
geen rekenschap meê te houden heeft : goed en kwaad
ook zijn relatief !
Tot zulke gevolgtrekkingen nu moet komen, alwie,
van zijn beginselen uitgaande, zieh een levensbeschouwing vormen wil, waarin alle elementen de plaats hebben en de funeties vervullen, die hun logischerwijze
toekomt. Hoe kan Vermeylen, met zijn ideeën over de
relativiteit van alle goed en alle waarheid, een kunsttheorie uitdenken die hij den artiest kan voorleggen,
en zeggen zonder zichzelf belachelijk te maken : Dààr
moet de kunst naar streven, want dàt is haar roeping ?
Maar, komaan, laten we de argumenten tegen de leekenmoraal maar liggen, al pasten ze hier als nergens eiders.
Zijn kunsttheorie, evenals zijn moraal, evenals gansch
zijn wereldbeschouwing hangt in de lucht als 'n hypothèse die zelfs het voordeel niet heeft op waarschijnlijkheidsgronden te steunen of den mensch erg aantrekkelijk voor te komen.
Doch 't past hier niet daar verder op in te gaan.
Evenwel, ook zonder het daareven voorgestelde onderzoek te doen naar de gronden en den samenhang van
zijn wijsgeerig stelsel, mag men met reden betwijfelen
dat Vermeylen verzoenend de hem gestelde levensvragen heeft beantwoord, en vele uitlatingen over die vragen, de toon waarop hij ze behandelt en vooral het
standpunt dat hij inneemt, laten vermoeden dat hij
niet door verder nadenkeh heeft aangevuld al wat er
in zijn werk onvolledig bleef en onsamenhangend lag
uitgedrukt.
Daarom zullen Katholieken de beginselen van zijn
littéraire kritiek verwerpen, omdat ze gegrondvest Staat
op 't vloeizand van voortwentelende opiniestroomingen,
zefs indien ze met meest alle bijzondere toepassingen
ervan te akkoord gaan. En bij 't lezen en bestudeeren
van zijn werk zullen ze, wat mij ook gebeurde, betreuren dat een talent als het zijne voor een hoogeren

VAN AUG. VERMEYLEN.

61

opbloei onzer litteratuur geen vasten kritischen ondergrond wist aan te leggen. Bedenkend daarbij dat ook
hij « alreede stond in twijfel en beraad », en dat hij
maar de gewone baan van den zoekenden geest had
te volgen om weldra lichtend de volle waarheid te zien
gloren, zullen ze misschien ook, uit het diepste van hun
hart, wenschen dat hij, de door God zoo rijkelijk begaafde, zijn « trotschen kam » zou afleggen, - en met
Rafaël den Vader, die niets vaarder schat dan godgelatenheid en stilte, bidden
« Dat uw genâ voor hem verschijne ! »
J. VAN MALDEREN. S. J.

DE DOOD DER CHIMERA's (1).
BEDRIJF II.

(Verandah in een buitenhotelletie laier.)

Iwann -

eenige weken

Geerten,

IWANN.

Zou ik dan toch werkelijk te vroeg gekomen zijn ?
Houdt ze u dan steeds z66 goed in hare macht. [a, [a,
ik zie het, dit is de Oeerten Gossuit niet meer die
zoo vurig zijne idealistische theorieen kon verdedigen
- z.66 overtuigend verklaren wat ,hij zijn zou in het
Ieven.. Nu - het spijt mij werkelijk. - Ik had u sterker
gedacht - ach ja, men kan zich vergissen.
GEERTEN. (verveeld)

Laat mij, Iwann.
IWANN.

zal u met rust laten zooals ik alle anderen met
rust laat -

vermits gij tach niet beter zijt dan aIle

anderen, - jammer
jammer,
Ik had u een scherper geest toegedacht en een
vaster karakter, Klaarblijkelijk heb ik ongelijk gehad op u mijne
aandacht te vestigen, in plaats van u te laten verzwinden in den grooten kleurloozen hoop der wezenloozen. - Werkelijk het is niet vleiend voor u dat ik
u met rust ga laten - maar dat doe ik in 't vervolg
beslist, - natuurlijk doe ik het, - natuurlijk, "
e

-

(naar de deur gaande)

GEERTEN.

(op hem toegaatuie)

Rus, gij gaat hier niet weg v66r gij rnij aanhoord
hebt geert -

daarna kunt ge mij misprijzen zb6 gij 't be·
maar dan weet gij wi en gij misprijst.

IWANNo

Dat weet ik nu oak.
Zie bedrijf I, in [aargang 1921, Nr 9-10.
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Daarvoor hoeft gij heusch geen woorden te verspuien. - Ik luister niet naar woorden maar naar feiten.
- Spaar UW pleidooi. GEERTEN.
Gij kunt de redenen toch wel aanhooren waarom
ik niet met u instem.
IWANN.

Dat heeft geen belang voor mij - wat belang heeft,
dat is uw polsslag. - dat verstaat gij niet, neen ? hoe moet ik dat zeggen - het tempo uwer zie! - met
welke kracht gij reageert op het leven - of gij een
kerinispétard of een torpedo zijt - maar ik vrees dat
het slechts een springbus zijn zal onschuldige
springbus.
GEERTEN.
. Gij daagt nhij uit
IWANN.
Dit zou mij niet meer mogen gebeuren... met mijn
ondervinding. Ik begrijp niet hoe ik mij zôô heb laten
verblinden - hm - die fijn glimmende haren - die
wel verzorgde vingeren - die fletse kleur - die schuchtere blik hadden mij moeten inlichten. - Ja, ik zie het
nu dan ook des te duidelijker. - Dat spaart mij toch
altijd de moeite, die ik misschien zou gedaan hebben
later nog eens terug te komen als gij voorgoed met
de liefde zoudt afgerekend hebben. GEERTEN.
Wat weet gij hoe het met mijne liefde zal verloopen?
IWANN.
Oh ! jongen, als gij ooit een wijze wordt dan zult
gij ontdekken dat alle menschen zoo vervelend erg op
elkaar gelijken. De enkele vraag die ik mij stelde u betreffende
was deze : -- Is hij een Samson of niet ? Om dit uit
te maken was ik gekomen. Ik conclueer : Neen, en ik
ga mijn gang.
GEERTEN.

zoo

Wat heb ik met Sanison uit te staan - en met
heel uw Jodendom
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IWANN.

Identiteit van lotgevallen - gedeeltelijk ten minste
aIle mannen hebben het klassieke Samson-avontuur
~ maar het eindigt bij allen niet op dezelfde wijze snapt u het nog niet ? Wij staan haast allen alshelden
voor het leven - triomtators waar niets zal aan weerstaan - en dan ontmoeten wij Dalila - en onze onuitputbare kracht vergaat in hare armen. - Dat wat
onze grootheid uitmaakte ontvalt ons onder hare geciseleerde schaar - en als de levensmachten opdoemen - al de philistijnen die wij met een ezelskaaksbeen gingen neervellen --. .dan staan wij weerloos en laten onze oogen uitsteken -- dieoogen die ethische
schoonheidsvizioenen hadden aanschouwd - en leeren
gedwee in den tredmolen loopen met de afzichtelijke
bloedklonten in ons gebogen .aangezicht, - Daar zult
gij ook komen,
De gekscheerende liefde heeft uwe kracht verlamd
nu zal het leven.. uwe oogen weI verdooven opdat zij
geen 'hemel meer zouden weerspiegelen - vergaan :
de rechtvaardigheid - de scnoonheid, de alornvattende
Iiefde - U zijt in den tredrnolen gespannen, vriendje,
en u moogt trekken en draaien op een eender drafke trekken en draaien - trekken en draaien om' aIle edele
vizioenen te rnalen tot wat stuivende stof, -'
.
Goeden moed maar hoor !
-

GEERTEN.

Hel en Hernel, wil u met mijne vuisten kennis
maken l
IWANN.

o

dat verbetert GEER1'EN. (toomig)

misschien tochwel. ..

wel wat?
IWANN.

Een Samson"
GEER1'EN.

En wat doet gij dan !
IWANN.

koom ik terug.
GEERTEN.

kornt

dan doen ?
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IWANN.
Hetzelfde als nu.
GEERTEN.
Mij sarren ?
IWANN.
ciij hebt het gezegd, of liever neen, ik zal dit niet
doen - heusch ik doe het niet. Maar ik zal u • doen
hooren hoe de wereld u sart. GEERTEN.
.
Waar wilt ge met mij heen, Rus ?
IWANN.
Naar het festijn der Phi!istijnen.
Ik wil u die eêne vreugdegeven die âl het lijden
goed maakt - velen loopen in den tredmolen— slechts
uitverkorenen kennen Samson's Vreugden. Geerten, Geerten, hoort ge ze lachen, hoort ge ze
spotten ?
« Is dat de man die het leven zou beheerschen ?
Is dat de man die ons moest verslaan?
Zie hem eens staan als een oude vrouw.
Hij kan zichzelf niet behelpen.
Hij staat door zijn knieën als een versleten paard.
Pas op, hij zit vol luizen als een schurftige hond.
Is het niet een hond ?
Hij loopt als wij hem slaan,
en hij eet als wij hem niet zijn gebroken tanden
tegen de aarde schotel stooten,
en hij slaapt in het stroo als wij hem' uitspannen.
Is het niet een hond ?
Heil onze goden die zijne goden hebben vernederd
Hij loopt in den tredmolen als alle anderen.
Waar is de rechtvaardigheid die hij zou dienen?
Dat zij nederdale met haar bliksemzwaard om hem
te beschermen
Waar is Zijne . liefde om hem te heelen ?
Waar zijn zijne goden ?
En zij zullen tieren.
Dans ! - Dans, opdat zij zich vermaken zouden
met uwe onbeholpene sprongen, omdat zij zouden tranen lachen als ge met uw hoofd in den drek stuikt
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en Uwe handen bloên van de snijdende scherven hunner
drinkschalen. —
Dans ! — Dans î
Maar dan Geerten — dan Geerten de gedachte
voelen komen als een water al overspoelend ; als een
licht al doorbadend ; als een vuur al doorgloeiend, —
de gedachte die de oude kracht meevoert die jeukt in
uw handen, die zweit in uw boezem, die trilt in uw
nerven, die, mokerend in uwe borst, breed de armen
doet uitslaan — de pijlers omvatten, de spieren spannen — de borstkas doen zweiten als stalen veêren —
zwellen of zij gaat uiteenbersten en met een triompheerende jubeling al voelen zwenken en de dood instorten
in een verguizingapotheose !... Ha, ha, ha, ha.
Gij zwijgt. — Ik keer weer Geerten. —
Bîj Samson ! Ik zal wederkeeren...
(at)
(Geerten blijft een tijdje roerloos denkend staan tot een
gedacht hem plots doet opschrikken :
(trekt zijn uurwerk)
Die arme Bruno die haast een uur op mij te wachten zit ! Zou hij nog daar zijn ? Daar krijg ik ook nog
een stortbui !
(hij doet de dem der zijkamer open)
Toch nog steeds daar Bruno ; wat kunt gij geduld
oefenen !
DE STEM VAN BRUNO.
Een oogenblikje — een enkel oogenblikje nog —
wil u ?
(Stilte — men hoort drie klokslagen van uit de dorpskerk waar
men het Angélus klept)
DE STEM VAN BRUNO, (halflaid)
En het woord is vleesch geworden,
en het heeft onder ons géwoond.
(geprevel van Bruno)
(de klok klept)
(BRUNO, seminarist, — op.)
(GEERTEN kijkt hem een beetje nieuwsgierig aan)
GEERTEN.
Gij zijt gelukkig ten minste.
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BRUNO.

Hoe kon men anders nu dezen mooien, gouden
dag verzinkt in zô6 zoeten avond dat men zijn ziel
voelt wegsmelten van teederheid.
GEERTEN.
Ik had nog nooit gemerkt hoe uil
verig rein dit
rustig klokje in den avond tampt.
BRUNO.
Niet waar ? - Daarom heb ik de avonden zôô lief.
(vertrouwelijk) En dan - U weet niet wat het is
daarbij die wijdingvolle woorden te mogen spreken die
de aarde omscheppen' tot het verbeurde Paradijs die de engelen doen nederdalen.
Het is mij of ik een geruisch van vleuglen om mij
hoor. - Waarom willen 'allen niet geloöven en bidden?
GEERTEN.
Kunnen allen niet gelooven en bidden?
BRUNO.
Kiinnèn -.- ja, dât is de gratie.
Och, zoo ieder jongen den godsdienst zijner kinderjaren had willen doorleven - werkelijk doorvoelen
tot den goddelijken kern -- maar zij verwerpen hem als
eene onnuttigheid om zwalpende idealen na te jagen
zonder te beseffen wat zij verstooten. Weten zij maar iets - die droomende poëten van de heerlijke festoenen waarmede de liturgie de
strenge zuilen van den tempel heeft omstrengeld - het
jaar omschapen tot een epos -- en eiken dag tot een
gedicht.
na een pooze)
(Bruno glimlacht bij zich zelve
Was dit iwann Karganow niet die u bezocht?
GEERTEN.
Inderdaad,
BRUNO.
Hij lijkt niet erg veranderd sinds verleden jaar,
toen ik hem aan de hoogeschool heb leeren kennen.
GEERTEN.
U kent hem dus?
BRUNO.
Het is een geweldige verschijning.
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GEERTEN.
Geweidig ja, want ik moet worstelen om aan zijn
invloed te ontkomen.
BRUNO.
Hij is gevaarlijk — des te meer daar hij klaarblijkelijk eerlijk tegenover zieh zelf is. —
GEERTEN.
Het is grootmoedig van u dit te erkennen.
BRUNO.
Vindt u dat ?
GEERTEN.
Ja, Iwann is een geweidige verschijning en wat
hij zegt meent hij werkelijk...
Maar wat kan mij ten slotte de gemeenschap of
de maatschappij schelen ?
Mij is ze de moeite niet waard om er om te vechten — zij negeert mij — dan zal ik maar trachten,
hààr te negeeren. —
Iwann woü mij in de actie meesleepen, verstaat gij.
— Ben ik .een man om de massa te bekeeren ? die
domme, logge kudde, — en tot wàt bekeeren ?
Tot een socialistisch geloof ; een anarchistisch geloof, maar dat heb ik zelf niet. In wat geloof ik nog ?
BRUNO, (glimlachend)

Hebt u nu vrede met de bestaande maatschappij ?
GEERTEN.
Moet ik in de revolutie gelooven ?
Die kan een stelsel wegvagen ; maar blijven de
menschen steeds niet de menschen, even verderfelijk
en onrechtvaardig en hoogmoedig ?
Ik geloof niet in hen !
BRUNO.
Niet in den mensch, doch in den God-Mensch moet
u gelooven.
Maar hoe vindt u allen, arme doolaards, den rechten weg ? Dat is het problema ; wel voorvoel ik het
nieuwe maatschappelijk evenwicht waar de Menschheid
naar zoekt.
Maar voorvoelt u de mystiek, die voor deze nieuwe
orde onontbeerlijk is ?
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GEERTEN.

Neen.i. het ware een gewelf zondersluitsteenoo.
Dien steen zoek ik...
BRUNO. (glimlachend zachi)

De oude « pierre philosoph ale »,
Het woord van Jezus IS te machtig geweest opdat
de echo's aller eeuwen het nietzouden herhalen ...
GEER1~EN.

U gelooft en alles is eenvoudig,
BRUNO.

Waarorn doet u niet als .wij ?
GEER'TEN.

Omdat het te eenvoudig is.
Ik Iijd onder den angst van mijn geest, van mijn
ziel - maar ik heb hem lief gekregen en - ik zou
mij niet kunnen aanpassen aan een comfortable zekerheid, -

Zouden de menschen ooit doolhoven hebben aangelegd indien zij geen genoegenvonden in dat spel. Geloof ! - geloof, wat is dat ?' Ik ken dat niet
meer.
BRUNO.
Het zijn de wortels die den boom recht houden -

onzichtbaar en bedolven - maar zonder dewelke hij
zou storten.. - lJ leeft, dus u gelooft. GEERTEN.

Dat is het instinkt .-- het levensinstinkt alleen dat
ons recht houdt, (spottend)

Daarvoor zijn alle profeten overbodig, Zij dienen
maar om deze waarheid te bedelven.
( droef)

Vindt u dat ik een cynieker word?

Och, aIle idealisten worden cyniekers.
BRUNO.

Ik besef de mogelijkheid van leven niet zonder het
Geloofde ik niet dan zou ik zelfmoord plegen!

geloof, -
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GEERTEN.
Dat is een daad ; die kunnen wij niet stellen,
(dof) ik heb het ondervonden. —
BRUNO, (schritt)
En... Elsje?
GEERTEN. (met een afwerend gebaar) (voortgaande)
Met welke wapenen gaat u tegen het instinkt strijden als u zelfs niet in den Dood gelooft. —
Men leeft stil voort als ik zelf. Men tracht zieh
wijs te maken dat men in lets gelooft — in iets belang stelt — men tracht zieh te verbergen in het haargordijn eener vrouw — als in de manen van het wonderros Chimera ...
Maar soms moet men toch het hoofd opheffen en
dan is het dezelfde miezerige kamer die men ontdekt
met de vliegen op het geel gevlekte plafond en het
sentimenteel, wegrottende behangpapier. — Men voelt
het onfrissche. —
(Walter en Loulou op)
WALTER, (grommelend)
Grieven. — Grieven... welke grieven ?
Ik ben u moe. — Het maakt mij zenuwachtig dat
u steeds daar zijt. — U wordt een obsessie. Pak u weg.
LOULOU, fluid)
Komen wij die heeren niet stören ?
GEERTEN.
Ik was in gesprek met een ouden schoolmakker,
Bruno Gelthof, seminarist.
WALTER, (tot Bruno verstrooid)
Aangenaam.
BRUNO.
Ik moet afscheid nemen mijn waarde Geerten.
(tot Walter)
Ik hoop nog wel eens de eçr te hebben u te ontmoeten.
WALTER, (op den man af tot Bruno)
Hebt u geen sigaretten ?
BRUNO, (onthütst)
Het spijt mij werkelijk,.. maar ik ben geen ropken
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GEERTEN. (hem eene sigarette reiketui)
Hier, oftwe maat,
WAL1'ER.

Ik moet sigaretten hebben. Ik 1110et gedurig aan
kunnen rooken,
noodzakelijk voor mijn werk.

_8

(laat zicb in een zetel neervallen)

Is het voor rnij dat u gaat Ioopen ?
BRUNO.

Neen.. -- Maar ik zou graag thuis zijn voor het
(tot Geerten)
danker is. Tot genoegen..
GEERTEN.

Ik doe u uitgeleide.
(at

met Bruno)

WAL JER. (kortai tot Loulou)

Breng rnij een aschbakje asschepoester.
(Loulou brengt het)

Ga dekamer maat wat in orde brengen - . verstaan?
(Louiou zwijgend
WALTE~.

Plekplaaster !
(Walter rookt in stilie)
(Na een poos]e staat hi] op en zet een onafgewerkt vrou-

wenhoofd op den ezel. Laai zicb opnieuw in den rocking vallen en schouwt, al rookende, naar tie schilderij)

o-

ik stoor

UGH

W ALTER. (0 pspringend)

U mij storen? Integendeel, u komt heel gepast.
Ik kreeg net 200'n lust om aan dat ding door te
werken,
ELSjE. (het doek bekijkend, met een schrillen uitroep)

Wat maakt u rnij schrikwekkend ernstig.
Ben ik zoo?
Ik ben bevreesd hoar, van dit wezen dat u geschilderd
WALTER.

Bevreesd -:\verkelijk - vindt u het beangstigend?
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ELSJE.
Voorzeker.
WALTER, (jubelend)

Dan gaat het werkelijk. — Ja dàt is de indruk
dien ik wou bereiken, o goudgevlokte.
ELSJE.
Maar dàt wordt nooit mijn portret als u zoo voortgaat.
WALTER.
Een banaal portret bedoel îk daar ook niet te
schilderen. — Ik Schilder Mej. Elsje Verhaert niet, ik
Schilder de pseudo Mevrouw Geerten Gossuit niet...
ELSJE.
Wat schildert u dan ?
WALTER.
In een doek mijn levenssynthesis. ^Een figuur. — De Vrouw. —
De eeuwige Eva. —
Het raadsel van het leven opgelost door de Vrouw
of eerder vervangen door het raadsel der Vroùw.
— Begrijpt gij nu mijn worstelen om dit wezen
uit te drukken ?
(zieh opwmdend)
De Vrouw, — de onsterfelijke, zegepralende over
de dood, want hààr vléesch en hààr bloed leeft voört
in geslacht na geslacht.
De Vrouw — de gèheiligde — die in het amfoor
van haar lichaam hét Leven draagt, dat goddelijk is.
De Vrouw — de martelaresse — de eeuwig-lijdende
— de eeuwig bloedende — eeuwig krèunende in pijnen
— de eeuwig gekruisigde in haar lichaam en hare ziel.
De Vrouw — de bedroefde — moeder der tränen.
De Vrouw — de verdoemde — moeder der zonde.
De Vrouw — de vervloekte — moeder van het
Lijden. Want voor allen die leven en lijden komt er een
dag dat zij met hunne verwenschingen Haar overstelpen
die hen het leven heeft geschonken.
De Vrouw — de gezegende — moeder der liefde,
want voor allen die leven en beminnen komt er een
dag dat zij Haar zegenen die hen de poorten heropende
van het verbeurde Paradijs.
De Vrouw — de Kurdy die ons neerstort in de
wanhopigste diepten der verdierlijking.
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De Vrouw - de Beatrice die ons opvoert tot de
Godheid zelve,.
Dit alles : in den stand eener figuur in het rythme
van één gebaar : in den blik van twee kinderlijke oogen.
Z66 zie ik het.
Z5ô wil ik het schilderen.
0 ! 't is als het gevecht van Jacob met den Engel.
Ik moet overwinnen, Ik moet en ik zal.
Ik zal de Eva scheppen in popelend leven... of ik
zal gek worden.
ELSJE.
Jakkes ! wat kunt gij ti opwinden. (lachend)
Ben ik dat allemaal dat u daar opsomde?
•
WALTER. (gedempt)
0, 0. . . dat was het - die lach...
-

-

(luid)

Eisje. Elsje... die Vrouw waar ik sinds jaren naar
zocht om mij te kunnen uitspreken... - U zijt de Eva.
Al die anderen waren het niet... geen enkele tusschen de velen die ik gekend heb... het waren Salomé's
of Iphigenieën.
U moest ik ontmoeten, Eisje...
. Ik moest naar bier komen met Loulou.
U moest naar hier vluchten met Geerten, opdat
ik dit vizioenaire beeld dat ik hier draag (klopt woest
op zijn voorhoofd) zou kunnen scheppen.
ELSJE. (met een schrillen uitroep)
Kom, onzin
WALTER.
Eisje - er is iets aan 't gebeuren, (ingehouden),
er is iets ontzettend aan 't gebeuren.
(vat haar bij de polsen)

ELSJE.
Walter - (bang) wat hebt ge - (smeekend) laat
mij los.. - (boos) Laat mii los, zeg ik u.
WALTER. (haar loslatend bekijkt zwijgend de schilderij)
(dof)
Neen - dat zijn hare oogen. nog niet - dat is
nog arm en dof - daar is niets van het prikkelende
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tartende, niets van het mysterieuze troebele dat
aarzelend opglanst in haren blik. (Hij neemi palet en borsiel en zet een paar toetsen op het

doek -

Elsie ziet hem benieuwd na)

'NAL1'ER.

Neen - dat is het niet - en nit - en nu
en nu - nog is dat niet - nu is het te heet, te schroeiend, niet mild genoeg. bekijkt Elsje lang en doordringend tot Elsje luid en .schrll..
spotiend lacht)
\VALTER.

Waarom die lach ? U kunt u zelf toch niet dekken
met een lach zooals ge uwe ziel niet verbannen kunt
nit uwe oogen. - Ik zie u daar naakt - onverbiddeIijk
naakt, - U\V ziele koortsachtig "krimpend voor mijn
ontkleedenden blik... heel het raadsel.
(bekijkt de schiiderii)

Neen, dat raadsel kan ik in deze Gagen niet leggen
zooals ik het in uwe oogen Iezen kan -, maar niet
verklaren... omdat het... het leven zelf is misschien ?
hulpeloos van Elsje naar het doek - beukt het dan plots
met een geweldige vuisislag in, in plotse razemii)

ELSJE. (lacht schril)

Hoe boos -- hoe boos !... Hoe prettig !
Walter raamen ezel in den hoek smakt)
WALTER.

Elsje toespringetui en haar te pletter drukkend in, ziine
armen)

Wit u mij gek maken ELSJE.

gek -

gek?

(kermend)

\Valter wat doet gij ?
Walter ge doet mij pijn l - ' ge verstikt mij !
verwrongen gelaat herhaalt met biise, schorre stem at
maar door)

Laat mij los ~ laat mij los.

(Walter zijn grepe lossend beziet haar met bevetuie lippen

e.:-

knieli dan op den grond hare knieen omvatiend, het hooid bedelvend in hare' rokken)
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WALTER.

Neen, neen. Ik heb u en ik houd u. . . Uw knieën
sidderen in mijn armen, mijn armen blijven u omvangen
als een band van staal, onverbreekbaar.
Mijn armen blijven u omvatten als een kronkelende slang, al dichter ,al vaster sluitend hare ringen
- mijne Eva - als de slange in den hof der hoven,
stijgend tot u, worden een ring van vuur, een vloed
van vuur, dat uwe leden zal doordringen en uw bloed
doen gloeien...
(Hij is opgestaan en drukt haar vast aan Zijne borst - Eisje's
hoofd hangt achterover, zoekend zijn blik te ontwijken)
WALTER. (schor)
Wij moeten malkander beminnen. Ik heb geheel uw wezen gezien in het ' donkere
meer uwer oogen -- in het diepste, verholenste van
uw wezen de donkere vraag die daar aarzelend schuilt;
de verzoeking en de begeerte ; en waar een man zoo
diep geschouwd heeft in de oogen eener vrouw dat hij
dât gelezen heeft... moet hij haar beminnen want het
is het antwoord op de vraag die brandt in. zijn blik;
moet zij hèm beminnen omdat hij haar réeds genomen
heeft het heiligste en meest verholene.
Clij zijt mijn - en ik ben uw - en niets meer
baat het weigeren en niets meer het betreuren of willen.
Ons wrezen vlamt wederzijdsch op, in ons bloed

en onze zielen en liet slaat mij naar het hoofd als
een zuiderschen wijn en ik ben dronken - dronken
van u.
ELSJE. (zwak)
Laat mij Walter, u weet dat het niet mag... om
Geerten - om Loulou,... om uw kunst.
WALTER.
Om mijne kunst.! Wat geef ik om mijne kunst voor diegenen die geen kunstenaar zijn is dit woordje
heilig - voor ons is het niets - niets. Nooit heb ik
iets gedaan om Haar. - Nooit heb ik iets geschilderd
dan om mij zelve te bevrijden van een obsessie. Wat maakt het mij dat anderen een meesterstuk
van mij verwachten - uitzien naar die Eva. Als men
genaderd is tot het eeuwige, heilige Leven zelf, dân dan duizelt men en men denkt op geen weergave en
doet niets - niets dan aan zijne geopende armen laten
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ontvallen de ijdele werktuigen ; de armen heel wijd
uitstrekken... en koortsachtig omvatten, omarmen en
behouden
(Stiltè)
(traag)

Het leven is grooter dan wij - de liefde is grooter
dan wij - dît is het gebaar dat ons opvoert boven
bnz.e menschelijkheid -•- het heilige gebaar heiliger
dan een zegening omdat hetons opvoert tot de eeuwigheid zelve van het leven.
Kunst... kunst - kunst. - Wat is schoonheid
scheppen ; wat is liefde scheppen door schoonheid, bij
deze daad, bij dit gebaar waaruit... het Leven zelve
wordt geboren.
(hij zoent haar lang op de lippen)
(Elsje na eene seconde van overgave doet wanhopige pogingen om zich te bevrijden)
ELSJE. (smeekend)
Laat mij gaan - laat mij gaan.
Ach - denk aan Loulou.
WALTER.
U zegt dit... en voelt toch dat het u niets zal
baten - dat niets meer u kan verdedigen tegen u zelf...
die tot mij k6mt.
U zijt de zegevierende want u zijt in mijn armen,
in uw hart bruischt een zegezang om uwe schoonhëid werdt gij uitverkoren. Wat maakt het u, dat deze armen andere vrouwen
omknelden ; dat ik bij anderen gezocht heb en niet
gevonden, die Liefde -- die ik in u ontdekte - . . . dat
ik tot andere handen reeds gereikt heb dit hart,
,dat
zij te zwak waren om te behouden.
Een Magnificat moet opbruischen in u als het
triomfgeschal van Thebaansche bazuinen.
Zingen moet het in uw hart als de Sulamiete in den
zang van Salomo nu de stemme mijner ziel liefdestemme heeft weerklonken
« Het is de stemnie mijner welbeminde.
Hier is hij die komt,
springend op de bergen,
deheuvelen overschrijdend. »
Elsje, om u te zoeken heb ik mij ontrokken aan de
omarming van trouwe armen, mijn hoofd geheven uit
-
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den warmen rustigen schoot... om u - u Elsje... te
zoeken en - te vinden.
ELSJE. (weenend)
Spaar mij - spaar mij.
(gerucht buiten)
Hoort ! Hoort ! Men komt. - Ga heen
(Walter vlucht den tuin in)
(Loulou komt op met een kopje in de hand)
LOULOU. .
Was Walter niet hier ?
ELSJE.
Hij is zoo juist heengegaan.
LOULOU.
.
Ik bracht hem een kopje thee - alhoewel dit nu
toch wel niet goed voor hem is - hij is al zoo
zenuwachtig - maar hij is er zôô op verlekkerd. ELSJE.
Zenuwachtig -- ja die indruk maakt hij mij ook
wel - vooral vandaag.
LOULOU. (na eene aarzeling)
of is hij
U poseerde niet voor hem vandaag,?,
klaar met dien kop ?
-

ELSJE. (glimlachend)

0, ik geloof dat hij niet zal doorwerken.
LOULOU.
ja - hij is zoo veranderlijk soms - zôô onver
staanbaar.
ELSJE.
Wat moet uwe liefde iets mooi zijn, Loulou. U zijt
de minnares van een groot kunstenaar, die u moet opvoeren tot het bovenmenschelijke.
-

LOULOU. (zwijgt)

ELSJE.
Iemand die zich aan het oppervlakkige zou houden
kon den indruk krijgen dat u niet volmaakt gelukkig
zijt - maar wij die beter weten en onze medemenschen
leerden doorzien, wij weten dat uw stille zelfinkeer
voortspruit uit het overmachtige van uw geluk.
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LOULOU.

Ben ik heusch z60 stil geworden ?
ELSJE.

Oak wel "vat magerder, -Uw gezichtje is wei
wat getrokken - nu, dit is "vel te begrijpen, uwe Iiefde
is oak geen burgerlijk-rustige - en dan u werkt immers veel voor hem, nietwaar ?
LOULOlJ.

(aarzelend)

Alles is z66 verschikkelijk duur !...
ELSjE.

(lachend)

Weet ge liefste, dat er kwatongen zijn die zeggen
dat terwijl gij u doodwerkt om hem te laten leven, hi]
zijn tijd verbeuzelt met eindelooze wandelingen in het
woud -- of, 111et schrornelijk-kostelijke uitstapjes naar
de stad,

LOULOU. (boos)
Wat ik doe, dat weet ik en ook waarom ik dit
doe - en wat 'AT alter uitvoert daar hoeft hij aan niemand rekenschap van te geven... Zeg, dit een volgende rnaal, aan wie succes met lasterpraatjes willen

oogsten.
ELSJE. (haar na eene pooze de hand vattend)

Loulou - ik heb ook z66 pijnlijk ondervonden
hoe zwaar het is de minnares van een kunstenaar te

zijn .-

en te bIijven.

LOULOU. (medeliidend)
U ook, Elsje ?
ELS]E. (hare hand vattend en ze streelend)

Lieve LOULOU.

arme LouIou.

(haar driitig wegduwend)

Arm -

ik ben niet arm,
(drijtig op den grond stampend)

Ik ben niet arrn en niet tebeklagen.
ELSJE.

Maar LouIou, waarorn 2166 driftig?
LOULOU.

Kan men arm zijn als men bernint?
(sarrend)
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Kan men arm zijn met Walter's liefde ?
(zij zien elkaar aan - Eisje buigt het hoofd)
(Geerten al slenterend op)
LOULOU.
Hebt u. Walter niet gezien ?
GEERTEN.
Ik zag hem rondhollen in den tuin.
LOULOU.
Dan ga ik daar eens kijken. (zuchtend) De thee
zal haast heel koud zijn.
(Loulou af)
Geerten - Eisje.
GEERTEN.
Arm meisje hoe weinig wordt zij beloond om
hare opoffering. Hij kan toch zôô brutaal zijn, haar.
aanspreken en wegschoppen als een hond. Walter moet
beslist een hartelooze kerel zijn om haar zôô te be
handelen ; een gevoelloos egoïst.
ELSJE.
.
Gevoelloos ! - Dat meent u toch niet, Geerten,
daar staan zijn werken toch borg voor.
GEERTEN.
nu, ik zal er niet over redetwisten.
Meent u dat
- Het leven is vol onbegrijpelijke geheimen... Hoe is
het uit te leggen dat Loulou hem steeds met dezelfde
offervaardige liefde blijft bijstaan... onbegrijpelijk
ELSJE.
Hoe dat, onbegrijpelijk?
GEERTEN.
Is dit niet onbegrijpelijk hoe zij hem blijft beminnen... hoe zij zich aan hem vastklampt... wan
hopig, en die duidelijke waarheid niet wil inzien dat
Liefde niet eeuwig is.. dat Liefde een vlam is die
hoog oplaait maar inkrimpt en wegduikt tot een hoopje
stuivende assche.
.
ELSJE.
Geerten - u spreekt toch niet ernstig
niet ?
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GEERTEN.
Ach ja, men ontwaakt immers uit den roes der
eerste dagen en daarna...
ELSJE.
En daarna?
GEERTEN.
Zoek het antwoord in u zelf - het is pijnlijk,
maar het is immers de waarheid - men vindt in zichzelf
wat nieuwe gewoonten misschien, maar erkent, onthutst, dat er niets veranderd is in de wereld.
ELSJE.
Maar, Geerten, niets veranderd ?
GEERTEN.
Och ja... U zijt een vrouw. geworden in mijn armen,
Elsje, en... ik heb eene menschenziel ontdekt in uwe
oogen.
ELSJE, (smeekend)
Oeerten.
GEERTEN.
•
Wij jongelieden zijn z66 dom - het aanbeden
meisje is voor OflS een bovenmenschelijk wezen... incarnatie aller idealen... lichtende engel die ons zal opvoeren tot in muziek voorvoelde regionen. Wij zijn ten doode wanhopig zoo zij ons niet tot
haar laat naderen en, zoo wij haar mogen bereiken...
ELSJE.
Is het een teleurstelling ?
GEERTEN.
Neen, neen, mijn. Elsje, als klimop aan een eik
is liefde om onze herten geklampt met duizenden twijgjes... : 'al die stonden die wij saam doorleefden. - Ach,
mijn meisje, zoet is het ook, twee menschen te zijn...
twee herten die bloeden om eendere levenswonden...
nietwaar?
ELSJE. (smartelijk)

Geerten, ik wist niet waarom u zôô stil werd sinds
enkele dagen.
. Geerten, ik heb ti toch 'al, gegeven.
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GEERTEN.
Al het geluk dat u geven kondet, Elsje... en ik
ben u dankbaar.
(haar de hand vattend, pijnlijk glimlachend)
Het is immers uwe schuld niet dat liefde begrensd
is, kindje, en grenzeloos het smachten onzer zielen.
ELSJE.
Maak ik u niet gelukkig Geerten - niet heel en
al gelukkig. -- Is het dit dat u wilt zeggen
GEERTEN.
Nu weet ik dat geluk een water is dat men niet
in de handen kan houden - dat ons verlangen van
verre kan bewonderen, maar dat wij niet kunnen aanraken zonder het te vertroebelen. Onberoerd draagt het
den hemel...
ELSJE, (bedeesd)
En als u er de handen naar uitstrekt?
GEERTEN. (glimlachend)
. . . stijgt uit de diepten het oeroude slijk.
Hebt u nooit gespeeld aan een -vijver, Elsje?
ELSJE, (bitter)
Over eene maand gingt u mij voeren tot het geluk,
Geerten.
GEERTEN.
Kon men toen, anders dan met zijn verlangen,
staren achter het vlamgordijn der Liefde ?
ELSJE.
Gaat u nu spreken als al die anderen, •Geerten
en Liefde veroordeelen en verkleinen, vervormen tot dit
kleinzielige miswas waartegen ons protest zôô levenswarm kwam opbruischen.
Neen, Geerten, zeg het mij ik smeek u, dat gij
niet kûnt denken en spreken als Johann en Boenhuyzen
en lwann. Dit moet u mij zeggen, Geerten.
GEERTEN. (dof)
lwann is hier geweest.

ELSJE.
Waarom komt hij niet bij mij. Ik zou hem wel
ontvangen. - 0, ik heb ze erkend, de duistere macht
die u aan mij wil ontworstelen.
.
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Vrees niet -

ik zal z66 belachelijk niet zijn als

Loulou
(vertwiiteiena)
want ikvoel weI dat ik niet. zal kunnen strijden
voor een liefde 'die ik niet aan mijn zijde voel.
weeni zenuwaehiig)
GEERTEN.

Kindje, -- kindje, ~. wees toch niet blind voor
die menschelijke Iiefde die ik u toedraag en die naast
u staat.
Is het niet schooner en grooter in de waarheid te
berusten dan zich rnet wanen te begoochelen.
ELSJE.

0, 00 ik erken het woord -,- wan en - wanen er zijn niets dan wanen; nietwaar ?
Denkt gij dat ik niet spreken kan als u. Denkt gij dat ik ook niet de woorden zal vinden ?
II< vroeg mij afwat gij nog zoudt kunnen ontdekken
na die verklaring dat ik u niet gelukkig kan maken.
Met wat kan men beter eene minnende vrouwe
kwetsen dan met de verklaring dat hare Iieide niet zal
volstaan,
"
Voorwaar, voorwaar, dit is met sluwe boosaardighew gekozen.
Nu spreektge van berusten, ...
Nu komt ge met het al vernielende woord wanen
- wanen- wanen.
Ik zie het grijnsgelaat van Iwann achter die woorden - trek op met U\V Meester - laat mij staan in
mijn oneer en zoek naar de waarheid.
Zeg dat ik rnijzelve berninde in de offerande van
heel mijn wezen ; zeg dan, dat ik gehuicheld heb in
uwe armen; zeg dan, dat ge assche proeft op uw
mond, waar mijne vuurzoenen zijn uitgelaaid ;
NOelTI zonde, onze schoone liefde;
zeg dat ik een ontuchtige ben, omdat ik u bemind
hebe
I

GEERTEN.

Maar Elsje - Elsje toch,
U wect tach immers dat ik u afgrondelijk lief heb
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mijn meisje - Elsje... Luister toch naar uw Geerten,
Lieveke.
ELSJE. (snikt door en stoot hem nijdig af)
Laat mij -- laat mij.
GEERTEN. (boos)
Bij den Nekker ! Wilt ge uw kop uitwerken...
ja, maar z66 niet - zôô niet.
.
(af)

(Eisje snikt stilletjes in haar zetel weggedoken)

WALTER.
(op) (Hij nadert. tot Eisje die hem bevreesd en smeekend aanziet met hare betraande oogen)
WALTER.
Elsje... waarom weent gij ?
(pooze)
Toch niet om de liefde die ik u koom dragen ?
ELSJE. (door hare snikken heen)
Liefde is waan - er is geen liefde.
WALTER.
Laat liefde waan zijn - voor hen die niet beminnen kunnen...
(aalt zacht met zijne hand over hare oogen)
Laat die oogen weenen die niet bernind worden,
niet dezen... waar zonnegensters moeten sperkelen.
ELSJE (stil bij haar zelf)
En toch.... en toch moet ik in liefde gelooven.
WALTER.
(haar plots opnemend en hoog in de lucht stekend op zijne gespierde armen)
Zie. Zoo zal ik u voeren hoog boven de bezeerende
kleine keitjes der menschenwegen met deze liefdearmen
die sterk genoeg zijn om u te dragen
(heft haar met een snok nog iets hooger)

eeuw iglijk
Gordijn.
DIRK VAN SINA.
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Hadewijch,

(Vervolg en sloi.)
Volgens deze plaatsen samen nu, zou Hadewijch,
met die vrouw vereenzelvigd, aan het hoofd der begijnenbeweging, te Nijvel zelf, hebben gestaan, Nijvel,
de bakermat dier extatische beweging; een cosmopolitisch kultuurcentrum voor dien tijd in Brabant
In 1262 was zij al een vrouw van jaren : bij, ja in de
.zeventig. Een twee duizend virgines stonden onder
hare min of meer onmiddellijke leiding. Op at degenen
die met haar in aanraking kwamen oefende zij een onweerstaanbaren invloed uit: zulk een reine, heldere,
heiligheidlag over haar verspreid, dat zij aller oogen
in bewondering tot zich trok. Nog enkele van haar
vroegste gezellinnen leefden toen ; van hare gezellinnen
uit hare jeugd wordt een enkele met naam genoernd :
een adellijke, Elisabeth de Gravio. Bij het einde van
haar leven stond zij in een zeer hoogen roep -van heiligheid.
Indien zelfden tijd nu vinden we, [uist te Nijvel,
een extatische vrouw met naam Helewidis of Hedwigis.
Zij moet een voorname rol gespeeld hebben in die beweging, verrnits zij de eer werd waardig geacht in de
abdij van 'Villers ,onder poor heiligheid uitmuntende
monniken, bijgezet te wordenvZij .is vereerdgeworden
als een heilige, te sarnen met Juliana de Cornillon.
Haar sterfjaar moet tusschen 1258 en 1268 geweest
zijn; dus in dezelfde jaren ais ook die vrouw door
Thomas van Cantimpre bedoeld. Twee harergezellinnen
werden mede met haar te Villers begraven :een Marquina~die heel goed een Margrieta zou kunnen zijn,
(en onder Hadewijch's gezellinnen was een Margriet) ;
en een IV\aria de Gravio, blijkbaar zuster of verwante
van die Elisabeth, die wij als gezellin van de vrouw bij
Thomas hebben aangetroffen.
In de geheele overlevering over haar staat onze
Hadewijch bekend aIs eeneerwaardige maagd, als
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een gelukzalige, een heilige. Men heeft het reeht niet
de waarde dezer benamingen, zonder meer, in twijfel
te trekken: veel minder er hoegenaamd geen .notitie
van te nemen, om Hadewijch te kunnen maken tot
missehien wel het tegenovergestelde ervan. Om echter
ons betoog des te sterker en te onafhankelijker te maken, hebben wij van die eeretitels voorloopig afgezien :
wij zijn niet eerst gaan zoeken naar mogelijke gelukzalige Hadewijch's. Maar des te meer moet het ons
treffen, dat we bij het einde van ons betoog, komen te
staan, juist voor een gelukzalige Hadewijch : en nog
weI voor zulk een gelukzalige Hadewijch, dat er aan
hare vereering als eerbiedwaardige of gelukzalige niet
kan getwijfeld worden. lYl. a. w.. : onder de abdissen en
priorinnen uit dien .tijd komen er weI Hadewijch's VOOf,
die gezegd worden, of van wie men ZOU kunnen zeggen,
dat ze in geur van heiligheid gestorven waren, Maar
nu vinden we, aIleen door den loop van ons betoog
geleid, een .Hadewijch, die inderdaad met andere onder
de om heiligheid beroemde tijdgenooten is vereerd geworden.
Wie nu al deze feiten en omstandigheden in hun
omvang overweegt, en ziet, hoe ieder nieuwe bijzonderheid licht werpt op de voorgaande, hoe ze elkander
schragen, hoe ze in elkander passen als de blokjes in een
speeldoos, zal met mij bekennen, hoop ik, dat de vrouw
bij Thomas, de B.' Hedwigis van Villers en onze Hade-

wijch veel kans hebben om een en dezelfde persoon
te worden genoernd. Wel rnoge ieder feit op zich zelf
geen volkomen zekerheid verschaffen, - ' ik ben de
eerste orn dit gereedelijk te bekennen - in hun geheel
dunkt het ons, laten ze weinig of geen gegronde reden
voor twijfel over. [uist de geleidelijke ontwikkeling van
geheel het betoog, waardoor het veld der navorschingen steeds enger omgrensd en scherper omlijnd werd,
zonder dat ooit een enkeI Ieit ook maar de geringste
moeilijkheid heeft geboden orn zich in 't opgezette en
zich ontwikkelende kader te Iaten voegen, kan iemand,
die zich in de studie van Hadewijch's persoonlijkheid
heeft verdiept, die veilige zekerheid schenken, waarrnede hij zoo beslist durft uitspraak doen.
.
Een paar kleinigheden, die ons in den loop onzer
studie hadden getroffen, mogert hier nog volgen :
In het leven van Maria de Cignies wordt een jonge
inclusa, te Willernbrouck, bij NijveI, vermeld, die Hel-
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dewidis heette . Maria was haar bijzonder genegen en
droeg twaalf jaar zorg voor hare opleiding in de Minne.
Maria stierf in 1212 ; dus droeg ze waarschijnlijk zorg
voor die Heldewidis in de twaalf laatste jaren van haar
leven, van 1201 af (1) .. Nu rnaghet weI zonderling heeten, dat de vrOUV\T, van wie Thomas spreekt, in 1262
of 1261 gezellinnen had, die haar zestig jaar hadden
gekend, dus ook juist van 1201 af. Zou die jongeinclusa dezelfde zijn, en dus onze Hadewijch ?
Ik heb deze Heldewidis vroeger al eens vermeld (2) . Toen maakte ik tegen hare identificatie met
Hadewijch geldend, dat,Maria van Cignies een Walin
zijnde (3), die Heldewidis hare vriendin ook wel een Walin zal zijn gewcest, Ditbezwaar valt, nu wij wet en wat
voor een cosmopolitisch midden Nijvel is geweest. Een
ander bezwaar echter rijst : Hadewijch heeft weI is waar
van haar tiende jaar aan de Minne gedaan. Maar hare
jeugd meet zij toch in eendoor en door dietsch midden
hebben doorgebracht. Hoe zou zij anders .die meesterschap over de taal hebben verkregen, die wij bijhaar
bewonderen ? Ook heeft men aan die identificatie van
Hadewijch met die Heldewidis zeer weinig: daar er
over die Heldewidis niets bijzonders vermeld wordt.
Nog een andere bijzonderheiduit het leven van
Maria van Cignies moeten we hier aahhalen : Daar leefde te Nijvel in haar tijd een rijke weduwe, met hare
drie dochters. Haar man was kooprnan geweest en had
zich door bedriegerijen groote rijkdommen verworven .
'Fe zijnen huize had hij (kenschetsend genoeg voor de
betrekkingen .tusschen adel en koopmanschap) aangehoorigen van de familie van den hertog van Brabant
meermaals weelderig onthaald ; dezen hadden bij hem
vele uitgaven gedaan 'van onrechtvaardig verkregen
goederen. Na den dood van haar man, waren de weduwe en hare dochters ,een leven van boetvaardigheid
begonnen, zij waren ook in de rnystische beweging op, (1) AA. SSe Jun. 657, n. 80. Zie een andere berekening bij
Greven, o. c. 96; Greven veronderstelt, dat die vriendschap
slechts geduurd heeft tot Maria'sivertrek naar Cignies. Maar
van Cignies uit had Maria nag wel voor die Heldewidis kunnen
zorgen, Het is in alle geval veel waarschijnlijker te veronderstellen, dat die vriendschap duurde tot het einde van Maria's
leven.
(2) Zie «Dietsche w». en Belf. », 1921, 462.
(3) Maar staat dit weI vast?
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gegaan. Bij haar dood echter had de weduwe nog niet
voldoende geboet. Daarom werd zij tot het vagevuur
verwezen. Maria had dit in een visioen erkend en aan
hare dochter Margareta en de andere meegedeeld. Door
hare vurige gebeden en de noodige restituties hadden
de. dochters dan de ziel van hunne moeder uit het
vagevuur gered (1).
Van de drie zusters wordt alleen Margareta bij
naam vermeld. Deze schijnt de oudste of voornaamste
te zijn geweest. Nu heette een der met naam bekende
geestgenooten van Hadewijch Margriet. En in denzelfden brief, waarin Hadewijch deze Margriet laat groeten (XXV) spreekt zij ook van een Sara en Emma.
Waren dit soms de drie zusters ?
Allemaal vragen en vraagteekens, waarop wel niemand een antwoord nog vermag. te geven.
Maar hebben wij dan tegen de in deze bladzijden
voorgedragen stelling zelf geen bezwaren ? Geeft de
identificatie van onze Hadewijch niet die Helwidis uit
Nijvel ons algeheele voldoening ? Blijven er geen duistere punten meer over ?
Jawel : en eerlijkheidshalve wil ik deze hier ten
slotte nog aanraken.
Vooreerst : indien Hadewijch zulk een buitengewone vrouw is geweest, hoe komt het dat haar leven niet
is geschreven geworden ?
Wij hebben hierop reeds gedeeltelijk geantwoord
daar zij niet in een orde woonde, maar tot de zoo anonieme beweging der vrome vrouwen behoorde, heeft ze
geen kloosterling gevonden, die dit voor haar zou
doen. Wat men ook zegge : de Hedwigis, uit Nijvel, is
in alle geval een voorname persoonlijkheid geweest, om
als een heilige te worden begraven ; en toch heeft Zij
geen levensbeschrijving gehad ; evenmin als de twee
andere vrouwen uit Nijvel, Marquina en Maria de
Gravio.
Dit zou reeds kunnen volstaan. Doch er is meer.
Wie zou haar leven hebben kunnen beschrijven ? Een
monnik van Villers ? Er is ons echter geen enkele biographie overgebleven, dbor een monnik van Villers, van
gelijk welke vrouw, die met de abdij in betrekking heeft,
gestaan. Thomas van Cantimpré ? Jawel, die schijnt
(1) AA. SS. Jun. 650, n. 52.

EI:

UIT DE GESCHIEDENIS ONZER

haar toch intiem te hebben gekend. Maar voor hem
kunnen we juist een voldoende reden aangeven waarom
hij Hadewijch's leven niet heeft opgesteld. Thomas is
hoogst waarschijnlijk nog vôér Hadewijch of kort na
haar gestorven. En ook dit past alweer in 't geheele
kader dat we hebben opgetrokken. Hadewijch toch zou
gestorven zijn tusschen 1262 en 1268. Maar ook Tho
rnas. Dezes stervensjaar echter staat niet met zekerheid
vast. Het moet kort nade vervaardiging van zijn Bienboec zijn gebeurd. Dr V. d. Vet zegt : tusschen 1270
en 1272. Maar het blijkt niet waaruit hij dit haalt of
waarop hij steunt. Miraeus zegt, dat hij stierf den
15 Mei, maar in welk jaar heeft hij niet kunnen uit-.
maken (1).
In de korte levensbeschrijving van hem, die het
leven der H. Lutgardis voorafgaat, wordt gezegd, dat
hij stierf in 1263 (2). Potthast eveneens in 1263 (3).
In alle geval, na 1263 wordt er over, Thomas werkzaamheid niets meer vernomen.
. Zoodat dit eerste bezwaar niet ernstig blijkt te zijn.
Een tweede is dit : dat die Hedwigis de S. Cyro in
het Chronicon van Villers gezegd wordt te zijn geweest
een inciusa. Ik heb dit punt reeds aangeraakt. Ik moet
er hier op terug komen. Want ik beken, dat dit het
eenige bezwaar is, dat tegen de hier voorgedragen
stelling als ernstig kan geldend gemaakt worden. Wij
mogen het niet al te lichtvaardig van kant wijzen.
Wat noemde men in dien tijd inciusa?
In technische beteekenis waren inclusen zulke, die
in een kluis woonden en belofte aflegden tot haren dood
in die kluis te verblijven. Slechts uiterste noodzakelijkheid of de uitdrukkelijke wil van de geestelijke overheid
mocht haar die kluis doen verlaten. Zij werden dan
praktisch ook ingernuurd, met een vensterken op een
koor of op een kerk ;'een persoon gewoonlijk, uit de
familie of uit de goede kennissen, hielp haar in hare
betrekkingen naar buiten en den noodigen dienst.
Inclusen in den eigenlijken zin des woords waren
er toen ten tijde genoeg in onze gewesten. Ik herinner
slechts aan Eva uit het leven van Juliana de Cornillon.
Ook in de omstreken van Villers en van Nijvel woonden
inclusen, als de Heldewidis uit het leven van Maria van
(1) Bibi. Eec!. Henr. Gand. - de script. ecci. 172, c. 51.
(2) AA. SS. Jun. III, 232, 1.
(3) Wegweiser, i. v.
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Cignies en andere uit het leven der gelukzaligen van
Villers, b. v in 't leven van Arnifiphus de Cornebout.
Onze Hadewijch schijnt wel geen inclusa in dien
zin te zijn geweest. Althans niet haar geheele leven. Dat
zij tegen het einde een inclusenleven is gaan leiden is
mogelijk. Zoo zou het tweede boven aangehaalde exempel op haar toepasselijk zijn. Als inclusa heeft ze heel
goed de leiding der Begijnen kunnen voeren. Want die
inclusen leefden niet als de Heremieten in afgelegen
plaatsen ; veeleer onder de menschen, die haar konden
helpen. Zij verkeerden zelfs veel met de buitenwereld,
door het vensterken ; dikwijls kwamen, zoo jongelingen
als jonkvrouwen, om geestelijke leiding haar daar be
zoeken.
Is het derhalve niet onmogelijk dat Hadewijch inclusa is geweest, we zullen beter, doen er toch niet te
veel rekening mee te houden.
Hoe dan de benaming inclusa uitgelegd ?
Het woord schijnt ook wel een ruimer opvatting te
hebben gehad. Men noemde wel eens inclusen zulke
vrouwen die eigenlijk geen nonnen waren, dok . geen
kluizenaressen, maar iets daar tusschen (l.). Er beston
den inclusoria, waar een of twee of drie of meer vrouwen zelfs samen in clausuur woonden (2). Bij de Cistercienserinnen werden nonnen die zich in strenger clausuur hadden teruggetrokken met toelating der oversten

ook inclusen geheeten (3).
In vroeger tijden althans staat het vast dat inclusen werden genoemd ook zulke vrouwen, die niet afzonderlijk in een kluis woonden, maar samen in een
soort gesloten gemeenschap, iedér voor haar eigen, omtrent als de Karthuizers. Zij waren afgesloten van de
(l) Over de inclusen bij Caesarius van Heisterbach schreef
Armin Basedow een korte monographie : Die Inciusen in
Deutschland, vornehmlich in der Gegend des Niederrheins, um
die Wende des 12 und 13 Jhts. Heidelberg. J. Hôrning, 1895.
Daarin beweert hij dat Caesarius geen andere •inclusen heeft
bedoeld als inclusen in den strengeren zin des woords. Maar
hij ook erkent dat het woord niet altijd zoo streng werd opgevat. - Bij Gilbert von Sirnpringham zijn inclusen iets tusschen nonnen en kluizenaressen. cf. Basedow, blz. 19.
(2) Inclusoria prope capellas sita fuerunt ubi sola mulier,
vel duae vel tres vel plures mulieres inclusae fuerunt. (De rebus
Alsatiis, Mon. Oerm. SS. XVII-235.)
(3) Petitio domini Coloniensis de monialibus incorparandis
ordini, cum non constet utrum eas velit includi differtur (inter.
.
.
Cister, III, 214).
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buitenwereld, afgesloten ook onder elkaar, maar woonden samen, hadden een hofke voor de geheele. omheining, enz. (1).
Soms wordt over inciusen gesproken, op zulk een
wijze, dat men moeilijk aan aldus afzonderlijk wonende
inciusen. in den strengsten zin kan denken (2). In het
begin der dertiende eeuw kwamen te Trier en Keulen
aan eerst de Predikheeren, daarna de barvoeters, en
plots vervulden zij de heele wereld ; daarna de Minderbroeders en tot de religio bekeerde vrouwen : inclaustratae, reclusae et sequestratae (3).. Hier wordt duide-.
lijk de beweging der mulieres religiosae bedoeld ; en
die worden inclaustratae en reciusae genoemd.
Met deze feiten voor oogen kunnen we al genoegzaam de benaming inciusa voor Hadewijch uitleggen.
Wij hebben reeds aangetoond, .dat die extatische
beweging in haar oorsprong iets amorphs en onbepaaids
had : het was niet gemakkelijk ze tot eenige bestaande
kloosterorde terug te voeren. Wat voor religieuzen waren zij ? Een officieelen naam hadden zij niet ; en het
volk noemde ze spottenderwijze begijnen. Maar misschien aarzelden monniken nog, om haar dien naam in
een eulogium te geven. Een eervoller benaming scheen
hun gepaster toe. Als nu zulke vrouwen op die begijn
hoven een min of meer inclusenleven leidden : afgezon..
derd van de buitenwereld, wellicht ook in gewisse mate
afgezonderd onder malkander, heeft men haar heel goed
met zulk een naam als inclusa kunnen vereeren.
En zou het ook niet kunnen gebeurd zijn, dat vrouwen die later de begijnen werden, begonnen zijn met
aanvankelijk zulk een soort kluizenaressenleven te lei
den, elk afzonderlijk wonende of enkele samen, als in
sommige plaatsen die virgines schijnen geleefd te hebben ; en dat men ze in herinneripg daaraan liever inclusen heeft genoemd ? . . . . .
En zouden die begijnhoven te Nijvel niet op zoo'n
inclusoria hebben geleken ? Die jonkvrouwen kwamen
(1) Volgens den regel van Grimlaicus.
(2) D'autres recluses étaient attachées aux chapelles et
aux hôpitaux, les recluseries de Nazareth, celle de St. 'Barthélemy, etc.... Pavy, Les reclt1series, Lyon, 1875.
- (3) Venerunt in partes. istas prirni predicatores, et postea
nudipedes et subito impleverunt mundum. . . Deinceps eciam venerunt Minores Fratres et muliéres cônverse ad religionem,
mnclaustrate, recluse et sequestrate. (Contin. IV tot Gesta Trëvir.
.G. XXIV, 399.) . . . ..
M
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daar samen en woonden afgezonderd, bij eenlapel of
een kerk of een gasthuis ; wij weten dat die begijnhoven
dikwijls clausuur hadden ; ja, van voor het midden der
dertiende eeuw komt men de benaming al tegen van
Beghinae claiisae of van Beghinae inclusae (1), omdat
zulke begijnen van de buitenwereld afgezonderd leefden
en misschien in zekere mate onder elkander ; daar ieder
afzonderlijk een eigen woning of cel had. Heeft men
die beghinae inclusae niet eenvoudig weg inclusae kunnen noemen?
Daar is nog meer dat voor deze veronderstelling
spreekt. Wij weten dat de monniken te Villers in enge
betrekkingen stonden met heilige vrouwen van Nijvel.
Zij gaven haar niet alleen geestelijke leiding, maar zorgden ook voor haar levensonderhoud. Zij betrouwden op
hare gebeden in alle moeilijke aangelegenheden. Welnu,
deze heilige vrouwen te Nijvel worden steeds begijnen
genoemd en nergens blijkt dat er onder haar inclusen
in den technischen zin geweest zijn. Die Hedwigis en
die Marquina uit het Chronicon worden beiden inclusae
geheeten. Zij zullen wel onder de vrouwen geweest zijn
die door de monniken geholpen werden en op wier
gebeden die monniken vertrouwden. Een begijn wordt
niet gezegd te Nijvel te zijn begraven. Toch zullen degenen die zij met een bijzetting onder de gelukzaligen
van hun orde te Villers vereerden wel onder die vrouwen
van Nijvel moeten gerekend worden die zij in haar leven

steunden. Worden nu de vrouwen daaruit inclusae genoemd, dan, dunkt me, mogen we besluiten, dat het
woord geen technische beteekenis heeft.
Te meer zoo, daar we weten, dat te S. Cyrus een
bijzonder begijnhof bestond. M. a. w. in een tijd toen
die vrome vrouwen nog geen bepaalden levensvorm
hadden, toen hare religieuze inrichting in de Kerk nog
nieuw was, heeft men haar heel goed èn als inclusae
en als beguinae kunnen beschouwen.
Zoolang dus niet vaststaat in welken zin het Chronicon (en ' dit alleen noemt • Hadewijch inclusa) het
(1) De begijnen te Nijvel waren al vroeg, tegen midden
der dertiende eeuw, begliinae clausae. (Cf. Philippen, o. c.
80, 70-71 ; 77.) Van beghinae disciplinatae waren c beghinae
clausae = inclusae geworden. In 1262 worden de begijnen te
Vilvoorden beghinae inclusae geheeten. Dat was in de jaren
juist dat ons Chronicon geschreven werd, en Vilvoorden hing
ook af van Villers.

92

UIT DE GESCHIEDENIS ONZER

woord inciusa heeft gebruikt, mogen we wel veronderstellen, dat het een eenigszins breede beteekenis heeft
gehad ; zoodat de inclusae ook bij de zeer talrijke be
guinae te Nijvel konden gerekend worden, met dewelke
de monniken van Villers zoo goede betrekkingen hadden
en waartoe de in hun abdij bijgezette heilige vrouwen
zeker hebben behoord.
' Een laatste bezwaar is dit : dat er van die Hedwigis nergens iets over hare letterkundige werkzaamheid vermeld wordt.
Maar hierbij dient opgemerkt : dat wat over haar
gezegd wordt zeer beknopt is en vooral strekken moet
om hare heiligheid te doen uitkomen. In het Chronicon
zoowel als in het grafschrift luidt het bericht over de
heiligen, vooral over de zeven eerste, uiterst laconisch.
Voor de monniken gold natuurlijk het werk van Hade
wijch als inrichtster der begijnen meest. En dit kan
hare tijdgenooten in haar ook meest getroffen hebben.
Overigens waren hare Visioenen bestemd misschien uitsluitend voor haar geestelijken leider ; hare. Brieven
kunnen min of meer geestelijke onderrichtingen zijn
geweest voor enkele godgewijden ; en zou zij hare gedichten niet meestal voor haar zelve of voor een be
perkten kring hebben vervaardigd ? Zou het dan ook
te verwonderen zijn, dat hare letterkundige werkzaamheid minder de aandacht heeft getrokken ? Het feit
echter, dat ze aan het hoofd van zoo vele begijnen is
komen te staan, toont wel, dat zoo iemand een geniale
vrouw moet zijn geweest.
Om te besluiten : al mogen er dan ook nog enkele
duistere punten overblijven, ze zijn niet van dien aard,
dat ze • onze gevolgtrekkingen ernstig aan 't wankelen
kunnen brengen.
Zal het noodig zijn op nog een bezwaar te wijzen
dat uit de kleine verscheidenheid van den naam zou
kunnen oprijzen 'r Maar dit bezwaar mag ons werke
lijk niet ophouden. Het is genoegzaam bekend, wat een
verwarring er in de Middeleeuwen heerschte in de spelling vooral van eigennamen (l.)„
Wij kennen den naam van onze schrijfster eerst
uit aanteekeningen in de hss. van hare werken, aanteekeningen van meer dan een eeuw later. Hs. C. heeft
(1) Ik herinner aan de verschillende spelling van : Emmeloth, (ilinielot ; Grimelot ; Erymeloth ; Ammeleta.
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Visiones. . Haywigis ; in hs. A staat de kantaanteekening : haduw bij brief XI, r. 10. Jan van 1 eeuwen, in
zijn eulogium over haar zet : JIadewijch. Zij zelf schrijft
in den lijst der volmaakten den naam hadewich, waar
A en B hebben : Iiadeii'ijch. In hs. C staat Heilwijch
van een zeventiendeeuwsche hand.
Het grafschrift van Villers heeft, volgens Raissius
Helwigis ; anderen schijnen gelezen te hebben : Heldwigis. Het hs. van Laenen heeft : Helewidis. Twee of
drie verschillende spellingen reeds in 't zelfde. klooster.
Dom Ouyton las : Leduvigis, wat Heduvigis of Hed
wigis veronderstelt. .
In de lijsten van priorinnen en abdissen uit de
dertiende eeuw wordt de naam op allerlei wijzen geschreven.
Hawidis ; Awidis ; 1 ladvidis ; Hadwigis ; Halvidis
(Gallia Christ. Camerac. 151) Adewidis ; (ibid. 151)
Helwidis ; Helwigis ; Helvis ; Hilvidis (Gallia chr. Leod.
1035) Helewidis ; Heilweydis.
De naam der abdis van Aquiria wordt gespeld
Hadwidis (lijst der abdissen AA. SS. Jun. III, 233)
Hawidis (Gallia Christ.) Hawidis (proloog) Halvidis
Hadwigis (ibid. 234, 231, 232).
Dit zij voldoende om aan te toonen dat de spelling
van den naam niet vaststaat. Dat voor iedere verschillende spelling een andere naam zou. moeten aangeno
men worden, is al te dwaas. Zijn die verschillende spellingen vormen van een of twee of meer oorspronkelijke
namen ? Is die naam, door volksetymologie, door verschillende uitspraak, door invloed van, en verwarring
met, andere namen, op al die wijzen gespeld worden?
Wie zal het uitmaken ? en 't doet weinig ter zake, indien
de namen, wat het geval schijnt te zijn, in de dertiende
eeuw door elkander worden gebruikt. .
-

-

Slotbeschouwingen.
In mijn vorige studiën over Hadewijch heb ik reeds
gewezen op het bijzonder belang, dat deze uitkomsten
kunnen bieden, en voor de ontwikkeling van onze letterkunde in 't algemeen, en voor de geschiedenis van
onze mystiek in 't bijzonder. Hadewijch's kunst toch,
zoowel wat haar proza als wat haar poëzie betreft, is
zoo volmaakt, dat zij noodzakelijk een lange geschie
denis reeds, en van ons proza en van onze poëzie,
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veronderstelt. En zij schreef en dichtte in de eerste helft
der dertiende eeuw,
Bij Hadewich mede staan we, althans in
de volkstaal, aan de bron van onze Nederlandsche
mystiek. Uit haar is het, dat de stroom van mys...
tisch 'leven is voortgegaan,. die zich breed en
machtig uitbreidt in Ruysbroeck en zich van daar uit
in duizenderlei vertakkingen, over Vlaanderen en Holland, door de veertiende en vijftiende eeuwen, gaat
heenstorten. En te meer ik Ruysbroeck lees, des te beter
en klaarder ik ga inzien, hoe de geheele mystiek van
den grootsten onzer schouwers slechts een voortzetting
en een ontwikkeling is van Hadewijch.Verre van Hadewijch ooit of ergens te bekampen, gaat Ruysbroeck
integendeel overal van haaruit, om haar meer systematisch, rneer philosophisch oak en met behulp van aan
de Duitsche rnystiek ontleende terrninologic uiteen te
zetten. Wit men nog een argument tegen de identificatie van Hadewijch met Blommardine, dan zou dit aan
geheele theorie den genadeslag kunnen geven. Men
heeft er reeds op gewezen, hoe sommige verzen bij
Ruysbroeck ontleend zijn aan Hadewijch's rijmgedichten, Maar zijn aihankelijkheid tegenover Hadewijch gaat
veel verder : zij raakt de grondlijnen zelf van heelzijn
mystisch systeem. Oak zijn taal heeft hij grootendeels
bij Hadewijch geleerd ; en sornmige van de heerlijkste
plaatsen, die men van hem met voorliefde aanhaalt,
zijn duidelijk genoeg door Hadewijch ingegegeven, ja
soms woordelijk aan haar ontleend. Wanneer dit eenrnaal zaI geschreven worden, zaI nog duideIijker blijken,
wat pracht van een vrouw Hadewijch is geweest.
En wanneer het geheel wetenschappelijk zal vaststaan, wie zij is' geweest, hoe zij in geur van heiligheid
is gestorven, hoe zij sedert haar dood en nogIange
jaren daarna, tot in de vijftiende eeuw toe, is vereerd
geworden als een venerabilis virgo, als een gelukzalige,
waarom zou dan van bevoegde zijde niet getracht
worden, evenals dit voor Ruysbroeck is gebeurd, om
van Onze Maeder de heilige Kerk te verkrijgen qat
haar eeredienst zou erkend worden en dat het ons
zou toegelaten zijn tot haar, als tot een bijzondere beschermelinge, onze gebeden te richten ?
Want Hadewijch is onze Heilige Theresia geweest.

J. VAN MIERLO,

jun., S. J.
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XXIV$
Antwerpen, binst dien tijd, was in bange afwach-

ting. Wat een nacht zou het worden ? Wat een nacht
zou het zijn ? De Klevenaar "vas 111et zijn voorbereidingen bezig, de Klevenaar kwam steeds dichter de stad.
En, binnen ? Binnen was menige burger met hem heuls ;
de menigte, met de kettersche dolingen besmet, droeg
ongaarne 't juk van 't KeizerIijk bewind. Talrijk moesten
degenen zijn, die met Franseh geld waren bestoken en
tot alle verraad bereid. 'I'alrijk waren ook degenen, die
bij de beroerelijke tijden, waarvan Gent een paar jaar
vroeger 't slachtoffer was geweest, hierheen waren gevlucht en wrokkend wachtten op wedervergelding. ja,
voorzichtigheid en waakzaarnheid waren 't Magistraat
terecht geraden. Wat een nacht zou het zijn ?
De nacht was echter kalm. Maar de dag zou verandering brengen. Bij 't morgengrauwen zag men van de
wallen een onverwacht schouwspel : heel de Polder
tusschen Borgerhout en Darnbrugge stond blank. Ten
einde zijn rechtervleugel te beveiligen, die van de Roode
Poort uit gemakkelijk kon bedreigt worden, had Zwarte
Maarten de dijken doen doorsteken, ·aldus bewerkstelligende, "vat men, binnen de vesting, een oogenbIik
voornemens was geweest. In de richting van Sint Willibrords zag men daarenboven 't Ieger van den Gelderaad
in sIagorde staan, De voorhoede zwermde reeds de
kerk toe. De aanval "vas dus aanstaande.
Toen 't Magistraat daarover zekerheid had, werd
met de groote middelen niet gedraald.
Bevel werd gegeven aI de buitengoedjes in de onmiddellijke nabijheid der wallen te slechten. Ter zeIfder
tijd werd, van de stad uit, St. Willibrordskerk onder
vuur genomen.
't Brul1en van 't geschut deed den Antwerpenaren
gelooven, dat de aanval begonnen was en een wilde
vlucht naar kelders en krochten nam aanvang.. De groote
gebouwen, dekerken vooral, zaten vol van een angstige
menigte, die de bescherming des hemeIs over de benarde veste en 't eigen Iijfsbehoudkwarn afsmeeken.
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Op de wallen werd met verdubbelden spoed gewerkt,
A! wat draagbaar was; al wat .gewicht had of massa ;
wat kan geslingerd of .geworpen worden; aI, wat
goed vlammen kan : strooi, werk, pek, werd aangevoerd
en tusschen de meest bedreigde punten verdeeld.· De
manschappen waren op hun post.; de batterijen waren
opgesteld, de lont lag gereed ; 't schietpoer had men
onder
hand ...
Zwarte Maarten hield zich met een verkenning tevreden, JVlen zag een paar honderd manschappen over
den polder' rijden, dan rechtsomkeer maken en weer
de hoofdmacht vervoegen, Een paar uur daarna, iedereen
zijn stellingen teruggekeerd zijnde, deed de Gelderaar, uit naam van de koningen van Frankrijk en Denemarken, de stad opeischen, Men antwoordde hem, geen
anderen vorst te kennen dan den keizer en in hem
zelven niets te zien, dan een roover en brandstichter.
Hem werd ter zelfder tijd .kond gedaan, dat hij de vesting
anders zou betreden dan am aan de gaIg
geknoopt te worden. De onderhandelaar, het gewaagd
hebbende te zeggen, dat de keizer lang door ~e visschen
was opgeeten, zoo antwoordde men hem, dat de visschen hem, geIijk Jonas, den derden dag zouden uit...
braken, Waarop 111en den stouten rekel zonder plicht .
pIegingen buitende poorten had gezet,
Toen dit afgedaan was, trad weer een tijdperk van
wachten in. Het vestinggarnizoen, intusschen, kreeg
nieuwe versterking. Na 't land van Waas had de streek
van Reeth en Boom mannen gezonden, ook sterke kerels,
schoon in den wapenhandel onervaren. Men ·bewapende
ze met pijken en hakebussen, glavien en hellebaarden,
de arsenalen opgepropt zijnde met aIle mogelijke tuig.
Ook van den onmiddellijken buiten kwamen nog manschappen, de heele bevolking van lieverlede voor den
Klevenaar binnen de stad vluchtende. 'tBevel over de
Roode Poort was den dapperen Gulke Asseliers opgedragen, terwijl de heer van Spangen voor de' heele
verdediging instond. De eerste morgenduren gingen nog
in het treffen van aIIerleivoorbereidingen voorbij ; toen
kwarn weer een tijd van uitzien en wachten, En wat
zulk een' uitzien en wachten te beduiden heeft, weten
alleen diegenen, welke zich in soortgeIijke omstandigheden binnen een vesting of gesloten stad bevonden
hehben.
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Hebt ge u al de moeite gegeven, terwijl ze voor het
schaakbord zitten, twee spelers ga te slaan, op het
oogen.blik van zet en tegenzet ? De meest verscheiden
gevoelens glijden over 'de gezichten : nadenken, be
sluiten, de tegenpartij beloeren om den indruk na te
gaan door den zet tewèeggebracht, waarna dan weer
spanning intreedt en angstige verwachting. En waar
de spelers twee bevelhebbers zijn ,en het bord, niet het
zwart- en witgeblokte is, waarover de stomme stukken
glijden, maar het groen- en geelgetafelde, bloeiende
veld, met levende en dravende ruiters, rollende spannen
en affuiten, springende en ontploffende granaten ; de
inzet niet de een of ander nietige en van te voren overeengekomen geldsoni, maar de heele toekomst van een
land of macht of gedachte ; de tegenstaanders niet de
rustige, op verpoozing en tijdverdrijf uitzijnde spelers,
maar hartstochtelijke krijgslieden, vol haat en drift, het
in het gedacht houdend, waar het om gaat en wat er
van afhangt ; waar de heen- en weer schuivende stukken niet doode brokjes hout of ivoor zijn, door een
kunstenaarshand tot een meer of min volmaakt beeldje
omgeschapen, maar lijdende en strijdende menschen,
met een hart en een ziel, - waar het spel dus geen
spel is, maar diepe, bittere ernst ; waar dat alles dus
zoo is, - hoe groot, hoe onnoemelijk groot en hoog
moeten de angst zijn, de bange aandacht en verwach
ting, op het beslissend oogenblik, van de verantwoordelijke en hoogelijk bewuste mannen, • die, na lang bera d en doeltreffende voorbereiding, na het zorgvuldig
wikken en wegen van alle bijzaken en omstandigheden,
van alle mogelijk- en vaarschijnlijkheden, tot een stap
zijn overgegaan en wachten op den uitslag van dien
stap ; op een teeken bij den tegenstaander, dat hij zich
getroffen voelt en op maatregelen zint tot keeren en
afwenden van den stoot ; hoe tot brékens gespannen
moet elke zenuw zijn en elke vezel. En waar die spanning nog verhoogd en om zoo te zeggen vermenigvuldigd is door het aantal der wachtenden, allen in het
zelfde gevoel vereenigd, allen uit ganscher harte het
lukken van het plan wenschend ; waar de tijd, dien men
den tegenstaander voor zijn tegenzet in gedachte toegedeeld heeft, reeds lang voorbij en verstreken is, en
er bij de natuurlijke onrust nog vreeze komt voor on
a
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voorziene dingen - daar komt men tot een bijna duIdeloozen toestand. En in dien toestand verkeerden, nadat hun onderhandelaar terug gekeerd was en zijn boodschap had afgelegd, Maarten van Rossuni en zijn staf,
te. Vordenstein vereenigd in de groote zaal, waar we
den veldheer reeds eenmaal gezien hebben, en zich
afvragende., wat er hun, na het mislukken der opvordering, te doen stond.
Want heden komen we niet, zooals de voorgaande
maal, te laat om de vergadering bij te wonen, zoodat
slechts dooreengeschoven stoelen en ledige kannen van
het samenzijn vertellen, maar vallen er binnen op het
gewichtigste oogenblik, namelijk dat, waarop de eerste
plichtplegingen voorbij, de noodzakelijke mededeelingen gedaan, de natuurlijke verstrooidheid van het terugz en overwonnen zijnde, al de aanwezigen, zich zelven
en elkander vergetend, beginnen op het gaan in de eenige die hen allen bezielen moet en kan namelijk die van den toestand.
En op die wijze waren ze hier dus vereenigd, degenen, die de veldheer den dag te voren in zijn eenzame
mijmering opriëp en telde, namelijk Van Ham, Heyderstorffer, Longueval, Kort-Penninck en al die anderen,
naar krijgsmansaard en de mode van dien tijd, hooggebaard, met blond of zwart of bruin. ; allen in halve
rusting, met pantser, heup- en schouderstukken, maar
blootshoofds, de al of niet niet een kam voorziene mo
rioenhelnien hier en daar door de groote zaal neergezet hebbende, op stoelen en zetels, op schoorsteenblad en vensterkozijn, waarop dan ook de handschoenen
lagen en de zwaarden en rapieren waren neergelegd
allen rond de tafel gezeten op dé juiste plaats, hun
door rang en ouderdom toekomende, allen vô6r zich op
die tafel, in het bereik der hand, ook het gevulde drinkvat hebbende, dat ze op een vroegere vergadering hadden uitgekozen en als het hunne aangeduid ; allen bevangen door die zekere terughouding, welke de tegenwoordigheid van den overste en bevelhebber niet nalaat
op officieren van allen graad en landaard uit te oefenen,
allen door die tegenwoordigheid als het ware overschaduwd.
Dat we een. eigenlijken krijgsraad gaan bijwonen,
moeten we ons echter niet voorstellen, Van Rossum er
de man niet naar zijnde ooit naar iemands oordeel te
vragen en allerminst naar dit zijner ondergeschikten,
,

-

i

'

BEROERELIJKE TIJDEN.

99

maar, al wordt er ook in een vergadering geen woord
gesproken, de houding der verschillende aanzittenden,
hun blikken en gebaren is ook een taal,. en die te verstaan en te beduiden zal hier ons taak en doel wezen.
Wanneer de veldheer, uit zijn roes ontwaakt, tot
het bewustzijn gekomen was, dat Antwerpen niet brandde en bedacht, hoe hij, van wat daarbinnen geschiedde,
niets vernam, en er begon aan te twijfelen of de gebeurtenissen wel den gang namen, dien hij zich voorgesteld had en gehoopt, had hij de noodzakelijkheid
gevoeld op de een of ander manier in te grijpen. En
daar het hem, bij al zijn tekortkomingen, zeker en
vooral niet mangelde aan durf ; daar hij nog altijd
hoopte op een plotsel-inge en overmachtige volksbeweging, die hein de stad in handen zou leVeren, mits
hij 't steentje maar aan 't rollen wist te brengen ; daar
hij op de woelingen rekende, die 't verschijnen van zijn
onderhandelaar misschien onder 't opgehitste volk zou
teweeg brengen ; er in alle gevalle zeker van was, dat
het zicht van dien zelfden onderhandelaar zijn weife
lende en twijfelende partijgenooten een zweepslag zou
wezen ; daar hij 't spreekwoord indachtig was, dat
stout gesproken half gevochten is ; er overigens niet
zinnens toe was anders dan tegen de kan en met de
tong te vechten, - was hij tot den zet overgegaan,
waarvan wij den uitslag hebben meegedeeld, en die
zet was op een teleurstelling uitgeloopen.
En die teleurstelling, die van den veldheer afdaalde,
uitte zich, al naar gelang van hun aard en karakter, bij
elk der aanzittenden, op een ander manier.
De zwijgzame Heyderstorffer, lichtkens verbleekt,
zat naar het tafelblad te turen ; Kort-Penninck vloekte
Van Ham-volgde, niet de oogen van een trouwen en
liefhebbenden hond, op het gelaat des veldheeren, de
samentrekkende onweersbui. De Maarschalk zelve, in
diepe gepeinzen versloiiden, had de vuist gebald en de
oogen gesloten. Voor die gesloten oogen zag hij Antwerpen en een zonderlinge gedachte was zooeven door
zijn brein geflitst, namelijk de gedachte aan een pot
melk, zooals hij dien als kind in zijn huis te Zalt-Boemel
dikwijls opgemerkt had, wanneer hij, bij winterdagen,
uit de hoogere regioenen naar de keuken afdaalde om
bij, de dienstboden afleiding voor zijn eentonig leven
te zoeken, - een pot melk, wanneer die aan den hangel
over het houtvuur hing, en, daar dit vuur te laag ge-
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komen was, wel dampte en rimpelde en blaasjes trok,
maar niet wilde in den kook geraken en niet opkwam,
en daar, hoe men ook rakelde en deed, zoo hing tusschen
koken en rauw blijven, tijd bij tijd, tot de dienstmeid
hem ongeduldig afnam en ter zijde zette met de toornige
opmerking : « Van koken komt niets terecht ; die melk
kappelt of zuurt ».
Zou Antwerpen de pot melk zijn, dien men niet
aan 't koken kreeg, heden niet en ook morgen niet, en
zou hijzelf de teleurgestelde dienstbode wezen, die
vruchteloos pookte en, ten einde geduld, den weerbarstigen ketel van 't vuur nam en weg deed ?
Onderwijl sloten zijn vuisten zich nog meer, sloten
zich tot de nagelen in 't vleesch drongen ; loodzwaar
liet hij die vuisten neerkomen op de tafel, waarop de
kannen stonden, dat ze rinkelend opsprongen, maar nog
bleef hij met geloken oogen zitten, terwijl, zooals altijd,
wanneer hij toornig of bewogen was, zijn bovenlip
omhoog trok... »
ja, men scheen het zich daarbinnen niet veel aan
te trekken, dat hij hier lag en dreigde ; althans, na de
opvordering, waarop zoo smadelijk geantwoord was,
was door den bevelvoerder uit de veste geen tegenzet
gedaan ; het scheen, of de verdedigers het voelden, dat
hij, Van Rossum, niet bij machte was Antwerpen te
nemen ; het zag er uit of ze van zin waren het beleg
eenvoudig te laten verloopen, althans de stad zweeg.
Met haar hoogen, trotschen toren lag ze daar verre
in de Polders cii scheen hem . te willen tarten : «Ziet
ge, hier is het ; hier is de schoonste haven der wereld
hier zijn schatten opgehoopt, zoo groot, dat een menschenleven niet lang genoeg zou zijn om ze te tellen
en te aanschouwen. Wie mij heeft, heeft den' voorspoed
In handen der gansche Nederlanden, den grooten waterweg van Duitschiand naar de zee ; gij hadt gemeend
mij te nemen; mij hebben zult ge echter niet... » En
wat de stad ginder verre zonder woorden zei, dat had
zijn onderhandelaar hem als tegenboodschap op de opvordering overgebracht. Hoe misprijzend ze ook was,
de tegenboodschap had hein niet gedeerd ; dat antwoord had hij verwacht ; dat was het antwoord van de
overheidspersonen ; van het paar mannen, die het centrale gezag vertegenwoordigden ; wat hij echter wou
vernemen, dat was het antwoord van het volk, van het
gemeene volk, dat niet geraadpleegd was geworden,
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dat nooit geraadpleegd werd en toch zooveel te zeggen
had ! Van wat dat volk nu zeggen zou, hing het lot
af van zijn veldtocht.
En langzaam was er een ander beeld voor zijn
oogen aan 't rijzen, namelijk dat van een gistende kuip.
Antwerpen was een gistende kuip. De wallen, dat waren
de duigen. Zijn iegerrnacht, die om de stad lag en er
langzaam tegen aankroop, dat was de hoepel, die om
die kuip moest worden geslagen. Was de gisting, binnen
in, groot genoeg of spande de hoepel, buiten, in voldoende mate, dan zouden de duigen uiteen springen.
Maar nu scheen het of noch het een, noch het ander
zou gebeuren.
« Dood en duivels », vloekte hij.
« Ritsaert van Wetteren ? Een flauwe kerel moest
hij wezen, of \vat voerde hij uit ? En buiten... Hoe
stonden de zaken buiten ? Van de kuipe of den hoepel,
wat zou er springen ? » En weer vloekte hij, want hij
begreep dat het de hoepel zou wezen...
Grimmig keek hij voor zich, bleef zoo een tijdlang
zitten, onder de korte bovenlip de schaarsche tanden
ontbloot... Eindelijk langde hij zijn zwaard, dat altijd
in het bereik was van zijn hand, sloeg met het gevest
op het tafelblad.
De aanzittenden, die zwijgend op hun plaats vertoefden en op het gelaat van den aanvoerder 't stomme
gedachtenspel gevolgd hadden, richtten de blikken naar
de deur, waardoor de hopman zou komen, die als adjudant dienst deed, sedert hun aankomst alhier, reeds
herhaalde malen ten tooneele was verschenen en die
de Maarschalk telkens op die wijze had geroepen, en
vroegen zich af, wat hun aanvoerder dees maal verlangde te weten, maar ze hoefden niet lang te wachten,
want met zijn gewone onstuimigheid riep Van Rossum
hem, zoo gauw hij binnen kwam, toe
« Er is geen nieuws uit Antwerpen ? »
't Antwoord was ontkennend, zooals ze verwacht
hadden en toch deed het de spanning niet 'afnemen..
Die spanning scheen bij den veldheer nog toe te
nemen, en, terugkomend op wat zijn groote hoop en
bekommernis scheen te zijn : « En.. . » voegde hij er
aan toe, « er zijn geen branden ? » en al zijn hartstocht
en verlangen trok zich te zamen in zijn oogen en deed
die van een vuur glanzen, zoo somber, dat de aanzittenden er van schrikten, maar niet meer dan de
,
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eerste maal zou het bescheid, dat hij kreeg, hem voldoen, want het was al even ontkennend als straks...
En zwijgend zaten ze daarna weer in de groote
kamer te Vordenstein en met onrustige blikken peilden
ze elkanders gedachten en duisterder en duisterder werden de gezichten, en dieper en dieper bogen de schedels... De rug van den veldheer kromde zieh, als torschte hij een zwaren last ; meer nog dan de anderen streed
Z warte Maarten op dat oogenblik een zwaren strijd...
«Als Antwerpen niet brandde, nog immer niet
brandde, dat was een teeken, dat het niet branden
zou... En indien het niet tot branden komen zou, dan
was dit het antwoord op hetwelk hij wachtte ; het antwoord van het volk, waarnaar hij zoo verlangd had ;
van het volk, dat hiermée bewees zijn rust höoger te
stellen dan al het andere ; van het volk, dat nog liever
de schouders kromde onder het juk dan iets te wagen
om de vrijheid, waarvan het droomde, te erlangen...
En het bewustzijn, dat de belegering werkelijk een
mislukking was, maakte den trotsche voor een oogenblik nederig. Hij hief het hoofd op en van aangezicht
tot aangezicht ondervroeg hij zijn hoplieden :
« Mijne heeren, ziet gij een uitweg ?»
Zijn blik ging rond, zocht zoowel bij Heyderstorffer
als bij Longueval en Kort-Penninck, maar alleen deze
laatste kauwde een half gesmoorde verwensching neer,
de anderen zwegen.
Toen wist hij, dat zij de zaak allen als hij zelf
beschouwden en dat de zet werkelijk verloren was.
En daar zat hij nu weer met opgetrokken bovenlip,
terwijl met korte stooten de adem hem door den neus
ging en lette niet meer op de hoplieden, maar trok den
hoempen naar zieh, waarin de heerlijke wijn vonkelde,
dien hij doen tappen had uit de vaten, die te Vordensteyn in de groote kelders lagen, en keer voor keer
bracht hij hem aan dén mond en zeup voor zeup dronk
hij hem ledig.
Eindelijk sloeg hij de oogleden op en de armen
open, de armen in de wijde, gefronste zijden mouwen,
zooals ze onder de schouderstukken van het harnas te
voorschijn kwamen : « Als het zoo is, dan breken we
morgen op », zei hij. « Maar^eerst », voegde hij er àan
toe, en keek door het raam, dat uitzicht gaf op de
bosschen, waarachter hij de vesting wist liggen, die
hem ontsnapte, « eerst ailes plat branden ».
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Toen sloeg hij de armen weer toe en schoof den
hoempen weg : « Gij hoort mij, niet waar, alles », herhaalde hij, « waar ge aan kunt. 't Zal hun lange geheugen, waar Zwarte Maarten voorbij getrokken is.
Heeren, ge kunt gaan », en hij wierp zich in den zetel
achterover en trok weer het drinkvat nader : « Laat
ons ten minste het goede van het leven genieten », zei
hij, « en den lekkeren dronk van Vordensteyn ».
En terwijl door de zaal de hoplieden sporenklirrend
en met elkander fluisterend de helmen opnamen en de
handschoenen zochten, zat hun aanvoerder in den wijn
te staren : « Brand is het Magnificat van den oorlog »,
hoorden ze nog herhalen, « heeren, laat ons dezen nacht
nog het goede van het leven genieten en den lekkeren
dronk van \Tordensteyn. Morgen, vooruit, naar Luik toe».
Laat in den nacht, en terwijl Van Rossum nog altijd
bij den beker zat, maakte zich van de zoldering een
duiveltje los en kwam ,als een rijpe peer, die van den
boom valt, in het aangezicht van den veldheer op den
vloer ploffen. Het had een geitebaardje en sprong op
bokkepooten. Het zette den krijgsman een neus en brabbelde iets van Antwerpen. Hij probeerde het met zijn
laars weg te schoppen, maar het wipte voor zijn voeten
weg en was met een buiteling verdwenen. Toen het
terug kwam was het een groote duivel met sterke horens, puntig geknipte ooren en een langen pluimstaart.
Die duivel droeg een diepen ketel, die een melkpot was,
en heel op den bodem bevatte deze in het klein een
stad, een heele stad, met straten en huizen en vallen.
De duivel hield die stad VanRossurn vôôr en deze zag
de gebouwen, elk op zijn plaats : de kerken met hun
torens en de kloosters met hun kapellen ; hij zag de
huizen, die zich schouder aan schouder tegen elkander
drongen en de plaats open lieten voor de pleinen en
markten, en hij herkende de Scheldestad : « Schoon,
eh ? » zegde grinnikend de hellegeest, « schooner dan
Nijmegen en Arnhem ; maar, wie de stad ooit zal be
zitten, gij niet in allen gevalle, nu niet en later niet... »
- « Kwelgeest », riep de krijgsman en greep met
beide handen naar den duivel; Deze was hem echter te
vlug, deed een stap achterwaarts en den melkpot met
zich meenemend, deinsde hij stillekens achteruit, werd
kleiner en kleiner, vager en vager, en loste zich op den
duur in de diepte van de kamer tegen den wand op.
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Nog was hij niet gansch verdwenen of daar doemden, aan beide zijden van den zetel, waarin de veldheer
te woelen zat, vage, onbestenide gestalten op. Zij hadden armen en handen, die nu eens kort en stomp, dan,
eindeloos lang waren, en met die handen hielden ze
zakken, vol van goudstukken. Die goudstukken lieten
ze opeen klinken en het waren nu eens als heldere belletjes, die rinkelden, dan eens als zware klepels en
klokken, « Er zijn er veel, eh ? » spraken ze, « maar,
al waren er tienmaal meer, dan ware het nog niet half
zooveel als er te Antwerpen zijn. »
« 't Goud zullen we scheppen met onze helmen »,
fluisterde de veldheer, zich het somber dreigement herinnerend, dat de uitgewekenen hadden geuit, toen ze
buiten de poorten van de stad kwamen, en hij deed
een greep naar de diepten, waarin het edele metaal hem
tegenglinsterde, maar de vloer spleet vôôr zijn voeten
open en voor zijn oogen zag hij het goud nederzinken
in het niet.
« Vervloekt », stiet hij uit, want hij voelde, dat hij
op het punt was het evenwicht te. verliezen.
Toen hij weer recht gekrabbeld was en het hoofd
oprichtte, was heel de kamer vol van een fellen, rooden
gloed. Vlammentongen lekten aan meubels en muren
en laaiden tot aan de zoldering op.
« Brand is een lofzang ; brand is het Magnificat
van den oorlog », beide het als in een zwaren storm
in het hoofd van ZWarten Maarten.
Hij spalkte de oogen open, en ziet, in dien gloed
bemerkte hij schaduwen, onduidelijke strepen en vegen,
die eerst wild.door en over elkander schoven en zich
daarna langzamerhand ordenden tot goed afgeteekende figuren, waarin de veldheer opeens den dub
belarend herkende, 't geduchte wapen van den huize
van Oostenrijk. Fel opengespreid stonden de zware pennen van vleugels en staart, en fel eveneens hielden de
breedgeklauwde pooten, nevens den rijksappel, het
zwaard en den scepter, teekens van de heerschappij,
terwijl de goudgekroonde koppen rechts en links dreig
den : « Ziet ge ons, ons, de Oostenrijksche adelaars ?
Wij zijn dubbel, want dubbel is de waakzaamheid, die
wij oefenen moeten. Geplaatst midden in het vasteland,
met vijanden te weerskanten, moet het rijk langs twee
kanten strijdvaardig zijn. Vrees ons, gij, bleeke lisch
bloem uit de Fransche beemden, en gij, neem u in acht,
.
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Engelsche luiperd, die tot gezel den eenhoorn hebt ; ook
gij, al de ander dieren in de wapenschilden, want geduchter dan wij bestaat er niet. »
En de klauwen grepen vaster naar zwaard en scep.ter ;'de pennen van staart en vleugels gingen open en
toe, de gekroonde koppen draaiden en schreeuwden,
tot alles opeens verdwenen was en in de plaats weer
satertronies stonden, die grijnsden en grinnikten en den
veldheer tergden en sarden, zoo lang en zoo veel, tot hij,
ten toppunt van woede, met dezen den strijd aanbond,
waarbij de dienstdoende officier hem een poos later,
door het gerucht aangelokt, vond, waggelend en de
oogen niet bloed beloopen
« 'k Zal u ketenen en binden », kuchte de Maarschalk ; « 'k zal u aan de wielen van mijn wagen klmken of aan de deurposten van mijn huis, gij, Satanskinderen, gij, hellegebroed », en hij deed herhaalde malen de beweging van snoeren en knoopen.
- . En of dees vizioen en ander dergelijke na de
ontnuchtering misschien nog sporen in de herinnering
van den Gelderaar lieten, is niet te zeggen, wel is het
zeker en kan nog heden ten dage bestatigd worden,
dat, in later jaren en na afloop van den veldtocht, die
met zoo hooge verwachtingen voor Van Rossum en zijn
lastgevers begonnen JÂTerd en zoo weinig bijval had,
deze, tot rust komende, het huis, dat hij te Arnhem

liet bouwen en dat nu een der openbare gebouwen der
stad is, deed versieren niet geketende. duivels.
XXVI.
Welk ooit de uitslag is van een veldtocht of een
krijgsoperatie, als ze maar trekken mogen en van plaats
veranderen, zijn de landsknechten blij.
De hakebus of het tweehandig zweerd op de schouders, de lans of de hellebaarde in de hand, hooggebaard,
breedgesclioend, fel hepluirnd, in 't bruin of in 't geel
of in 't blauw, met pofbroek, harnas en stormhoed, voorafgegaan door den vaandrig en het spel, aangevoerd
door hun officieren, met schrijvers en trawanten ; gedrild door hun wijfels, rot-, wacht- en rumoermeesters
begeleid door hun provoostLn, stokknechten en koerieren, gevolgd door de wagens niet zingende en klingende
soldatenwijven en zoetelaarsters, - in onpare roten,
omdat dit geluk bij brengt, en gevierde tucht ; vol trots
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en vol overmoed, vol vooroordeel en waaghalzerij, onvervaard, onbekommerd, te midden van het brieschen
der paarden, het blaffen der honden en het knarsen der
wielen en zonder te vragen waarheen of waarvoor,
spoedden ze zich langs de wegen, stapten op den roffel
der trommels en het pijpen der pijpers, met groote
schreden, de borst vooruit, het hoofd in de lucht,..
En nadat ze hun bevelen hadden uitgevoerd en
over de omgeving van Antwerpen den rooden haan hadden laten kraaien, - al de buitengoedjes, al de hoeven,
al de windmolens, 't heele Borgerhout, 't heele Berchem,
ook \Vilryck en omstreek in brand hadden gestoken,
trokken op dees manier, Van Rossums benden van de
stad weg, die ze gemeend hadden te nemen en nu zoo
smadelijk opgaven, 't Zuiden in.
Langs Hoboken en Hemixem, en langs Aertselaar
en Waelhem gingen ze, immer voort, immer verder, tusschen weiden en velden, lage boerenhuizen 'en zwaar
bebladerde boornen, bezijds diepe kleigroeven en hooge
torenspitsen, groote stukken klaver en boonen en rijpe
rogge, met achter zich de rookende puinen der gebouwen, waar ze 't vuur hadden aan gestoken en voor zich
't eindeloôze, blauwe verschiet, - met al hun kanonnen
en gerij, heel hun. tros en trein, tot aan een breeden
watervloed, die Oost-West vloeiende, uit de Kempen.
komende en naar den Rupel gaande, welke' zich in de
zelfde richting de Schelde toe beweegt, hun den weg
kwam versperren...
En langsheen dien watervloed, waarin de landskinderen • de Nethe meenden te herkennen en die daar zoo
helder en rustig heenkabbelde alsof geen Van Rossum
en geen stroopers in de wereld waren ,stelden ze zich,
de trommelaars en pijpers en stokmeesters en truxlieden ; de geruste ruiters te peerde, enkele en dubbele
soldeniers te voete, en schaarden zich nevens elkander
en hoopten zich opeen, zooals ze aankwamen en zich
achter elkander bevonden, bende na bende, vendel na
vendel, en hielden in en maakten halt, tot de verst verre
roten en achterste wagens de dammende beweging gewaar werden, en ook de veldheer, die, verstrooid en
nog onder de dampen van den wijn, tusschen Longueval
en Heyderstorffer op zijn donker ros aanreed, uit zijn
gepeinzen opwaakte en verbaasd vroeg, wat er gaande
was.
Want hoewel Zwarte Maarten de eerste de beste
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niet was en men hem geen veldheerstalenten ontkennen
kan, dat hij zich van te voren vergewissen zou van den
toestand der wegen, het al of niet bestaan van bruggen,
den loop der waters en rivieren, of andere dingen, die
voor zijn legers een voordeel of een hinderpaal opleverden, dat hij zich van te voren om al die zaken zou
bekommeren, was voor dien tijd en dien mensch te veel
gevraagd. Veeleer was hij de man van de plotselinge
opwellingen en invallen, die van te voren geen bepaalde
plannen maakte en zich op zijn goed gesternte verliet,
en dees maal, hij kon het zich niet ontveinzen, was
zijn gesternte hem niet gunstig.
Van al de hindernissen, die de Schepper op den
weg der legers legt, om hun dien te versperren, is water
Wel de onoverkomelijkste. Een berg kan men omtrekken, een afgrond kan men op zijde laten, maar water
moet men over, en wat voor den enkeling een kinderspel lijkt, is voor een leger van de allergrootste moeilijkheid..
Toen men onder elskanten en struiken alles vruchteloos naar een vaartuig afgezocht had, besloot men
een touw over de rivier te spannen en aan dit touw een
kuip te hangen, die over en weer zou geschoven worden.
Schoone overtocht voor een leger, dat een paar dagen
vroeger nog meende het trotsche Antwerpen te bedwingen ! Hoe dikwijls zal de veldheer, terwijl die overtocht
aan den gang was, wei naar de stad getuurd hebben,
die hij zoo smadelijk opgaf en die wel een bijzondere
bekoring op hem moest uitoefenen, althans hij zou er
enkele jaren later komen sterven ! Hoe dikwerf zal hij
zich de bedreigingen hebben te binnen gebracht, voor
den veldtocht door de uitgezetten geuit : « de stoffen
zullen we meten niet het hout onzer lans, 't goud zullen
we scheppen in onze helmen ! » Helaas, het was al een
hersenschim gebleken, een schoone droom, uit de diepten van den beker opgestegen en in de dampen van een
roes vergaan
Onderwijl de overtocht gaande was, was door de
krijgers, elke soldenier herschapen in een houthakker
of een timmerman, een vlot gebouwd en te water gelaten. Op dit vlot zou al het geschut worden overgebracht, de veldslangen en falkonetten of hoe al dat tuig
heeten mocht. Ook de wagens zouden er één voor één
komen op te staan, heel den tros en trein, al het gerief
en gerij. Den berm af en den berm weer op, de paarden
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en karren, de stukken en mannen, zonder ophouden,
zonder poozen, den ganschen dag, van als de zon op
heur hoogste was, tot ze groot en bloedend onderging
den ganschen nacht, van als de eerste sterren kwamen
pinken tot de laatste weifelend verglommen. En nog
weer een andere dag, de eene wagen na den andere,
de zoetelaarsters en soldatenwijven, de kisten en koffers,
de pakken en doozen ; al, wat het leger meegebracht
had en al wat onderwege geroofd was geworden ; de
slachtdieren en de slachters, de brandploegen en de
branddoozen ; de staven en stokken, tenten en slaapzakken ruiters en voetgangers, tot er niet één man
meer en niet één kist langer overbleef en de veldheer,
die, in tegenstelling met zijn hoplieden, welke van de
eersten waren overgegaan en aan het hoofd van hun
mannen de baan naar Wespelaer en Leuven optrokken,
alles te vuur en te vlam zettende, op zijn beurt aan
den berm verscheen... De zon was aan het ondergaan
en donker teekenden ruiter en paard zich tegen den
avondlijken hemel af. De kam van den helm, de schouderstukken en, de witte baard alleen glansden. Wie
echter nader hadde gekeken, zou gezien hebben, dat
de donkere oogen strak stonden ; de zware wenkbrau
wen, waarboven enkele rimpels lagen, lichtekens opgetrokken waren en de heele uitdrukking die was van
den droomer in zijn droom verloren. Want de mannen
van de geweldige daden zijn ook die van de groote
droomen, en meer nog dan de daad, bepaalt de droom
de waarde van den mensch.
Tusschen riet en biezen en gansch den oever genaderd, lag in de rivier de ponte en was als de plankenvloer eener kamer, waarvan de muren in de diepte
zouden verzonken zijn... De veldheer zag ze echter niet
eens. Hij bracht zijn dier tot gansch bij den boord van
het water, waar het, de vier pooten te zamen en den
fijnen kop tegen de borst gedrukt, bleef staan. Toen
rechtte hij zich zoo hoog hij kon in de beugels, stak
de rechter omhoog en wierp het hoofd in den nek,
terwijl de blikken in de richting van de stad gingen,
die hem ontsnapte. Eindelijk joeg hij het ros den berm
af en sprong in het water. Hoog spatte dit op en
schuimde. . Men zag eenig klotsen en kabbelen ; een
blinkend spoor, dat gauw verdween ; men zag den
vliegenden staart van het dier, dat aan den overkant
weer den berm opklauterde, en dat was alles wat van
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liet avontuur van Zwarten Maarten te Antwerpen overbleef.
XXVII.

in den avond van den tweeden dag na het opbreken van het beleg, werd Sanne door een groote en
plotselinge droefheid bevangen ; ze voelde in de streek
van de linkerborst die soort kneuzing, welke groot verdriet begeleidt en had, zonder reden of schijnbare oorzaak, lust tot schreien. Maar, daar ze een verstandig
reisje was, 'twelk zich zelven in bedwang wist te
houden, trachtte. ze tegen dit gevoel in te werken. Edoch,
de droefheid week niet.
Weldra kwam een zekere onrust, waarvan de koopWnansdochter zich zelve niet gansch rekenschap gaf,
naar die haar door den huize dreef, op een ronde, die
ze gewoonlijk aan Beate overliet ; ze ging in de keuken
zien of het vuur in den haard wel gansch gedoofd was
in den stal, of de paarden gebonden, en aan vóór- en
achterdeur, of de grendels goed ingeschoven waren,
maar zoo ver ze bemerken kon, was alles in orde.
De kinders sliepen, de jongens op het tweede verdiep ; de meisjes, Aagje uitgenomen, dat ze, sedert het
heel klein was op heur eigen kamer hield, in het vertrek grenzend aan het hare. Ze ging van bed tot bed
van allen was de ademhaling effen en rustig. Ook
Jan was binnen en naar boven en, dat vader op zijn
studeerkamer zat, had Beate heur, boven heur eigen
bevindingen, verzekerd. Toen ze van dit alles "overtuigd
was en niets meer wist, dat nagegaan of onderzocht
kon worden ; toen ze tot het besluit kwam ,dat er waarlijk niets was, hoegenaamd niets, dat de, en droefheid, waaraan ze ten prooi was, kon uitleggen, besloot
ze ter rust te gaan.
Ze legde heur kleeren af, zorgvuldig, zooals ze van
heur moeder geleerd had en den kinderen voordeed,
zegde geknield vócr heur ledikant, eenvader-Onzer, en
ging beddewaarts. Daar lag ze nog een oogenblik na
te denken, kruiste eindelijk de handen op de borst,
zooals ze gewoon was, en bleef op ! den rug liggen
wachten op den slaap. De slaap is een engel, dien de
Heer ons, menschen, zendt ,om ons te troosten en ons
te sterken. Te gelijk met den nacht daalt hij over het
aardrijk neer en bezoekt degenen, die -het door hun
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arbeid, gerust geweten en goede gesteldheid verdienen.
En hij drukt den vinger op die oogen, welke den
heelen dag alles weerspiegeld hebben, wat zich aan
hen voerdoet, en die oogen sluiten zich. Hij raakt die
Doren aan, die den heelen dag zoo scherp hebben gestaan om alle geluid op te vangen, en die goren gaan
toe ; hij legt die tong stil, die zoo vlug heeft geantwoord op de gestelde vragen en die handen, welke
zich zoo dapper hebben geweerd ; de zenuwen houden
op de boodschappen rond . te dragen, het bewustzijn
sluimert in, maar, in de verste, verre kameren der hersenen, diep binnen de besloten schedelwanden waakt
iets, en dat iets was het, dat Sanne na een poos verschrikt deed rechtopvliegen.
Wat was die schrei, die verscheurende schrei, dien
ze daar had hooren weerklinken, gansch dicht bij heur
en die haar het bloed in de aderen deed bevriezen ? Met
kloppend hart zette ze. zich recht, keek rond zich.
De maan, tot een groote, blinkende schijf aangegroeid, steeg langzaam op boven . de . huizen van de
aanpalende straat en, door de ongegordijnde kruisramen
dringend, verlichtte ze de kamer bijna zoo helder als•
in den - dag. En die kamer was volmaakt rustig. De
stoelen stonden op hun gewone plaats, de kasten eveneens ; Aagje lag stil als een muisje. Ook uit het aangrenzend gemak, waar naartoe de tusschendeur open
was, kwam m geen geluid, tenzij het. kraken van een der
bedden, wanneer een der zusjes er zich in om keerde
en het lichte gerucht, dat een- slapend kind bij het ademhalen maken kan. Toch stond Sanne op, luisterend en
behoedzaam ging op de teenen van het eene ledikant
naar liet andere, deed daarna de deur van de trap open,
of ze misschien een verdiep hóoger iets zou hooren,
maar alles bleef zwijgen.
Toen ze er zeker van was, dat in huis zelve geen
onraad was, keerde ze op peur stappen terug en zocht
weer keur ledikant op. .
« Ik heb gedroomd », dacht ze, probeerend zich
zelve gerust te stellen. Droomen deed ze echter. slechts
later, toen ze, genoeg bedaard ,eindelijk weer in slaap
was. geraakt. Zij droomde namelijk, dat ze in de bovenkamer was, i-raar Lene gewoonlijk té werken zat, alleen
de naaister zat er niet. op den stoel bij het straatraam,
waarop men ze, jaar--in, j op al de week- en
werkdagen kon aantreffen, neen, zij zelve, Sanne, zat
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op dien stoel en Lene stond voor heur, niet met de
witte kap op het hoofd, zonder dewelke niemand ze
ooit gezien had, maar met ontblooten schedel en met,
zwierend rondom heur, een menigte lange, zeer dunne
haarstrengen, die dropen van het water. Ook water
droop uit den grijzen, wollen rok, die heur aan de leden
kleefde, en dat water was zoo overvloedi.g, dat het een
beek vormde en stroomde over den rooden vloer, de
deur toe.
« Lene », zegde het jonge meisje, verbaasd en
ontsteld ; toen hoorde ze, hoe de dienstbode begon te
weenen ,lang en bitterlijk ; de tranen gutsten heur uit
de oogen, zoo rap als waren deze geen levende kijkers,
maar bronnen, door een plotselingen, overvloedig en regenval tot beken aangezwollen, en die tranen liepen
langs de, doornatte kleederen en gingen den stroom
vervoegen, die nu onder de deur uit vloeide. En onder
het snikken sprak die doornatte vrouw en wat ze zei
was gansch in tegenstelling met wat men van zoo'n
rampzalige gestalte verwacht zou hebben ; ze zei namelijk : « Sannetje, beklaag me niet, ik heb het beste
deel », waarna ze weer aan 't weenen viel. Opeens
was ze weg en ook Sanne was van den stoel weg en
stond aan den ingang van het kamertje op de gevelverdieping, dat Lene's eigen kamertje was, als deze nog
niet aangehouden en weggevoerd was, maar tot het
gezin behoorde, doch dat kamertje was niet naakt en
koud, zooals een meidenkamertje gewoonlijk is, ook
nog in dees dagen, maar vol van een verblindend licht,
dat het tot in de verste hoeken vulde. Van koffer en
bed was niets meer te ontwaren, maar, waar de trap
den hoek afsneed, daar was een nis, met een grooten,
blauwen koepel er boven, zooals er zooveel in Antwerpen zijn, boven de heiligenbeelden, die de straathoeken versieren, en daar, in die nis en onder dien
koepel stond Lene. Ze weende niet meer en-droop niet
meer van het water ; ze stak heur handen uit en hëur
voorhoofd glansde. En « Sannetje », zei ze weer ; « be
klaag me niet ; ik heb het beste deel ». Dan was ze
verdwenen. .
Sanne was, zelfs in den slaap, zoo getroffen en
verbaasd, dat ze er van ontwaakte en weer overeind
ging zitten. Maar 't bede vizioen moest wel kort geweest zijn, want het scheen of de tijd, terwijl het duurde,
niet voortgegaan was ; de maan hing nog steeds op
-
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de zelfde plaats boven de huizen van de aanpalende
straat, waar ze die straks, als ze opgestaan was, gezien
had en in de kamer was alles gelijk gebleven. Ze
hoorde nu ook de deur van heur vaders studeervertrek
open gaan en kon de bedaarde, langzame stappen volgen, waarmee hij naar zijn slaapkamer ging. Neen, laat
was het nog niet en dat de droom iets te beduiden
had, was twijfelachtig. Een oogenblik nochtans voelde
het jonge meisje lust haar vader na te sluipen en hem
het gedroomde te vertellen, alleen dan bedacht ze, dat
de koopman het niet gaarne had, na het uur nog één
van zijn kinderen op te weten, daarom liet ze de deur
gesloten.
Toen lei ze zich weer op de peluw, kruiste de
handen vôôr de borst en lag over heur droom na te
denken, zoolang tot het daglicht weer naar binnen kwam
schouwen. En dan stond ze op en ging, beklemd, een
nieuwen dag te gemoet. En die dag zou niet minder
afmattend wezen dan de nacht geweest was, want hij
bracht de tijding, de afgrijselijke tijding, dat, den vorigen nacht Lene, te gelijk met drie andere vrouwen,
even als zij van ketterij beschuldigd, op het Steen in
een wijnvat was verdronken. Sanne geloofde aan droo
men en aan voorteekens, maar meer uit hooren-zeggen
dan uit persoonlijke ondervinding, en nu schrok ze over
het plotselinge licht, dat heur vizioen over de geheimen

der bovennatuurlijke wereld gebracht had. Ze verstond,
dat Lene heur, binst heur slaap een boodschap had
gezonden en op het punt van uit het leven te scheiden,
heur jonge meesteres had willen verw.ittigen van heur
beklagenswaardig einde. En aldoor zag ze de doornatte,
erbarmelijke gestalte, en aldoor hoorde ze het troostende : « Sannetje, beklaag me niet », en wist niet, of
ze het uitgillen of zwijgen zou.
Maar die dag zou nog andere ongemakken brengen, die zelfs den afschuw., welken ze gevoelde, op
den achtergrond zou dringen. Met het vrij worden der
stad, had de mogelijkheid zich voor de hand gedaan,
den Berk, over het lot waarvan nog geen zekere be
richten waren ingetreden, te gaan, bezichtigen, en met
vaders toestemming, was Jan er heen gereden. Maar
pas was hij heen en de deur uit of een bode der gemeente was hij de jonkvrouw verschenen, heur voor
heur broer eene dagvaardiging brengend van voor 't
Magistraat te verschijnen, ten einde zich te rechtvaar
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digen over 't verdwijnen van den brief, waarin de Markgraaf de goevernante om dekking en geleide verzocht,
den brief, die, zooals we vernomen hebben, onderschept
was geworden. Aan het-verdwijnen van den brief schreef
men namelijk het leggen toe der hinderlaag, waaruit
de Markgraaf zich zoo moeilijk had weten te redden...
Sanne voorzag voor de familie een nieuwe reeks
moeilijkheden en ongemakken, die hen allen zou drukken en de geprikkelde stemming verhoogen, waarin heur
vader verkeerde. En dit vooruitzicht beklemde haar en
maakte haar treurig.
,

XXVIII.
Onderwijl en terwijl zijn zuster zich afvroeg of ze
hem een bode achterna sturen moest of niet, reed Jan
door de bosschen van Merxem den Berk toe en nam de
teekenen op, die wezen op het verblijf der vreemde
benden. Zelfs in die afgelegen oorden en niettegen
staande den korten duur van dat verblijf, vond hij overal
sporen van oorlog en verwoesting : gekapte en afgebroken boomen, ongewoelde akkers, doorploegde wegen, vergeten tenten en slaapzakken. Maar wat het
pijnlijkst aandeed en het meest indruk maakte, was
het zicht der rookkolommen, die, hier en daar, waar
Jan tusschen de boornen groote buitens wist liggen,
kloosters en gehuchten, de lucht in kronkelden...

Hoewel 't ergste voorbij moest wezen en door de
vereenigde pogingen van eigenaars en buren zoo
gauw dit doenlijk was toegesneld - menige brand
beperkt of gedoofd was geworden, bewezen die rookzuilen, dat Antwërpens omgeving vreeselijk geteisterd
was.
Van een paar arbeiders, die hij ontmoette, vernam
de jongeling weldra bijzonderheden. Gallifort moest in
puin gelegd zijn ; 't hof van Smet, 't hof van Boelaer,
't hof van Rivieren. 't Lantarenhof was evenmin aan de
vlammen ontsnapt als 't Sterckhof op den Hoofdvunder.
Van 't Papenhof stonden alleen de muren recht.. Alleen
Vordensteyn, waar cle veldheer zijn verblijf had opgeslagen, bleef. Jan vroeg zich af waarom, vermits Van
Rossum, de roover en brandstichter, juist daarvan zijn
hoofdkwartier had gemaakt en dit buitenverblijf dus
meer dan gelijk welk ander aangewezen was om slachtoffer van zijn vernielzucht te wezen. Alleen het raadsel
bleef voorloopig onopgelost.
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En wat was den Berk wedervaren?
Met angst en vrees, bedacht de jongeling het.
Wat zou hij vinden ? Verkoolde muren of een gaaf en
ongeschonden gebouw?
Verstrooid reed hij voort.
De dag was schoon. In heur vollen luister en pracht
hing de zon aan den zomerlijken hemel en stoofde de
te veld staande vruchten rijp. Maar geen boeren en
waren op de kouters te vinden ; geen pikkers en bind
sters en geen arenlezende kinderen : de landelijke bevolking het voor het meerendeel nog niet gewaagd hebbende de veilige stadsmuren te verlaten. Ook de baan
was nagenoeg eenzaam*; slechts in de verte achter hem
bemerkte Jan een ruiter. Die ruiter scheen groote haast
te hebben om de stad te ontvluchten, althans hij kwam
in gestrekten draf nader, zoodanig, dat, de afstand, die
hem van Jan scheidde, zienderoogen kleiner werd. Jan
verbaasde zich te meer over die haast, wanneer hij aan
den bef en de vierkante muts bemerkte met een gees-.
telijk man te doen te hebben en het bedacht, hoe de
zulken, op het voorbeeld van hun Meester, liever een
traag stappende ezelin dan een vurigen klepper berijden.
En toch was er niet aan te twijfelen : Wie op dat tempo
naderde, was een priester. Wis de een of ander parochiepaap, die zich te laat in de stad opgehouden had en
vreesde, voor den avond, zijn kerspel niet meer te
kunnen bereiken, of de een of ander kloosterling, bij
een naburig abt niet een boodschap belast en die, om
minder opgemerkt te worden, 't gewaad zijner orde
tegen dit reeds meer wereldlijke had ingelost.
Jan had zich met deze vraag het hoofd niet lang
gebroken, want het is het eigenaardige der jeugd, dat
ze zich weinig bekommert om wat heur niet persoonlijk
aangaat, maar toen de geestelijke hem inhaalde en met
een vluchtigen groet aan hem voorbij reed, zou een
ander raadsel zich aan hem opdringen. Bij den blik,
dien hij op den ruiter wierp, kwam namelijk de zekerheid, dat hij hem kende. Waar hij hem gezien had en
welk de naam was, waarmede men hem noemde, dat
was echter een ander vraag. Hij was er over aan 't
nadenken als een gezicht zich aan zijn geestesoog kwam
vertoonen, namelijk dat van den vreemden krijger, die,
op den eigen dag gelijk hij zelf, van Dordrecht naar
Antwerpen was komen gereden. Als een plotselinge
bliksemstraal, die voor zijn oogen kwam lichten, zag
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jan opeens, dat de krijger en de priester één en zelfde
persoon moesten zijn. De priester verkleed in krijgsman
of de krijgsman in priester, hij wist het niet, maar hij
hadde er zijn hand durven voor verwedden, dat die
twee mannen één waren.
Terwijl hij aan dit raadsel arbeidde, was hij de
baan af en de bosschee ingereden, de zelfde bosschee,
waarvan in het begin dezer geschiedenis gesproken
werd, en zonder dat hij het zelve wist, stond hij voôi
.den Berk. Van aan het hekken gluurde hij naar het gebouw ! 't Peervormig koepeltje was weg. Dat was 't
. eerste, wat hem trof. 't Torentje stond overeind, maar
't dak van de woning ontbrak. De ruiten van het eenige
venster, op het verdiep, dat langs dien kant op het
grasplein uitzag, waren gebroken ; de afgerukte deur
lag tushhen de groote. struiken bergroos, die, uitge®
bloeid, met hun somber loof als den rouw over het
vernielde gebouw schenen te dragen.
In een oogslag had jan dit gezien en was de over.
tuig ng in hem gedrongen De Berk had,het lot ondergaan van_ al de buitengoedjes in de buurt van de stad:
de Berk was uitgebrand. • Met een sprong was hij van
zijn paard, dat hij aan zijn lot overliet, en rende het
klimmend plein op, waar .het gras en het onkruid reeds
doende waren het pad te overwoekeren. De natuur
spaart het .werk der menschen niet en wreekt zich over
het geweld, dat dezen heur aandoen, door, zoo gauw de
strijd tusschen hen en haar ophoudt, heur rechten te
doen gelden.
Op hét veertiental dagen; dat De Berk alleen stond,
was rond het landhuis reeds alles aan het verwilderen.
De graspijltjes, waartusschen distels en netels woekerden, waren opgeschoten tot zaaddragende halmen, en
de rozen, die niet meer geknipt geworden waren, stonden bruin en verdord. Daarenboven, was hier het vreeselijke, dat men vuur noemt, overgegaan. Geblakerde
muren en verkoolde houtstukken tusschen puin en kalkbrokken, was alles, wat er te zien bleef. Geen stuk
huisraad was gespaard ; geen deur heel gebleven : on=
herstelbaar had de vlam alles vernield.
Stap voor stap en in gedachten ging de koopmanszoon tusschen het steengruis rond, den Berk oproepend
zooals hij hem zijn leven lang gekend had : de groote
benedenkamer, die zijn vader tot slaapkamer diende,
en waarop -- er ir et eiken deuren van gescheiden
e
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de huiskapel uitgaf ; de groote woonkamer, er nevens,
die de hoekkamer was en heur licht, zoowel in den frontals op den zijgevel nam ; de keuken met aanpalende
vertrekken, die de voortzetting van de woonkamer
vormden ; het torentje in den binnenhoek. Pas dat men
er nog de richting en afmetingen Kon van onderscheiden.
In de grootste droefheid had Jan want er was
gevaar aan den tocht verbonden - waar het doenlijk
was, de vertrekken afgestapt. Toen hij daarmee gedaan
had, draaide hij er ook van buiten rond, de beek volerend, die tegen de keldermuren aanklotste.
Opeens stokte zijn voet. Daar lag iets, dat hij dusverre niet gezien had. Wat was dat en wie had het
daar gelegd ? Wat was dat onbeweeglijk ding, dat ar
men en beenen had en schouders en een hoofd en daar,
tegen het torentje aanleunende, in het gras en de netels lag?
Met oogen, groot van angst en een hart, dat tot
in zijn keel klopte, stond Jan het van verre te bezien
en schroomde er voor te naderen. Want hij twijfelde
niet langer : 't was een lijk.Die roodbruine plekken, er
nevens, die het eerst zijn aandacht hadden gaande gemaakt, dat waren geen bloemen, tusschen het groen
ontloken ; dat was bloed. Bloed van een gevallene,
bloed van een vermoorde. Een boer, door den eenen
of anderen soldenier doorstoken ? Een plunderaar, die
in de puinen naar iets gaafs had willen zoeken ; door
een vallenden balk of steen getroffen, slachtoffer was
geworden van zijn hehzucht ? Hoe groot de afschuw
ook was, die Jan gevoelde voor al wat van dood sprak,
toch wou hij weten. Hij deed nog een paar stappen, maar
hoe pijnlijk werd hij getroffen in den gevallene niemand
anders te herkennen dan Slijkmoos ! Slijkmoos, in zijn
gore kleeren, die hoven het slijk nu nog stijf stonden
van geronnen bloed. Dat was inderdaad het groote
hoofd, dat zoo diep tusschen de ongelijke schouders
stak ; dat waren die lippen, die nooit goed had kunnen
leeren spreken ; dat waren de grove, vereelte handen,
die nooit hadden gewerkt en toch zooveel hadden. in
de aarde gewroet. Groot open waren de gebroken oogen,
waarin de zomerhemel zich niet meer weerspiegelen
kon ; wijd gaapte de mond als wou hij een laatste aanklacht uiten tegen de booze wereld, waarvan de gevallene nochtans zoo weinig had gekend ; een breede
wonde gaapte in de keel ; de handen waren op de
-
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borst geprest en hielden iets vast... En dat iets, dat
iets, dat de arme tot in den dood scheen verdedigd te
hebben ; dat iets, dat hij op het hart hield en nog na
zijn sneven scheen te willen bewaren, dat was - een
papier ! Beduimeld en bevuild, verfrommeld en toch
heel duidelijk herkenbaar...
Toen hij het aan den doode ontnomen had en bij
zich had gestoken, knielde Jan naast den ongelukkige.
Arme, arme drommel, die zijn leven had gegeven voor
zijn meesters ! Want de toedracht der zaak was niet
twijfelachtig. Slijkmoos, die, zooals naar gewoonte cii
misschien nog meer dan naar gewoonte - want hij
verstond er niets van, immers, waarom zijn meesters
vertrokken waren, - rond het kleine landhuis zwierf,
had de soldeniers gezien, toen zij het vuur aan den
Berk waren komen steken, en hij had ze in hun onzalig
bedrijf willen stuiten. Met handen en tanden, want wapens had hij niet, had hij ze af willen weren... Zoo
werpt ook de hond zich op de moordenaars zijns meesters en verdedigt dezen tot zijn laatsten ademtocht.
Zijn loon was een lanssteek geweest, die door den strot
was gegaan
En terwijl De Berk in rook opging, was de arme
gestorven, eenzaam zooals hij eenzaam had geleefd,
trouw tot het uiterste.
Vliegen zwermden reeds rond het lichaam, dat in
het volle zonnelicht lag, en gonsden. Jan weerde ze af,
maar ze kwamen terug,( talrijker, kropen in de mondholte, waarin, blauw en stijf, de tong stond, en tusschen
de schaarsche knevelharen, in de neusgaten. - De
jongeling zag het en ijsde.
In een bijhokje, dat onaangeraakt was, stond het
gerief, waarmee Lieven den tuin onderhield...
Toen Jan dien namiddag zijn paard beklom en in
vollen galop weer de haan naar Antwerpen opreed,
had hij Slijkmoos voorloopig te rusten gelegd, in een
kuil, nevens de ingangdeur en het torentje.
,

ANNA GERMONPREZ.
(Slot volgt.)

In de Leuvensche Studiën en Tekstuitgaven onder de leiding
van Prof. Scharpé verscheen Jan Van Ruysbroeck's « Van den
b}inckenden Steen » met N. Jordaens' Latijnsche vertaling erbij.
(Leuven, Vlaamsche Drukkerij, 1921, 134 blz., 6 fr.) 't Is Nr 4
van de Reeks, en 't werd bezorgd door D. Ph. Muller, C. R. L.
Deze keurige uitgaaf, bevat benevens de beide teksten en eenige
voetnota's, een inleiding over het ontstaan van Ruysbroeck's
werk, den inhoud en de handschriften ; ook een zeer practische
woordenlijst.
Dr J. A. F. Orbaan, die al zooveel heeft opgespoord van
de geestelijke betrekkingen tusschen Italië en Nederland, toont
ons thans in « Oud Holland », XXXIX, afl. 1 : «Rome zooals
Hooft het zag ». Zijn arbeid is dubbel belangwekkend omdat
hij Hooft's bevindingen vergelijkt met de relazen van den
Utrechtenaar Buchelius en van den Hoornschen burgemeester
Mereus. .
In zijn « Vondel-vereering en Vondelstudie » houdt Prof.
G. Kalff (Vragen des Tijds, Juli 1921) een overzicht van 't geen
er sinds 1919 zooal over Vondel werd gezegd : Schmidt Degener's « Vondel en Rembrandt », het mooie Vondeltje van
Mevr. Lanian-Trip de Beaufort, Horsten's schoolboek : « Vondel's Leven en Streven », en de nieuwe Duitsche « Lucifer »vertaling van Marie von Seydewitz. Maar Kalff vergeet ongelukkig Vlaamsch België en zoo slaat hij juist het allerbeste
over : de « Uren Bewondering », door Verschaeve aan Vondel
gewijd.
Mevrouw Bosbooin-Toussaint is weer eens aan de beurt
dank zij Maclaine Pont (in de «Stemmen des Tijds» van

Juni 1921.) Maar 't is in zoover 't haar hart en haar « versrnade liefde» betreft. Vooral in haar Leycester-cyclus zou ze
haar leed hebben uitgebiecht, en wel in de figuren Martina
de Burggrave en Ada Rucel. Later nog in Yolande de Mauleon.
Zoo stilletjes aan komt ook Broere voor 't groote publiek
tot zijn recht. Want verheugend is een bijdrage als die van
H. Van den Heuvel in «De Katholiek» (December 1921)
« Broere's artikelen (thans in bundels verzameld) lezen
niet makkelijk. « Maar, aldus Mgr van Cooth, wie zich
niet aanstonds laat afschrikken door de eigenaardigheden
eener wijsgeerige beschouwing en door de meerdere inspanning, die het verkeer met een diepdenkenden geest vordert,
zal weldra bevinden dat Broere's beschouwingen geen ijdele
bespiegelingen zijn, maar dat zij een buitengewonen rijkdom
van gedachten in hoogst oorspronkelijken vorm bevatten, dat
zij vooral verrassende gezichtspunten aanwijzen, dat zij vooral
een diep inzicht geven in het verband, waardoor 's menschen
wetenschap, kunst en geschiedenis, aan den godsdienst verbonden zijn.» Door zijn uitgebreide talenkennis stond Broere
in gemeenschap met zijn groote katholieke tijdgenooten Lacor
dare, de Montalernbert, O'Connel, von (jôrres, Donoso Cortes,
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Goethe, Schiller, Byron, Victor Hugo, Larnartine ontwikkelden
zijn litteraire talenten. Nooit is Broere oppervlakkig, steeds
beschouwt hij den wijsgeerigen kant der dingen hij rust niet
voordat hij den diepsten ondergrond bereikt heeft'... Een popu
lair schrijver was Broere niet, zijn beschouwende geest stond
veel te hoog boven het gewoon volk uit, maar toch heeft hij
dat volk bereikt door de leiders die hij gevormd heeft, door
zijn persoon-lijken invloed en geschreven woord.»
Twee nieuwe bijdragen over Jacques Perk verdienen vermelding : R. Houwink (in Groot Nederland, Aug. 1921) behandelt de « Historische beteekenis van Jacques Perk » en toont
aan hoever de dichter afstond van het individualisme en het
scepticisme der Nieuwe Gidsers. En daarnaast J. Petri (in de
« Stemmen des Tijds », Juli) die het juist heeft over « Jacques
Perk als heraut der tachtigers ». Petri spreekt voor christenen
en zegt : « De tachtiger-richting moet door ons christelijk volk
nog « verwerkt » worden ; wij moeten het verlossende en vernieuwende scheiden van het vijandige en ongeestelijke, wij
moeten het hooger natuurlijke onderkennen en dankbaar aanvaarden en ook den zedelijken moed hebben om den mensch
in den dichter te ontmoeten. » Om dien mensch door zijn
poëzie heen beter te belichten worden Beets en ten Kate naast
Perk gesteld
Over Frederik van Eeden en zijn zigzag naar Rome, komen
heel wat tongen los. Bizonder vriendelijk voor hem kan niet
heeten J. R. Van Dijk, die (in « Stemmen des Tijds », Oct. 1921)
« een geloofsbelijdenis van Frederik van Eeden vastknoopt met
het onlangs verschenen « Roode Lampje ». « Men mag dit gebabbel, zegt Van Dijk, deftig « significa » noemen, heel veel
waarde heeft het ten slotte niet. » En Van Dijk besluit wat
eenieder besluiten kan die de open correspondentie las ttisschen
Van Eeden en Dr Van Oppenraay : Van Eeden's egocentrisch
individualisme heeft niet veel aanleg voor 't Roomsche Credo.
Maar juist dat overdreven individualisme schijnt hij zachtjes
aan af te leggen.
Frans Coenen zet (in Groot Nederland) zijn < Studiën over
de tachtigers » voort. Stilaan wordt hij wat milder, zou men
zeggen. Ary Prins blijft wel steeds « in de zinnelijke gewaar
wording bevangen ; maar « daarom juist maakt zijn kunst het
sterkst den indruk van objectief te zijn, de werkelijkheid zelve.
Maar met dit objectivisme wordt dan niets anders bedoeld
dan een kunst van sterke, durende, fijn onderscheidende gewaarwordingen, zonder veel geestlijk bijmengsel of veran
dering. »
Naast Querido's Xerxes in zijn « Oude Waereld » staat
Couperus' « Iskander », de roman van Alexander den Oroote.
Veel goeds weet daarover A. C. S. De Koe te vertellen (in
« Onze Eeuw », Sept. 1921).
« Wat heeft Couperus gewild ?. . . Zijn motto is het woord
van Quintus Curtius : Et quem arma Persarum non fregerant,
vitia vicerunt. Alexander gaat, een < blij-lachende knaap » met
zijn « jonge godoogen » en zijn < klare » stem, het groote Avontuur te gemoet », « hij en zijn gelijkgezinde jonge veldheeren,
de « Vrienden ». « Azië, Azië was aan deze onversaagde, drieste,
jong enthousiaste gelukzoekers en avonturiers. En nooit zou
Azië hen overwinnen, nooit hun avonturierslust en geluksdrang,
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nooit hun enthousiasme en driestheid en onversaagdheid : hoe
zou Azië hen ooit overwinnen ?! »
« Couperus zal verhalen hoe Azië hen wel heeft overwonnen, « zoo niet door wapenen, doch door de, hen vijandelijk
blijvende atmosferen ». En voor allen Alexander. De jonge,
ietwat plompe, maar zoo stralende knaap zal worden tot een
somber Oostersch vorst met koortsig oog, zijn frissche ziel
tot 'n van hoogmoed en achterdocht doorkankerde despoten
ziel. Die langzame verwording zal de kern zijn van den roman. »
Aan Boutens' « Liederen van lsoude » wijdt Kloos zijn
kroniek in het Sept.-Nr van de Nieuwe Gids. Natuurlijk weidt
hij weer uit over alle mogelijke onbewustheid van den echten
dichter, maar even natuurlijk zijn • daar alweer bladzijden die
men toch gaarne leest
« Als zoovele belangrijke poëten is eveneens P. C. Boutens
een zelfdenkende kop, en ook zegt hij dat denkleven weleens
in zijn verzen, maar zonder daarom ooit abstract te worden,
of tot lange, redeneerende betoogen te vervallen, zooals dat
alleen de van-huis-uit wijsgeerige poëten, als Lucretius, Goethe
en Sully Prudhomme mogen doen.
« Neen, als rasecht 20 eetiwsch kunstenaar weet hij, dat
tegenover de groep der reflektief-verzekerende rijmers, die zich
een beetje onnadenkend « gedachtedichters » willen noemen,
in zijn scheppingen een zuiver en waarachtig kunstenaar, dus
voor alles een voeler en een ziener heeft te zijn...
« Al wil Bontens niets anders dan een dichter zijn, toch
merkt men een enkel keer door de als-klassiek-aandoende, want
rustige harmonie zijner woorden heen dat er achter dien blankalbasten muur, dien hij, door zijn dichten, tusschen zich en
de wereld optrok, een niet-alledaagsch, rijk-innerlijk denkleven
aan den gang is, dat hij buiten den voortdurenden strijd der
tegen elkander botsende . meeningen wil houden, maar toch
geenszins stelselmatig verzwijgen wil.
« Want wèl geeft Boutens, verbeeld ik mij, niet zoo bijzonder veel om 't abstrakte denken, misschien wel omdat hij van
meening is, dat het menschelijke hersenstel, in zijn tegenwoor
digen staat van ontwikkeling ten minste, nog altijd een tamelijk
onvolmaakt instrument moet heeten, niet in staat om met volle
zekerheid een oplossing te vinden voor de vele belangrijke
kwesties, die de menschheid sinds hare eerste bewustwording
bezig houden, noch de beste inrichting der maatschappij, de
beteekenis van het bestaan der Menschheid, en de ware geaard
heid van het absolute zijn.
« Maar toch voor zichzelf is hij in veel sterker mate wat
men een denkhoofd noemt, dan al die wezenlijk onverschilliglatende heeren en dames, van onze letterkunde, - ook thâns
is hun soort nog volstrekt niet uitgestorven -- die ons bladzijde
na bladzijde in korrekte rijmmaat uit hun lektuur van
buitenlanders in hen hangen geblevene « gedachten » gaan verkondigen en die daarom door 't goedmoedige publiek als « denkende » kunstenaars worden beschouwd.
« Als alle echte poëzie heeft ook die van Boutens een
veel dieperen grond, dan de zich-noemende « gedachtepoëzie »
kan hebben, welke laatste uit de allerhuitenste lagen van den
geest gekomen, den lezer, die onder het proeven van verzen

OP WARANDE-WANDEL.

121

de oneindigheid wenscht aan te voelen, want in kontakt te komen
niet het waarachtig-psychische, o zoo spoedig embêteert. »
Veel besproken wordt Carry Van Bruggen's literair-wijsgeerig werk « Prometheus ». De eenen noemen het « forsch en
monumentaal » maar de anderen, degenen die b. v. in St. Thomas
zijn geschoold, zullen op dit forsche en ook op dit monumentale
heel wat weten af te dingen.

Over Middeleeuwsche Taaltoestanden in Vlaanderen, gaf
J, Van Loo een merkwaardige bijdrage (in Vlaamsche Arbeid,
Nr 5-6, 1921) en even merkwaardig in die van J. M. Muller
(in de Nieuwe Taalgids, Nrs 4, 5 en 6, 1921) over: « De

Uitbreiding van ons Taalgebied in de 17 eeuw».
,3

Frings en Van den Heuvel bestudeeren voorbeeldig onze
dialecten. Een deel van hun arbeid is thans verschenen als
Heft XVI van de « Deutsche Dialektgeographie » ; - nl. «Die
Sudniederlândischen Mundarten», Texte, Untersuchungen, Karte.
Dit eerste deel bevat enkel de teksten (Marburg, N. G. Eiwertsche Verlags-buchhandlung). De noteeringen van «Wenkers
Sâtze » zoowel als de vrije vertellingen gaan over Limburg,
Antwerpen en Brabant, Oost-, West- en Fransch Vlaanderen.
Alles is stipt bewerkt naar de vaste methode van Wenker.
Ter verspreiding van het Vlaamsche volksboek en ter verbetering van ons bibliotheekwezen verrichtte de ijverige J. Van
Meel uitstekend werk ni
et zijn « Openbare Boekerijen », practisch handboek voor hunne inrichters en bestuurders (Veritas,
Antwerpen, 9 fr). Dit boek van dezen door en door bekwamen
en gewetensvollen ambtenaar is in zooverre baanbrekend dat
het in België het eerste is van dit slag ; een echt practische
handleiding, vrucht van veel overleg, veel inzicht en veel ervaring. Laten nu én boekerijen èn particulieren eens terdege
toegrijpen.
Daarnaast komt zooeven van de pers nog een werkje van
den heer Van Meel : het verslag over de werkzaamheden der
provinciale Commissie van openbare Boekerijen en Vlaamsche

Letterkunde gedurende liet tienjarig tijdvak 191 1-1920. Nota
bene wat de provincie Antwerpen betreft. Gave de Vlaamsche
Voorzienigheid dat we in de andere provincies evenzeer gevorderd waren en even flink er voor stonden.

au
PROF. Dr J. VURTFIEIM : Grieksche Lyrische Dichters
en hunne Poëzie. - Mij. voor Goede en Goe&
koope Lectuur, Amsterdam, 1921. --- 270 blz.
Het is wel een beetje onstellend voor een christenrnensch
zooveel heidendom ineens ; maar het is toch een schat van
klassieke schoonheid ; en naast Kuipers' Ontwikkelingsgang der
Grieksche Letterkunde, en naast den paedagogischen arbeid van
Geerebaert met zijn bloemlezing uit de Grieksche dichters, hebben we hier een Nederlandsch leeshoek dat voor zeer velen
ook een prettig leerboek kan zijn. De volgende dichters worden
behandeld : Eunielos, Terpander, Alkman, Alcaeus, Sappho
ibycus, Stesichoros, Anacreon, Simonides, Corinna, Minner
mos, Solon, Xenophanes, Pindarus, Bacchylides, Thimotheos.
Over hen allen is de nieuwste wetenschap hier aangebracht ;
en de aestheet Vurtheim is heelemaal niet verblind door zijn
specialiteit. Kordaat biecht hij op : « Wie de Grieksche lyrische
dichtkunst met de moderne vergelijkt, zal aan de laatste niet
kunnen ontzeggen dat zij ons in meerdere mate aanstonds
roert. Men legge b. v. naast de Grieksche zangen een modernen
dichter als Shelley, die nog wel het meest door zijne sympathieën
tot de Antieken nadert. Men legge er naast de liederenbundels
van Goethe en Heine. Het is de volle waarheid, als men dan
zegt : de zeer broksgewijze overlevering der heileensche lyrica
doen het oordeel ten nadeele dezer uitvallen. Ten deele is dit
zoo. Doch er is meer. Het verschil zit ook niet in den omvang
-

van onderwerpen. Men kan de door Shellev aangeraakte mo-

tieven ook wel bij de Ouden terugvinden. Doch het algemeen
geldende kenmerk van de voortbrengselen der Grieken komt
ook hier te voorschijn. Het intens-persoonlijke der moderne
dichters, het tot een eenling gericht zijn en voor dezen hoofdzakelijk bedoeld zijn, geeft aan die liederen een machtig subjectief cachet. Wij zien zoo klaar en gevoelen zoo diep de
verhouding tusschen twee menschen ,dichter en aangesprokene.
Dit maakt deze zangen echt menschelijk en sympathiek. Daarentegen maakt Grieksche kunst in het algemeen zich van het par
ticuliere los - ook al wordt iemand speciaal toegesproken en zoekt het voor allen geldende, de idee. Daardoor wordt
wel een hooger niveau bereikt, maar gaat tevens van de warme
stemming, van de intiemere stemming veel te loor. Het wordt
meer gebeeldhouwde poëzie met vastere vormen, met stereotiepe wendingen. Gelijk het epos een door de eeuwen gescha
pen vaste dictie en vorm heeft, is ook de lyrische poëzie meer
van conventioneele uitdrukkingswijzen vol, dan ons modernen
lief is. Dat de lyriek voor haar woordenschat ook al bij het
epos te gast gaat, maakt het niet beter. Integendeel, 66k daardoor komt de grieksche melische dichter minder tot dien rijkdoni van manieren om gelijksoortige aandoeningen weer te
-
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geven, waardoor geen twee liederen van denzeifden of van
verschillende dichters uit onzen tijd op elkander gelijken. Ook
is de moderne meer vertrouwd met de natuur, heeft haar langer
en uitvoeriger bespied, zoodat hij zich aan verrukkelijke schilderingen der natuur kan wagen, die bij de Ouden zeer sporadisch
en nooit zoo goed afgekeken en beluisterd voorkomen. »
D. W.

FRANS DE WILDE: De Weg door het Woud, verzen.
Antwerpen, 1921. - 68 blz.
Vijf reeksen gedichten : Klimmend en dalend - Stemmingen - Stanzas - Stadsbeeld - Zangen van den Nieuwen
Mensch.
In dien bundel, die zeer schoone verzen, zuivere beeldspraak,
verheven gevoelens bevat, missen wij echter eene zelfstandige
persoonlijkheid. Meer dan eens hebben wij den indruk van het
reeds gelezene, zonder dat echter van bewuste letterdieverij
spraak is.
De dichter bewijst wel dat hij dichten kan maar niet dat

hij iemand is.

.

L. D.

AMTER : De Geestjes in ons. Voor grooten nu het bedrijf de kleinen. - Davidsfonds, Nr 195. - 149 bl.
4 fr.
De geestjes dat zijn de duiveltjes die tot kwaad aansporen,
de engeltjes, die ons God wijzen.
: Zij worden ons getoond in zeven Leuvensche jongens op
een Donderdag namiddag. Speelzucht, hoogmoed, zelfzucht, en
andere kwade geesten worstelen met gehoorzaamheid, vriendschap...
In den leider der bende, den Wieter, heerscht boosheid.
Het boek schetst ons verschillende kinderspelen... doch
eindigt in-treurig met eene ramp.: Een der knaapjes verdrinkt
in de Dijle.
Hier en daar hapert wat aan zinbouw, aan woordenkeus,
doch het boek is een deugdelijke bijdrage tot de zielkunde der
kinderen. De schrijver kent ze door oplettende studie. Wij zijn
het ten volle eens dat de kleinen belangwekkend genoeg zijn...
en het boek ook stelt ze ons belangrijk genoeg voor.
L. D.

ALF. LAMBRECHT : De Voorlooper. Bijbélspel in vier
bedrijven. _ Lannoo, Maes, Thielt. - 64 bi..
Joannes De Dooper verwacht en predikend (Ie bedrijf),
bij Herodes droomen verklarend en hem zijn schandig leven
verwijtend (2e bedrijf), onthoofd (3ebedrijf), 'verheerlijkt en
zegepralend in Christus (4e bedrijf) .
Een bijbelspel - geen driftenstrijd, noch verwikkeling
in de handeling. Niets van alles wat meer modern heet op
tooneelgebied. De personen staan en spreken lang, houden
toespraken, zetten breedvoerig hunne gevoelens uiteen. Naar
een bijbelspel als dit komt men meer om te hooren, om te
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overwegen, dan om te zien. Het is dus alleen geschikt voor
een ontwikkeld en ingetogen. publiek. Bioscoopbezoekers zouden
best thuis blijven. Van de spelers insgelijks wordt flinke voorbereiding vereischt. Onder de vereischte voorwaarden opgevoerd
geeft Lambrecht's Voorlooper zeer veel schoons te genieten.
Er komen allerbeste deelen, nieuwe beelden, treffend-heerlijke
gedachten, zielkundig-rake zetten. Vooral onder onze studenten
wenschen wij aan het nieuwe bijbelspel ruimen bijval toe. De
eenige zwakheden -- onvermijdelijk in een eerste werk drijven als strooipijltjes weg op den stroom van dichterlijke
schoonheid die er, als een Jordaan, door heenvaart.
L. D.
-

PATER BALLINCJS, S. J. : Roeping. Een boek voor
Studenten. - . 285 blz. - Uitgegeven door
de Bode van 't Heilig Hart. Alken. - Prijs : 4,35 fr.
Alleszins een deugdelijk boek over een belangrijk onderwerp. 't Werd opzettelijk - én met een letterkundige pen en
chreven voor onze Vlaamsche
s
met een warmvoelerid hart ---- ge
studenten van poësis en rhetorica. Geenszins rnôet het onderdoen voor het meest geprezen gelijkaardig Fransch werk over
hetzelfde onderwerp.
Ofschoon er soms ernstig en nijpend wordt geredeneerd
cver afgetrokken en stroeve waarheden, toch weet Pater Ballings
steeds bevattelijk en boeiend zijn stof te behandelen onder de
volgende opschriften
--- Open of toe - Valstrikken - Het echte standpunt
- Christus (waarlijk prachtbladzijden) -• De priester, een
andere Christus -. Mag ik priester worden ? - Het kloosterleven - Mag ik kloosterling worden ? - Roeping in de wereld
--- Eindbeslissing. -

Ouders en opvoeders, biechtvaders en zielbestuurders moeten meêwerken aan de verdienstelijke verspreiding van dit
mooie boekje. Dan zal schrijvers wensch verwezenlijkt worden
« Dat vele studenten, in hun jeugdige en frissche geestdrift, in
de nog ongerepte reinheid hunner ziel, in hun nog ongeknakten,
onverzwakten aandrang naar het hoogere, den moed vinden om
dit boek met den noodigen ernst te lezen - tot eigen echter
en dieper geluk ,en tot geluk van vele anderen ! » Ph. S.

:. SALSMANS : De Index en de Kerkelijke Boekenwetten. -- Standaard Bibliotheek, 1921. - 99 blz.
3,50 fr.
Pater Salsmans biedt dit werkje aan zijne taalgenooten aan
om te gernoet te komen aan de zeer redelijke verlangens van
vele christenmenschen die de kerkelijke wetgeving wenschen
te kennen, van vele priesters die dit deel van het kerkelijk
recht, dat gewijzigd werd, verlangen beter te bestudeeren; verder
omdat het soms noodig is zich in der haast te vergewissen of
een bepaald boek bij name veroordeeld is, binnen het bereik
der algemeene regelen in zake boekenverbod valt.
Het bevat naast een voorbericht, de bepalingen van het
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Kerkelijk Wetboek, bibliographische aanwijzingen, namen- en
zakenregister, de volgende hoofdstukken : 1. Natuurlijke en
stellige wet in zake Boekenverbod. II. Het Boekenverbod door
de eeuwen heen. III. Voorafgaande boekenkeuring. IV. Eigenlijke
Index of lijst der bij name verboden boeken. V. Algemeene re
gelen van den Index. VIL Plichten der geloovigen in zake boekenverbod.
- Het boekje is voor alle katholieke ontwikkelden, vooral
voor bestuurders van boekerijen onmisbaar. Het is tevens wetenschappelijk-streng en volkomen bevattelijk duidelijk.
G. H.

-

Maria Chapdelaine : Récit du Canada français, par
LOUIS HEMON. -- (Grasset, Paris.) - 6 fr. 50.
Een ailerniooiste hoekje en een fijn kunstwerk, boeiend door
de volkomen eenvoudigheid van vorm en gedachte, door de
d&icate psychologie en sobere gevoelsuitdrukking. Het is de
simpele geschiedenis van een Canadeesch boerenmeisje, aan
den stillen haard van hare door-brave, degelijke ouders ; hun
hard boerenleven slijten ze in de bergen, waar ze met taaien
wil en noest wrochten, de aarde ontginnen en akkers bewerken,
midden in de heerlijke oerhosschen, in die wilde streken waar
de strenge winter bijna geen einde neemt. De beschrijving van
dat huisgezin, van dat boerenleven, ginder ver in Canada, van
die grootsche natuur, is uiterst interessant en welgeslaagt. 't Leeft
allemaal, en de typen zijn vol waarheid. De schrijver, Louis
Hémon, die nog maar enkele korte novellen en schetsen hier
en daar had uitgegeven, heeft geleefd met al die menschen die

hij ons zou levend beschrijft. Hij was een rondreis aan 't doen
in Canada, toen de dood hem trof, per ongeval, 't jaar voor
den oorlog. Het is een zwaar verlies voor Frankrijks letterkunde,
want dat ééne werk toont dat hij veel te geven had.
T. D.

VERTALINOEN VAN CICERO.

Pteltrede voor Milo, door A. GEEREBAERT, 5.
druk, 1921. -

Standaard-Bibliotheek. -

J.

2de

69 blz,

De eerste druk dezer vertaling verscheen in 1912. Zij werd
zorgvuldig herzien volgens den tekst door A. Geerebaert zelf
uitgegeven in zijne Grieksche en Laiiinsche Schooluiigaven,
onder den titel M. Tullii Ciceroni's Oratio pro Milone, Ie Deel.
Tekst. De onontbeerlijkste toelichtingen kan men in het tweede
deel der schooluitgaaf vinden. Deze laatste : Tekst en Inleidingen. Aanteekeningen verschenen te Luik, bij Dessain, in 1914.
De leeraars in de Rhetorica, die de Pleitrede voor Milo
willen verklaren, beschikken dus over deugdelijk Nederlandsch
materiaal,

Rede bij de Terugroeping van Marcellus, vertaald door
~flAAS, S. J. -- Standaard-Bibliotheek, 1921.
~

23 bIz. ; fro 1,50.

Van Cicero's «Pro Marcello» hestand tot nag toe slechts
eene verouderde onvoldoende Nederlandsche vertaling.
Er was dus plaats voor een nieuwe,
.
Gevolgd werd de tekst door P. Geerebaert uitgegeven in

Cicero: Pro Archia, pro A1arcello, pro Ligario. Ie Deel. Tekst.
(Luik, Dessain, 1917.) Oak Geerebaert's Aanteekeningen gebruikte de vertaler,

Pleitrede voor Archias, Vertaald door A. GEEREBAERT,
S. J. - Standaard-Bibliotheek, 1921. -24 bIz. ;
fro 1,50.
De· twee bestaande volledige Nederlandsche vertalingen van
Cicero's Pleiirede voor Archias, zijn onvoldoende. Beter vertaald werden eenige brokstukken,
Aan deze vertaling ligt ten grondslag de tekst door A. Geerebaert zelf uitgegeven in de «Grieksche en Latijnsche Schooluitgaven. 1e Deel : Tekst.Luik, bij Dessain, 1917. - Voor
toelichtingen verwijst de vertaler naar zijn boek: Cicero:
pro Archie, pro IHarcello, pro Ligario, inleidingen en aan-

teekening,
Hadden wij tach in onzen studietijd vertalingen kunnen
lezen als deze, hoe zouden wij beter de klassieken gesmaakt
hebben, hoe zouden wij . doordrongen geweest zijn van het

Nut van het Vertalen.

O. H.
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}OS. COHEN: Leven en Dood. Vertellingen, 100 blz.
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E. RIJPMA: Verklarend en grammatlsch Lezen, 2de dr. Een( a
studieboek voor de hoogste klassen van kweek- en normaalscholen. 180 bIz. - FI. 2,40.
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Dr R. VERDEY~EN: Tondalus Vizioen, - Nr 4 in de reeks ~
« Van aIle Tijden », 80 bIz. - fl. 1,50.
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G. A. MULDER: Hooidstukken uit de Algemeene Aardrijks-.
kunde, 1ste deel, 3e herziene druk, 215 bIz. - fl. 3,90
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NIEUWE « GELIJKENISSEN » VAN
JOHANNES J(ERGENSEN.

jeergensen is in de eerste plaats een dichter. Dat
heeft hij weer, bewezen in een keurig uitgegeven boekske : « Som en Tyv om Natten », (1) waarin hij eenige
gelijkenissen verzamelt. Ik wil er een paar uit vertalen
voor de lezers der Dietsche Warande. De meeste hebben
betrekking op het Laatste Oordeel, een onderwerp dat
steeds zijn houvast op jeergensens verbeelding bewaart.
Soms ontsnapt hij er toch aan, zooals in
De Gekruiste Roze.
« Voor mij is de wereld gekruist, en ik ben gekruist
voor de wereld ».
Welk verschrikkelijk woord, die bijbelspreuk van
den Apostel !
Een woord, dat bang maakt - gelijk het zicht van
't Krucifix. Ik weet nog eene jonge vrouw uit het volk
die op zekeren dag op Vestre-Kirkegaard nieuwsgierig
door 't venster keek in de groote kapel - en angstig
terugtrok. « Wat was het ? »'vroeg de blikslagersgezel
met wien zij ging. « Och, » zegde de jonge- volksvrouw
- « daar hangt Ons Heer binnen ! »
Wij, die naar 't Zuiden reizen, in Beieren, in Tyrol,
in Italië - wij zien dikwijls « Ons Heer hangen. ». Langs
den wegkant, met een klein houten dak over zijn. hoofd,
in een landschap, dat hard en streng is gelijk de boodschap zelve van den Gekruiste.
« Voor mij is de wereld gekruist .».
De wereld -- gekruist !
De wereld -- die groote roos, die zoo schoon is en
zoo frisch geurt, zoo zoet ! Gekruist, die groote roos -met de drie wreede nagelen van de drie christelijke
deugden ! ..
Gekruist met den nagel van 't Geloof - van 't geloof, dat zegt : « De wereld is ijdelheid, vergankelijkheid, een berstend blaasje, een brekend glas ! De wereld is niets ! »
Gekruist met den nagel van de Hoop --t met de
(1) « Als een dief in den nacht. »
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hoop, die zegt dat wij peigrimmen en vreemdelingen
zijn hier beneden, dat hier boven ons echt Vaderland
is ! « Hierboven is alles ! »
Gekruist met den nagel der Liefde - met de liefde,
'die zegt : « Verzaak de wereld ! En de Hemel is uw !
Geef op wat niets is ! En gij zult vinden wat Alles is
Bemin God - haat u zelven - verlaat de Wereld ! »
Heer, moet ik waarlijk die groote roos kruisen die roos, die rood is, en warm, en levend als een hart ?
,

**

« Ja, mijn kind, gij moet die kruisen ! Er is geen
andere weg ! want anders kan ik u niet verlossen
« Ik ben de Almachtige, maar niettegenstaande
mijne almacht kan ik u enkel gekruist verlossen
« Gij moet'u aan mij overgeven - aan mij, die de
grootte Gekruiste ben. Want buiten mijn gekruist Lichaam is geene verlossing ».
En zie - de arme en zwakke geloovige pakt in
beide handen zijn Krucifix - pakt in zijne beide bevende handen het Krucifix, als ware 't een hamer.
En met het Krucifix, dat een hamer is, nagelt hij
vast de roode roos van de wereld - kruist ze met de
drie christene deugden als met drie bloedige nagelen.
En de wereld is hem gekruist - en hij is gekruist voor
de wereld. »
Er is in jcergensens christelijke levensaanschouwing
eene zekere hardheid, de stroefheid door het protestantisme achtergelaten. Leniger is de Italiaansche devotie.
Wat ik bedoel : de middeneeuwsche mystiek wist de
boetpleging zelf in verukking om te scheppen. Franciscus wentelde zich eens in een doornenbosch om aan eene
vleeschelijke bekoring te ontsnappen, en op die doornen
ontstonden rozen. Zoo herschiep de christelijke vreugd
de boetveerdigheid in gelukzaliging.
Hetzelfde bij de heilige Elisabeth van Hongarije
de brooden die zij tot hare armen droeg, werden veranderd in rozen onder den doorvorschenden blik van haren
echtgenoot. Overal in deze zoete middeneeuwsche legenden is de roos het zinnebeeld der hemelsche liefde.
Vreemd doet het dan aan ze, bij J tot teeken
te zien gebruiken van de wereld, van 't zinnelijk genot,
van heidenschen wellust. Dat heet ik de protestantsche
overlevering die nog voortleeft bij den Noorderling ge-
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bleven Assisi-bewoner. Daardoor komt het dat hij steeds
voor de deur de schrikbeelden ziet van 't Laatste Oordeel.
. Wat hem niet belet den fijnen humor te kennen den
Denen eigen
De Rupsen (1).
Over de rupsen was er een wondere slaperigheid
gevallen. Tot hiertoe hadden zij zoo vlijtig gewerkt aan
't afribben der groenkoolen in den moeshof, dat het was
om bang te worden ; van onder ieder der gekrulde
groen-blauwe bladeren zaten met twintigtallen geelbonte larven, van af kleine dingskens van enkele millimeters
tot groote, volwassen kerels Van vier, vier en half centi
meters.. En het was niet mogelijk ze uit te roeien zonder
de bladeren af te plukken en alles voor de kippen te
gooien.
Maar zoo werden de groenkoolen verdestrueerd,
waar de hoenders die op die wijze vleesch met groenten
kregen, niets tegen hadden.
Maar intusschen was er stilstand gekomen in de
rupsen-werkzaamheid. De meesten aten niet meer en hier
en daar had er zich al een beginnen in te spinnen ; haast
waren zij alle poppekens. Nog een paar dagen - en
dan berstten zij allen uit den pramenden bussel, ston
den een oogenblik als bedwelmd op den rand van het
gekrulde koolblad - sloegen dan voor den eersten keer
langzaam en voorzichtigde groenig-witte vleugels uit en vlogen. Nog wat onzeker en waggelend. De oefening
ontbrak ! - maar zij vlogen ! Zij waren niet meer de
afzichtige wormen, die heelder dagen bezig waren
groenkool te eten (en daarna ze af te werpen - men
zag niet goed het nut in van 't heele bedrijf !) Ze waren
vogelen - of althans bijna vogelen - en met de groen~
koolsmeerlapperij was 't gedaan - zij hadden trompen
gelijk de bieën en bestonden op een alïerfijnsten kost
- bloemenhoning tot eten en dauw tot drank
Fier over hunne promotie fladderden de' nieuwbakken zomervogelen heen over 't verlaten groenkoolveld
- als jonge studenten die de pleizier-omnibussen laten
rollen voorbij de school, waar zij nooit meer zullen terugkeeren
(1) In 't Deensch heeten rupsen « Koolwormen ».
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Maar hoe verwonderd waren zij er éenen te zien
uit hun - studentengezelschap ging ik bijna zeggen,
die daar beneden was blijven kruipen ! Het was een
:groote, zware kerel van wel vijf centimeters - in den
tijd dat de anderen aan 't verpoppen waren, had hij
lang haar en borstelige knevels gekregen. Hij zag er
fel uit, dachten de zomervogels, ongeschoren en onge
kamd - en hoe hij zich bewoog ! aan 't wriemelen met
zijn heel lichaam - men had er de zeeziekte van gekregen met 't na te gaan
De zomervogels wierpen hem een verachtenden en
medelijdenden blik en vlogen heen. Haast zag men ze
zwierig zweven in de blauwe lucht, twee aan twee, in
verliefde paren - die ei mij ! weer nieuwe, afzichtelijke
rupsen op de wereld zouden neerzetten...
Maar een had meer medelijden dan de anderen of was het nieuwsgierigheid ? . - en zette zich op den
boord van het koolblad, juist voor de neus van de groote, volgespijsde larve. « Kameraad ! » sprak hij, en
waaide wat met de vleugelen om den stank kwijt te wor
den van al de vuiligheid die op het blad rond lag « hoe is dat gekomen dat ge gedropen zijt ? »
« Gedropen ? » vroeg de rups.
« Ja 'k wil zeggen - er doorgevallen bij 't examen ! Gij hebt het uitgangsexamen niet kunnen doormaken ! »
« Uitgangsexamen ! » bromde de larve. - « Uitgang tot wat ? »
« Tot een nieuw leven, den drommel » (de zomervogel had wel kunnen vloeken) - « om te leven als een
vogel in de lucht - om u te voeden met bloemenhoning
en morgendauw ! »
En de zomervogel sloeg een slag met zijne vleugels,
hief zich eenige duimen in de lucht en kwam weer bij
de rups neer. .
« Leven als een vogel - van bloemenhoning - en
morgendauw, » herhaalde de rups, toen dezomervogel
weer neergekomen was. En terwijl zij die woorden
sprak, hief zij den voorromp, sloeg het hoofd achteruit
en barstte in lachen los. Zij zag er afschuwelijk uit, gelijk ze daar stond te grinniken, tusschen haar harde, harige bakkebaarden. Zoo de vlinder had gekund, hij zou
ze voor een draak genomen hebben. Nu vergenoegde
hij zich met wat te wijken van den openen muil.
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De rups lachte zoodanig, dat het krulblad waarop
'ze zat, wiegde, Toen ze eindelijk haar eigen vrooIijkheid kon bedwingen, brak zij uit :
« Zoo, gij denkt dat ik gedropen ben op mijn
.exarnen - dat ik niet slaagde in het uitgangsexaam dat
leiden moet tot een beter leven, zooais gij 't noemt t
Neen, mijn beste vriend - dat is heelemaal anders ge.gaan - en dat kunt gij ook vertellen aan de andere
springgezellen daarboven in de lucht ; ik heb me niet
eens voorgesteld ! Denkt gij dat ik ook niet gevoeld heb
hoe het jeukte in mijn schouders, zoo wat tusschen het
6e en het 8 e paar pooten ? Maar ik ben een oude gezel,
ziet ge - het is een heele tij d geleden dat ik in 't ei lag !
'En ik zegde bij rnij zelve : - « Kristiaan, » zegde ik « gij weet wat ge hebt, gij weet niet wat gij krijgen
zult ! Hier hebt gij groenkoolen die ge kent van af ge
nag zoo klein waart - ieder kronkeling op ieder blad,
.ieder VOUW, ieder ribbe. Het groenkoolenbed is als een
klein woud - ik heb het hooren vergelijken met een
palmenbosch door de jufvrouw en haar lief. Het is hier
schoon in ons groenkoolenwoud - en op het onderdeel
der bladeren waar wij zitten is er zoowel schaduw tegen
de zon als schutting tegen den regen. I-Iet is hier schoon
'in ons groenkoolenwoud - en wat een uitgelezen, vreedzaam, stil gezelschap heeft men er ! - de grauwe slak,
de pier, nu en dan een mestkever of een doodgraver.
'8 Nachts kan het wel eens gebeuren dat de mol een
aardbeving veroorzaakt en een paar koolstekken doet
vallen - maar anders is er niets om iemand te storen en
als de maan schijnt tusschen de sIanke stammen van
het groenkoolenwoud, houd ik geerne een oor open om
naar den nachtegaal tc luisteren, Wij zijn met nogal velen - dat is waar - men treedt .elkandcr op de zuigpooten - en de eeHe vreet de kool voor den neus van
den andere. Maar de wereld kan oak niet louter greenkool zijn - wat onbehaaglijkheid moet men hebben ! »
Zoo was mijn gedachtengang, ziet ge - en ik denk niet
dat hij zoo geheel verkeerd was" Toen deze kribbelingen
dan begonnen tusschen het 6e en 8e paar pooten, nam
ik een besluit en ging een bezoek .afleggen bij den oorworm - die woont op het land in een oud verkleedingsstuk dat vergeten is blijven hangen op een koord te drogen, daar onder in den hof. De oorworm h~eft zich heel
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confortabel ingericht in een zakje van 't verkleedingsstuk en houdt consultatie alle dagen van 2 tot 4.
« Verlos mij van dat kribbelen », zegde ik aan den
oorworm. « Als het niet op tijd wordt genomen, dan
zullen vleugels daaruit groeien, en eer ik het weet, flad
der ik daar boven in de lucht en krijg nooit meer een
echte groenkool onder den tand ! » De oorworm is een
gedienstig 5,an ; zonder verder praat nam hij een tang
en deed de operatie. En nu ben ik gewaarborgd tegen
de vliegmanie, mijn vriend
ik kan eenvoudig niet
meer zomervogel worden ! »
« Bijal », besloot de rups, terwijl zij zich weer aan
't eten zette van 't blad waarop de nieuwbakken zomervogel zat, « bijal nu hebt ge mij lang genoeg op gehouden met uw gebabbel
maak u weg _ ik moet eten.
()roeten aan de rozen, waaruit gij honing zuigt
als
ze werkelijk bestaan ! »
--

-

-

Wat fijne humor ! heel en al in Andersens trant
En de les is niet moeilijk te vinden. Niet weinig .rupsen
zijn er onder de menschen, die de voorkeur geven aan
het lage aardsche tegenover het bovennatuurlijke waartoe God ons roept. Dat mocht Mozes al ondervinden,
toen de Hebreeuwers trachtten, naar de veeschpotten van
Egypte. Zou de niensch sindsdien erg veranderd zijn ?
M. E. BELPAIRE.

^,w1

DE CONGREGATIE VAN WINDESHEIM.

De naam Windesheim zegt den lezer waarschijnlijk niets ; Thomas a Kempis zegt hem daarentegen
veel ; en het feit dat deze laatste tot de congregatie
van Windesheim behoorde, zal zijne belangstelling voor
mijn onderwerp wellicht gaande maken. Nochtans heb
ik het niet over den schrijver van de « Navolging »
noch heb ik eene grondige en volledige studie van zijn
kloosterorde op het oog. Het is er me in, deze korte
schets alleen om te doen, .eenige ophelderingen te geven
over de beteekenis, de ontwikkeling en het verval van
het kapittel van Windesheim, zoo belangrijk in onze
godsdienstige beweging der XVe eeuw. Tevens zal ik
den lezer trachten aan te toonen hoe dat tijdvak bestudeerd werd en dikwijls verkeerd opgevat, hoe de leemten in die studie zijn aan te vullen en de dwalingen te
verbeteren. Een eerste kennismaking dus en een algemeen studieplan.
,

*

**

De stichting van Windesheim (1387) maakt deel
uit van de godsdienstige strooming in de XIVe eeuw
ontstaan als gevolg van den drang naar zedelijke hervorming en meer innerlijk leven, waarvan de Gelukzalige Jan van Ruysbroeck, met zijn mystische beweging,
de baanbreker was.
De Kerk doorleefde toen droeve tijden : De verzwakking en daarna de verdeeldheid van het pauselijk
gezag (1378) ging gepaard met een algemeen zedelijk
verval, zoo bij hoogere en lagere geestelijkheid, als bij
kloosterorden (de Kartuizers uitgenomen), en met eene
verslapping van het geloof onder het volk.
Van uit zijne eenzaamheid, te Groenendael, wees
Jan van Ruysbroeck, door zijn voorbeeld en zijn woord,
op de noodzakelijkheid van eene loutering in het levensideaal en een inniger geestelijk leven ; maar dat apostolaat, beschouwend en teruggetrokken van karakter als
het was, verengde natuurlijk zijn werkkring, daar het,
bijna uitsluitend in 't bereik lag van meer begaafde zielen, voor verder opgaan in de Godsbetrachting vatbaar.
Doch ook het volk diende aangegrepen en heropge-
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beurd. Daartoe ondernam Geert de Uroote,een I)eventersche geestelijke, tijdgenoot en geestverwant van onzen
Oelukzalige,een predikingskruistocht in Nederland(1 3791383), waardoor hij den naam verwierf van den grootsten kanselredenaar van zijn land en zijn tijd.
Hoe ijverig en talentvol hij ook optrad, a1le€n was
het hem onmogelijk in de behoeften van zijn vôlk te
voorzien... Terwijl Jan van Ruysbroeck, in 1349, den
regel had aangenomen van de Kanunniken van St. Victor, Orde der Augustijnen, om met eenige gezellen een
klooster te stichten, had Geert de Uroote rond zich eenige discipelen vergaderd. Hoewel door geen kloostergeloften gebonden, leidden zij een zelfde en gemeenschappelijk leven en, op raad van den meester, stelden
zich onder het bestuur van een hunner, Florens Ra
dewijns. Zoo ontstond de zoogenaamde « Broederschap des gemeenen levens ». (1381 of '82) (1)
Had echter De Oroote in de « Broederschap » de
voortzetster van zijn werk en de verspreidster zijner
gedachten begroet, hij zag wel in, dat een vereeniging
die op geen kloostergeloften steunde en zoo doende, met
al de kloosterorden afbrak, binnen en buiten de
Kerk aanstoot zou geven. Hij zag ook in, dat hare leden, zonder den steun van eenen vasten levensregel en
goed-ingerichte geestelijke en ascetische opleiding, aan
de beslommeringen van het werkend leven niet zouden
weerstaan. Zoo had hij dan het plan opgevat, in na-

volging van Jan van Ruysbroeck, een Augustijner klooster te stichten, waarin een gedeelte der broeders zich
zouden terugtrekken, om de anderen tot voorbeeld te
strekken, in hunne behoefte aan geestelijk voedsel te
voorzien en, zoo het nood deed, bij te staan en te beschermen. ..
Eerst na den dood van De Uroote kwam dit plan
ten uitvoer, en wel door toedoen vafi denzeifden F1. Ra
dewijns, die tot het bouwen van een klooster te Windesheim (bij Zwolle) overging. Den 17nOktober 1387 werd
de kerk ingewijd, en Hendrik Klingebiji als eersteoverste aangesteld.
De nieuwe kloostergemeente had den regel der
Augustijner Kanunniken aangenomen, met enkele wijzigingen nochtans, dikwijls naar den geest van eenvoud
-

(1) Acquoy, « De Congregatie van Windesheim »,"1, blz. 44
en vlg.
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en degelijkheid haar door Geert de Oroote ingeprent.
Zoo, hadden ze b. v., volgens de algemeene Oermaan sche opvatting van het « imperium » zonder de « rnajestas », geen abten als oversten maar eenvoudige priors,
wier macht, hoewel zeer uitgebreid, niet gepaard ging
met uiterlijk praalvertoon en menigvuldige eerbewijzen.
Het klooster van Windesheim was zoo degelijk ingericht, het leven der kloosterlingen zoo stichtend, dat ze
weldra van alle zijden werden verzocht om kloosters
onder hun leiding op te nemen, en zich aan het hoofd
te zetten van een Kapittel of Kloostervereeniging. Dit
Kapittel kwam reeds tot stand in 1394 of '95, en werd
door de Paus Bonifacius IX goedgekeurd. Behoudens het
moederhuis, bevatte het toen de kloosters Eernstijn te
Lievendael bij Dordrecht, Mariënborn bij Arnhem en
Nieuwlicht bij Hoorn (in Noord-Holland.)
Hierbij bleef het echter niet. In 1412 sloot Oroenenclael, dat inmiddels op zijne beurt moederhuis was geworden, zich met drie mannen- en één vrouwenklooster
bij Windesheim aan. Rond 1475 telde de Congregatie
84 mannen- en 13 vrouwenkloosters, waarvan 16 in
België (12 mann. & 4 vr.) 27 in Holland (39 mann. &
8 vr.) en 44 in Duitschland (43 mann. & 1 vr.)
De voornaamste kloosters in België waren : Uroenendael, St Maarten te Leuven, Roôklooster bij Brussel,
Korsendonck bij Turnhout, Grobbendonck bij Herenthals en Elseghem bij Audenaerde.
Verder dan haar eigen kloostergebied strekte zich
de Windesheimsche invloed uit : want als kloosterhervormster trad de Congregatie op, en wel als de grootste van dien tijd, ten minste in Westelijk Europa.
Hervormers als Busch in Duitschland en Maubur
mis in Frankrijk zijn wereldberoemd, en hun invloed
was zoo uitgestrekt, dat men ervan tot nog toe de grenzen niet heeft kunnen vasstellen.
De Hervorming,, en de woelingen ermede gepaard,
brachten het Kapittel de gevoeligste slagen toe op stoffelijk en zedelijk gebied. Kloosters werden geplunderd
of verbrand, anderen vielen af ; het was te voorzien dat
gansch de Congregatie spoedig ging verdwijnen, zoo
krachtdadige maatregelen niet werden getroffen, om de
nieuwe gevaren te trotseeren en de constitutiën aan de
toenmalige omstandigheden beter aan te passen. Langzamerhand kwam die hervorming tot stand : eerst offi
cieel in 1573, door een bul van paus Gregorius XIII in
,

,

-
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de groote trekken vastgesteld, daarna onder het opper
prioraat van Albert Luycken (1615-1620) grootendeels
verwezenlijkt.
Maar den ouden luister moest de Congregatie wel
nooit terugvinden ; op het einde der XVI eeuw verdween het moederhuis, geplunderd en verwoest ; een
voor'een, volgden de andere, bij gebrek aan kloosterlingen, onder de gewelddaden der Protestanten, of ook
nog door wilsbeschikking van pauselijke en keizerlijke
macht. In 1783 en 84 schaft Jozef II de kloosters van
Oroenendael, Roôklooster en Zevenborren af, zoodat er
nog éën klooster in België overbleef : I er Izaaksbosch,
bij Nijvel, dat op zijn beurt gedurende de Frans,che Omwenteling door de wet van 15 Fructidor, jaar 4 (1 Septenber 1796) opgeheven werd. In Holland was het laatste klooster toen reeds verdwenen, terwijl in Duitschland, dat van Frendeswegen bij Nordhorn, • nietig overblijfsel van het eenmaal zoo bloeiend Kapittel, rond 1805
den genadeslag kreeg.
-

-

**
Jammer is het, dat de studie van deze zoo belangrijke bladzijde uit de geschiedenis der godsdienstige en
zedelijke beschaving van ons volk bijna geheel aan protestanten werd overgelaten. De volledigste studie immers
over het kapittel van Windesheim, studie die tevens de
synthesis van al de voorgaande opzoekingen en uitslagen
desaangaande mocht heeten, leverde ons het werk van
Dr J. ACQUOY : « HET KLOOSTER TE WINDESHEIM N ZIJN
INVLOED ». Dat dit werk, als beantwoording van een
prijsvraag verschenen en door het Provinciaal Utrechtsch
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen op 30 Juni
1874 met goud bekroond, degelijk en gewetensvol opge
steld werd, zal wel door niemand betwijfeld worden.
Maar niet alleen de stoffelijke, economische of artistieke
zijde moet ons aanbelangen in de geschiedenis van een
kloostergemeente ; van veel grooter gewicht is het, ha
ren geest te vatten en weder te geven ; dat iets waardoor
zij is wat ze is, dat ze met geen andere gemeen heeft en
waarin de reden van haar bestaan, het kenmerk van
haar apostolaat, de richting van haar streven, de uitleg
voor haren bloei of verval te vinden zijn. Moeilijk te bereiken doel, want het vergt haast van den geschiedvor
scher een medeleven met de kloosterlingen. Het valt dus
licht te begrijpen dat Acquoy, niettegenstaande zijn be,
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wonderenswaardigen kritischen zin, met zi.j.n protestantsche opvatting van het Christelijk leven, er weinig de
man toe was, om aangaande de Windesheimsche ascese,
ware en juiste gedachten op na te houden. Dat geeft
hij ook gewillig toe. Zoo schrijft hij in deel II blz. 273
van zijn werk : Reeds het kloosterleen op zichzelf
werkt niet mede tot een ruime opvatting van den plicht..
wij voegen er toch bij dat het niet beantwoordt aan ons
ideaal van christelijke roeping.
Zoo is men er toe gekomen, bij gebrek aan juiste
waarneming, de plaats en beteekenis van de Windes
heimers te miskennen en ze als voorloopers der Hervorming te beschouwen. Daarover verder meer
Buiten misopvattingen uit protestantsche vooroor
deelen gesproten, vertoont Acquoy's werk ook nog leemten en onnauwkeurigheden bij gebrek aan genoegzame
oorkonden. Want buiten het « Chronicon » van Busch en
« Het Chronicon van Bethlehem » door Impens opgeno
men en voltrokken in het begin der XVIe eeuw, had
•Acquoy slechts te zijner beschikking officieele stukken,
zooals verscheidene uitgaven van de standregelen, pau
selijke bullen en eenige plaatselijke kronijken, maar geen
enkel algemeen werk uit de eerste hand.
Wie nu de ontwikkeling van een kloosterokle, volgens de wijzigingen van zijn constitutiën enkel bestu-deert, moet zich aan menigvuldige dwalingen blootstel-

-

-

Jeu, daar de constitutiën slechts de algemeene en om zoo

te zeggen officieele levensrichting aanwijzen, terwijl het
werkelijke leven veel meer te vinden is in de beslissingen
en dekreten door de oversten genomen en uitgevaardigd,
naar gelang de omstandigheden het vereis chen, alsook
in de kleine feiten van den dagelijkschen handel en wandel, die men gewoonlijk in een kronijk te boek stelt. Dit
alles nu vinden wij, in het tot nog toe weinig bekend,
hoewel uiterst gewichtig en verdienstelijk werk van den
prior Jacobus Thomas Bosmans. •
**

Jacobus Thomas Bosmans, in 1702 te Putte bij
Mechelen geboren, was van af 1727 rector van het vrouwenklooster Mariëndaal, bij Diest, « ubi insignia manualia conscripsit » zegt de oorkonde.; daarna in 1738,
procurator en supprior te St. Maarten te Leuven, om in
1740 naar het klooster van Elseghem bij Audenaerden,
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als prior verplaatst te worden. (1) In 1744 bij algemeene
stemmen tot dezelfde waardigheid verkozen in St. Maar
ten te Leuven, bleef hij dat ambt vervullen tot aan zijnen dood. (1764) Onder het opperprioraat van Karel
Balthazar van Culemborg (1752-66), fungerde hij tevens
als algemeen sekretaris van de Windesheimsche congregatie.
Hij was een van de zeldzamen, nog geroepen om
een laatsten luister te werpen op den ondergang zijner
kloostervereeniging. « Vir quoad ornnia meritissimus »,
wordt van hem gezegd ; en waarlijk, naar zijne werken
te oordeelen, is die lofbetuiging ten volle gerechtvaar
digd.
Het mij bekende gedeelte van dat werk, bevat zes
grooite in folio's, waaronder een « Chronicon throno
martinianum », (kronijke van St Maartenklooster te Leuven), waarvan Mgr. Malou getuigt : « Volume tres précieux pour l'histoire des chanoines réguliers ». (2)
Verder nog een « Bullarium Windeshemense Canonicorium S. P. Augustini... una cum decretis capitulorum
generalium », zelfde formaat als het voorgaande en
evenmin door Acquoy voor zijn studie benuttigd. Het be
vat, gelijk het de titel aanduidt benevens Pauselijke Bullen, de verslagen van de jaarlijksche algemeene Kapittelvergaderingen, mitsgaders verscheidene openbare stukken, die ons toelaten de verhouding van de Congregatie
tot de opeenvolgende regeeringen in België, na te gaan

het « Registrum Monasterii Throno-Martiniani, Lovanii.»
Beslaande drie groote, lijvige boekdeelen (ongeveer
0,45X0,25) waarvan het eerste bevat : de opsomming,
telkens met gekleurd plan en uitvoerige beschrijving,
van de kloostergoederen « in cainpinia situata, » het
tweede, die van de goederen « circa partes Lovanienses
& in Hagelandia situata, circa Diestum, Mechliniam et
cuncta loca trans Diliam & Demeram ; corn prehendendo
Wechter & Verle, Beets, prope Diesthernium... », het
-,

(1) In de « Biographie Nationale », 1, (uitg. van 1866),
schrijft Van Even over Bosmans : « En 1740 il devint recteur
du couvent des chanoinesses d'Elzeghem. . . » Het is waarschijnlijk een vergissing. Want Bosmans zegt over zichzelf in een
zijner oorkonden (Registrum primum, blz. 188) : « Tandem in
Elsegem in Flandria anno 1740 prior. .. » Daarbij wordt nergens
melding gemaakt van een Windesheimsch vrouwenklooster te
Elsegem.
(2) Mgr Malou « Recherches sur le véritable auteur da
livre de l'Imitation de j.-C. », 3e Ed., p. 29, No 1.
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derde, de goederen bij Thienen « circa partes thenenses
gelegen en » in Taxandria, cum Brabantica, tum Leodica » Eindelijk, een handschrift in rood-lederen band,
zelfde formaat als. de twee eersten, niet op den rug, in
gulden letters de volgende titel : « St Mertens Leenen
en Peirtsceuren - 1755. » Het incipit : « ex III pczrte
lib. ; tiL X cap. 1/ van de amortizatie » laat veronder
stellen dat we met een boekdeel uit een gansche reeks
dergelijke werken te doen hebben. Het werd opgesteld
« om te voldoen aan een placcaert van hare Keizerlijke Majesteit Maria Theresia nopende de leengoederen». (1)
Uit dit overzicht hoe kort ook, zal men gemakkelijk kunnen gissen wat men van die bronnen verwachten kan voor de godsdienstige en economische geschiedenis van Windesheim. Zijn deze bronnen van dien
aard, dat ze de huidige gedachten en opvattingen over
ons onderwerp wijzigen moeten ? Het antwoord kan
slechts bevestigend zijn, dunkt me.
-

*
**

Protestantsche geschiedschrijvers hebben de Windesheimsche kloosterbeweging voorgesteld als de voorloopster der Hervorming (2) 'en sommige onzer landgenooten hebben dit gewillig beaamd. (3) Gaat men nu
na op welke gronden ze dit beweren, welken uitleg ze
geven om die stelling te rechtvaardigen, dan kunnen
we onze bevindingen in deze woordèn van Acquoy. sa
menvatten : « Alhoewel ze (t. w. de Windesheimers) als

kloosterlingen een meer ouderwetsch en minder vrijzinnig standpunt dan de broeders des gemeenschappelijken
levens innamen, en het, van deze zijde beschouwd, te
wenschen ware geweest dat ze de kracht der « moderne
devoten » (4) niet hadden versnipperd, mag aan den anderen kant niet worden vergeten, dat ze van de Deventersche kring (van de broeders des geineenen levens) hebben afgetrokken wat al te kloosterachtig docht ; dat dooi

-

(1) Eerlang hoop ik een uitgebreidere studie over Bosman's
werken te kunnen uitgeven. Een vierde < Registrum » bevattende
de opgave der bosschen, heb ik tot hiertoe niet onderzocht.
(2) Van Slee : « De kloostervereeniging van Windesheim »,
Leiden, 1874,
(3) J. J. Altrneyer : « Les précurseurs de la Réforme aux
Pays-Bas ». Acquoy, op. cit.
(4) Moderne devotie : Geestelijke strooming, door de Broeders van het gemeenschappelijk leven en de Congregatie van
Windesheim teweeggebracht.
.
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hun invloed menig fraterhuis is opgericht ; dat ze de
Broederschap, waar dit noodig bleek, beschermden, . en
dat de zedelijk-godsdienstige hervorming, door de « Moderne Devotie » beoogd, door hen gebracht is in honder
den kloosters, terwijl geen enkel daarvan voor de Broe
ders des gemeenschappelijken levens zou toegankelijk
zijn geweest ». (1) Kortom, wat er in de Windesheimers
protestantsch was,lag in de vrijzinnige gedachten,die ze
met de Broeders in eene zekere mate gemeens hadden.
Maar wat waren die vrijzinnige gedachten ? Met verwon dering leest men daaromtrent, de volgende ophelderingen
in Acquoy : « Dat men, om geestelijk te leven, geen lid
van eenige orde behoefde te zijn, of dat het lezen van
Kerkelijke boeken in de landtaal geoorloofd is, dat het
oprichten van kloosters, het bouwen van gasthuizen, het
onderhoud van armen den mensch niet kan redden, zoolang hij in doodzonde verkeert,- of ook dat duizendmaal
duizend zielmissen hem niet kunnen helen, wanneer hij
in zulke eene zonde is gestorven » ( 2). Is dit echter niet
de leering van de Katholieke Kerk ten allen tijde geweest ? We moeten nochtans bekennen dat Acquoy die
meening zoo beslist niet vooropzet als b. v. Van Slee.
In bedekte bewoordingen spreekt hij over de betrekkingen van de Windesheimers met de Protestanten. Zoo
schrijft. hij onder anderen : « Toch hebben zij (de Windesheimers) onbewust medegewerkt tot het leggen van
godsdienstige en zedelijke grondslagen, waarop later
is voortgebouwd in een stijl, dien zij zelf allerminst hadden gewild. » (3)
Hoe gematigd ook uitgedrukt, wij kunnen met die
theorie geen vrede hebben. Windesheim was allerminst
een voorbode van Luther. Zelfs mag men gerust bewe
ren, steunend op de gedachten en princiepen door de
Congregatie vooropgezet en verdedigd, en die zoo rechtstreeks tegen al wat het protestantisme essentiëels had,
indruischten, men mag gerust beweren, zeg ik, dat ze,
hoe onbewust ook, de voorloopers zijn geweest van de
Jezuïeten.
Wat immers beoogden Luther en Kalvijn meer, dan
een losrukken van Rome ? En watwas er de Windes
heimers dierbaarder dan de gehoorzaamheid, de verknochtheid aan den Pauselijken stoel ? Dat ging zoo-

-

-

(1) Acquoy : Op. cit., II, blz. 385.
(2)

Acquoy : II, blz. 272.

(3) Acq. II, blz. 273.
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ver, dat sommige kloosters er, tijdelijk ten minste, het
bestaan bij inschoten. (1)
Laat staan dat Busch het vertalen van den Bijbel
ten bate van het volk voorstond, niettemin waren de constitutiën uiterst streng voor het gebruik der Gewijde
Boeken. Zoo mocht men slechts de door Rome en de
oversten goedgekeurde uitgaven gebruiken en was de
persoonlijke interpretatie geenszins aangenomen.
In plaats van het celibaat voor een praktisch onmogelijk iets te houden, gingen ze de zedeloosheid in
kloosters en bij geestelijkheid te keer, door den omgang
met vrouwen ten zeerste te beperken en het op dien
weg zoover te drijven, dat men de opname van vrouwenkloosters in de Congregatie, van af 1436, als ongewenscht en gevaarlijk, verbood. Men leze de Standregelen, en men zal zich een gedacht kunnen vormen van
de strengheid, waarmede men toezicht hield over den
omgang van de paters met vrouwen.
Is het dan te verwonderen dat Windesheim bij het
begin der Hervorming, de kern van zijn Instituut niet
hoefde te wijzigen om zich krachtdadig tegenover het
Protestantisme op te stellen. Want men lette er wel op
de Constituties van 1 639 (de uitgave, verschenen na de
hervdrming door Paus Gregorius XIII voorgeschreven)
verschilt van de andere in geen hoofdtrekken. Wel in
bijzaken : Zoo wordt de Algemeenè Overste, vroeger
Prior Superior, sindsdien Prior Generalis genoemd. Zoo
moet er in ieder huis een cursus van Gewijde Schrift
worden ingericht, en een seminarie gesticht voor iedere
provincie van de Congregatie, enz. Doch ik herhaal het,
de hoofdtrekken blijven onveranderd.
Onmogelijk ook kan ik met Acquoy, instemmen,
wanneer hij schrijft : « Bracht de geloofsleer het in den
Windesheimschen kring niet verder dan de gewone Kerkelijke formuleering„ ook de plichten- en de beoefeningsleer bleven er staan bij de bekrompen begrippen van den
vroegeren tijd. (2)
Zeker heeft iedere kloosterinstelling zooals trouwens alles hier op aarde, haar enge zijde en voor iemand
die buiten den Katholieken gedachtenkring is opgegroeid, kan die enge zijde meer alleen aan het licht
komen. Iedere kloosterregel heeft-daarbij in zoover iets
nauws, iets knellends, dat christelijke boetvaardigheid en
.

(1) Acq. 1, blz. 81 ; II, blz. 113.
(2) Acq. II, blz. 273.
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versterving de grondslagen zijn voor het religieus leven.
Doch iemand, die den levensregel van Windesheim ook
nog anders dan met behulp van de constitutiën bestudeerd heeft, zal bevinden dat hij, in vergelijking met die
van oudere ordèn, veel zachter en leniger is, en zich gemakkelijk naar de omstandigheden plooit. Uitgebreide
macht, immers, werd den overste verleend om, naar be
hoefte, den regel te verzachten, of zelfs tijdelijk op te
schorsen, al mocht dit niet willekeurig geschieden, en al
werd er jaarlijks door het Kapittel-Generaal rekenschap
gevergd.
Wil men nu een voorbeeld van die bezadigdheid
der Windesheimsche regelen, en van de zachtheid, de
zwakheid soms, waarmede ze werden gehandhaafd, zoo
neme men Bosmans' Bullarium ter hand. Daarin lezen
we op fol. 279 in het verslag van het algemeen Kapitte!, (anno 1616) nopens de maaltijden met vreemdelingen gehouden : « Het herhaald maaltijd houden, met
vrienden of kennissen, buiten het klooster, hetzij dat
klooster in de stad is gelegen of de clausuur niet heeft
aangenomen, als dit geschiedt zonder nut of noodzakelijkheid, moet alleszins worden beperkt en gematigd. De
prioren zullen niet gemakkelijk de toelating daartoe verleenen. (1) »
Verder vraagt datzelfde kapittel, dat men, bij ontvangsten, gastmalen, enz. alle misbruiken zou uitroeien : « Ut om/ijs in his rebus abusus omnino in monasteT/is eradicetur, et sancta sobrietatis virtus substituatur. »
Zooals iiieii ziet : geen overdrevene gestrengheid
zelfs de toon is gematigd. Ja, het ging zoo ver, dat sommige kloostèrlingen, van hunne vrijheid erg misbruik
maakten, zooals blijkt uit het afschrift van den brief die
ik hier gedeeltelijk wedergeef
Brusselles, ce 26 d'avril 1670.
Monsieur,
Comme nous avons eu ordre. depuis quelque temps de
S. Exc. Monsieur le Condestable Capitaine General et Gouver
neur des Pais Bas et de Bourgoine, de vous avertir que son
intention était que nous vous priassions de notre règle sur les
(1) Conviviorurn vero frequentationem extra monasteria
apud amicos vel cognatos in hiis •monasteriis, quae in civitate
sita sunt, vel inclusa non sunt, sine fructu aut necessitate, omnmb restringenda et moderanda decernit capitulum generale, ita
•ut pp. prioribus non putetur tacilis esse concessa potestas. . . »
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désordres journaliers qui se commettent par ou â l'instance des
chanoines et religieux de votre ordre, partout ces païs et par
ticulièrement par ceux des sept fontaine et rouge cloistre, nous
avons bien voulu nous servir de cette occasion pour vous en
supplier très humbiernent. . et de nôus envoyer lettres, s'il
vous plait, sous cachet volant, pour délivrer â chacun prieur des
susdits cloîtres portant ordonnance d'interdire aux religieux â
eux soumis comme ijs le sont obligés en conscience de se
régler selon la volonté de ladite Exc. sans contrevenir aux
placarts du roy et â leurs propres statuts, chassants ou tirants (sic)
grand ou menus gibiers soit hors ou dans les franches forets
du prince partout ces païs, faisans tirer et chasser par leur
dornestiques ou bien entretenans dans les villages, ou aux lieux
circonvoisins gens pour ce faire, ainsy qu'ils ont pratiqué depuis
queique tems, comme nous le pourions témoigner et vérifier par
témoins vivans si besoin estait, en sorte qu'ils n'en fournissent
pas seulement â leurs amis niays aussy le débitent pour argent,
chose irelique et de scandale pour personnes de leur profession....
(signé) \Totre humble et obéïssant serviteur,
B. er de Rubempré, Comte de Verfain,
Grand veneur de l'ostal du Roy. (1)

Onnoodig tot staving mijner meening, de aanhalingen te vermenigvuldigen. 't Ware anders niet moeilijk.
Liever zal ik nu maar in 't kort het voorgaande samen
vatten en mijne gedachte over de invloed en beteekenis
van Windesheirn verduidelijken.
**
1-let klooster van Windesheim kwam tot stand met
het bepaald en beperkt doel hulp en steun te verleenen
aan de Broeders van het gemeene leven. Langzamerhand
echter verwijdden de omstandigheden dat doel. Overal
hadden de kloosters behoefte aan hervorming, en de
Windesheimers, met hunnen vlekkeloozen levenswandel
en diep innerlijk leven, traden natuurlijk voor dit werk
op het voorplan. Zoo werden ze de grootste kloosterhervormers van hunnen tijd en bewezen het pausdom den
onschatbaren dienst : het beste deel van de Kerk en
haren grootsten steun, in onze gewesten, voor ontbin
ding te vrijwaren. Ontzaglijk was hun invloed, zelfs
wanneer de Lutheraansche en Calvinistische gewelddaden hun de gevoeligste slagen hadden toegebracht. Het
moet ons dan ook niet verwonderen, dat de hertog va
Alva, in 1569 & '70, hunne medewerking in 't herstellen van den godsdienst-toestand ten lande, op hoogen
prijs stelde. (2)
0

(1) Bosmans : « Bullariurn Windeshernense », fol 444.
(2) Id. fol. 207 en 210.

146 DE CONUREUATIE VAN WINDESHEIM.

Ik maakte daar zooeven gewag van de Windesheimsche verhouding tot den Paus. Op het oogenblik
dat de kloosterorde ontstaat, ondergaat de Pauselijke
macht geweldige beproeving. Niet alleen wordt ze langs
alle zijden door de wereldlijke grooten bekampt, en ontaardt ze door de Westersche scheuring in haar diepste
wezen, maar in den schoot zelve der Kerk wordt hare
wettigheid in twijfel getrokken. Velen immers meenden
dat de oppermacht in handen moest gegeven worden van
de algemeene vergadering der Bisschoppen ; velen waren oprecht overtuigd dat de redding uit den toenmaligen toestand te vinden was, niet in een nauwer aansluiten bij Rome, maar in eene spontane opwelling van
het Katholiek geweten bij het volk. Zeker, de theorie
van de pauselijke oppermacht moest op het concilie van
Trente (1545-63) zegevieren, niaar vooreerst was er
strijd, en harde strijd geweest, en had de Opperherder
broodnoodige behoefte gevoeld aan steun en verknochtheid. Die had Hij, in Westelijk Europa, gevonden bij
de Windesheimers. Geen kloosterorde was, in die dagen,
den H. Vader meer getrouw en welgevallig. Ook is het
niet te verwonderen, dat Pauselijke dekreten de Windesheiniers onverpoosd met voorrechten en eerbewijzen
overlaadden. Mogen we ze dan niet, in dien zin ten
minste, de voorgangers van de jezuïten noemen, steu
nende op wat de Fransche geschiedschrijver Monod over
deze laatsten zegt : «...L'ordre des jesuites prit flatssance. juste â point pour être dqns le monde chrétien
l'instrument le plus puissant da système d'obéissance
absolue au St Siège, de zèle intransigeant pour un dogme fixé d'une manière indiscutable, qui triomphe au conciie de Trente. » (1)
Ook nog in andere opzichten zouden we de Windesheimers als eerste Jezuïten mogen beschouwen. Het
schijnt nu toch uitgemaakt dat de H. Ignatius in het
opstellen van zijn « Geestelijke Oefeningen » ruimschoots geput heeft uit de Windesheimsche mystiek. (2)
(1) Boelimer : « Les Jésitites », introduction de Gabriël
Monod, P. XXV.
(2) Cfr. P. \\Tatrigant, S. J. : « La Genèse de St. Ignace
de Loyola ». Extrait des « Etudes ».
Idem. : « Quelques Promoteurs de la Méditation Méthodique
au Xve siècle ». Collection de la Bibliothèqne des Exercices de
Saint Ignace.
De Eerwaarde Heer Pourrat, overste van het Groot Seminarie te Lyon, in zijn onlangs uitgegeven werk over «La Spin-
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Het « Tractatus de spiritualibus Ascensionibus, » van
Gerard Zerbolt van Zutphen, het « Rosetum Exercitio
rum Spiritualiurn » van Matïburnus en voornamelijk
de « Imitatio Christi », moeten hier in aanmerking ko

-

Of de Constitutiën en inrichting van de Societeit
jesu denzelfden invloed verraden ? 1-let is me daarop onmogelijk een afdoend antwoord te geven. Onwaarschijnlijk ware het echter niet, daar de Windesheimsche invloed én te Parijs én in Italië zich liet gelden op het
oogenblik dat de H. Ignatius zijn plannen nopens de
stichting eener kloosterorde ten uitvoer bracht.
Wat er ook van zij, hoe komt het dat een zoo
machtige kloostervereeniging op enkele jaren tijds on
herstelbaar geknakt werd en voor goed aan 't vervallen
is geraakt ? Moet het worden toegeschreven aan den
zoogezegden engen geest der orde die zich halsstarrig
tegen elke ruime en gepaste wijziging zou hebben verzet ? Of zou ze, met zich heftig tegen het Protestantisme te kanten, hare geleidelijke ontwikkeling geweld hebben aangedaan, en zoo ontaard zijn ? Ik geloof het niet.
Maar, zonder te vergeten dat de Godsdienstoorlog
over gansch het Windesheimsch kloostergebied woedde, en dat de Hervorming haren machtigsten vijand
ook de gevoeligste slagen toebracht, was er in dezes
Mezen zelf een dubbele ontbindingskiem, die, onuitge,

,

roeid, de noodlottigste vruchten moest voortbrengen. Ik

meen : den rijkdom en de werkeloosheid.
De Windeshei[msche kloosters, over 't algemeen,
waren rijk. Men staat verbaasd over de bezittingen van
een klooster; zooals dat van St Maarten, te Leuven, zelfs
na de Hervorming. Het had ten tijde van Bosmans, een
totaal grondbezit van ten minste 652 bunders, 8 dagwanden, 122 roeden, zonder er de huizen, bosschen of
vijvers bij te rekenen. (1)
tualité Chrétienne, II. Le Moyen-Age », komt tot hetzelfde besluit,
of liever neemt het van Pater Watrigant over. Laat me terloops
aanstippen dat de Heer Pourrat waar hij het heeft over
Windesheim en de Broeders van het Oemeenen Leven, geenszins
op de hoogte blijkt te zijn.
(1) B'osmans. - Registrum Primum : « In hoc registro possidemus salvo calculi errore (praeter domos, sylvas, vivaria,
census et reditus) trecenta quindecim bonaria, duas zillas, 84
virgas ».
Registruni Secundum : « Bona immobilia in hoc registro
comprehensas (praeter monasterium, domos, redditus, etc.) as'

148

DE CONGREGATIE VAN, WINDESHEIM.

Van dien rijkdom was prior, Bosmans bewust, toen
hij Jals opschrift voor een zijner registers schreef
« Nota bene sed nernini pande, mits de cloosters benijders genoech hebben, al en openbaren ze hunne secreten niet.,. »
De tweede kwaal, waaraan Windesheim leed, was
de werkeloosheid. In het eerst liep alles vlot van stapel. Men was nog in 't volle vuur van den eersten ijver
kloosterhervormers werden van alle zijden gevraagd,
boekerijen opgericht, koorzang- en gebedenboeken
moesten opgesteld, een zooveel mogelijk gezuiverde
tekst der « Vulgata » uitgegeven, handschriften afgeschreven, enz enz. Maar met de Hervorming, veranderde dit alles. De meeste kloosters waren of vernield of
hervormd, de boekdrukkunst maakte het overschrijven
der handschriften overbodig ; er bleef buiten het koor
niets anders over dan te gaan prediken of school te
houden en dât lag niet in de gewoonten van Windes
heim.
. Ook zien we de algemeene kapittelvergaderingen
een reeks maatregelen nemen om de kwaal te keer te
gaan. In 1569, wordt het verbod van prediken opge
heven : (1) « Capitulum, gravissimis causis motum, rescindit restrictionem illam, quae est. de verbo Dei non
publice praedicandi ; sed concedit omnibus suis subditis quatenus hoc in parte, tam in templis nostris quarn
alienis, libere et licite uti possint privilegiis capitulo nostro generali concessis..,» (Bullarium, bi. 206)
In 1611 wordt het de oversten op het hart gedrukt : « ut fratres, quos aptos judicaverint, quam sae
pissine habendis publice concionibus opertim navent. »
(Ib 260). Ook wordt erop aangedrongen, dat men de jonge klerken op de studies ernstig zou toeleggen ; wie
,

-

-

cendunt ad ducenta septemdecim bonaria, tres Zillas trigirita
quatuor virgas ».
Registrum Tertium : « Manuale 3tium majus complectens
bona nostra ultra thenas. . . continet praeter census et redditus
salvo errore calculi ultra centum viginti bonaria tres Zillas et
quatuor virgas magnas ». .
. . (1) In de Constitutiën van 1508, deel II, De Procuratore,
staat er : « Nullus prior vel frater publice praedicare et sermones
facere debent, exceptis festis dedicationis sive patroni in propria
ecclesia ; et hoc potius per alium non nostrae religionis fiat ».
Nochtans, moesten de kloosterlingen parochiedienst doen, vermits op hunne aanvraag, Paus Pius II aan de oversten macht
verleent om, naar goeddunken, hunne kloosterlingen uit de
parochies tot zich te roepen. (Bullarium, blz. 48.)
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zich wederspannig toonde, moest worden gestraft. Helaas, de uitslag beantwoordde niet aan de verwachting.
De hooger aangehaalde brief toont hoe sommige kloos terlingen hunnen vrijen tijd gebruikten. Zoo moest de
Congregatie, te midden der degelijk-hervormde; of
nieuw-ontstane kloosterorden, hare oude jdagen stil en
teruggetrokken doorbrengen. Haar oude luister en ste
vige inrichting kon haar het leven nog wel laten rekken,
haar doen opbloeien echter niet.
En eindelijk, door de herhaalde maatregelen der
Oostenrijksche en Fransche regeeringen getroffen, is het
dan ten onder gegaan, het roemrijk Windesheimsch ka
pittel, voortlevende, nochtans, in al het goede dat het
had helpen verspreiden, in de meesterstukken dat het op
ascetisch gebied had voortgebracht.
En toch... Niet alleen de Windesheimsche geest
maar ook de Windesheimsche regelen blijven in ons land
voortleven. (1) In 1415, kwamen vijf « zusters des gemeenen levens » uit Zutphen naar Leuven, om er een
klooster te stichten, volgens den regel van St Augusti
nus. Zoo ontstond de Priorij van St Ursula- en de vijf
duizend Maagden, in de Half-straat, te Leuven. De nieuwe kloostergemeente, hoewel niet officieel tot Windesheim behoorend, ontleende er toch hare standregelen
aan, en bleef er altijd in de nauwste betrekkingen mede.
Rond 1550, kwam eene Engelsche. Augustijnernon,
Elisabeth Woodford, naar het Leuvensch klooster over.
Andere volgden., voor de vervolging van Koningin Eli
sabeth beducht. Hun getal groeide dermate aan, dat ze
in dezelfde stad, een eigen klooster aan 't stichten gingen : St Monica, Kapucijner-voer. (1609). Twintig ja-ar
nadien, reisden eenige hunner naar Brugge af, om, op
hunne beurt, het « Ingelsch clooster van St Augustijn,
gheseyt Nazareth » te gaan stichten, heden ten dage
nog bekend onder den naam van « Pensionnaat der Engelsche Dames ». De constitutiën hebben ze bijna in den
oorspronkelijken vorm bewaard, en zoo heeft Guido 0ezelle zijn laatste levensjaren te midden van de overblij
vende leden der Windesheimsche familie doorgebracht.
Later schrijven we daar wel meer over, als 't Oud
belieft. .
E. DE S•CHAEPDRIJVER S. J.
(1) L. Willaert, S. J. : Le couvent des Dames Anglaises
Bruges ». Extrait de : « La femme Beige ». Mars 1915.
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BEDRIJF III.
DE BRIEVENBESTELLER.(heeft Geerten een brief overgereikt
fTJ- wil weggaan als deze hem zegt :)
GEERTEN.

Wacht even...

ren

in zijne zakken zoeki om hem waf drinkgeld te geven)

DE BRIEVENBESTELLER.

't Is toch wel wried, he !
GEERTEN.

Is er iets gebeurd -

een ongeluk?

DE BRIEVENBESTELLER.

\\1ette gij hier nog van niks ? ..
GEERTEN.

Niets gehoord.
DE BRIEVENBESTELLER.

WeI, weI... weI ! mor gij kent hem toch oek he
- de zeun van Pierke Gelthof - Bruno -de seminarist ... Hij is er oek bij ...
GEERTEN.
Ja zeker... hij is eerst nog een jaar naar de hoogeschoal geweest, voor advokaat met mij - daarna
is hij van gedacht veranderd. ~ Hij is mij verIeden
week nog kornen bezoeken. - \Vat is er met hem
gebeurd?
DE BRIEVENBESTELLER.

Zan twiee biene zullen ze moeten afzetten tot
hoven de knieen zegge ze...
GEERTEN.

-

Wat zegt ge - wat zegt ge een spoorvVieg!amp zeker ?

zijne twee beenen

DE BRIEVENBESTELLER.
DIet

Neen -vanmorgen -- hij ging mee in de stad
de graete processie - 't zag er zwart van volk
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omdat de keuning oêk zou meegaan achter het heilig
Sacrament. -- En aan de Groete plots heeft er iene met
en boem gesmete.. . er zijn wel twintig doeien. . . 't is
toch te wrid --- 't is toch te wriêd.
GEERTEN. (bij zichzelf)
Iwann.
(tot brievenbesteller).
Hebben ze hem gevat?
DE BRIEVENBESTELLER.

't Schijnt da's hem nie hebbe kunne pakke - en
de keuning diêhe niks - maar gor niks.-.. as de
schrik hé.
(Gewoel en getier buiten)
Slaat hem dood ! - Hangt hem op aan den dikken tak daar. - Ze moesten hem ze vel afstroêpe. Lafaard ! - Smeerlap. - Dood - dood...
(De deur gadt open, twee gendarmen brengen Iwann geboeid
binnen)
EEN WACHTMEESTER (tot een paar manschappen).
Laat niemand hier binnen komen.
(tot een ander)
En gij... doet aanstonds een kar inspannen... 't is
eender bij welken boer - maar haastig ! (Iwann ziet er erbarmelijk uit - zijn kleederen zijn stuk e

scheurd - hij bloedt uit een schram aan het voorhoofd, een
zijner oogen is afzichtelijk gezwollen)

GEERTEN.
Iwann ? - maar neen... dat kan niet zijn -,dat
is een vergissing. IWANN.
Waagt gij het nog mij te kennen ? Mijn gelukwenschen hoor, gij zijt een man
Nou - ze zullen u dat wel afleeren !
GEERTEN.
Maar Iwann - dat kunt u toch niet gedaan hebben.
IWANN.
Comprornetteer u niet bij de deftige rnenschen.
Zie maar eens hoe men u aankijkt.
(In de binnendeur staan al de huisgenooten nieuwsgierig te
kijken - een paar meiden - een kwâjongen - de lijvige baas
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komi lwann van wat dichterbij maar toch argwanig voorzichfig bekijken.)
DE W ACHTMEESTER.

He baas, geef ons elk een bittertje. - Wij hebben
het vandaag wel verdiend. krijgshajtige houding aannemend voot de meiden)
Hij heeft niet vcel praat meer he,poeske !
LOULOU.(binnentredend).
Wat is er gaande ?
EENE OUDE WERKVROUWo

Och arme -

ziet em is bloeie.

DE BAAS (met borrels opkomend).

Daar moet u geen compassie rnee hebbe Treeske.
zal nog meer bloeie.. ...;,-. Hier mannen !.
nevens den brievenbesteller staan).

Awel Iacteur - veul volk in huis he !.
LO'ULOV.(iot Geerten),

Wat heeft hij gedaan ?
GEERTEN.

Het is Iwann Karganof. -

Hij heeft den koning

willen dooden !
EENE MElD.

Zoue ze die na echtig zijne kop afsnije ?
DE ANDERE.

"Nee Mieke - da doen ze nie mier. ern fusiljeere zeker.

Ze zullen

DE EERSTE
't Is toch zonde, 40e ne pronte vent

DE BRIEVENBESTELLER. (tot den wachimeesier).

Awel... zoue ze dor het schavot nu nie meuge voer
optimmere ?
DE WACHTMEESTER. (schouderophaletul).

De daodstraf is immers afgeschaft.
DE BAAS.

-

Ja maar - als z'em nie meogen koppeken af doen
dan zullen z'em .tach weI doen afzien he - _deze
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(ioont zijne geboide

vuist) en peperen he !
(hij lacht).

DE BRIEVENBESTELLER.

Da's nu tach echtig 't gezicht van ne moerdener,
LOULOU (riIlend).

Een moordenaar !
(een gendarm op).

De kar staat daar wachtmeester.
WACHTMEESTER.

Vooruit dan! wij stappen Ope teen der gendarmeti
/wan een duw !flevend) Wat rapper spitsboef.
IWANN.
Verachterlijke lakei - verziIverde .knoopjas, verstik in uw ·walgeIijke pestadem.
DE GENDARM.

Wachtrneester teekent op : Smaad aan de politie
LOULOU (fangs de binnendeur uitgaande).

't Is te afschuweIijk (allen af behalve Geerten),

afschuwelijk.

GEERTEN.

Is dat de man die de Rechtvaardigneid zou incar-

neeren.
(hi] wandelt de kamer op en neer in zijne hand steeds de on...
geopende brief).
(na en tijdje bemerkt hij den brief, bekijkt den omslag en doet
hem eindelijk open)

0, van Boenhuizen ! (hij begint te lezen - na een
tijdje halfluid :) het staat dus vast dat ik naar Indie afreis, Binnen veertien dagen zullen de oude wereldwate-

ren mij dragen naar het vaderland der menschheid, Het isonze laatste levenskans terug te keeren naar onzen
oorsprong en daar de stem van het Oosten tc vernemen.
- zij zal misschien het woord spreken - het eenige belangrijkevoor ons - het woord : waarvan wij kunnen
Ieven ; en dat de Westenwereld ons steeds bIeef onthouden, - Komt met rnij mee ! Waf kan u weerhouden ? ..
(hi j teest in stilie verder).
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ELSJE (komt op. - Als zij Geerten opmerkt tracht zij onopgemerkt weer af te druipen doch Geerten bemerkt haar en zegt
met rustige doch droeve stem :)

GEERTEN.
Eisje, waarom ontvlucht gij mij ?
ELSJE (stamelend).

Ik ontvlucht u niet.
(zij komt naderbij)

GEERTEN.
Voelt gij u dan ook als een misdadigster en kunt
gij mijn blik niet meer verdragen ?
ELSJE (zich ontmaskerd meenend, ontsteld :)

Geerten - hoe kunt gij weten ?
GEERTEN.
. Door in mijzelf te schouwen. (pooze).
.

(angstig) .

Waarom staan wij zoo ver van elkaar, Elsje ? (na
een pooze kalm) leg uw hand in mijn hand, mijn meisje... Uit onze Liefde moet toch iets geboren worden dat
ons zal redden van vertwijfeling - u spreekt niet Elsje
- Ik voel u zoo vreemd - 0 kon ons beider medelij
den nu steun en troost zijn...
-

ELSJE (na een aarzeling zoent hem koel op het voorhoofd).
GEERTEN.

Kind, uw zoen bevriest mij - (pijnlijk gelaten) u
kunt niet huichelen in zoenen, nietwaar ?
ELSJE (verschrikt)

Huichelen ?
GEERTEN (op denzelfden toon).
Onze liefde is te schoone liefde geweest...
ELSJE (stil als bij zichzelf

Waarom is het Leven z66 al vernielend sterk ?
GEERTEN.
Waarom vraagt u dat ?
ELSJE,
...eeuwig geluk hadden wij elkaar toegezworen.
GEERTEN.
Inderdaad... als bruiloftsbloemen zijn liefdeëeden.
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(koortsig) Eisje is het u ook of een hand . u neerdrukt
naar die ijle nachtdiepte van den afgrond... Mij is het
of ik er zal moeten inploffen zoo ik hem blijf aanschou
wen... ik voel de duizeling komen, die als een bliksem
alles zal neerslaan wat mij blijft weerhouden - voelt u
dit ook ?
ELSJE.
.
Ja - dit was het - een duizeling - (aarzelend)
- maar die afgrond... is het wel een afgrond ?
,

GEERTEN (verschrikt).
Zwijg Eisje zwijg - er zijn vragen die wij niet
mogen stellen - (hare hand vattend) Neen - wij moeten worstelen om onze liefde.
(Loulou op).
LOULOU (met fijne spot).
, Ik tref u samen ? (tot Geerten) : u gaat dus vertrekken ?
GEERTEN (onthutst),
Ik ?... maar ik heb daar met niemand over gesproken... ik weet het zelf niet... neen daar Is geen kwestie
van.
LOULOU.
Ik dacht het enkel... omdat ik Elsje hare valies had
zien pakken.
ELSJE.
Schikt u uwe kamer nooit op ?
LOULOU (bitter spottend).
Hebt u zooveel zin voor orde gekregen ! Ik zal u
mijn man zenden om na te leeren... (wijst op het schildersinateriaal in den hoek) Kijk maar eens.
(verlegt een en ander maar blijft plotseling staan en luide
lachend).
Wat ben ik toch . verstrooid. Dit is toch mijn werk
niet meer...
(wijst op de voorwerpen die zij reeds geschikt had).
U moogt mij bedanken Elsje.
GEERTEN.
Wat bedoelt ze ?
(tot Eisje).
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ger

ee e

Kornt u mede naar de Elzen bosschen., als vroehet was zoo .gezellig samen wandelen...

\VA.LTER (op).

GEERTEN (voorigaande, stil).

Of - kan het nu j uist weer niet ?
ELS]E (beslist).

ga met u...
(luchiig) .

Kornt

U

ook niet mee Walter ?

LqULOU (beslist ).

Neen....
(tot Walter).

Ik moet iets heel ernstig afdoen vandaag... dat kan
ik niet zonder u.
(Geerten met Elsje aan den arm gaat haastig uii).

VlALTER (hen nakijketui, dan lachend :)

Wat heeft Geerten nu aan de hand ?
(tot Loulou),

Is hij op u oak zoo boos ?
LOULOU (dicht bij Walfe.').

Walter het is zes maanden vandaag dat wij bi] elkaar zijn - wist u dat? '
rtValter kijkt onthutst).

Toen hebt u mij dezen ring geschonken.
(toont haar vinger).

Nu wil ik u dit aanbieden opdat ook bij u steeds
iets van mij zijn zou.
(toont hem een ring).

Korn geef uw vinger.
\VA.L'TEI\(laat haar zijne hand grijpen en den ring aanschui-

ven).

Hij is werkelijk prachtig,
(beziet Loulou, als niet begrijpend). ,
Het is een kunststuk, hebt u dat voor mi] gekocht.....

Kijk eens hoe mooi. ..
LOULOU.

0, minder mooi dan ons verIeden geweest is, Walter., herinnert gij u nog onze lente van Hefde ?
\VALTER.

Waarom nag aan het verIeden denken. ?
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LOULOU.

Om er sterkte te putten., Daar heb ik ze deze
Iaatste maanden gevonden.
WALTER (verwonderd).

Hebt gij ze daar gevonden ?
Wat zijt gij toch vreemd, gij vrouwen ; steeds ontdekt men iets verrassends in u... 0, de Eva is haast niet
te ornvatten,
(schudt bedenkelijk het hoojd),

Gij Ieeft niet in den voortspoedenden dag, gij vrouwen - gij leeft in den perkloozen tijd... inde toekomst.;
of in het verleden... Ja, dat is de achtergrond. e.
LOULOU.

Gij ook, Walter, kunt toch niet vergeten wat zoo
schoon was. Dat kunt gij tach niet wieden uit uw leven;
er zijn impressies uit de bloesemmaanden onzer liefde
die in uwe ziel steeds moeten gegrifd blijven, zooaIs
er zoenen zijn die bIijven huiveren in uw vleesch.
ee

WALTER.

Neen ik wil niet achteruit kijken.... Ik ben een die
vooruit moet - recht voor hem steeds - kome er van
wat wil - recht voor hem steeds, zonder omkijken.
, Want wie ornkijkt die wordt aIs de vrouwe van

Loth - die zal vergaan tot een beeld van lout - het
zout zijner tranen,.,
Dat is de straf der zwakheid.
Wij ! Wij hebben het rennende Tijdros bij de 111anen gevat en ons geslingerd op den goIvenden beendrigen rug - als een schroef persen onze knieen de
rillende flanken, hoog schoudert onzen bonkigen tors
hoven de gebogen groeilijn onzer knellende dijen.
Oiho ! onze hielen beuken den breeden paardenbalg, de flapperende manenklapperen
ons verstrakt
gezicht als zeefanioenen.
Ons aangezichtverdroogt voor den koud-gierenden wind, als eenmasker van lcder spant onze mannenhuid op de rotsharde beenderen - orize oogen vonken van vreugde - onze vochtige .oogen: om de razende heerlijkheid dezer orkanische vaart van al ontketende
Leven!
- Dat moet een fresco worden! -

in
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LOULOU (voortgaande).

•0 die avond toen U mij in d'armen hebt gesloten
al stamelend als een kind « Ik bemin U - Ik bemin U ».
- toen was het mij of ik in een sprookje was ontwaakt...
WALTER (haar bekijkend, glimlachend).

Uw gelaat zien openbloeien in geluk - ja dat was
een wonder... en toen kwam een teederheid in mij op
die mij overstelpte - een teederheid om U mijn meis
,Ie - zoo groot, dat de tranen mij in de oogen welden - Toen....
LOULOU.
Hebt U mij gezoend hier

-

(ii'ijst o eene bepaalde plaats op haar voorhoofd).

op het voorhoofd en toen de volgende maal.., toen
hebt U mij gezoend op den mond... en ik ontstelde...
WALTER .
.
Wat waren uwe lippen frisch en zacht en mijne
lippen zochten naar uwe lippen - en uwe oogen als
een vuurschitterend edelsteen die men bewonderend naderbij brengt, werden grooter en grooter en zagen mij
aan... een blik zoo rustig van zekerheid z66 vol overgave en liefde...
waarvoor ik mij plots heel schamel en onwaar'.

dig en slecht gevoelde.
LOULOU

Toen heb ik mijn hert geschonken Walter en mijil
leven.., en U ook hebt toen d'eeuwigheid van deze liefde begeerd en hebt gezworen. Walter, Walter is dit
reeds zôô ver ?
WALTER.

Ik kan maar niet begrijpen hoe het gebeurd is...
dat wij nu toch zoo ver staan... en als ik u zie met uw
bleeke gezichtje --- door zorgén om mij verbleekt en
versmald - en uwe twee groote oogen in zacht verwijt,
dan gevoel ik mij een misdadiger en veracht ik
mij - veracht ik zôô bitter mijzelf.
LOULOU (traag)..

Steeds staat mijne liefde bereid... en wacht... en
hoopt... en wacht in koppig vertrouwen spijts uwe miskenning, spijts (huiverendj uwe afvalligheid.
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Ik heb het woord uitgesproken Walter... het pijnlijk woord en nog beven mijne lippen...
WALTER

Wat bedoelt ge ?
LOULOU.
Ik weet.,
WALTER.
Wat ? - Wat weet gij ? spreek ! wat kan mij dat
maken - Zeg op \T3t gij weet -- Gij zijt immers geen
rechter - Ben ik niet vrij
LOULOU.
Zij 'heeft mij uwe liefde ontroofd, zeg dat het waar
is - Gij hebt mij - zij heeft Geerten bedrogen - nu
wil zij vluchten met U, is het niet zoo ? - en mij zult
gij alleen laten.... kan ik nog leven zonder u ?
(pijnlijk).

Walter waarom hebt gij mij verlaten ?
WALTER. .
Dat kunt u niet begrijpen... een vrouw kan dit niet begrijpen... als ik u zoo zie in uw onbeholpenheid welt in
mij op wat u geweest zijt.... en ik sta radeloos met mijn
onmachtig medelijden...
LOULOU.

0 Walter het is zoo eenvoudig te beminnen...
WALTER (ruw),
Kan ik dan bevelen aan mijne liefde. Neen, u bemin ik niet meer - Ik heb u doorzien - u hebt niets
nieuws meer mij aan te bieden - Ik heb in u niet gevonden wat ik gezocht heb,.. en een zoete herinnering aan
den bruidstijd onzer liefde kan mij niet, bedwelmen. Ik
ben voortgestuwd naar deze nieuwe liefde door een
golfslag van heel mijn leven en ik bemin hartstochtelijk..
LOULOU.
,
Een nieuwe waan... o dwaze - dwaze.
WALTER.
Wat geeft dat, indien het mij zijn zal eene nieuwe
extase -. indien dââruit een grootsch werk kan geboren
worden - indien ik bedwelmd ben eenige dagen... indien
ik, in dien roes vergaan kan.
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LOULOU.

Men ontwaakt uit een roes Walter en dan ?
WALTER.
Dan - eeuwige Ahasverus der Liefde een andere
- en een andere weer als de verzadiging is ingetreden.
LOULOU.
Neen Walter ik ken u beter. Een Ahasverus zijt gij
wel -- helaas maar niet die don Juan die uwe verbeelding u voorzet.
WALTER.
Is don Juan niet eene incarnatie van Ahasverus ?
Vrouw ! vrouw ! verstaat gij dan niet dat het blinde machten zijn die mij voortdrijven. De bestanddeeten
van mijn wezen laten zich niet vastketenen op een be
paalde plaats ; kunnen niet worden het grillooze onderdeel eener goed geordende machine....

LOULOU (snikt stilletjes).
Neen Loulou geloof mij, ik wou niemand pijn doen
ik wou allen kunnen gelukkig maken (strekt de armen)
allen - allen als een weldoende God.
Ween niet - ik kan uwe tranen niet verdragen. U
weet het toch wei - als ik het verhelpen kon, ik zou mij
herscheppen in een rustige burger die nauwgezet en stipt

vervult zijn dagelijksche taak ; wiens gezichteinder ommuren zou de wanden zijner behagelijke kamers ; die
een gelaten man zijn zou naast zijne gelaten vrouw...
Denkt gij dat het mij ook niet martdlt steeds onheil en
leed te moeten-zaaien - denkt gij niet dat ik dit met.heei
mijn wezen zou willen verhoeden.... Ik ben het Noodlot, Loulou.
LOULOU (snikkend.

Walter - Walter zoo gij heengaat... Walter ik kan
de ijlte toch niet omarmen en ik kan niet leven zonder
u.,. (/iei'iger snikkend) te beminnen...
(zij doet al zwijmelend eenige stappen tot hem).
WALTER (haar met een arm ondersteunend.

Gij bemint ja -- gij alleen misschien weet wat beminnen is,
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LOULOU (klampt zich plots aan hem vast).
(heftig).

Ik heb u nog
Ik heb n nog in mijne armen
Walter - Gelief de ik wil u niet verliezen ik wil u niet
afstaan - ik klamp mij aan u.
WALTER (wil zich van hare omarming ontdoen).
Laat mij los - laat mij los.
LOULOU.
Eén - Eén - Wij zijn één vleesch en één bloed
wie zal ons scheiden ? Is hij niet mijn ; elk haartje van
zijn hoofd, elke plek van zijn lichaam, zooals ik van hém
ben Wie zal het kindje rooyen uit den schoot zijner
moeder ; wie zal den welbeminde ontvoeren uit de omarming zijner beminde ?
WALTER.

Wordt gij waanzinnig ! zwijg ! zwijg ! laat mij los.
LOULOU.
Neen - gij zult mij niet losmaken - Uw mannentrots is zwakker dan de wanhoopskracht mijner liefde.
Alles heb ik uitgestaan al uwe pijnlijk kwellende
woorden ; al uwe ruwe behandelingen - zij hebben mij
niet kunnen verstooten - ook uwe armen zullen het niet
kunnen.
WALTER.
Loulou ! Loulou ! gij verstikt mij - Zijt gij een
harpye ! - Ja, maar neen, dit heeft reeds lang genoeg
geduurd.
(hij worstelt zich los, bemerkt plots dat Eisje een klein damesrevolvertje op hem gericht houdt).

LOULOU.
Zeg dat gij mij niet zult verlaten ?
WALTER (spottend).

Denkt gij II aldus beminnelijker dan Eisje ? Weg
met dit speelgoed.
LOULOU. •
Elsje (zij schiet, Walter stort neer, Loulou staat onthutst - zij kijkt
verwonderd, niet begrijpend, werpt zich dan plots op het neergezegen lichaam), .
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Walter ! Walter ! Geliefde - Spreek -. spreek,
zeg dat gij niet dood zijt - 0 ! hij roert... Ik hoor u
niet - Waarom hijgt ge zoo zwaar ? WALTER (stotterend).
Is dit ?... Is dit ?...
LOULOU (wanhopig).
Ik begrijp het niet Lieve.
WALTER (heft zich een weinig in een laatste krachtsinspanning

op - verwonderd).

Is dit.... de Eva 2
(hij stort neer).
LOULOU (luid).

Walter ! Walter
(Walter reutelt).

LOULOU.
Maar ik wil niet dat gij sterft. - Gij moogt niet
sterven.
(Walter sterft).

LOULOU (alleen met het lijk, stil)
Waltei (luider) Walter ! -- Hij is dood - dood 0!
(met een schorre, dierlijken schreeuw stort zij al snikkend op
het lichaam). (na eenige oogenblikken rijst zij langzaam op
hare hurken, zegt traag).

Walter, is dood
Droom ik ? - droom ik nu ?
Wie heeft Walter gedood ?
Wat is er toch gebeurd ?
. 0. ! hij heeft « Elsje » gezegd - en ik zag hem
in hare armen - hebben mijne vingeren bewogen ? er
was een vreeselijke ontploffing - nu is hij dood - heb
ik hem vermoord ?
(sidderend).

Ben ik een moordenaresse ? 0 ! o ! zij zullen ko
men om mij te vangen... zij zullen mij . boeien en wegvoe en - zwarte mannen met zilveren knoopen die heel
verheugd zullen zijn - die blonde zal aan zijn snor
draaien en' naar de meiden lachen - at, het volk zal zich
verdringen om mij te zien - en zij zullen allen tieren
dat ik eene moordenaresse ben.
Ben ik dan « ik » niet meer ?

r
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(zij bekijkt zich in den spiegel).
Dit is mijn blauw kleedje - hetzelfde kleedje van
alle dagen een klein beetje verkreukeld (zij strijkt het
weer effen) maar ik ben heel bleek - o ik wist niet dat
ik zoo mager was (schikt wat aan hare haren) mijne ha
ren zijn goed - er is toch niets veranderd - mijn oogen
zijn rood gezwollen •

(vlucht weg van den spiegel).

Ik durf mijn oogen niet bekijken - ( doet eenige
stappen in de kamer) droom ik dan ? - maar er is niets
veranderd. Daar staat de klok -- Het is zes uur en zeven
minuten - ja, daar is het weggebrokkeld hoekje van dit
plaasteren afgietsel (kijkt verdwaasd rond) zes uur
en zeven minuten.
.
(met inspanning als om te begrijpen).

Zes uur en zeven minuten - Wat wil dat zeggen ?
Waarom hamert dat in mijn hoofd ? - (kijkt naar de
klok) - maar het is zes uur tien -- neen elf minuten
Ik begrijp dat niet - Ik begrijp hier niets meer - Wie
zei daar iets van zes uur en zeven minuten ?
(doet eenige stappen, verdwaasd - staat dan weer plots voor
het lijk).

0 ! Walter is dood - en ik heb hem gedood (raapt de revolver op, bekijkt hem onderzoekend :)

Dit kleine buisje - en er kwam rook uit...
(smijt het in afschuw weg).

0 ! dat ik mijne hand niet kan wegsmijten want zij
beiden hebben het gedaan, maar zij zal overal met mij
mee gaan... telkens en telkens weer raakt ze mijn lichaam
aan.
(klappertandend).

.

0 ! ze gaat mij heelemaal besmetten.

(keert terug tot liet lijic, knielt er bij neder).

Is dat Walter ? (stil) Het is of hij slaapt...
(plots opschrikkend).

Wie is daar ? Wie komt daar ?
0 ze komen mij vangen
Ze komen mij hoonen en bespuwen.. . Ze gaan mij
sluiten in een kleine cel - zonder Walter - zonder zon
- zonder bloemen... in het duister.
(kort beslist).

Zij mogen hem niet vinden - als zij binnenkomen gaan
zi i hem zien. - hij is van mij - en zij zullen hem mij
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ontnemen.... Ik moet hem.. verbergen, dan zal ik bij hem
blijven en hem bewaken... zie hij slaapt...
(kijkt rond, bemerkt een divan achter een groot scherm, neemt
enkele voorwerpen weg die op het divan lagen, strijkt er met de
hand over).

Hier zal hij zacht liggen....
(zij keert weer tot het lijk, buigt zich om het voort te slepen.
De arm der doode schuift bij hare aanraking van de dij op den
grond, zij springt verschrikt weg).

Hij roert - zijn arm heeft geroerd.
(hurkt neer op een afstand en bestaart een wijle het lijk hel
hoofd gesteund op de handen terug opstaande).

Ik moet hem toch wegdragen.
(zij nadert behoedzaam het lijk, buigt zich om het bij de voeten te vatten, doch vlucht weer plots ijlings weg).

Hij beziet mij... beziet mij.
(hurkt neder op een afstand van het lijk).

Walter ! Walter heb medelijden met mij (pooze).
(opschrikkend).

Men komt
Hij moet weg... moét - moét.
(zij draait voorzichtig langs het lichaam rond vat het langs
achter bij de schouders, sleept het met groote krachtinspanning
achter het scherm).
(hijgend) .

Hoe zwaar
('zacht verwijtend).

0 ! o ! 0 ! wilt u niet meê - maakt gij u nu zoo
zwaar als een onwillig kindje dat zich sleepen laat om-.
dat het naar bed moet - zoetjes - zoetjes. (zij komt achter het scherm terug uit).

Het is gedaan. - 0 het is alsof men mijn keel toesnoert,
(trekt zenuwachtig de kraag harer blouse los, huivert).

.
Wat is dit lauwe vocht ? - er is bloed aan mijne
handen' zijn bloed -- zijn -- hij kreunde « Is dit Is dit » en ik kon hem maar niet begrijpen - « Is dit »
« Is dit » « Is dit » - Ga ik nu gek worden ?
Men komt - Men komt - 0 Walter ! Walter
-

(vlucht buiten).
(IiEERTEN (op langs de binnendeur met een boekje in de hand).

Toch vreesel.ijk lastig te vertalen.... die Omar Khayam.
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(zet zich aan een klein tafeltje in een hoek der kamer en ont
steekt de petroleumlamp die er op staat).

-

Het gaat niet meer. - Ik moet licht ontsteken.
(hij vertaalt en schrijft op).

« 0, Gij die den mensch schiept uit verachtelijke
< aarde en de slange verwekte in het Eden. Hoe van
« zonden zwart de mensch ook zij vergeef hem !... en
« ontvang zijne vergiffenis »
(men hoort heel zwakjes aan de buitendeur kratsen).

Wie staat daar buiten ? Binnen
(de deur gaat stilletjes op een kier open. Loulou steekt schuchter haar hoofd binnen).
GEERTEN.

0, bent u het.
LOULOU.
U werkt ?
GEERTEN.

Een beetje.
(stilte).
LOULOU.

Geerten ik kwam u zeggen dat u Walter niet meer
zien zult van avond - Hij is haastig moeten vertrekken.
GEERTEN.

Z65 - dan ging hij daar straks met den tram ?
LOULOU.
•
ja - met den tram.
GEERTEN.

Ik zag den tram rijden in het naar huis keeren Nu, wij hadden geene bijzondere afspraak voor van
avond,
LOULOU.
Hij is weg voor meerdere dagen
GEERTEN.
Zoo(beziet haar medelijdend) Voor zijn werk zeker?
LOULOU (vlug).

Ja, juist - voor zijn werk.
(terug af).

(Geerten ziet haar na, gaat voort met zijn werk).
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« Dan tot den hemel zelve riep ik
om te vragen hoe het Noodlot
ons leiden kan midden de duisternissen
en de hemel zei « Volg uw blind instinkt ».
. Ja., het instinkt : de eenige revelatie. Wij staan
even ver als die Perziër acht eeuwen her. Er is niets
veranderd sedertdien. (bemerkt het Christusbeeld boven
de deur) tenzij Degene die zijne armen geopend heeft in
Liefdegebaar om de Menschen te verlossen... en Die
door hen, in dit gebaar, werd vastgespijkerd voor de
eeuwen liefderijk schrikbeeld
maar zij slechts,
die in Hein gelooven, hooren zijne revelatie - als Bru
no Gelthof - dit is niet voor ons
..S

(hij vertaalt verder).

Ik zette mijne lippen aan den beker van klei
om er te zoeken het geheim van het leven ».
(de deur is stilletjes opengegaan en Loulou treed geruchteloos
binnen).
GEERTEN (voortgaande).

« Zij heeft mij gezegd :. zoolang u nog leeft
drink.... want de dooden keeren nooit weder »
LOULOU.
Denkt u dat de dooden nooit wederkeeren ?
GEERTEN.

Misschien... door de réincarnatie.
S1UIEJJ

Maar dan zijn zij niet juist dezelfde als die welke
wij hier gekend hebben ?
GEERTEN.

0 neen - de ziel gaat over in een ander wezen...
LOULOU..
Denkt u dat wij ze hiernamaals zullen terugzien
zooals wij ze hier bemind hebben naar ziel en lichaam ?
GEERTEN.
Wie weet het ? - of blijven de dooden alzoo maar
leven in de herinnering.... ?
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LOULOU.

0 zôô...
(na ene pooze).

U zijt sinds lang een vriend van walter nietwaar ?
GEERTEN.
Ik ben zelfs een tijdje heel intiem niet hem geweest.
LOULOU.
0 u zijt heel goed... goedheid straalt van u uit....
U moet een goede vriend zijn.
GEERTEN.
maar Loulou
LOULOU.
Hoe benijd ik hen die uw hartelijke woorden mogen
hooren.
GEERTEN.

Steeds moeten wij goed zijn en ons mededoogen
plengen voor allen die lijden.
( pooze)
LOULOU.

Geerten mag ik heel stilletjes hier blijven zitten
Ik zal niet spreken en niet roeren om u niet te storen u zult niet merken dat ik hier ben....
GEERTEN.
Hoort deze plaats niet aan alle logés Loulou ?
(hij vertaalt),

« En deze groote stulp die wij den hemel noemen
onder dewelke, opgesloten, wij leven en sterven.
Hef uwe handen niet om ze aan te roepen
zij draait en draait... onmachtig zooals wij.. »
LOULOU met groote starre oogen).
Geerten, ik heb...
GEERTEN (opspringend).

Loulou wat is er ?
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LOULOU.

...heb hem ver...
(zij vat Geertens pols).

Hier -

Hier...

(zij smijt het scherm om, men ziei het lijk).
Ik ! Ik !
(zij zakt ineen voor het lijk).
(}EERTEN.

Gij ! -

onmogelijk ! -

ELSJE (Elsje op).

Geerten hier ?
(met een

(met ontstelde stem) Wat gebeurt er

schreeuw).

Walter!
(zij wil zich op het lijk werpen doch Loulou is plotseling voor
rechtgesprongen).

haar

LOULOU.

Neen, gij zult zijne lippen niet zoenen ~ oak nu
niet nu zij kleurloos zijn.
Neen, gij niet, booze dievegge die dacht hem aan
mil te ontstelen - Oij niet,
Het is omdat ik gezien had in mijne verbeelding uwe
lippen op zijne Iippen - uwe zinnelijk-roode Iippen op
zijne lachende lippen dat hij daar dood ligt. ..
Nu waak ik over hem. Nu is hij mijn en mag ik .

-hem verdedigen ; verdedigen tegen uwe ontheiligcnde
zoenen.
ELSJE (in aischuw achteruiideinzend),

Gij! -

Gij !

GEERTEN (Elsje plotsbij de polsen vattend).

Hebt gij mij verraden -

Elsje ?

LOULOU.

Vervloekt

gij -

donkere duivelinne -

schaam-

telooze verleidster,
ELS]E (zichloswringend).

[a - ja - mij was het die hij beminde. Hern is
het dien ik bemin - Hij aIleen - verstaat gij _._. (tot
Geerten) u haat ik, want gij hebt mij het geluk niet ge-
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schonken dat gij hebt beloofd - en gij hebt mij verweten
u niet gelukki te kunnen maken. Ha ! Ha ! Ha
g

(lacht Iioonend).

Ha ! Gij kondt niet beminnen - maar hij - hij ! -Hij was een god waar alles moest voor zwichten.... hij
kende noch twijfel - noch analyse maar hij beminde
mij als een zegevierende Lente.
GEERTEN (onthutst).

Maar dat is mijn Elsje niet ! - maar dat is Eisje
niet.
ELSJE.
Denkt gij dat ik, als u, kan blijven klagen en be
rusten en eeuwiglijk treuren om de belachelijke schip
breuk bij ons reisje naar het geluk - Gij hebt mij niets
te verwijten, gij die mij niet gelukkig hebt kunnen ma
ken (rillend).

0, alles is mij nu onverschillig - Hij is dood dood - mijn Walter.
(zij stort neder bij het lijk, Loulou smijt zich razend op haar om

ze te verhinderen het lijk aan te raken).

LOULOU.
Neen - dit nooit - ik levend, dit nooit.
ELSJE.

.

Moordenaresse
LOULOU.
Zijn bloed kome over U ! - Gij zijt het die hem
vermoord hebt en ons aller geluk.
ELSJE.
Moordenaresse
(zij worstelen om het lijk, de haren losgerukt de kleederen verscheurd. Door de ho/deur komt ccce meid binnen doch loopt al
« Moord 1 » gillend terug buiten).
GEERTEN.

Weg ! Weg ! van hier - Naar het Oosten
Dood en bloed om Rechtvaardigheid
Dood en bloed om Liefde en schoonheid
Vergaan alle Chimera's in dood en bloed ?
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(buiten hoort men geloop en het herhaalde geroep : Moord 1
Moord 1 Volk dringt langs de achterdeur binnen onder meer de
baas van het hotel en de brievenbesteller)
DE BRIEVENBESTELLER.

Maar is hem wel duud ? Is er niks meer te doen ?
(wil naar het lijk toe gaan doch de Baas houdt hem tegen).

DE BAAS.
Bleft er af - Rokt hem niet aan.... Al da volk in
huis ! Dor mag on niks gerokt weurren. Ik gaanekik last
hebben met het parket.... en nen pansjoenair minder .... x
en het parket in mijn huis... en men tapijt nor de vaantjes.
(smeekend);

Gaat toch buiten minschen... het parket
(iEERTEN.

Dood zijn al de Chimera's
Naar het Nirwana - naar het Nirwana
(lordijiz.

DIRK VAN SINA.

WE

1

VAN DEN JONGEN PAULUS.
(Vervolg).

Hebreeuw uit Hebreeuwen.
,

In die joodsche gemeente werd het knaapje geboren.
. Zijn ouders woonden in de Jodenwijk, in dat spinneweb van nauwe straten en enge steegjes, waar de
meeste joodsche middenstanders en loonarbeiders bijeenkooiden, terwijl hun rijke geloofsgenooten te midden
der stad tusschen de Grieken woonden, in de breede
straten die op den Kydnus iiitliepèn •
Langs den straatkant stond boven de smalle deur,
op den witgekaikten muur, een weefgetouw in 't rood
als uithangbord geschilderd. Achter dien muur lag een
kleine werf ; langs den linker- en achterkant daarvan
stond het huis, als een winkelhaak. Donkergroen klimgewas kroop tegen den gevel omhoog, helgroene slingerplanten vol roode bloemen hingen van het terras af.
Vader was huiswever, een man uit den geringen
middenstand, maar bedrijvig en zelfstandig, een echte'
Tarsiër. In het groote vertrek van zijn huis, dat tevens
tot woonkamer diende, zat hij op het weefgetouw. Doorgaans maakte hij, uit grof garen van geiten- en kernelshaar, dit sterke zeildoek, waar tenten • uit gespannen
werden, die de reizigers meenamen op hun tochten naar
de binnenlanden ; dat tot diep in Azië verzonden werd,
en besteld door de Romeinsche legers. Als het éénniaal
terdege nat geweest was, waren de draden gezwollen en
bleef het waterdicht.
Reeders en zeekapiteins bezigden het als scheepszeilen ; werklie en matrozen sneden er grove kleeren uit.
Vader kon desgevallend ook wel laken weven
en fijn linnen ; maar hij bleef liever hij grof zeildoek,
dat was zijn vak. Daar was zijn getouw op gezet en
daar stonden zijn handen naar.
De afgewerkte rollen zeildoek verhandelde hij zelf,
trok er mee op zijn schouder naar de winkels en maga
zijnen, en bood ze te koop aan kemeldrijvers bij de
stadspoorten, aan reeders bij de haven, aan vreemde
handelaars op de kaai, aan stuurlie en matrozen op de
booten.
,

1
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Zware buidels .goud bracht die weverij niet op,
maar zij liet het gezin treftelijk leven.
*

**

Doch vader was bovenal een [ood van reinengeslacht, niet geboren uit een bekeerden heidene of uit
een bekeerde Grieksche moeder, zooals het in die groote
steden wel eens voorkwarn, doch Hebreeuw uit Hebreeu-

wen ; uit den starn van Benjamin, waar oak de eerste
koning over Israel uit gesproten was. Trotsch was hij
over dit reine bleed. en roernde er op als vreemde [oden
bij hem in huis kwameri of hij n1et hen praatte bij de
deur der synagoog, na den sabbatdienst.
streng Joodsch in zijn Ieven. De geloofsgenooten groetten hem
Farizeer (1). Dat beduidde "vel niet,
dat hij de honderden voorschriften en haarkIieverijen
onderhield geIijk de Farizeen te Jerusalem, want dat
was niet doenbaar in een heidensche stad met al dat onYolk rond hem ; maar wel, dat hij e~ken dag '8 morgens en's avonds de geloofsbelijdenis, en, driemaal
daags de zegeningen opzegde ; op sabbat zelf geen garendraad verroerde en zijn vrouw geen spijzen liet ko...
ken , de eerste in den synagoogdienst was en de laatste
er
ging ; in den bazar nooit vleesch kocht bij heidensche beenhouwers, dat van de offers in de godentempels
kon voortkornen ; en voor reinheid deed wat hij verrnocht, door dikwijls in 't reinigingsbad te gaan.
Met andere Joodsche wevers van zijn gezindte had
hij een gilde gesticht, en er bij testament een bedrag in
geld aan verrnaakt, waarvan het kroos zou dienen om telken
op Paschen en Sinxen zijn graf met Ioover en
bloemen te bekransen : na zijn dood nog wilde hij de
hoogtijden van Israel meevieren, (2)
/
Sinds lange jaren moest hij, of welIicht zijn vader
of voorvaderen te Tarsusgewoond hebben ; want hij was
er geen uitheemsche: zonder rechten, doch burger der
stad, mocht de magistraten mee verkiezen en was zelf
verkiesbaar tot de hoogstc ambten.
En medeburger van Rome. Als .dusdanig kon hi]
in godsdienstzaken zich onderwerpen aan het tribunaal
der Joodsche geineente ; maar in burgerlijke betwistin(1) Philip., III, 5.
(2) Schiirer, op, cit., I, bI. 18.
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gen niet heidenen, mocht hij geoordeeld worden enkel
door Romeinsche burgers ; in strafzaken enkel gevonnisd
door Romeinsche landvoogden of den keizer zelf.
Wellicht was zijn geslacht te Tarsus met het Romeinsche burgerschap begiftigd geweest in vroeger tijden ? of was zijn vader of grootvader een vrijgelaten
krijgsgevangene ? of had het hooge voorrecht verkregen door een voornaam Romein ? Naast zijn eigen
joodschen naam droeg hij althans ook den naam Pau
lus, naar de machtige Roornsche familie der Pauli, misschien ter gedachtenis aan die vrijlating of begiftiging.
Uit dien bedrijvigen, streng-geloovigen Jood, bur
ger van Tarsus en burger van Rome, werd het knaapje
geboren.
De geboorte van een zoontje was steeds een blijde
gebeurtenis in de Israëlieten-families op den vreemde,
die door harden arbeid den kost verdienden, maar immer
opkeken naar rijk geworden geloofsbroeders, en in de
vrije sabbaturen droomden van welstand en fortuin. Wel
werd een dochtertje niet met zuur gezicht onthaald,
doch meisjes konden ten slotte moeder wat helpen bij
koken en naaien ; op zijn beste wat spinnen gedurende
eenige jaren, en werden dan uitgehuwelijkt. Een zoontje
echter zette een tweede weefgetouw in 't verschiet,
hoogere stapels zeilgoed, en een zwaardere beurs als
vader van uit de stad of bij de haven huiswaarts keerde ...
De buurvrouwen komen door de nauwe straatdeur
gespoed, schuiven op de werf haar sluier van voor 't gelaat weg op den rug, dringen allen te gelijk de huiskamer binnen, en kussen de bleeke moeder. Het rozige
boorlingsken nemen zij één voor één op haar armen,
bekijken vriendelijk aandachtig zijn vleezig gezichtje, en
als zij het aan een andere voortgeven : « Wat zal toch
dit kind worden ? Dat de hand des Heeren met hem
weze ! » En prijzen de moeder : « Gezegend zijt gij
onder de dochteren Israëls, want de Heer heeft u groote
goedertierenheid gedaan ! »
Op den achtsten dag werd het jongsken thuis besneden (3) door den vakman uit de joódsche gemeente.
Vader gaf hem dan den naam Saül, naar den eersten ko
ning over Israël, die ook uit den stam van Benjamin was.
-

(3) Philip. III, 5.
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Zou de naam van dien onstuimigen reus, die zoo dieptragisch ten onder ging,een voorteeken zijn voor den
kleinen Hebreeuw ?
Saul zou hij blijven thuis en bij zijn geIoofsgenooten, maar gelijk,vader werd hij ook Paulusgeheeten, bijzonder op rijperen ouderdom, aIs hij in aanraking kwam
met Grieken en Romeinen.

*

* *
In de weverij groeide de knaap Ope Ais hij wakker
werd, tiktakte in zijn ooren het schokken vanhet getouw ; als hij zijn oogskensopentrok, zag hij den we-.
ver bezig. De eerste diepe indrukken uit zijn prille jaren
waren indrukken van arbeid en bedrijvigheid.
Op den lagen weefstoel voor het getouw zat vader,
met zijn knieen omhoog ;een korten lijfrok had hij aan,
die over den linkerschouder vast was; zijn rechterschouder en arm bleven bloot, Krinkelend vlug, dat deoogen
net arnper kunnen bijhouden, loopt het schietspoel over
het raam, tusschen de kettingdraden door, over :en weer,
zoo vlug als de kleine hagedissen tusschen het klimgewas over den muur op de werf ; het hotsen van den garenklos houdt slechts op, een stond, aIs de draden met
den' kam bijgedreven worden of het geweven zeit hoven
het raam om de houten spil opgerold wordt.
Op een stoeltje zit moeder te spinnen, met den
spinrok tegen de knieen en den garenklo-s in de hand ;
op denvloer naast haar staat een mandje met houten
prienren en stekken. Haar vingeren roeren zoo vlug als
deblaren van een hoog waaienden populier.
Op de kleine, .ingesloten werf bevalt het denknaap
niet.i.Daar ziet hi] enkel maar wat hooge witte muren,
met blarenen bloemen tegen, en een eng pandje van de
blauwe lucht. Slechts als moeder daar gele tarwe maalt
ol1';dereen zwaren handmolen, of over de likkende houtskolen in den ijzeren haard op den grond het eten kookt,
staat hij er bif te zien.
Met hart en oogen groeit hij in ambacht en werk in,
ziet niets anders dan menschelijke bedrijvigheid. Dat
kind moet wel een·.nuchter zakenman worden, meteen
oprnerkzamen geest, die heel zijn .Ieven .zal .betooverd
worden door de roering en de bewegiug van Iijf, handen, koppen en oogen van menschen.
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Dochpmerkzaam, niet echter voor de loutere
lust van 't nakijken, maar voor het doen. Want zelf
zal hij moeten . arbeiden met zijn handen, meent vader,
zelf het schrale maal verdienen van boonen, lupienen,
kruiden, erwten, rapen, wilde peren en gedroogde vij
gen.
Als hij grooterwordt, en in zijn rozig rokje, barvoets, met kort geknipt haar, rondloopt, mag hij spelen
met zijn zusterken, Spelen over den vloer der weverij, tusschen wol en vlokken en garen en afgewerkte
stukken zeildoek. Stil zitten kan dat kind niet. Daar is
hij te vlug voor. Draden zal hij bijeenviechten en dooreen weven, stukjes en • lapjes aaneenbinden tot kleine
scheepszeilen, stapels goed omver smijten, de rollen afwikkelen en over den vloer sleepen, den ganschen werkwinkel overhoop zetten, en als vader even zijn rug keert,
het schietspoel door de draden op 't raam steken.
. In zijn rijpen ouderdom zal hij nog deugd hebben van die Vrije jeugdjaren, toen hij, nog kind, leefde
als een kind, genoot als een kind, en roerig was als een
kind, toomloos. (4)
Want het onstuimig Oostersche bloed jo-eg hem
warm door het lijf. Vaak moeten de weverij, en de ingesloten werf hem te eng geweest zijn, en holde hij
als de ouders het niet merkten, door de, nauwe deur de
straat op.
Het onstuimig Oostersche bloed sloeg hem naar 't
gezicht, als hij tegengesproken of gehinderd werd. Dan
vonkten zijn zwarte oogskens . (5) van toom, neep hij
zijn vuistjes, stampte met zijn bloot voetje op den vloer,
en had van die korte, rake woorden die troffen als
pijlen.
Enkel als vader, onder het weven vertelde van den
boozen Pharao, die al de Joodsche jongentjes in den
stroom deed verdrinken, zat de knaap stil op den vloer
naast het getouw, met kop en armen voorover, maar
dan rilde zijn lijf van toom.
Zulke levendige, onstuimige, opbruisende jongen
kon niet gluipen. Vrank gelijk zijn gezicht was ook zijn
hart. Wat hem mishaagt, tiert hij ;. wat hij ziet, zegt
hij ; wat hij weet, vertelt hij ; wat hij niet weet, zwijgt
1

-

,

(4) : XIII, 11. ..
(5) Handehngeii. XIII, 9 ; XIV, 8.
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hij, Zijn ongelijk kan hi] erkennen en dadelijk omkeeren,
zonder omwegen, vlakweg; en even geweldig als hij
het verkeerde meende, zal hij een stand later het rechte
volhouden. Het hart van dat kind kon vader op zijn hand
openleggen. Zijn wandelstok had de wever steeds in
den hoek staan, bij der hand, de spreuk der oude Wijzen indachtig : « Wie de roede spaart, haat zijn zoon »,
maar om .zijn zoon. te doen rechtuit spreken, moest hij
naar den, stok niet grijpen. Het hart van den kleinen
Saul lag op zijn tong. .
Niet immer echter was de weverij een leerschool
van oprechtheiden openhartigheid; de Joodsche sjacheraars die met, vader praatten en van hun listige
trekken ophaalden ; de koopers die bij wijlen aan huis
naar zeildoek kwamen vragen, en onder 't loven en 't
bieden de waar in hun handen orndraaiden en betastten, braken der waarheid weI eens den nek dat de
kleine zelf ze hoorde kraken, Dan moet hij met een
Horsch gezichtje die mannen aangekeken liebben.
Toch was die toomlooze, wild openhartige knaap
bij stonden innig gernoedelijk, gevoelig en teeder als
een meisje. Vader kwam soms tegen avond terug met
zijn zware rollen op, den schouder en liet ze neersiachtig in den hoek vallen. Nietsverkocht dien dag ; de zaken gaan slecht, Moeder keek hem in zijn oogen en
dierf al niet veel uitvragen. 's Anderendaags was er

weinig spraaks in de weverij. De kleine werd gewaar
dat er treurnis over zijn ouders lag ; vader werkte
somber voort, traagzaam ; moeder zat op haren stoel
te droomen voor den spinrok, met de handen op de
knieen. Dat was den knaap te veel ; de tranen schoten
in zijn oogen, zijn week hartje begon te snikken tot
in zijn keel, geweldig.
Uit dit kind zou een reus groeien van haat of van
liefde...
Straks is hij groot genoeg om naar de school te
gaan. Niet echter naar het stadsgymnasium van Tarsus
of naar een Grieksche vrije school, Want daar wordt
in de boeken van heidensche schrijvers en dichters ge~
leerd.

Gelijk in aIle steden waar zij talrijk zijn, . . hebben
de Joden eigen scholen, met joodsche meesters in, en
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waaruit de heidensche boeken streng geweerd worden.
Naar het voorbeeld van het stadsonderwijs zijn die
scholen wellicht door de Israëlietengerneente ingericht,
worden de professors . door de Jsraëlietsche ôversten
aangesteld, en door hen ook toezicht gehouden op het
onderwijs. Het voornaamste, schier het eenig handboek is de Bijbel, de Grieksche vertaling der Zeventig
het onderricht is uiterlijk in 't Grieksch, maar in den
grond joodsch-godsdienstig en meer bijzonder Bijbeisch.
Thuis bij Saül werd altijd Orieksch gesproken
misschien kenden vader en moeder zelfs geen Aramaïsch, waren hun vaderen het ontleerd door hun verblijf in de Urieksche stad. De wever had aan zijn zoontje leeren lezen in den Uriekschen Bijbel. Na de dagtaak zat hij op den grond in 't lommer van de werf,
deed den boekrol open op zijn knieën ; de knaap lag
langsuit naast hem. Vader wijst één voor één de letters
met zijn vinger aan en zegt ze voor ; de kleine spelt
hem na en knoopt de letters tot woorden aaneen. Dat
was eigenlijk maar kinderspel.
Maar op de school ging het regelmatig en in tucht.
Vooraan zit de meester op zijn verhoogje, met zijn metalen hoos vol boekrollen naast hem, en zijn langen
wandelstok in de hand. De jongens zitten op lage banken, met hun tabletten op hun knieën. Niet altijd rustig
als in de klassen van het stadsgymnasium bij de ernstige, gedrilde Oriekenknapen ; want hier zijn het
warmbloedige Oosterlingen, die lichtelijk in vuur en
vlam schieten en woelig worden. Dan slaat de meester
er met zijn lange roede onder, de scholieren springen
de banken uit, de tabletten kletsen op den vloer.
Als het drukkend heet in de klas is en de jongens
in slaap zouden vallen, is het les in rekenkunde. Naar
joodsche leerwijze, gelijk de Rabbijnen te jerusalem
doen met hun groote studenten : luid samen opzeggen.
De gansche klas zingt in koor : « Eénmaal twee is twee
tweemaal twee is vier », dat het zagend krijscht tot op
de straat.
Op andere dagen leert de meester Orieksche taal
en spraakkunst aan. Traagzaam en met bekwame klemtonen zegt hij zinnen voor, die haarfijn naar de klassieke stijlregels gebouwd zijn ; de jongens schrijven ze
na op hun tabletten, en moeten er anderen op dit pa-
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troon namaken. En wel letten op de fijne, kunstige overgangen en zinskoppelingen door tengere woordjes, clie
als bloemen de grenzen der gedachten bestoppen....
Maar die gemeten woorden enafgewogen wendingen
willen er bij den onstuimigen Saül niet in. Hij kan zijn
Grieksch niet wringen naar de stijve, klassieke regelen.
In zijn opstellen schrijft hij er maar op los, gelijk hij
spreekt thuis.
Zijn leven lang blijft de volkstaal zijn Urieksch, de
volkstaal door vader en moeder gesproken, en op de
straat, in de winkels, op de kaaien, op de schepen, opgeraapt en vergaard ; vol onvoorziene beelden en zegwijzen uit den mond van volksmenschen opgevangen
levendig, pittig, tintelend, pakkend, snaaksch soms
doorweven met rake en kleurige zeggingen, zwierig en
spartelend van overdadig leven, maar spottend met de
voorschriften der officieele grammatiekers.
Zijn zinnen blijven horten en stooten, dringen gejaagd naast en door elkaar, hollen en springen gelijk
wilde paarden. Zijn onstuimige geest laat zijn gedach
ten niet vangen in schoolsche vormen.
Neen, 't schoolgrieksch is voor hem niet gemaakt,
maar ook hij niet voor dat Urieksch.
Doch de Bijbelgeschiedenissen, die zijn het vak
van den hoogbegaafden knaap. Meester en leerlingen
doen hun boekrol open en lezen samen luidop de verhalen over Abraham, Jakob en Joseph en Daniël. Dan
komen de jongens één voor één vooraan in de klas en
zeggen het gelezene van buiten op. In het Grieksche
gymnasium worden de dichters ook z66 aangeleerd,
maar daar houdt de meester plaatjes uit stuk en potaarde voor, waar de gebeurtenissen en ventjes op staan
met de namen er onder. Dat mag niet in scholen van
Israëlieten, die mogen geen beelden bezigen.
Wat geeft dat ook ? De vlugge knaap ziet de beelden uit zijn Bijbel voor zijn oogen staan, plastischer
en levendiger dan op plaaster en klei.
I)e meeste leerlingen zeggen woordelijk en slaafs
hun les bp, haperen en stotteren, verwarren in de zinnen, tot de meester met zijn roede omhoog ze terug
naar hun bank jaagt.
Als Saül op zijn-beurt v6ôr komt, blijven de woorden van zijn Bijbel op zijn bank liggen ; hij kort de verhalen af, wringt ze ineen, laat den omhaal weg, rukt
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één raken grondtrek met geweld naar voren ; zet de
beelden voor meester en medeleerlingen, op eigen wijze,
met de hem eigen woorden.
Over geleidelijken en fijnen bouw holt hij heen,
laat een halfuitgesproken zin hangen, vliegt plots op
een anderen aan, jaagt met drift op den hoofdtrek los
springt van 't eene verhaal op 't andere over, van Abraham over Moses naar Daniël, en duwt ze met geweldigen greep meen.
En als de meester dan peutert aan bijzaken of
praat over prullen en haarkloverijen, kijkt Saül hem
over zijn hoofd weg, vlak op den witten wand, en toovert daarop de levende mannen uit Israël's oudheid.
Zijn geest en zijn hart moeten zich gansch aan hun
'taak geven ; nooit half....
*
**
Als de klas uit is, joelen de Oostersche knapen de
straten door, buitelend en dansend. Over de kasseien een
houten dop te doen draaien, en met een leeren zweepje in gang te houden, uren aan één stuk, is goed voor
stille, eenzame jongens. De woeligen en vluggen doen
geweldiger, hollen de ratelende wagens achterna, klauteren tegen de voorpooten der kemelen omhoog tot
boven op den bochel, rijden mee tot op de brug over
den Kydnus, springen lijk katten terug op den grond,
rapen gladde keien en schilferen ze over den effen waL

terspiegel der rivier.
Als armen en beenen moe getobt zijn, liggen zij in
het lommer der gaanderijen op de markt, halen uit
hun gordel drie teerlingen en een papieren hoorn, en
dobbelen over den vloer. Ofwel teekenen zij ruiten met
rood krijt op de steenen en laten noten over die ruiten
rollen. Vijf, zes knapen liggen er rond op hun buik,
met de bloote voetjes en kuiten omhoog ; loerend, hijgend, gejaagd, met onrustige oogen, gerokken
hals, dat hun hart hoorbaar klopt in de zwijgzaamheid.
Het waagspel zit den Oosterling in 't bloed.
Liever nog 'doen' zij groote menschen na. Dat is
het eeuwig verzet der stadsjongens. 's Morgens vroeg,
als zij naar de school gingen, zijn zij feestvierders
tegen 'gekomen, die den nacht bij drinkgelag en dans
hadden doorgebracht, en nu, met den bloemenkrans op
't hoofd, naar huis trokken. En na de klas draaien de
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knapen slingerplanten vol bloemen rond hun haar, en
dansen in rij de straat door.
Ofwel, Romeinsche soldaten die in den Taurus
hadden jacht gemaakt op een rooversbende, en ettelijke
verhakkelde en gekwetste roovers, met de handen op
den rug gebonden, door de stad afvoerden. Dan speelden de knapen ook soldaat en roover. Een onstuimig
kind als Saül kon niet anders dan hoofdman zijn. Dan
wordt er gevochten tusschen Romeinen en roovers ; 't
blijft niet immer bij luid roepen, vuisten uitsteken, in
de handen kletsen, opeen hollen en stooten ; vaak wordt
de slag meenens, en komen Romeinen en roovers er uit
met bloedneuzen en blauwe oogen....
*
**

Maar in. de straten van Tarsus groeide zijn liefde voor de bedrijvigheid der menschen, die hij als kind
in de weverij had opgedaan en die broeide in zijn onstuimig gemoed.
Het leven der gewassen, het roeren der vogelen,
de dichterlijkheid der natuur lieten hem koel. Hoe toch
kunnen kinderen uit een groote stad zich daardoor laten
betooveren ? De geweldige Saül minder nog dan zijne
maatjes.
Witte en bonte duiven zitten vredig op de daken,
met bek en kop te wroeten in hun pluimen ; wandelen
behaagziek over de leuningen der terrassen, pikken al
de. straatsteenen. Zijn me die te
trippelend tusschen
rustig en te gemeten ..
Ooievaars staan op één poot te droomen of te pruilen boven op den nok der zuilenhalle op de markt ; en
middelerwijl woelt het tusschen de zuilen van kooplie
en boeren en burgers die loven en bieden en razen en
lachen. Dât is het echte leven
In de voorjaarsdagen, tegen avond, vliegen hoog
boven de stad, van uit Seleucië, lange puntrijen ooievaars en kraanvogels met gerokken hals en gestreken
pooten, recht naar den hoogen pas in den Taurus toe.
Hei ! wat zijn die bom !
Zoo zelden ook geraakte de knaap verre buiten de
stad, in het open veld waar vlas en koren, gras en blocmen, hagen en populieren gulzig groeiden. In de week
had vader geen tijd om naar den buiten te loopen en
den knaap mee te nemen, en op sabbat mocht hij maar
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twee duizend stappen verre gaan, even buiten de stadspoort. SaüI's hart hing ook niet naar velden en weiden
en tuinen. Te stil groeien gewassen en boornen, ze roe
ren en bewegen niet ; amper ritselen de blaren als het
waait in de hooge populieren.
De oude profeten en zangers hadden lijk frissche
morgenkinderen met de natuur meegeleefd, en gejuicht
bij heuvelen en gras en anemonen en tortelduiven en
ooievaars. Saül had er aleens geen oogen voor. In later
jaren zullen de beelden uit het landleven schier nooit
door zijn geest spelen.
Maar des te weliger het volle menschenleven. Van
nu af kan hij zijn oogen zat drinken aan die rustelooze
bedrijvigheid, dewijl hij zelf er toe gedreven wordt, zelf
aangelegd is tot daden. Met zijn heldere oogen en zijn
staalscherp verstand vat hij het leven als een arbeid op
en dringt er in door tot op den bodem. In zijn jeugd
vangt hij de kiemen op van al de beelden die op ziin
rijpen ouderdom overdadig zijn mond zullen uitbuite
len. Die lagen in het drukke Tarsus ook maar voor t
oprapen. •
In de rechte straten heeft het menschengenie de hij
nen der gevels hoog doen opschieten, en dansende zui
lenrijen rond pleinen en markten en kaaien gebouwd.
Achter die gevels en zuilen wordt .\lijtig gearbeid.
Boven de deuren staan met roode verf de uithangborden geschilderd : weefgetouwen zooals bij hem thuis,
een kuip bij de volders, een geit op de melkwinkels, een
truweel bij de metselaars, een winkelhaak bij de schrijn
werkers, een everzwijn met de vier pooten omhoog bij
de wildverkoopers, vier ronde broodjes bij de bakkrs,
twee mannen met een wijnkruik aan een draagstok
bij de herbergiers.
Daartusschen, met rood krijt op den witten muur
« Huis te huur voor vijf jaar »,. « Eerste verdieping te
huur tegen tien drachmen », « Twee kamers te huur opde tweede verdieping », - terwijl menschen die verhui
zen er buiten komen met tafels en stoelen en matrassen
en pakken kleergoed op hun schoft.
Loerende venters gaan over de pleinen, niet op
hun nek een groote kruik vol koeldrank, die met een
lederen band op hun hoofd vastzit ; de kruik hotst en
klotst onder het gaan ; de geurige drank gulpt uit den
-
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toot over hun gebogen hoofd weg, als zij schenken in
den steenen drinkkroes. .
Een baardige herder met bloote beenen die naar
melk riekt, drijft met zijn geiten door de straat : « Gala ! gala, ! melk ! melk ! » Een ongesluierde vrouw
komt haastig buiten met een steenén pot, laat haar huisdeur half open ; de herder hurkt neer met den pot tussehen de knieën, en melkt een geit uit dat het spriet en
zijgt.
..
Ruiters rijden vlug Voorbij tot bij de kruisstraat,
en laten daar hun paarden gulzig zuipen uit het fonteinbekken, waarin een steenen leeuwenmuil het frissche
water spuwt. .
Ezeltjes dabben moeizaam over de rivierbrug ; tegen de dijen hebben zij twee pakken zitten, en hun pooten doen zeer op de straatsteenen ; maar de drijver
klopt hun goedig met zijn roede op het achterste en
smakt kameraadschappelijk met zijn tong.
In de herberg « In den Druiventros » waar de deur
vierkant openstaat, wordt de waard voor dief en vervalscher uitgescholden door een paar vreemde matrô
zen ; hij moet zijnen wijn te veel met water versneden
hebben en er sterke kruiden in gedaan om hem geurig
te maken.
Door de enge deur kunt ge op de werf van den pottenbakker zien. Zijn jongen trapt met bloote beenen de
kleverige klei en kneedt ze met zijn vuisten ; de pottenbakker zelf zit neer, trapt de schijf, houdt zijn duim
in den smijdigen bol leem : het draait en zwelt en klet
uit, fluks vliegen waggelende randen voorbij, en daar
een
vat
Bij de Oosterpoort der stad kan Saül zijn gretige
ôogen deugd doen. Binnen in de diepe poort zelf is 't
halfduister, en moet hij zich tegen den wand plakken
om niet geschaafd te worden door de inrijdende paarden ; maar' buiten is het schei licht. Tusschen de vooruitspringende torens, juist onder de boomtakken die van
den muur afhangen, staan de dekreten der magistraten
op den witten wand geschreven ; naast de poort staat
het beeldje van een godin in een nis, met een brandende
lamp voor. Menschen gaan in en gaan uit ; paarden,
kernels en ezels, rijden in en rijden uit. Muilezels in
een zwaren wagen gespannen drinken profijtelijk uit
den waterbak tegen den muur ; de voerlui rusten uit op
de steenen bank.
,
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Bij de herberg, even buiten de poort, zitten mannen
onder een looverhuisje wijn te drinken en lachen en
gekken ;'een lage kar vol groenten komt over den steenweg aangebold, rijdt den koer op, terwijl de waard in
het deurgat vriendelijk tegen den voerman knikt.
Uit de verte trippelt de vlugge, gelijke stap van vele
muilezels en tingelen hun bellekens over den kasseiweg.
En in den vredigen avond drijft zoete veldgeur en
frissche zeereuk.
**

. Maar feest was het voor Saül als vader - 't geschiedde zon zelden ! - hem meenam naar liet stadion voor de wedloopen. (6) Ze moesten er vroeg in den
morgen heen, om een treffelijke plaats te hebben. Vôôr
dat de zon hoog in' de lucht kwam, zaten de opgaande
zitrijen langsheen de beide zijden der loopbaan vol wemelende menschen. Ginder, aan 't ééne eince, op het
verhoog, zaten de magistraten der stad en de scheids
rechters, die in de hand hun lange roede hielden met een
groenen twijg op ; het andere einde bleef Vrij voor dcii
intocht der mededingers. Te midden der loopbaan, op de
marmeren ruggegraat, lagen de prijzen uitgestald, léurige vaten, zilveren driepikkels en gulden kronen. Slaven gingen over en weer in de renbaan en zeefden , er
de laatste laag fijn zand over ; toezichters met stokken
wandelden langs de laagste zitrijen af en riepen aardigheden naar de toeschouwers.
Hoort
de hoorns blazen ! Twee herauten
dalen ginder al spelend de trappen af, dan de vier lei
ders niet lange skepters ; en eindelijk, de mededingers,
vier en vier, traagzaam, statig. Spiernaakt zijn zij ; hun
lijf blinkt van de olie, met doove tintelingen van het ogestrooide poeder. 0p een breede rij staan zij vaardig.
Fluitspelers spelen, eerst langzaam, eentonig, dan gaandeweg vlugger en hooger. '
Daar ! de hoofdleider slaat met zijn staf in 't zand.
De naakte loopers schieten de renbaan in, met hun eIlebogen in de dijen, genepen vuisten, bovenlijf vooruit,
gerokken hals, gespannen pezen, tanden opeen, strak....

(6) Gal. II, 2 ; V, 7 ; 1 Kor. IX, 24-27 ; Phil. VIII, .4
11 Tim. ' II, 5 ; IV, 7.
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ke oogen. Lijk pijlen zoeven zij voorbij de toeschouwers, gezwind, en toch kunstig, op de maat van het
vlugge fluitenspel, schoon gelijk jonge goden op de tem
peltriezen. Zij zwenken rond de ruggegraat, en vliegen
voorbij, sneller en sneller ; hals en bovenlijf nog meer
gerokken, dat hun teenen amper het zand raken.
« Nikê ! »... de eerste schiet met drie sprongen tot
bij het verhoog, wuift met. de rechterhand naar de magistraten ; de twijgen der scheidsrechters steken omhoog ; duizenden handen wemel-en boven de koppen,
duizenden monden juichen en jubelen : « Heil ! heil'! »,
de hoorns der herauten blazen hoog boven het woelen
uit...
Als Saül '5 nachts te • slapen ligt, staan in zijn
droom de eereprijzen nog op de ruggegraat der renbaan, en snorren de zoevende bovenlijven der loopers
hem nog voorbij, heerlijk ! •
Alleen durft hij weleens naar de worstelspelen in
het oude stadsgymhasium gaan, waar die twee gespier
de worstelaars in den mozaiekvloer der voorhalle afgebeeld liggen, en het schoone beeld van den lenigen god
Hermes staat met zijn gebalde vuisten en zijn laurierkroon op. Op de wijde koer, onder de hooge platanen.,
is het rustig ; weinig menschen op de zitbanken tusschen
de boomen, maar kenners en liefhebbers allemaal.
De worstelaars komen uit het oefenvertrek, dalen
af in de groet onder de gaanderij. De toeschouwers
dringen bij, leunen op elkaars schouders, of op hun langen staf met het één been over het ander. En terwijl
aan elk uiteinde der groef een toezichter staat en de
fluitspelers traagzaam spelen, treden de twee worstelaars op elkaar toe, vatten elkaar bij de polsen, wringen
en duwen ; laten los, vatten weer aan, schoren hun voeten in 't mulle zand, bijten op hun tanden, doen de pezen op hun armen komen, zuchten en hijgen, wentelen
armen en bovenlijven en halzen dooreen, rollen op den
grond, wringen en rekken, tot één van beiden zijn hand
opsteekt en zich overwonnen geeft.... Dat is leven

*

**

Doch meer nog dan wedloopers en worstelaars,
waren soldaten hem lief. Als Romeinsche . cohorten door
de stad trokken op weg naar Syrië, liep al wat beenen
had er naar zien. In de voorste rij der menschen stond
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het joodsche knaapje, sidderend, bleek en stom van b
wondering ; betooverd door die honderden en honderden krijgslieden, die op rang, luchtig en vlug onder hun
zware wapenrusting voorbijstapten. Het glinsteren der
helmen, het roeren der bruine wambuizen met afhangende banden, het spel der , korte rokken boven de
bloote knieën, het wemelén der rôodgeverwde schilden,
het bengelen der zwaarden op de heupen, het flikkeren
der stalen speerpunten, het dof gebots der zwaarbenagelde schoenen, joegen zijn bloed onstuimig door zijn
lijf. Al die beenen en armen en koppen gingen re
gelijk vooruit, op maat, geen één trager dan de andere.
Vôôr elke cohors uit werd de standaard gedragen, met
het godenbeeldje van de cohors in en den Romeinschen
adelaar, maar met den kop van den keizer bovenop
In den dienst van dien keizer stonden al die felle mannen ; van uit Rome deed hij ze hier, te Tarsus, op maat
door de straten stappen.
Vrije Romeinsche burgers zijn zij gelijk vader, en
toch dienaars van den machtiger keizer. Schoon !... zoo
in den dienst te staan van één meester !... Als Saül al
vertellend van soldaten spreekt, is hij genegen het hoofd
te buigen gelijk de predikers in de synagoog als zij vai
God zeggen : « Gezegend zij zijn naam ». Zijn leven
lang zullen soldaten voor hem edele mannen blijven
als hij spreekt over kloekheid in tucht, over sterkte in
orde, over vrijheid en dienstbaarheid, zullen de beelden
der Rômeinsche soldaten uit zijnen mond stappen. (7)
**
Toch zou hij zelf nooit mee opstappen in die rangen, in dienst van den keizer. Joden mochten dat niet
vanwege hun Wet. Maar des te vaster zou hij staan in
den dienst van Israël's God en zijn Wet. Van kindsbeen
af was hij daar ingegroeid.
Zoodra hij 's morgens uit het bed was, kwam hij in
de weverij 0fl te bidden. Vader stond al voor zijn weetgetouw, halfluid de « Belijdenis » op te zeggen ; moeder
stond buiten op de werf te bidden ; Saül bleef in den
werkwinkel staan met zijn gezicht naar den muur, deed
zijn armen kruiselings over zijn borst, boog het hoof cl
en bad mommelend de « Schma-Belijdenis » : « Hoor,
Israël, de Heer onze God is een eenig Heer ! Zoo zult
(7) Ephes. VI, 13-17 ; 11 Tim. II, 3.
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den Heer uwen God liefhebben met uwgansche hart,
en met uw gansche ziel, en met al uw vermogen... Dan
zal Ik den regen uws lands geven te zijner tijd, vroegen
regen en spaden regen ; opdat gij uw koren en uwen
most en olie inzamelt... » Dan, de « Zegeninget' »;
« Geloofd zijt gij, Heer, onze God en God onzer vaderen, God van Abraham, God van Isaak, Ood van jakob,
groote, machtige en geduchte God, allerhoogste God
die rijke genade uitdeelt, en alle dingen schept ; die de
genade-beloften aan de vaderen gedenkt en aan hun
kindskinderen een Verlosser brengt om wille van uwen
Naam, uit liefde. 0 Koning, die hulp en heil brengt en
een schild zijt ! Geloofd zijt gij Heer, schild van Abra
ham ! »
Het gebed van vader en zoon • hommelde door den
weverswinkel.
Als de ouders en de kinderen 's noenens en 's
avonds aanzaten rond de biezen mat op den vloer, waar
de stapeltjes platte brooden op stonden, een groote kom
met boonen en lupienen, en een korfje gedroogde vijgen,
nam de vader een broodje in zijn handen, blikte ten he
meI en zeide : « Gezegend zij God voor dit brood en
voor de boonen en de lupienen en de vijgen. » Moeder
en de kinderen baden hem na : « Gezegend zij God
voor dit brood en voor de boonen.... » Na het maal bad
vader veer voor : « Gedankt zij God voor de spijzen
die wij genut hebben ! »
'5 Namiddags, als de school uitwas, baden vader en
zoon weer de « Zegeningen », en tegen avond het
« Schma » en de « Zegeningen » voor den God der
vaderen, « die aan hun kindskinderev een Verlosser
brengt, uit liefde ».
,

*

**

De wekelijksche sabbat echter is een lustige droom
voor den knaap. Op den vooravond, als de zon nog
rakelings over de sneeuwtoppen van den Taurus scheert,
wordt er getoet in de straten van de jodenwijk ; de kinderen loopen in de deur, kijken den diender der synagoog na die haastig voorbijstapt, zijn rechterarm weg
en weer laat zwieren, met de linkerhand den hoorn aan
den mond houdt, en toet, toet, blij, kort, vlug. Zij kennen hem van overlang, met zijn zwierenden arm, en
eIken vooravond doet hij juist eender.
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Moeder legt dan algauw een scee1 over den woden schotel waarin het gebraden gerecht voor morgen
kist, want morgen mag zij niet koken of bakken ; doffelt hem in een hoek van den werkwinkel onder een
11op werg en wol om het eten warm te houden ; en
zet op de vensterrijgels, die van olie druipen, een rij
lampjes met viooltjes bekranst. En in den valavond danst
door den vettigen rookwalm heen, de zachte schijn der
pitjes over den gevel en de slingergewassen.
'S Anderendaags, in de vroegte, gaan ouders en
kinderen samen naar de synagoog. Vader met zijn breedgeranden hoed op en zijn kleurigen mantel om ; moeder
met haar bloemigen sluier voor het gezicht ; Saül niet
zijn plat vilten hoedje op.
De synagoog staat niet verre van den Kydnus af,
om gemakkelijk het water te kunnen aanvoeren voor de
reinigingen. Langs den straatkant is het een hooge,
effen witten gevel ; boven de breede deur zijn twee
olijftakken geschilderd, en daartusschen het opschrift
in 't Cjrieksch : « Synagoog der Hebreeuwen ». 't Ziet
er eenvoudig, ja onooglijk uit ; en de heidenen meesmuilen weleens spottend als zij terugkomen van hun
marmeren tempels op de markt en de stadsburcht, waar
blinkende zuilenhallen omheen loopen, een breed altaar
v5ôr staat, waar het ossenvleesch kissend op verbrand
en waarrond gezongen en gedanst wordt.
Veel volk gaat de synagoog binnen, meest Joden,
maar ook proselieten en godvreezende heidenen, rijke
vrouwen vooral. Beneden, ter linker- en reëhterhand
zijn badkamers niet ruime waterbekkens in den vloer.
Menschen komen er uit, die verontreinigd waren door 't
aanraken van een lijk of van verboden vleesch, en handen en voeten gewasschen hebben.
Langs den breeden, steenen trap gaan zij op naar
de verdieping, naar de eigenlijke synagoog. Zij ziet er
maar schamel uit, met haar witbepleisterde kale wanden zonder smuk of schildering. Vooraan hangt een
g roen bestikt gordijn voor het hooge schrijn, waar de
Bijbelrollen in liggen ; daarvoor staat een zevenarmige
kandelaar op het model van dien uit den tempel te Jerusalem, en hangen lampen van de zoldering af.
Ongeveer te midden der zaal staat een houten verhoog met een lessenaar op en een stoeltje ; tusschen het
verhoog en het Bijbelschrijn, gerieflijke zetels voor de
,
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oversten der synagoog en ettelijke mannen en vrouwen
die voorheen den bouw bekostigd hebben. De overige
geloovigen zitten op banken, de jongelieden achteraan,
en de vrouwen langs beide zijwanden heen.
Het gonst van praten en mompelen ; de mannen
dringen rond dien Griekschen, reeder uit Ephesus, die
cie eerste maal hier den sabbat meeviert ; de vrouwen
nijgen met de hand op haar hart voor twee godvreezen
de damen die geuren van nardus.
Als de zaal vol is, staat de voorzitter recht, wenkt
met de hand om stilte, en roept een man uit de vergadering op om voor te bidden. De opgeroepene gaat naar
voor, tot bij het groen gordijn. Voeten schuifelen, mantels ruischen, alleman staat recht.
De voorbidder zegt het Schma op : « Hoor, Israël,
de Heer onze Heer is een eenig Heer ! » En de gansche
gemeente valt in : « Amen ! »
« Zoo zult gij den Heer uwen God liefhebben met
uw gansche hart, en met uw gansche ziel en met al uw
vermogen ». -- « Amen ! » « Dan zal ik den regen uws
lands geven te zijner tijd, vroegen regen en spaden
regen » - « Amen ! ».......
Dan vordert de voorbidder de gemeente tot het gebed op : « Looft den Heer ! » en zegt de « Zegeningen »
op : « Geloofd zijt gij, Heer, onze God en God onzer
vaderen, die uw genadebeloften aan onze vaderen ge-

denkt en aan hun kindskinderen een Verlosser brengt om
uwen naam, uit liefde ». - « Geloofd zijt gij, Heer,
schild van Abraham ! »
« Kondig niet een groote bazuin onze bevrijding aan
en steek een banier op,. om onze verstrooiden te verzameten, en verzamel ons van de vier hoeken der aarde ».
< Geloofd zijt gij, Heer, die de verstootelingen vanuw
volk Israël verzamelt !
« Laat weldra de spruit van uw dienaar David op-,
slruiten en zijn hoorn opsteken door uwe hulp. Want
uwe hulp verbeiden wij eiken dag ». -- « Geloofd zijt
gij, Heer, die een hoorn des heils laat opspruiten ! »
Nu doet de voorzitter iemand anders op 't verhoog
gaan. Saiil kent dien man, 't is de bankier bij wien vader zijn spaarpenningen belegt. Uit het schrijn achter
het voorhangsel haalt de diender een boekrol, doet er
de bontbestikte hulie af, legt de rol op den lessenaar
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bij den voorlezer, en rolt het boek af tot achter de kolom
die. verleden sabbat werd gelezen.
Traagzaam leest de bankier uit het Wetboek de
woorden van Moses voor : « Een profeet, uit het nijdden van u, uit uwe broederen, aan mij gelijk, zal u de
Heer uw God verwekken ; luistert naar Hem....
« Toen zeide de Heer tot mij : Eenen profeet zal
Ik hun verwekken uit het midden hunner broederen, als
u ; en Ik zal Mijne woorden in zijnen mond geven, en
Hij zal tot hen spreken alles wat Ik Hem gebieden zal.
« En het zal geschieden : de man die niet zal hooren
naar Mijne woorden, die Hij in Mijnen naam zal spre
ken, op dien zal Ik het wreken... » (8).
De zangerige klanken van het Grieksch rochelen in
de rauwe keel van den Jood. Maar wie let daar op ? 't
Gaat over den heerlijken Christus die eenmaal de kinderen Israël's zal verzamelen en met hen de wereld be
heerschen.
De voorlezer rolt het boek toe, geeft het aan den
diender terug, zit op het stoeltje neer, en vangt zijn preek
aan : « Mannen van Israël, aanhoort deze woorden. Gij
zijt de zonen des Verbonds waardoor God zich aan onzen yader Abraham verbond door de besnijdenis. Daarna
beproefde God onzen vader Abraham om zijnen eenigen
zoon te offeren tot een brandoffer ; en de Heer zwoer
hem : In uw zaad zullen gezegend worden alle volkefen
der aarde, naardien gij Mijne stem gehoorzaam geweest
zijt.
« Maar Abraham's nakomelingen werden zeer mishandeld in Egypteland, zoodat ze hunne zuigelingen te
vondeling moesten leggen. De Heer wekte dan Moses op
en zond hem als overste en verlosser, onder bescherming
van een engel. Deze voerde hen weg. terwijl hij wonderen en teekenen deed in Egypteland en in de Roode Zee
en in de woestijn, veertig jaar lang. Deze Moses is het,
die tot de kinderen Israëls zeide : Een profeet zal God
u opwekken uit uwe broederen, aan mij gelijk : luistert
naar Hem.
« Diezelfde profeet zal koning zijn over Israël en
uit de lenden van David voortkomen ; want aan koning
David voorspelde de profeet Nathan. : « Uw huis zal
bestendig zijn, en uw koninkrijk tot in eeuwigheid, voor
,
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(8) Deut. XVIII,

4

5,

17, 18-19.
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uw aangezicht ; uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid.
« Als dan de volheid der tijden gekomen is, zal de
Heer aan David een rechtvaardige Spruit verwekken
die zal koning zijn, regeeren en voorspoedig zijn, en
recht en gerechtigheid doen op aarde. De Heer zal hem
kronen met luister en heerlijkheid, en alle volkeren der
aarde zullen ' Hem dienen, en de kinderen Israëls op
hun schouderen dragen om zijnentwille om wille van
den Christus »...
Saül's fonkelende oogen kijken de woorden en het
beeld van den heerlijken Christus uit den spreker zijnen
mond. Op de banken rond hem mompelen zonnige gezichten, en knikken luidop : « Wel gesproken, man ! »
Het volk geraakt in blijde begeestering.
Vlug komt een jonge man de rijen uit, wipt het ver'hoog op, vraagt het boek van Isaïas den profeet, en
leest voor met heldere stem
. « Want een twijgje zal spruiten uit den wortel van
jesse,
En een bloem uit den wortel opgroeien
En op Heni zal de Geest van God rusten,
De Geest van wijsheid en verstand,
De Geest van kennis en vroomheid....
Dan zal de wolf met het lam grazen,
En de luipaard bij den geitenbok neerliggen,
En kalf en stier en leeuw te gader grazen,
En een klein kind zal ze leiden ».... (9)
De handen gaan omhoog en wemelen boven de koppen, als de voorlezer het boek toerolt en 't verhoog afkomt.
Dan staat de voorzitter op, en met het gezicht naar
het groene gordijn., spreekt hij luid den slotzegen : « De
Heer zegene en behoede u ! De Heer doe zijn aange
zicht over u lichten en zij u genadig ! De Heer verheffe
zijn aangezicht over u en geve u vrede ! » (10).
Dien dag werd 's noenens, niet tegen avond, het
voornaamste maal genut (1 1). Onder den hoop vlaswerg
uit haalde moeder den nog warmen schotel waarin een
dik stuk visch in roode saus zw'om, of waarop een ha
melbout geurde ; uit de witte kruik gulpte donkerroode
(9) Isaïas, XI, 1-2, 6.
(10) Num. VI, 24-26.
(11) F1. Jos., Vita.
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wijn. Dat was wat lekkerder dan die eeuwige gedroogde
vijgen of olieachtige olijven. En bij het dischgebed :
« Geprezen zij C od... » dacht Saul aan de rijke, "belofte
des Heeren aan de vaderen, en droomde van de gulden
toekomst en der; glorieuzen Christus.
De sabbatvergaderingen in de synagoog te . Tarsus
waren nooit eentonig en vervelend. Joodsche rondleurders uit Babylonië, wijnstekers uit Cyprus, koolel ie uit
Alexandrië, missionarissen uit Jerusalem, waren. schier
telkens aanwezig.
. De pralerige Alexandrijnen niet hun flodderende
kleeren en wijde mantels hadden doorgaans veel beziens
onder den dienst. Als de voorzitter hen zag zitten, zond
hij na de lezing uit de . profeten, den diender . door de
banken heen 'tot hen : « Broeders, indien gij ..iets te zeggen weet ter opwekking van het volk, zoo spreekt !
Een der broeders betrad dan het verhoog, "legode mët
de hand het mompelen en praten. stil, en "vertelde over de
gemeente te Alexandrië... « De. Joodsche kroegbaas, die
het wijnhuis hield vlak bij de breede kaai, was door be=
schonken jongelieden achter zijnen toog uitgehaald ; ze
hadden hem meegesleurd naar den tempel van Serapis,
wrongen hem ' wierook in zijn hand, en wilden het hem
op 't altaar doen strooien. En daar hij tegenstribbelde,
legden zij hem ruggelings op den vloer en stampten hem
het hart en 't hoofd in.... Simon, de rijke graankoopman,
ge weet wtel, die vóór een tiental jaren bij de schaarschte
in Cilicië met twee schepen naar Tarsus kwam, was door
vier struische kerels aangerand gewreest,tegen avond,juist
toen hij de poort van de Jodenwijk in. ging. Maar hij
had er twee zijnen dolk door 't lijf gestoken, en de anderen waren op den loop gegaan.... 's Anderendaags 's
morgens lagen de twee lijken daar nog op . straat, 't gepeupel beschuldigde de Joden van moord. In 't amphitheater waren dien dag vele broeders bont :en blauw geslagen ; 't volk tierde dat men ze in de renbaan moest
stooten en door olifanten laten dood trappen. Den sabbat daarop hadden de heidenen de deur der groote sy
nagoog bestreken met bloed van offerdieren, !... Nu was
een gezantschap van vier vooraanstaande broeders naar
Rome afgevaren om bij den keizer hun beklag te doen....»
De oogen en vuisten van Sai l flikkerden en roerden
mee met de oogen en vuisten van den spreker.
-

-
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Soms echter trad een Alexandrijnsch geleerde op
« Mannen broeders ! Daar ik zou willen aantoonen dat
de vrome rede van den mensch de driften beheerscht,
vorder ik. u op om aandachtig te luisteren. De zaak is het
waard, want het is van belang te weten dat de rede ons
Wapenen in de hand geeft om door matigheid de gulzigheid en de onreinheid te temmen ; door rechtvaardigheid, het onrecht en de kwaadwilligheid ; door grootmoedigheid, de lafheid en de vreesachtigheid.
« Maar, zult ge zeggen, als de rede de driften beheerscht, waarom bedwingt zij ook niet de onwetendheid en de vergetelheid ? Deze vraag is ongepast ; want
het verstand kan de gebreken niet te boven komen die
het in zich zelf draagt ; hoewel het door de rede - de
driften overwint die -met de matigheid, de rechtvaardigheid en -. de grootmoedigheid strijdig. zijn ; en de rede
bedwingt die niet door ze uit te roeien, maar door ze niet
in te volgen.... » (12). .
Met zijn pruimenmond sprak de man fijn C rieksch,
vol zangerige klanken en zwierige zinnen ; op het preekstoeltje ging zijn bovenlijf weg en weer, op en neer, op
de maat zijner woorden. Bij den aanvang zaten de menschen verbluft door zijn schitterenden wi j sgeerenpraat ;
maar dra verveelde het hun ; zij keken om en op zij,
geeuwden, kuchten, schoven en stommelden met hun
voeten, en sprongen fluks recht als de preek uit. was.
,

Gretiger echter luisterden Saül en het volk naar de

zendelingen uit Jerusalem, die te voet hun 'rondreis deden over Tyr en Sidon en Beyroeth en Antiochië, om de
Jodengemeenten van Syrië, Cilicië en Azië aan te wak-.
keren en hun de uitspraken over te brengen der schriftgeleerden uit Jerusalem.. .
Voor den aanvang van den dienst werden die met
ontzag naar varen geleid, naar de eerste zetels. Na de
lezing uit de profeten namen zij het woord :
« Mannen uit Israël .! De. Heer sprak tot onze vaderen door den mond van den profeet Aggeas : Weldra
zal Ik de hemelen en de aarde, de zee en het vasteland
schudden ; j a, Ik zal al de heidenen schudden, en de
kostbaarheden aller heidenen zullen komen, - en met
heerlijkheid zal Ik dezen tempel vullen. (13) Voor al wie
geen gras in zijn ooren heeft is het duidelijk, dat de pro(12) Naar IV Macch., 1, 1-6.
(13) Aggeas, V, 7-8.
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feet spreekt van de tijden van den Christus.. Hij zal - de
machtigste vorst der aarde zijn, en de afgezanten der
koningen der aarde zullen tot hem komen, met rijke geschenken in hunne handen. Daardoor zullen de oude
voorzeggingen vervuld worden.
« Want als dé Egyptenaren hun geschenken bij den
Christus aanbrengen, zal hij zich afvragen of hij ze - niet
weigeren moet.. Maar God zal aan den Christus zeggen
Neem ze aan uit hunne handen, want de Egyptenaren
zijn gastvrij geweest voor mijne zonen in Egypte ; en
dan wordt de profetie vervuld die zegt -: De voornaamsten uit Egypte zullen komen. .
« Ethiopië , zal des te gereedelijker zijn giften durven aanbieden, zeggende : Als degenen die de Israëlieten
verdrukt hebben zóó aangehaald worden, zal het dan ook
niet met mij geschieden, die ze niet verdrukt heb .? C od
zal tot den Christus zeggen : Aanvaard hun geschenk.
Dan wordt het woord vervuld : Ethiopië zal zijn handen
naar God uitsteken.
ven
« Meer nog zullen die uit het rijk van Ismaël dur
komen, zeggende : Als degenen die hunne broeders niet
waren, zóó behandeld -worden, zal het dan ook niet met
geschieden die hun broeders zijn. ? Ciod zal tot Gabriël zeggen : Bedreig het dier dat in 't riet woont
want er staat geschreven • : Het everzwijn uit het woud
verslindt hen, en dé dieren des velds maken er *hun•
voedsel van. (14). ,
« Dan zal Israël het groote licht zijn voor gansch
de aarde. Maar van nu . af moeten wij landen en zeeën.
doorkruisen om proselieten te maken en de heidenen - te'
brengen tot de Wet, tegen dat de Christus komt. Want
wij, zonen van Israël, wij rusten op de Wet, roemen op
God, weten Zijnen wil, beproeven de dingen die daarvan
verschillen ; wij zijn leidslie der blinden, lichten derge-nen die in duisternis zijn, onderrichters der onwijzen,
leermeesters der onwetenden, hebbende de gedaante dei
kennissen der Waarheid in de Wet. » (15)
-

-

ons

-

-

-

-

Na den dienst namen vader en Saül de missionarissen vaak mee naar hun huis. De gestrenge wever, die bij
zijn geloofsbroeders als Farizeër gegroet werd, stond er
(14) Naar een uitspraak van Rabbi Ismaël, aangehaald bij
Lagrange : Le Messianisme chez les Jui f s, bl. 203.
.
(15) Rom. II, 17-20.
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scheutig op om leeraars uit Jerusalem bij hem te onthalen en tè laten vernachten.
Aan den disch en tot laat in den avond vertelden
zij- dan - over de heilige Stad... De Heer had haar wel
vreeselij k gekastijd door haar in de handen der Romei
nen te leveren. Het gouden gewaad van den Hoogepriester bewaarden zij in de soldatenkazerne ; en 's
daags voor de hoogtijden moesten de . priesters zeer
deemoedig het gaan vragen, en werden dan telkens
door de officieren .gehoond en voor laffe honden uitgescholden... Bij het laatste Tempelwij dingsfeest, had een
soldaat der wacht bij de tempelpoort zijn .lichaamsdéelen ontbloot die iedereen bedekt houdt... Een knecht
van den keizer was onlangs op reis, bij Lydda, door
roovers uitgeschud. De Rómeinsche sotdaten hadden
daarop een paar dorpen uitgeplunderd, de Wetboeken
van Moses uit een synagoog gehaald ; één hunner. had
ze verscheurd, al vloekend tegen de Joden en de Wet....
De spraak liep nu onder hét volk, dat de landvoogd een
deel van den tempelschat opeischte. Bij hun afreis uit jerusalem waren jongelieden dan uit spotternij met bussen aan 't rondloepen en vroegen aalmoezen voor dien
armen man. Hoe die zaak zal vergaan, weet de Heer
alleen.... Maar, gewis, al die landvoogden deugen niet
zij zijn gelijk vliegen op een wonde, die zich vol en dik
zuigen. Zóó. kon het niet duren : de Heer, zou gewis die
overmoedige Romeinen bestraffen. ;,. .
. Daar zei de wever doorgaans niet Veel op en -mompelde wat binnensmonds. Hij hoorde ongaarne op de
Romeinen spoken. ; buiten het heilig land toch Waren zij
de beschermers van de Joden... En was hij zelf geen Romeinsch burger ?
,

.

Niet enkel voor louter godsdienstige aangelegenheden werd de gemeente naar de synagoog opgeroepen,
ook voor burgerlijke en voor strafzaken. Daardoor groeide in den jongen Saul het sterke bewustzijn van Israëls
zelfstandigheid in de .heidenenwereld.
Vóór den slotzegén op sabbat kondigde de overste
aan : « Op den derden dag der week, om het tiende uur,
zal Simon de veekoopman, zoon van Josuë, zijn Griekschen slaaf Nikanor vrijlaten ».
-

:
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. Tegen het aangezegde " uur zit dan, de synagoog vol
manvolk ; Simon, zijn zonen en gebeurlijke erfgenamen,
brengen hun slaaf tot voor het verhoog: Van . op het
spreekgestoelte maakt de overste de zaak • kenbaar
•K Nikanor, uw meester Simon ontslaat u volkomen van
slavendienst en laat u van stonde af als vrij man uitgaan, uit goedgunstigheid en om te behagen aan den
Heer, den God onzer vaderen. Gij van uwen .kant, zult
'in- en uitgaan met eerbied voor onze synagoog, met
trouwen ijver voor dezelve, komende hier met de godvreezenden op den sabbat en u laten onderwijzen in de
geboden en instellingen van den C od van Israël.... Stemmen Simon en zijn, erfgenamen in deze vrijlating toe ? »
En de mannen antwoorden : « Wij stemmen toe
Amen ! »
« Waakt de gemeente van- Israël over de uitvoering ? Blijft gij er borg voor ? »
•
En al de ' Joden ' steken hun. rechterhand op
« Wij zijn borg ! «» (16)
-

Op een andere maal gaat Saül naar de gerechtzitting zien. De overste der synagoog met de ouderlingen,
hoofden der aanzienlijke Jodenfamilies, zitten daar in
halve ronde, met den rug naar het groene. gordijn. Vóór
hen staat de beklaagde, met den diender die hem in 't
oog moet houden ; op de voorste bank van het volk,
de) getuigen. Die worden. één voor één opgeroepen, staan
recht, en vertellen de zaak : « Dat de betichte, Alexander zoon van Timon, voor jaren uit Egypte naar Tarsus
overgekomen is. Hij heeft er voortijds zelfs op gepocht,
dat hij ginder wachter geweest was in den tempel van
den afgod Serapis. Nu, op den eersten sabbat na de nieuwe maan, heeft hij na den synagoogdienst, bij den hoek.
der straat waar vele Joden nog stonden te praten, luidop
verklaard, dat verscheidenen het hoorden, dat de god
Eskulaap gewis zoo machtig is als de God van Abraham ; dat hij, Alexander, maanden lang_ met een ettergezwel . in . den hals gelóopen fi..ad ; dat dé Gád van
Abraham hem niet genezen .kreeg, maar wel Eskulaap,
aan wien hij een gelofte gedaan had.' En ' dat hij zelfs
.

.

-

(16) Schürer : Geschichte des Ji dischen Volkes, III, bi. 23, 93.
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geld gezonden had naar den Eskulaaptempel te .Epidauros,' om daar een marmeren plaat met . een wij-inschrift
te zetten. Dat de man derhalve gelasterd heeft tegen den
God onzer vaderen »•
De eerste twee getuigen vertellen bijna woordelijk.
hetzelfde. .
De betichte brengt er niets tegen in, maar gaat
dicht bij . de rechters en steekt scheef zijnen blooten hals.
vooruit, waarop . het roode lidteeken van het ettergezwel
zichtbaar is. • ,
De voorzitter staat recht : « Alexander, zoon van
Timon, heeft God gelasterd. Hij is veertig geeselslagen
schuldig. Wat dunkt u ? » En de bijzitters staan op
en zeggen . « Hij is veertig geeselslagen schuldig. »
Saül komt • met het woelige volk de banken uit
de diender vat den veroordeelde bij den schouder,
stoot hem door den hoop heen, den trap af. Rechters
en getuigen ,en omstaanders volgen, heftig pratend. .
In een der badzalen beneden wordt de man ontkleed, langs uitgerokken op zijnen buik gelegd, zijn handen en voeten vastgebonden aan ijzeren ringen in den
vloer. De getuigen doen hun mantels af en leggen ze
voor de voeten van den overste ; de diender stroopt zijn
mouwen op, de menschen dringen :naderbij. • De overste
begint luidop voor te lezen uit den Bijbel, maar wat - hij
leest verstaat Saül niet, want de, zweepslagen kletsen op
den blooten rug ; bij elken slag telt de diender :, « Eén !..
twee !... drie ! ... » ; de gegeeselde gilt en jankt en huilt,
terwijl zijn rug, vol roode linken, op en neer op den
vloer spartelt. En als de diender « Negen. en dertig !... »
telt en dan ophoudt, om zeker niet boven de veertig te
gaan, blijft het bloedende lijf roerloos op de steenen
liggen. .
Dan heeft de jonge Saül gewis niet gedacht, dat ook
hij eenmaal zoo op den vloer. zou liggen, als lasteraar
van God en de Wet.. Want onder den drang van huis en school en synagoog groeide de jongeling in den dienst van God, gelijkk
een soldaat in den dienst van den keizer. Dan mocht hij
veilig in de heidensche grootstad verkeeren, en naar de
godenfeesten kijken. . . .
Op het feest van Apollo, wiens zwaard te Tarsus
bewaard werd, hoorde hij de koren van knapen met
bloemenkransen -in 't haar, op de markt zingen voor het
-

.

-

-
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marmeren beeld van den god, daar hoog boven ' de koppen uit, met zijn twee honden, die hij den een bij . zij n
ooren, den ander bij zijn voorpooten vasthield. (27)
Op 't feest van Dionysius kwam de gansche stad op
de been. Door de groote straten dansten de beschonken
feestvierders, met wijngaardranken om hun hoofd en
druiventrossen over hun ooren, en zongen en joelden en.
riepen aardigheden naar elkander. Niet iedereen deed
mee, maar iedereen kwam op straat en lachte.
. Eénmaal 's j aars werden de oude goden van Tarsus, die door. de jongere Grieksche verdrongen waren,
uit den tempel op de stadsburcht gehaald en in processie door de straten omgedragen. De Baal van Tarsus,
de oude oppergod die nu Zeus heette, de god die wijn
en koorn geeft, zat op een vergulden zetel ; zijn linkerhand legde. hij op een langen skepter met een arend op,
in zijn rechter hield hij druiventrossen. en korenaren.
Sandon, die wellicht nog ouder was dan Baal,. reed
op een wagen ; hij stond recht op een leeuw met vleugels en . horens, had -twijgen in zijn één hand, en een
dubbelbijl en kroon in zijn ander. Vier jongelieden stonden om hen op den wagen en hielden boven zijn hoofd
een spits looverdak met een arend op.
De terrassen en balkoenen zagen bont van menschen, die juichten en riepen , en met de hand wuifden
en bloemen wierpen naar Baal en Sandon. •
-

-

-

;

-

,

Och ja, die feesten en optochten waren grootscher

en prachtiger dan de sabbatdiensten in de kale synagoog. Maar wat deed dat aan Saül ? Zijn. God was de
eenige, die der heidenen waren slechts houten en steenen beelden ; zijn onzichtbare God was overal, hun godenbeelden nestelden in tempels door menschenhanden
gebouwd.
Daartegen waren de Joodsche feesten heel wat gemoedelijker. Op Paaschavond werd niet getreurd omdat
er geen Paaschlam op den disch stond, maar smakelijk
geëten, een geurige beker wijn gedronken, gepraat tot
laat in den nacht ; en 's anderendaags 's morgens kusten
zij al de Joden die zij op straat tegenkwamen. Tegen het
Loofhuttenfeest omkranste vader de straatdeur met wilgentwijgen en bloemen, maakte boven op het dakterras
een hutteken van frissche boomtakken ; daaronder werd
(17) Bóhlig : Die Geistescultur von Tarsos in augusteischen
Zeitalter, bl. 23, 24, 38, 58, 60.
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acht dagen lang gesmuld aan gebraden rundsvleesch en
vooral aan zoetgesuikerd gebak. Op het feest van de
Tempelwijding namen zij naar de synagoog elk een citroentwijg mee, met gele citroentjes aan, wuifden daarmee na de lezing en onder de preek, en dansten na den
dienst op straat bij de deur der synagoog

... Zoo was Saul groot geworden. En toen hij op
school volleerd was, had zijn vader een tweede weefgetouw bijgekocht. Daar zat hij nu op zijn stoel, schooi
het spoel door de ketting dat het raam . hotste en
schokte, rolde het verschgeweven zeildoek rond de hot.
ten spil.
Maar 's avonds, na het maal van brood, boonen en
vijgen, zat hij bij den schijn van zijn -olielampje, niet
een bijbélrol op zijn knieën, en las daaruit over Israëls
blijde hoop en. den heerlijken Christus die komen zou.
,

Th. VAN TICHELEN.

Yam'

VAN JOANNES DEN GROOTE.
Illum oportet crescere, me autem minui.
J0. III, 30.

Evenals Maria haar levenslied in • een weergaloos
Magnificat heeft uitgezongen, evenzoo , legt Joannes, het
kind der nicht -Elisabeth, zijn ziel neer, in een zang van
ééne strofe, van éénen zin : wint hij het niet in lengte,
toch is zijn omvattingsvermogen breed en wijd genoeg,
èn om de essentie van Sint Joannes den Oroote, èn om
de kern van alle heiligheid -- * hoe verheven ook - te
omschrijven, en tevens diep genoeg om er meer over te
zeggen in zijn bondigheid dan de lijvigste in quarto's.
Illum oportet crescere, me autem minui.
Men.begrijpt dan best dat Joannes' leven en dat van
Maria de moedermaagd, in éénè lijn liggen, dat
hun hart een eender rythme slaat : zijn zij niet de twee
winden die de Christus' figuur het nauwste omsluiten ?..
God overstelpt hunne menschelij ke draagkracht bovenmate met genaden ; zij anderzijds ledigen hun
menschzijn tot vernietiging toe, om die volheid te kunnen ontvangen, en komen aldus- het dichst mogelijk bij
•

•

de heiligheid staan, die Christus, het menschgeworden
Woord, verpersoonlijkt.

Zoo brenge Hij ons dichter bij Maria, en Maria
ons nader bij Jesus.
Illum oportet crescere me autem minui.

Hoe groot de Vader Jnes wilde.
Gewijde boeken zijn zuinig op lofuitingen ; nochtans vind ik driemaal het epitheton • « groot » bij Joannes' naam, en nog wel in vergrootenden en overtreffenden trap : groot grooter -- grootst.
Terecht noemt men Joannes een wonderkind, want
voor en na zijn geboorte wemelen wonderè gebeurte^
nissen : verschijningen, mirakelen; waarvan Hij het middenpunt is.
Het Evangelie verhaalt : Een engel kondigt zijn
vader, den wierookofferenden Priester , in den tempel,
de geboorte aan, en voegt er aan toe « Brit enim magnus
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« want Hij zal groot. zijn voor den
coram Domino »
Heer" ; den profeet Elias zal Hij gelijkgesteld worden
(Elias' faam bloeide on« in spiritu et virtute Elia »
der 't Jodenvolk lijk die van niet een profeet.) Zacharias'
wantrouwen komt hem duur te staan.. Negen maanden
« permansit mutus » —. Elisabeth,
blijft hij stom.
zijn vrouw, wordt dan vruchtbaar als ze aan geen kroost
« in -senectute sua » --.
meer dacht
De Moeder Gods, de 'pas ' door den Heiligen- Geest
overlommerde maagd van Nazareth « even gebogen als
hij die hoort in zich een - stem » zingt de minderbroeder Hilarion Thans zoo bonaventuriaansch lief snelde
over het gebergte naar Hebron om hare bloedverwant
« abiit in montana cum festiná-^
de taak te verlichten
'Het zalig ontmoeten der twee godgezegende
tione »
vrouwen schept het magnificat : 't meesterstuk der
nederigheid dat de godsvrucht van twintig eeuwen in
even vrome bewondering en vereering heeft nagézongen.
Bij die woorden springt joannes op in den schoot zijner
moeder.. « exsultavit infans in utero » ' en wordt al; zijn
dus gezuiverd « et repletum est spiritu sancto »
geboorte ontbindt de tong zijns vaders « apertum est
die, door den Geest Gods bezield, proillico os ejus »
feteert : « Benedictus . Deus.... » en in vervoering begroet hij het onmondig kindje met den titel " : « Propheta
Altissimi ».
De geburen staan verstomd bij die buitengewone
gebeurtenissen
« factus est timor super omnes .: vici=
en zij luchten hun verwondering « quid
nos eorum »
putas puer iste erit ? »
« wat zal toch dit. Kind voorden?».
.
..
Het kind groeit op en wordt sterk van geest
« crescebat et confortabatur spiritu »
en verblijft in
de woestijn
« erat in deserto usque in diem ostensionis suoe• . ad - Israel » —, totdat opeens zijn uur gekomen. zijn stemme dreunt en - dondert, snijdt en geeselt,
scherp als een tweesnijdend zwaard « quasi gladium
acutum »
.
Hij doopt met een doopsel van' water, en gansch
jerusalem, gansch Judea, en al de omliggende bewoners van den Jordaan stroomen • naar - Hem toe, -- « .exibat ad eum Hierosolyma et omnis Judaea, et omnis regio . circa Jordanem ». — . Hij getuigt, ---- « et confessus
est » tot driemaal toe dat de Messias -tusschen de:
-

,

-

,

-
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« Medius auteur vestrum stetit
omstaanders staat,
en dan opeens is zijn taak afquem vos nescitis....»
geloopen,.... ede morgenstar gelijk, die uitpinkt, zoo
gauw de zonne uit den Oosten schiet, zoo dooft zijn
licht in deburcht van Macheronthe uit.
Voorzeker zulk een leven ware al groot. Nochtans
is het enkel zijn morgenlicht...
Het menschgeworden Woord gaat over Hem getuigen, en Hem vergelijken met hetgeen als het grootste gekend stond te dien tijde.
« Sed quid existis videre ? » « Doch wat zijt gij
« prophetam ?... etiam dico vobis et plus
gaan zien ?
« een profeet ? ja, zeg ik u, én
quam .prophetam ?
meer dan een profeet ! »
De Waarheid heeft gesproken : « Voorwaar, Joannes is grooter dan een profeet ! ». Bij die woorden...
komt het
" « Prophetarum laudabilis numerus
statig aangegaan, en ik huiver bij het- zicht van ' dien
stoet. Die . zon-beschenen bergtoppen van het oud verbond, geweldig om hunne taal, geweldig om hunne teekens, die Jahve als stralende bakens langs de baan had
zijn plichtvergeten volk -gesteld, opdat zijn volk,
den weg der gerechtigheid en der trouw niet zou bijster
.
worden.
Grooter dan de kleine, grooter dan de groote Profeten ; grooter dan Daniel die aan den MessiGs zeventig
j-aarweken. voorspelde : grooter dan Ezechiel die een
berg ontvleesde beenderen het leven terug inhlies ; groos
ter dan Jeremias die aan de zee der smart gedronken
had, lijk niet een, si est dolor sicut dolor meus ?
grooter dan Isaïas, die sprak lijk niemand sprak, dien de
Heilige Geest de schakel noemt tusschen Mozes en den
komenden Gezalfden ; grooter dan Elias, den vuurprofeet, die op een laaiende wolk den hemel inholde ; grooter dan David, den Koning, den zanger der goddelijke
barmhartigheid, — misericordias Domini in aeternum
cantabo
grooter dan Mozes, den reus uit het oud
verbond, die het slavenjuk der Egyptische Pharaons afschudde en het verbindingsteeken werd tusschen den
verliefden Jahve en zijne weerbarstige Bruid.. .
. Qrooter..: omdat Hij de syntheses is der profeten,
omdat zijn gezegend oog niet meer in het duister zocht',
maar omdat zijn vinger tegelijkertijd aanwijst en zijne
-

-

-

W--- ;

-

202

• VAN JOANNES DEN UROOTE

stemme dreunt : « Zie, daar is het Lam Oods ; Zie daar
om wien al de anderen gekomen zijn ! » Grooter... omdat aan Hem voor 't eerst uit 't Oud Verbond de Heilige
Drieeenheid geopenbaard werd « super quem vi« . ego vidi » --.
.
dens »
« Plus quam propheta ! » maar grooter zelfs dan
de apostelen
« Oloriosus apostolorum chorus » grooter dan die twaalf granietrotsen die ondanks stor
men en aardbevingen zonder tal, standvastig als de
Waarheid, het reuzengebouw der Christikerke stutten,
staat Joannes als* overgangspunt tusschen het Oud en
Nieuw Verbond : de laatste en grootste der profeten, de
eérste en grootste der apostelen. Ten bewijze : Hij ook.
Hij is van God gezonden « fuit homo mislus a
Deo »
; Hij ook geeft getuigenis van het Licht,
« sed ut testimonium perhiberet de lumine »
; Hij
predikt dienzelfden Jesus
« n edius autem vestrum
stetit quem vos nescitis »
, dat zijne slachtoffering
onze zege zou wezen -- « Ecce Agnus Dei » ; is zijn
woord, is zijn levensdaad Jesus niet ? -- « Illum oportet
crescere... »
; spreekt Hij zoo onbeschroomd vrij niet
als een apostel ? : « non licet
» slingert Hij Herodes
toe, en « Progenies viperarum » de Farizeën ; bezegelt
zijn onschuldig rood bloed de kracht zijner woorden
niet ? « me autem minui » .
Dit -heeft Hij met de apostelen gelijk ; maar Hij is
meer. Hij is de vóórlichter, wijl zij slechts nalichters
zijn ; Hij gaat voor
« praecedet ' ante illum.
; en
baant den. weg, Hij is den ontginnen
« Parate vlam
Domini » van den weg dien de Heer
de Messias zou begaan ; de anderen zullen hem slechts voortzetten.
Andermaal getuigt het Woord.
« Inter natos muliérum non surrepit major Joanna Baptista »
« Onder
allen, die uit 'vrouwen zijn geboren is er geen grooter
opgestaan dan Joannes Baptista ! » •
De andere Joannes, de ziener van Pathmos, die eens
met Andreas zijn leerling geweest is, maakt dit ontzagwekkend woord in het Proloog minder duister. In de
eerste verzen voert Hij ons in een nooit nagevlogen
vlucht vèr boven den hoogsten top .van het menschelij k
zien en bevroeden, en duikelt dan in de diepste wielingen
der Godheid. Hij opent vergezichten die het doorpeilendst oog ontsnappen, en in een eenig-eeuwig schoon
hymne zingt IHij de mede-eeuwigheid van het- Woord
--

-

-
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Verbum in den schoot des Vadérs, zijn werken buiten
ten afgunste van een Phidias
zich : en dan beitelt hij
in menschelijke woorden het diepste Oodsgedacht uit.
En zie... op een plan, waar de Godheid van alle eeuwigheid troont, en dat Ze met Hare volheid vult, op dat
zelfde plan is er plaats vergeef me die woorden --=voor twee menschen : de Vrouwe " Verbum caro factum en naast die, ik wil wel, vèel lager Joannes
nis, het Baculum waarop de Vader steunen moest,wilde
de Dooper, de man der Voorzienigheid, het Vás electiode Zoon behoorlijk zijn taak vervullen,, de spiegel, die
het Licht moest weerkaatsen, de laatste en grootste figuur, de vriend des Bruidegoms, de paramymf.... .
Moest ik voor Michelangeliolo's Mozes staan, me
dunkt, ik zou me zoo vernietigd niet gevoelen...
Hoe klein de Geest joannes wilde.
Had de Vader Joannes met zoo'n bijzondere voorliefde gekoesterd, de Heilige Geest zou niet onderdoen r
had de Vader Hem groot gemaakt, de Geest wou Hem
klein. Dit wonderkind zou een boetekind worden....
Wordt het niet geboren uit een onvruchtbare moeder ? « eo quod esset Elisabeth sterilis ; luidt het
bevel van den Engel niet vóór zijn ontvangenis « wijn
en bedwelmenden drank zal hij niet drinken « vinum et siceram non bibet ». Dit is enkel het voorspel

van zijn leven, want toen Hij zes maanden in. den schoot
zijner moeder getoefd heeft, neemt de ;'Heilige ' Geest
zelf de leiding van dit kind op zich — « , et spiritu sancto
replebitur adhuc ex utero matris suae » .
Nooit verweefde de verheven Wever soepelder garen, nooit kneedde de sublieme Pottenbakker wakkerder
klei.... nooit een weigering, nooit een aarzeling... 't Kind
kent maar een ordewoord : « Excelsior ». 't Kind
zegde ik —, maar merkt de Heilige Ambrosius op, er is
geen reden om hier van kindsheid te spreken... want
« tempus siletur infantiae eo
Joannes was nooit kind
quod - infantim impedimenta nescivit laat die vrome operking overdreven toeschijnen,een feit staat vast:
wat Elias in volle rijpheid der jaren eerst aandurfde,
volvoert Joannes, toen Hij waarschijnlijk nog geen tien
lentes .had zien ontluiken (de Vaders meenen dat joannes 't zij op drie, 't zij op zeven, 't zij ten laatste op
tienjarigen leeftijd naar de woestijn. toog).:.
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Evenals in het boek der ,Genesis God boven de wateren zweefde, zoo blijft Gods geest boven Hem,. en
spreekt in Hem eer, tale, die de groote Paulus in gemitibus inenarrabilibus betitelt : én daar die stemme op zekeren dag niet afliet, verlaat Hij Hebron,....sterk onder
de hoede van den Geest ; Hij groet zijnen grijzen vader,
en zijne * oude moeder voor 't laatst, met zijnen hoofdknik . die de amberblonde lokken in de zonne doen gudsen als een goudregen ;_ en dan gaat Hij voor altijd weg,
en keert niet eenmaal om.
En onwillekeurig denk ik • aan Longfellows Excelcior... Zoo moet joannes gegaan zijn... Dien dag had
Hij alles verloren... dien dag had _ Hij alles gewonnen..,
al kropt het Hem in zijn keel bij het avonduur als dé
verlatenheid haar koudkleed over zijn tengere schouders.
schudt .; zijn oogen stralen, zijn mond plooit tot een
zegelach, en zijn stemme een bazuin gelijk galmt
dat de doodsche heuvelklingen er van verwonderd nagalmen : « Excelcior ! ».
Wat wacht dat kind aan die doodschè Doode Zee ?
wat schelen. Hem haar zoutvelden ? Exelcior ! die akelige eenzaamheid ? Excelcior ! wat die- schroeiende hitte
binst den dag ? die . bijtende. koude binst den nacht ?
Excelcior ! die hijgende dorst ? die nijpende honger • ?
Excelsior ! en van geluk gebroken valt Hij plat ter aarde
neer en zingt in vervoering den Psalm : « Laudate
pueri .... ».
Hoe lang die goddelijke bedwelming duurde weet
Ood" alleen ... bij ontwaken staat Hij verwonderd, en in
grootmoedigen greep legt Hij de kleederen af die moeders liefde voor Hem .geweven had..., zoo breekt . de
laatste band die Hem aan de wereld bindt... « laqueus contritus » .
Nu eerst begint het werk voor goed « paratum
cor meum, Deus, » de Geest opent zijn oogen, en- ont"
steekt een licht in Hem, dat 'met den dag gaat groeien
even als een rijzende vlam. . .
« Ik ben die ben, spreekt Hij Hem. toe in zijne zonderlinge tale, Gij zijt die niet is ». Die gedachte zou 'Hem
nooit meer verlaten, maar het richtsnoer worden van . zijn
denken en bidden, van zijn vasten en boeten-. Ziet Gij
dit haveloos kind met zijn lange lokken die Hem - zwieren
om den hals... alleen voor God verdiept in die gedachte...
0 konden die krijtwitte zandkorrels van die streken
.
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getuigen wat die zongebruinde jongen, daar twintig jaren, vijf en twintig jaren lang wrocht, kon de lucht, de
warmte, het schroeien, het branden van zijn. verzuchtingen, van zijn hart herhalen, kon de stilte vertellen hoe de
eenzaamheid die ons, wereldlingen afschrikt Hem
meer van C od sprak, dan al onze boeken en traktaten ;
hoe zijn dag, hoe zijn slapelooze nacht een onderbroken
benedicite bad ; hoe zijn mond aanbiddend de Psalmen,
en der profeten ingegeven woorden herhaalde..:.
. Hij is een levende Askesis geworden geen zachtheid, geen hulp, geen troost, aan alles gestorven lijk een
naakte boom des winters, maar innerlijk getooid als een
bloesemende kriekelaar... Vraag aan Jan van Ruysbroec
hoe de Heilige Geest een ziel, die in zich een afgrond
heeft gegraven, met bloemen kan opsmukken.
Die Lente kon niet blijven duren, de Zomer zou - de
vrucht rij pen.
Zekeren dag nu, stuwt de Geest Hem en spreekt
«. Ga, de tijd is gekomen ! Ga ! »
En aan den oever der Jordaan staat een man" met
kemelhaar gekleed, uitgeboet, groot in zijn geloof, . sterk
In God.
Het volk stroomt Hem toe, zijn naam wordt met
eerbied verspreid maar dadelijk spreekt . de Geest in
Hem en Hij roept : « Ik ben niets,. maar ná mij komt Hij,
die - mij voorgekomen is, wiens schoenriem ik niet waardig ben te ontbinden » « Non sum ' dignus ut solvam
ejus corrigiam calceamenti ».
Jesus komt om gedoopt te worden, « Joannes
autem prohibebat eum dicens » Joannes' nietigheid
verzette Zich en zeide : « Ego a te. debeo baptizari, et tu
venis ad me ? » « Ik moet door.- Ugedoopt worden,
en gij komt tot mij ? >> maar omdat de Meester, gebiedt
gehoorzaamt de nederige dienstjongen, de slaaf van den
Geest Gods.
Aan Farizeën en Levieten antwoordt Hij, dat Hij
« quia non sum «ego Christus »
•
noch de Christus
noch Elias — « 'non sum » — ; noch Profeet « non »
is, maar enkel de stemme van een roepende in de
woestijn « ego vox clamantis • in ' deserto » In , der
waarheid nederiger vergelijking kan men moeilijk uitdenken. .
Nog verder . gaat Hij', en: wijst zijnen besten
« ziè '-daar
discipelen jesus aan « Ecce Agnus Dei ! »
-

-
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het Lam Gods »
« et secuti gunt Jesum » — en ze
volgden Jesus. 0 onbaatzuchtige, zichzelfverloochenende
joannes, wij bewonderen U !
Zijn discipelen schijnen vertoord, omdat hun meester er zich zoo weinig aan gelegen laat dat die jesus—in
wiens voordeel hij meermalen getuigde nu ook doopt,
en vele discipelen aanwint en er zelfs van Joannes afwint ecce hic baptizat, et omnes veniunt ad eum ». —
En Hij berispt Hen; en bekent het dat Hij de Christus niet is
« sed quia missus sum ante illum » -« maar ik ben gezonden, voor Hem uit » en om eene
weervraag te voorkomen, spreekt Hij in al zijnen .eenvoud « ik ben de vriend des Bruidegoms » « amicus
sponsi, qui stat et audit eum., gaudio gaudet propter vocem sponsi » « die staande naar Hem luistert, en
zielsverheugd is door de stem des Bruidegoms ».
Later, als de vuige Herodes Joannes' rechtschapen
woord met ketenen wil binden, zendt Hij zijn leerlingen
zelf naar Jesus, want Hij wilde, Hij durfde geen getuigenis meer afleggen ; van zijn taak had Hij zich voorbeeldig gekweten, het woord was aan het Woord des
Vaders ; en toen de discipelen wederkeerden, is hij innig
verheugd, omdat zij nu wisten dat de Komer waarvan -de
Profeten ' geproken hadden gekomen was, de teekens die
HIJ verrichtte waren het bewijs ervan « quia caeci
vident, claudi ambulant, leprosi mundantur, surdi audiunt, mortui resurgunt, pauperes evangelisantur » en
Hij Joannes, de voorlooper -- -« quidem signum fecit
nullum » deed geen enkel wonderteeken, dat wisten
ze..
r

-

-

Hoe gelijkend de Zoon Joannes wilde.
0 J.oannes, wij buigen voor - U ons hardnekkig hoovaardig hoofd. Gij waart een afgrond van nederigheid
om onze bergenhooge hoogmoedigheid uit te boeten.
Die wondere tale die de Heilige Geest in zijne ziele
fluisterde, de daden, die Hij gansch gewillig aan dien
hoogsten Raad, stelde, konden niet anders dan Hem gelijkend aan Jesus maken, die het toonbeeld aller Heiligheid is. . .
De Zoon van zijnen kant, liet toe dat de gelijkenis
zoo treffend zou wezen, dat Hij als logisch gevolg van
Joannes zou optreden, en dat het Joannes' innigste
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vreugde zou wezen, te mogen verdooven- bij het dagen
zijner zonne. Illum oportet crescere, me autem minui.
Zoo het oud verbond het nieuw verzinnebeeldt, zoo
.is het ook . een figuurlijke voorbereiding van den Messias ; elke vooraanstaande persoonlijkheid uit, het . oud
verbond schijnt er dan ook het hare toe bijgedragen
te hebben om, 't zij door handelingen. 't zij door geschriften, de schets, de figuur,
die de Messias moest
verbeelden
, met den tijd duidelijker te doen uitkomen.
Joannes is de -syntllesis al dezer -figuren en zinnebeelden die in Hem schijnen samen te stroomera, om tot
één volmaakt beeld te versmelten, zoodanig dat Hij zelf,
als weerkaatsing van den Messias, op zijne beurt voorzegd en voorafgebeeld is geworden.
Aanhoort geweldige profetentaal en ziet Joannes
uit den nevel der tijden rijzen !
Isaïas . neemt het woord : « Hoort, gij eilanden, en
luistert toe, gij afgelegen volken ! De • Heer heeft mij geroepen " van de geboorte af «Dominus ab utero vocavit me » — van den schoot mij
ner moeder aan heeft
hij mij mijn naam vermeld. En hij maakte mijn mond
als een scherpsnijdend zwaard ; onder de schaduw . zijner handen beschermde hij mij, en hij. maakte mij als
tot een uitgelezen pijl « sagittam electam » en -hij
zei : « Zie, ik heb .0 aangesteld tot een licht voor de
heidenen « ecce dedi te in lucem gentium » opdat
ik Jacob tot Hem zou terugleiden « ut reducam Jacob ad eum. ».
..
Isaïas, • de groote onder de grooten... een figuur van
Joannes ! •
En Jeremias, de zielroerende, hoort...«.God spreekt.
« Eer ik u in 's moeders lichaam vormde erkende ik U,
en eer gij uit den moederschoot kwaamt heb ik U geheiligd, en U den volkeren tot 'een profeet .aangestèld « et prophetam -in gentibus dedi te »
; Gij dan., omgárd uw lenden, -- « tu ergo accinge lumbos tuos »
en sta op, en . spreek - tot hen alles wat ik U gebied -« et surge et loquere ! »
Malachias komt de schets afwerken .: «" Zie ik zend
mijnen engel en Hij zal den weg bereiden voor mijn aanschijn...-- « Ecce ego mitto angelum meum » —.
Ei, zelfs Elias de Thesbiet, wiens stout gesproken
woord- gróoten en koningen deed beven, die de woestijn
,

-

-
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met haar eenzaamheid had gehuwd... was enkel een
beeld van Joannes, den Koning der Woestijn, den prins
der boetvaardigheid —. « in, .spiritu et virtute Elite ! »—.
De tijden van vervulling zijn gekomen.
De Engel Gabriel kondigt - aan Zacharias de geboorte van Joannes aan : • « Gij zult het kind Joannes
noemen » « vocabis nomen ejus joannem »
De Engel Gabriël kondigt. Maria de geboorte - van
Jesus aan : « Gij zult hem Jesus noemen » « vocabis
nomen ejus Jesum » .
Joannes wordt uit eene onvruchtbare moeder. Jesus.«.
uit eer! moedermaagd : beide mirakelkinderen.
Joannes' geboorte zal vreugde baren «- ..multi in
nativitate ejus gaudebunt » .
Jesus' geboorte wordt aangekondigd als een grootti
vreugde : « Evangelizo vobis gaudium magnum quod
erit omni populo ».
. De 'geburen van Elisabeth staan verstomd bij al die
wondere dingen
« super omnia montana divulgabantur verba haec et mirati sunt universi »
en over geheel het -gebergte van Judea werden al - deze woorden
verbreid.
Toen de herders van Bethleem hun wedervaren vertelden, verwonderde men zich « et omnes qui audierunt, mirati sunt ; et de his, quae dicta erant a pastoribus ad ipsos. »
Van de kindsheid weten wij Weinig - of niets af.
Sint Lucas zegt van Joannes : « puer autem crescebat
:et confortabatur spiritu » — « het kind nu groeide op
en werd sterk van geest » ; van Jesus : « proficiebat sapientiia, etate et gratia co-ram Deo et hominibus »
« en Jesus ging vooruit in wijsheid en leeftijd en behagelijkheld bij God en de - menschen ». .
. Beide zonderen ze zich af tot den ouderdom van
dertig jaren ; hun inzet is dezelfde : « Pcenitentiam
agite, appropinquavit regnum coèlorum » « Bekeert
u,. want het rijk der hemelen is nabij... Ze doopen beiden;
zij omringen zich met leerlingen ; het volk hangt aan
hun- lippen ,•' barmhartig voor hen die het ernstig meenen,
ongenadig tegenover de schijnheiligheid der Farizeën
en Saduceën. - Noch Joannes,. noch Jesus heeft een steen
om het - hoofd op te rusten te leggen... .
•.Herodiades' haat en Herodes' lafheid kosten Joan.-

.

.
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nes het leven ; der Sanhedriten haat en Pilatus' - -lafheid
Jesus' leven.
...
Die gelijkenis gaat nog verder : Zond men aan joannes geen leerlingen om hem té vragen of Hij de Chris« ne forte ipse esset Christus » « quia
tus niet was
non sum ego Christus »
; en toen Jesus aan zijn
discipelen vroeg wie de menschen zeiden dat Hij was,
antwoordden zij dan niet : « alii Joannem Baptistam ».
Zeide men- niet bij het zien van J werken
« Joannes de Dooper is van de dooden opgestaan ».
« quia Joannes Baptista resurrexit a mortuis »
Was Herodes soms ook van dat gt dacht niet . ?...
« quem ego decollari Joannem, hic a mortuis resurrexit » « Joannes, dien ik onthoofd heb, die is van
de dopden opgestaan »...
0 Joannes dit is uw laatste en, grootste titel ; een
schrijver heeft gezegd dat een man op veertig jaren verantwoordelijk is voor de uitdrukking van zijn wezen ;
men heeft geschreven dat Franciscus, .de Poverello, uwe
evenknie uit de XIIIe eeuw, zijn laatsté levensdagen een
Christus geleek ; o Joannes, Gij waart al inwendig
er uitwendig, een andere Christus toen gij in de volle
rijkdom van uwe mannelijkheid amper dertig jaren oud
waart.
Evenals het Jesus' voedsel was den wil des Vaders
te volbrengen, evenzoo was uwe eenige bekommering
.

-
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Jesus te doen groeien... Illum oportet crescere : Illum....
Illum...

Hij was het Licht « lux hominum » •
Gij waart de Godslamp, « lucerna ardens » ,
die brandend van liefde danste in den schoot uwer moeder, toen Maria, de levende Remontrans, binnentredend
uwe moeder begroette .
Gij waart de Godslamp : die het zicht- der menschen trok bij uwe geboorte, en door de wondere felten die ze vergezelden een voorteeken werd, dat er groote gebeurtenissen 'op til stonden
(Jij waart de Godslamp, die toen de tijden gekomen
waren, in de duisternis stralen afwierp, die Gij zegdet
ontleend te hebben aan het ware Licht dat korrend was.
Gij waart de Godslamp, die in ongemeene klaarte
klaarde, toen het Licht temidden uwer omstaanders
stond, en zij in hunne verblindheid schuldige of onden glans niet merkten.
schuldige
.
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Gij waart de Godslamp., die brandde zoolang Hij
vilde, en doofde op een wenk... Uwe taak was vervuld,
want de stemme des Bruidegoms hadt Gij zielsverheugd
aangehoord « gaudio gaudet propter vocem sponsi »
en die vreugde was U ten volle geworden. « Hoc ergo gaudium meum impletum est »
,

0 stemme van een roepende in de woestijn,
0 schijnende lamp,
Door den wind bewogen riet,
0 maagdelijke boeteling,
Belijder en Martelaar ,
Laatste en grootste Profeet,
Eerste en grootste Apostel,
Bruidsjonker van den • Bruidegom,
Volmaakte Figuur en
Voorlooper van den Messias,
Andere Christus,
O" joannes de -Groote,
U begroeten wij !
Laai Gij ons aan lijk
Knetterende Sint- J ansvuren !
•

Jozef VAN REUSEL.

^A^

SINT JAN,

Ut unum sint.
Zoo zong uw ziel : want niets in u zei neen,
nu 't Goddelijk WoQrd zijn liefdeplan ontvouwde
gelijk het nooit ontvouwen werd voorheen.
tod sprak, en 't was' alsof hij sprékend bouwde
een tempelhal, gelijk een menschelijk oog,
hoe begenadigd ook, er nooit. aanschouwde.
't Gewelf ! Wie sluit het ginder eindloos hoog ?
De Vader doet het, en de Zoon verbonden
door eene Liefde : 't is één drie-ééne Boog.
Daarhenen moeten van de lage gronden
als zuilen en als muren opgezonden •
wij, met God zelf één schoon voltooid geheel !

**
Wie zal zoo flink hanteeren het truweel,
wie zal de degelijke mortel vinden

om zoo te bouwen het geheel dat deel
naast deel zich stevig in 't geheel laat binden ?
Dat zal de Meester metsend met zijn Bloed
waar zijn ze, die zoo bouwden en beminden ?
-

welk kunstenaar was ooit zoo naamloos goed,
dat hij zijn bloed verarbeidde in zijn werken ?
Niet één was zulken moeds, noch was zoo vroed.
Dat doet alleen de oneindige. Liefdesterke ;
doch ook geen tweede bouwde zich een kerke,
Waarin zoo gansch de geest des Meesters leeft i

Zijn (leest, en Zijns Vaders Liefde, geeft
aan dezen bouw een levend liefdejapen,
waardoor het al naar 't ééne sluiten streeft

SINT JAN

212

daar boven : (Jod en 't goddelijk welbehagen,
Sint Jan, Sint Jan, hoe juicht uw ziel, nu gij
die kerk vóór uw verbeelding op- ziet dagen.
(Jij zijt gewis verrukt en veel te blij
om met denmond nog wijze taal te spreken,
maar gij, die - néderligt aan Jezus' zij,
moogt ongestoord uw tranen laten - leken
en 't vat van uw gevoelens laten breken
op Jesus'• Borst : • :gelukkige • Sint Jan !
.

Gij waart, naar Jesus'. woord, een twijgje vans
den wijngaard dien . de malsche .lentesappen
doen zwellen.' Och, hoe zijn' de blaren dan
-

;

-
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of zij rood bloed - den milden stam ontsappen.
Zij zijn zoo schoon als later ..druiven zijn,:.
Gij waart een jonge. twijg die scheen te ontsnappen
,

uit Jesus' Hart. vat is niet bloot een" schijn
gij - .leeft uit - Jesus' Hart. Uw -harten hebben
een zelfde. levenssap : -geen ' strj d om - mijn
-

en dijn stoort beider zelfde vloed en ebbé..
zij laten zich door ééne liefde omwebben,'
en, 'slechts 'vereenigd zijn -de harten schoon .•
Jan. HAMMENECKER.
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Zoo sliep op den dorpel van de :woning, welke heel
zijn wereld was geweest, de arme verstooteling, die er
zijn leven voor had geofferd. En Jan herinnerde zich
zijn eigen oordeel over den onnoozele, op den avond
toen hij dezen door de heide was gevolgd : -« Trouw als
een hond, voorzichtig als een kat ». De trouw had over
de voorzichtigheid gezegevierd en als een held was hij
gestorven, degene, die nauwelijks als een mensch werd
aanzien ! .
« wat- een les », .dacht de jongeling, « en van hoeveel grooten zou het afschrift even eervol wezen ?. . . »
XXI X.
Een paar uren. na Jan Sloedts verliet een bende
ruiters Antwerpen. .
Ze droegen stadskleurén en voerden stokken, ..in 't
wit en rood geverfd... Ze ondervroegen al de voorbijgangers en bezochten al dè herbergen. overal vertelden
ze. naar een man op zoek te zijn, die . Fransch agent
was • en aan de opsporingen van 't Magistraat had weten
te ontsnappen: Zij waren het er niet eens over, - of
hij in een hooiwagen . of op den bok van een bierkar
had weten buiten te geraken, wel fluisterden ze hier
en daar den lieden in het oor, dat niemand minder dan
Ritsaert van Wetteren het doel was van hun . opsporingen. Ze hielden vrouwen en kinderen aan en snuffelden
in« hooioppers en rietgorzen. Ze deden zoowel en zooveel, dat ze al hun tijd verloren en aan het wild, dat
ze jaagden, de kans gaven om te ontsnappen. Ze hadden. onderwege honden meegenomen en kwamen onder
luid geschreeuw en gebaar uit de Polders Merx•m binnen, op den tijd, dat ook Jan er zich op den terugtocht
bevond. Deze vernam van hun opsporingen. en had . be
hagen in hun i, jver. Ware hij minder . haastig geweest,
hij zou zich bij de zoekenden gevoegd hebben, maarde
gedachte aan zijn vader, die op nieuws van Den Berk
wachtte en er hem een verwijt van. zou. doen zich met
zaken, die ..hem niet aangingen bezig te houden, weer
hield hem. Zoo liet hij de ruiters aan hun opsporingen
-

-

214 BEROERELIJKE TIJDEN
en reed verder. Vol gedachten bereikte hij de stedepoort,
waaraan dubbele wacht stond en hij over zijn eenzelvigheid en reis ondervraagd werd. Ook over Ritsaert
van Wetteren 'en de réizigérs, die hij ontmdet had, werd
hij gepolst en kon hij berichten niets .te weten ; als
hem eensklaps de priester-krijgsknecht in het gedacht
kwam, over .-wiens haast hij zich verbaasd had. En
opeens wist hij het met zekerheid : dien man hadde
men moeten snappen ! Voorzichtig van de rol van
ondervraagden overgaande tot die. van vrager, deed
hij zich inlichten over den persoon en het uitzicht van
dengene, die opgezocht werd, en weldra had hij er
zekerheid over : Ritsaert van Wetteren was het geweest
met wien hij zich binst zijn reis uit Holland op de baan
had bevonden ; Ritsaert van `]Vetteren was het, die hij
ook nu nog ontmoet had. De uitrusting als krijgsknecht
was even goed een vermomming als die van geestelijke :
beiden dekten den sluwen, doortrapten afgezant van
den Franschen koning ! Jan Sloedts verwonderde er zich
over, dat juist hij zich tweemaal op den weg van den
onverlaat had bevonden en hoe die het aangelegd had
ongekend de stad in en uit te rijden. Toen dacht hij
er ook over na hoe laat zijn ontmoeting met den vreemdeling had plaats gehad er_ op wat afstand van den
gezochte de zoekende ruiters zich hadden bevonden.
En dan wist hij het- met zekerheid : 't wild was - lang
uit de voeten ; de jagers zouden onverrichter zake terug
keeren ! Hij was op het punt dit aan de omstanders mee
te deelen, als de gedachte aan zijn vader hem terug
hield. á Zwijgen is onverbeterlijk », had deze hem steeds
voorgehouden. Zoo, om niet in de bekoring te geraken
toch zijn vermoedens uit te spreken, zette hij ijlings zijn
tocht voort en kwam met een vollen zak nieuwstijdingen
in de Hoogstraat aan. .
-

xxx.
Het stadhuis was, zooals we reeds gezegd hebben,

te dien tijde nog het oude, middeleeuwsche optrek, dat

weinig jaren later zou vervangen worden door het weidsche gebouw, dat nu nog aller bewondering wekt. Het
bestond uit vier afzonderlijke deelen, elk ' onder, zijn
eigen dak staande, maar welke inwendig verbonden
waren. • Het eerste deel, waarin zich, boven een steenen
stoep en tusschen twee • getraliedè en afgeronde vensters
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de ingang bevond, onder vorm van een lage deur in een
hoog portaal, was versierd met twee nissen, elk de beeltenis van een krijgsman vertoonend. Uit den hoogera,
smallen trapgevel sprongen op dakshoogte twee gekanteelde zeshoekigé torentjes met een steenen spits
en dragend even als de dakvorst, elk een grooten, zwevenden vogel. Een open galerij, waarboven een breede
luifel uitstak, verbond die torentjes, welke langs den
achterkant van het gebouw herhaald waren, en gaf op
den - grooten zolder lucht en klaarte.
Het tweede deel, dat op hooge, luchtige kelders
gebouwd was, vertoonde boven de zeer smalle vensters
van de benedenverdieping, een soort houten loggia, - die
op uitspringende balken rustte, en blijkbaar, binnenin,
de verbinding vormde tusschen de andere vertrekken.
De -twee overige deelen hadden beiden een spitsen
gevel en een scherp dak, maar het derde was veel kleiner dan het vierde, dat de eigenlijke raad- en vergaderzá•l bevatte.
Die zaal had den vorm van een langwerpig vierkant en was spaarzaam door drie ramen verlicht, die
op het • Marktplein uitgaven. Hoewel die zaal hier en
-daar- met een wapenrek, een paar schilden en vlaggen,
een enkelen reusachtigen koffer gestoffeerd was, gaf ze
over het algemeen den indruk van naakt- en rauwheid,
maar de mannen, in hun donkere, fluweelen kleereg,
die onder den zwaren luchter aan en rond de tafel zaten,
welke in het midden der zaal opgesteld was, vormden
een levendige groep. Het waren allemaal vroede en
wijze mannen uit de beste standen, zooals ze daar bijeen zaten, Antwerpen nooit meegedaan hebbend aan
het euvel, waaraan zooveel ander steden hebben mank
gegaan, namelijk van mannen zonder aanzien en zonder
gezag aan het hoofd der gemeente te plaatsen. Daar
zaten immers bijeen de schoutet, Willem van de Werve,
behoorende tot het oudste geslacht van het markgraafschap, het geslacht namelijk, dat reeds bij de -wieg van
de stad waakte en tot heden onder de aanzienlijksten
meetelt ; Lancelot van Ursél, de burgemeester, die, toen
Zwarte Maarten voor de stad verscheen, in eigen persoon en in tegenwoordigheid der " gemeentenaren, onmictdellijk onder de wapens geloopen, aan den' heer vair
Spangen 't zweerd toevertrouwde, zinnebeeld van Antwerpens krijgshaftigheid ; die zelfde heer van Spangen,
-

-
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die zoo goed de vesting in staat van tegenweer had
gesteld, dat de Celderaar er zich. niet eens had aan
durven wagen. ; Reinier van Chálons, de markgraaf, aan
wien de veldheer zich zoo stout had vergrepen ; eindelijk de schepenen en schrijvers en hooge ambtenaren
der. stad. Voorwaar, een indrukwekkend gezelschap,
goed geschikt om een jongen man, in het geval van
den koopmanszoon, ontzag in te boezemen. En toch
had deze den weg van zijn woning naar het stedehuis
i-net volmaakt rustigen stap afgelegd ; zonder de minste
gejaagdheid had hij in de voorzaal, waar de deurwaarders uit - en 'in liepen, zitten wachten, dat het
zijn. beurt werd. vóór de .heeren te verschijnen, ja, het
was met een kalme fierheid, die . dubbel gunstig zijn
jeugdig, . haast nog kinderlijk gezicht deed uitkomen,
dat hij de . kamer ,betrad, waar men hem onderhooren
zou en onder de oogen verscheen van de geduchten,
hier tot een soort rechtbank vereenigd, en voor wie hij
zich te verantwoorden zou hebben. Hij wist, dat de koningin, weer eenmaal uit - haar zwaarmoedigheid ontwaakt en in een van die plotselinge opwellingen, die
WO vaak bij heer voorkwamen, bij monde van den
sciioutet de zaak voor de 'schepenbank had gebracht en
de klacht . tegen hem . had ingediend, die de goedige
Markgraaf misschien achterwege zou gelaten hebben
en was er van overtuigd, dat geen voorspraak en geen
tusschenkomst van gelijk wien ook, in geval hij plichtig
werd bevonden, de straf zou kunnen afwenden, die hem
zou treffen, en toch was het met een groote en rustige
zekerheid, dat hij voor de tafel verscheen, waaraan over
zijn lot zou beslist worden.
Want in den binnenzak van , zijn wambuis en op
.zijn hart, dat zoo regelmatig klopte, droeg hij in voldoenden staat van bewaring, een papier, dat hem ten
overvloede en zonder den minsten twijfel rechtvaardigen
zou, en dat papier was de onderschepte brief zelve:
Want deze was het en geen andere, die de arme.
doode Slijkmoos in zijn verkrampte hand hield, waaruit
jan . hem met de. grootste moeite had losgemaakt.
Wie zal er den gedachtengang uitleggen, waardoor de arme drommel was gegaan, op den nacht,
waarop hij den slaap zijns meesters bewaakte— om. er
toe te komen uit den reiszak van dezen den brief weg
te. nemen, welke deze zoo . onvoorzichtig -geweest was
-

.
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hem te toonen ? Want wie weet den stillen arbeid dér
hersenen te volgen, waar deze een gedachte opnemen
en er aan bouwen, tot die gedachte is omgezet in een
daad ? En waar de gedachte in kranke hersens huist,
wie weet de kronkelwegen op te sporen, welke dié gedachte bewandelt ? Een zaak echter was duidelijk;
Slijkmoos had van de mededeeling van Jan zooveel.
begrepen, als dat deze den brief als iets zeer kostbaárs
aanzag, iets, dat in geen geval mocht verloren gaan.
Meenende zijn meesters een dienst te bewijzen, met hun
iets te bewaren, waaraan ze hielden, had hij zelve dit
iets tot zich genomen en op zijn manier in veiligheid
gebracht. God wist, waar de brief gezeten had, de veér'tien dagen, dat hij vermist werd. In een hollen boom
misschien of onder een steen op de heide ? Of op de
borst zelve van den onnoozele, die noch dag, noch nacht
het kostelijk stuk uit zijn handen had %gelaten, het, op
het laatste" oogenblik en toen hij zijn krachten voelde
weggaan, te voorschijn halende ? In allen gevalle, daar
was hij weer, de brief. Jan had hem en bezat hem en
kon hem den magistraten voorleggen en ter hand stellen.
En de kostelijke brief, weer in de handen komende van
dengene, die hem geschreven had, zou zelfs aan de
kwaadwilligsten bewijzen, dat het onderscheppen van
het papier niet in het minste verband met de hinderlaag
stond. Want, waar kon betoond worden, dat noch Van.Rossum noch iemand van zijn gevolg ooit den brief had
in handen gehad, wie zou er durven beweren hebben,
dat deze daarop een handeling had gebouwd ?
En dat bewustzijn was het, dat Jan Sloedts ' sterkte
en gerustheid gaf. . . .
En dat hij niet te vergeefs op den teruggevonden
*brief, als zijn goeden pleitbezorger gerekend had, bewees "toen hij weer buiten kwam, de zegevierende
glimlach, waarmee hij den trap afstormde, tot grootte
verwondering der voorbijgangers de straten doorvloog
. en een poos later, hijgend en vermoeid, maar fier en
gerechtvaardigd, vOór zijn vader' en overige familieleden
verscheen. .
XXXI.
-

-

Weinig menschen in Antwerpen kenden den Vórdenstein, die voor de gewone wandelaars te ver was.
en te wijd van de gróote baan af lag om in het voórbij^
-
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gaan bezocht te worden door de reizigers, welke naar
Holland togen of er - van terug kwamen. ' Maar nu
de Gelderaars er huls in hadden gehouden en Van
Ross.um er zijn hoofdkwartier van gemaakt had, werd
het oude landhuis plotseling het doel van - menigvuldige
uitstapjes. -Iedereen wilde de . plaats zien, waar de. be-ruchte veldheer verbleven had, alsof iets van hem was
moeten blijven hangen aan de stomme muren, die op
hem hadden neergeschouwd ; iedereen ook zocht er
zich rekenschap van te geven, waarom dit buitengoed,
dat -niets bijzonders had, noch in bouwtrant, noch
anderszins, voor de vlammen gespaard was gebleven,
waar al, wat in het. bereik lag, overigens in rook en
vuur was opgegaan, — maar met uitzondering van strooi
en pluimen en keukenafval, die overal waren verspreid
gebleven; van ledige fl.esschen en achtergelaten oorlogsgerief ; van vergeten dekens en zadels, die van een
haastig vertrek spraken, was aan het huis en de bijgebouwen niets bijzonders te zien. De kapel op den
tweesprong was ongeschonden en prijkte altijd met het
wapenschild van de familie, aan wie ze behoorde ; de
stallingen lieten altijd de plaats open voor de paarden,
waarmee het gezin uit de stad kwam ; het huis had al
zijn meubels behouden. Wel hadden de ruwe krijgslieden hier een stoel gebroken, daar een slot afgedraaid,
maar in hoofdzaak . hadden . ze niets vernield. Alleen in
de kelderingen was veranderd : de groote wijnvaten,
die er te koelen lagen en die, toen de Gèlderaars aankwamen, zoo goed vol waren, nu verdacht- helder
k)inkènde....
Ook heer Bernard had den pelgrimstocht willen
doen, nadat hij, bij den terugkeer van zijn zoon. en op
diens verhaal' den Berk had bezocht ten einde over de
uitgestrektheid van de ramp en van . zijn verlies te oordeelen. Hij had bij zijn eigendom gestaan in de gesteldheid, die we ons voorstellen kunnen en aan den
avond terug gedacht, toen hij uit de stad gekomen was.
om Sanne en de kinderen tè halen. Hoe schoon dan
alles nog was en hoe hecht en huiselijk ! Nu bleef er
van, het huis, dat zijn vader met zooveel liefde had
gebouwd, en °waar hij..,.xeif sedert zijn kinderjaren onaf
gebroken den Zomer doorbracht, niets dan puin en
steengruis: = En .hij had zich het gezegde van zijn dochter herinnerd, toen hij, op dien zelfden avond, waarmee
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dit verhaal begint, nevens haar het klimmend grasplein
opging, en ze bemerkte, dat de koperen bol onder den
weerhaan op het koepeltje in .het avondrood glinsterde.
« Een zon op ons huis », had ze met kinderlijke blijdschap uitgeroepen, hierin een voorteeken van heil ziende,
waarop hij met beklemming en bang voorgevoel geantwoord had : « Dit woord weze een voorteeken ». Eilaas,
zijn gevoel had hem niet bedrogen ; wat hij gevreesd
had, was waarheid geworden. . Niet. voorspoed zei die
gloed, maar vlam en vernieling. Uit zijn assche zou hij
nog kunnen herrijzen, Den Berk, maar aan herstellen
viel niet te denken.
En dan had heer Bernard in den Vordensteyn rond
geloopen, waar de eigenaars nog niet terug waren en
die voor eiken nieuwsgierige open stond,- zich op zijn
beurt afvragend, welke reden Van Rossum er voor gehad had het oude landhuis te sparen: Was de Geldersche Maarschalk voor dankbaarheid vatbaar en had
hij er tegen op gezien de toorts te steken aan een. dak,
dat zijn slaap had beschermd, -of was alleen een toeval
er oorzaak van, dat het ' gebouw heel gebleven was ?
Het.raadsel zou altijd onopgelost blijven, zoo ten minste
dacht de koopman, terwijl hij trap-op, trap-af al - de
verdiepingen afging, met de vreugde van een rechtschapen man, die er zich over verheugt, dat in de algemeene vernieling toch iets en iemand gespaard bleef
en den naijver van den eigenaar, die zelve van veel
schoons en kostbaar beroofd is en het aanschouwt hoe
een ander meer geluk heeft gehad. Reeds had hij al de
kamers doorloopen en was hij op het punt het huis
te verlaten, als een opschrift in krijt op den binnenkant
van de voordeur zijn aandacht trok:
« En dat Vordensteyn is blijven staan,
Dat heeft de goede Rijnsche wijn gedaan. » ..
Wie had er die letterteekens gekrabbeld en wie
had er het rijmpje gemaakt, dat zulk een ondeugend
licht wierp op het karakter van den veldheer, voor wier
Antwerpen had gesidderd ? Was het een der bezoekers,
zooals hij zelf uit nieuwsgierigheid hierheen gekomen
of de een of de ander uit de omgeving van den . -GTe.1deráar, die getuige was geweest van.. de . zuippartij.,
waarmee de bezetting was geëindigd en er ten eeuwigen
dage de herinnering van wilde bewaren ? Heer - Bernard.
was er haast van overtuigd, dat dit laatste het geval
-

-
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noest zijn en glimlachend herhaalde hij het versje :
« En dat Vordensteyn is. blijven staan,
Dat heeft de goede Rijnsche wijn gedaan. »
. Ja, dat moest de uitleg wezen ; dat was ongetwijfeld de reden.
« Te drommel », voegde hij er na een poos aan toe;
« Ware de Vordensteyn mijn, ik liet het rijmpje boven
den. deurpost in steen beitelen. De . komende geslachten
mogen het weten, wat voor een man Van Rossum was
en waaraan het behoud van het kasteel te danken is: -»
« En dat Vordensteyn is blijven staan,
.
Dat heeft de goede Rijnsche wijn gedaan. »
Hij was zoo. vol van het denkbeeld, dat hij er dien
avond, toen hij te Antwerpen kwam, en ook nog de
volgende dagen op de Beurs van vertelde, zoodat het
versje met zijn bijbeschouwingen weldra in heel de
stad de ronde deed. En of de eigenaar hier op de een
of ander manier kennis van kreeg of bij toeval op het
zelfde gedacht kwam, kan ik . niet melden, wel kan . ik
meedeelen,. wat overigens velen van mijn lezers weten,
dat' het oude huis, . boven-. een" van zijn deurzalen, eeuwenlang met het ondeugend opschrift prijkte. Ja, nog
meer ; nu de oude Vordensteyn den weg van al het.
menschelijke is opgegaan en van louter bouwvalligheid moest afgebroken worden, om door een grooten,
witten blok van veel ruimer afmetingen en -veel grootscher aanleg vervangen te worden, . heeft bedoeld
rijmpje de afbraak overleefd, want, op bevel van . de
nieuwe eigenaars, nog prat op den ouden roem erg
de oude overlevering, herkreeg het zijn plaats boven
één der deurzalen. .. ;
XXXII.
« Onze-Lieve-Vrouw van Antwerpen heeft heur
» stad beschermd. Zij heeft er heur grooten mantel
» over gespreid en ze tegen de vijandelijke aanvallen
» beveiligd. Zij heeft er een tuin rond. gebouwd en
» ze voor vreemde benden onzichtbaar gemaakt. Zij
» heeft er de Antwerpenaren voor behoed te luisteren
», -naar hen, die ze van hun plicht en hun keizer
» ' af wilden trekken, om de vesting den vreemdeling - in
» handen te spelen en hen doof gemaakt voor de ver» leidende stem van .-diegenen, welke hen, onder '- vóor -r
». wendsé1 van vrijheid, aan Van . Rossum wilden uit-
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» leveren. Lof en dank derhalve Onze-Lieve-Vrouw van
» Antwerpen, de machtige beschermster heurer stede. »
Zoo ongeveer dachten. de ingezetenen, terwijl ze
er zich gereed voor maakten de Moedermaagd te be•geleiden, wanneer deze, straks met Half-Oogst, heur
heiligdom- verlatende, heur jaarlijkschen tocht door haar
goede en groote stad zou ondernemen. En zooveel te
vreugdiger waren ze en zooveel te talrijker opgekomen,
nu de goevernante, om heur groote blijdschap voor het
behoudder stad en het vertrek van Zwarten Maarten te
bewijzen, met heur gevolg hierheen gereisd was om de
plechtigheid bij te wonen. Niet alleen, dat de heele bevolking van de schoone havenstad te been was, neen, van al
de. gemeenten van het Markgraafschap; ja, van veel oorden in Groot- en Klein-Brabant waren ze opgekomen, degenen, die de vijandelijke ring zoo lang had buiten
de veste gehouden, degenen ook, die van Duitschland
en Holland onderweg zijnde
om de plechtigheid bij
te wonen, hun reis bespoedigd en verkort hadden.
Meer nog dan op gelijk welk ander jaar woelden . ze
nu allemaal ondereen, de rijke Hanzeaten en ruwe sjou
wers en voerlieden, de rijke poorters en kooplieden en
de varende gezellen en zwervers. Zij, die onder vorm
van juweelen, pluimen en bontomzoomde mantels, de
waarde van een heerenhuis op hun lichaam droegen en
zij, die 'met een eenvoudigen, linnen kolder. moesten
tevreden zijn. Zij, bij wie het geld als het ware binnenregende en zij, die met harden handenarbeid een .karig
stukje brood moesten verdienen. Zij, die de Moederkerk
uit heel hun hart getrouw waren en in heur leer, zinnebeelden en geheimenissen, hun stevigsten houvast voor
het leven en grootsten troost voor het stervensuur zagen,
en zij, die, de leer vergetende, enkel de fouten en onvolkomenheden der dienaren ziende, een goed eind op
weg waren er zich van af te scheuren. Onder deze laatsten, ..zij, die zich aan de nieuwe Belijdenis zouden aansluiten omdat deze zich beter aan hun strenger zin en
enger vroomheid aanpaste en zij, die er enkel een middel
in zagen. om te gemakkelijker ' het juk van eerlijkheid
en fatsoen af te schudden. Duizenden, van wier bestaan
niet meer spoor is gebleven dan van dat der kabbelende
golfjes, die elkander sinds het begin der wereld . in-de
rivierbedding opvolgen, en enkelen, wier naam met gou'
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den of met zwarte letters in de historieboeken aange^teekend staat.
Misschien, dat hij ook onder de menigte was, die
Christoffel Plantijn, de boekprinter, welke door zijn
geleerdheid en die zijner helpers zooveel tot den roem
der stede zou bijdragen, en zeker, dat hij er ook • bij
was, Jacob van Liesveldt, die andere boekprinter, die,
om de verwegenheid waarmede hij de bijbels, die uit
zijn drukkerij gingen, met ka.tteekeningen en sp.otprenten voorzag, een paar jaren later operibaarlijk zou onthoofd worden. Ongetwijfeld, dat hij niet te huis gebleven was, die Jan-Karel d'Affaitadi, de koopman van
Cremona, die om de vlijt, welke hij bij de verdediging
van de stad getoond had, bij keizerlijk diploom tot
prinse van Hulst zou verheven worden, en zeker, dat
hij ook ergens stond toe te schouwen, Loy de Schaliedekker, die met een tinnen plaat op de borst rond liep,
voor profeet speelde en ter zelfder tijd bij de rijke
burgerij en 't gemeen volk , aanhangers had. Maar, welk
ook hun . stand was en hun opinie, voor het oogenblik
gingen ze toch allen in het zelfde gevoelen op, en zoo
ze het niet waren, allen schenen ten minste aangestoken
door de algemeene geestdrift en dankbaarheid. En allen
woelden ze nu ondereen- of verdrongen zich op de bijzonderste plaatsen : op de Meir, rechtover -de Huidevetterstraat, waar onlangs het reusachtig ijzeren kruis
opgericht was, dat zoolang het bijzonderste sieraad der
straat zou blijven of voor het huis van Jan Noys, waar
de goevernante heur intrek genomen had, waar men
ze in "groote staatsie en te midden van beur . gevolg en
hertsiers had zien buiten komen en straks terug verwachtte. Of rond en vóór de Hoofdkerk, waar de . geestelijkheid der heele dekenij reeds was naartoe getrokken
en die van den top van heur schoonen, doorwrochten
toren tot den voet van heur laatsten pijlerbundel dreunde
en • zinderde van het gelui heurer menigvuldige, groote
en kleine klokken, waarboven zich 't zware geluid van
Carolus deed hooren als de grove stem van den meester
boven 't gekakel eener vroolij ke kinderschaar:
En daar. begon de processie zich uit het reuzengébouw' rit ár buiten te>winden en de straten waren opyens vol van fladderende stoffen en wuivende banieren,
van brandende flambeeuwen en hooggedragen blazoenen, van priesterkleeren én nonnenkappen, van wit en
-

-
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rood en groen en blauw. Zijde ging naast fluweel, damast naast goudborduursel. Abten en prelaten schreden
naast wereldlijke heeren ; gildebroeders naast schoolkinderen ; standaarddragers naast - koorknapen. Boven
alles kromden zich zegebogen en looverpoorten, bloemfestoenen en rozenhoepels en schouwden neer op de
Hemelkoningin, zooals ze daar, star en onbewogen, met
goud gekroond en op de schouders getorscht, werd
rondgedragen. In de -oogen van de samengeloopen bevolking was het geen stom beeld van hout en pleister,
maar een levend en denkend wezen, dat de eerbewijzen
in ontvangst nam van de toegestroomde menigte.
En half verloren in de schaar en tot den rang van
eenvoudige geloovige teruggebracht, stapte ze, naast
heur edelvrouwen ook mee, die andere koningin, Maria,
en bad heur rozenkrans.
. Straks zou heur zware koets met de lederen górdijnen de groote baan oprijden, die naar Hoboken leidt ;
naar Hoboken, waar de . hooge vrouw verwacht werd
voor het .middagmaal, dat Juliaan Dozzi te harer eere
op zijn ,buitengoed, 't Schoonselhof, zou geven, middagmaal, waarover reeds allerlei praatjes rond liepen,
als zouden de zilveren schotels met parelen ingelegd
wezen, de oesterschelpen verguld. Dan zouden de hofdames haar kleeren doen -ruischen ; de edellieden de
gevesten van hun degens doen schitteren, en lach en
scherts zouden, ondanks den oorlogstoestand, den stoet
begeleiden. Nu bogen ingetogenheid en deemoed zelfs
de hoogste hoofden ; dankbaarheid en eerbied -vulden
de verootmoedigde harten ; de fierste blikken waren
neergeslagen en op de stugste lippen trilden lofzangen
en gebeden. En wat, al naar hun aard . en karakter, de
Benen prevelden, dat verkondigden luide de anderen ;
het zweefde met de banieren mee op den adem van den
wind en zwol van lieverlede aan tot een machtig koor,
dat al de wanklanken overstemde, 't gerucht • der duizenden stappende voeten verdoofde en het trillen der
snaar- en schallen der blaastuigen, alsook het luiden der
klokken begeleidde, ja,. over de huizen en -wallen heen
in de dorpen en gehuchten vernomen werd en door al
de gouwen van de Oostenrijksche . Ned.erlanden.. weerklank vond : « Onze-Lieve-Vrouw van Antwerpen heeft
» heur stad beschermd ; ze heeft er heur grooten man» tel over gespreid en ze tegen de vijandelijke aan.

124

•

BEROERELIJKE TIJDEN•

» vallen beveiligd. Ze heeft er een sterken tuin rond
» gezet en ze voor de vreemde benden onzichtbaar ge» maakt. -Ze heeft den binnenvijand in zijn eigen strik» ken verstrikt en zijn plannen heeft ze verijdeld. Ze
» heeft dé Celderaars met onmacht geslagen en Van
» Rossums opzet in de dampen van den wijn versmoord:
» Ze heeft de handlangers van Luther én 't Lutherdom
» in hun. voornemens -beschaamd en de bedreigde Moe» derkèrk heur luister terug gegeven-. Ze heeft de
» getrouwen van den Keizer , met nieuwen moed en
» nieuwe wilskracht bezield en ze zonder strijd den
» zege gegeven. Lof en dank derhalve 0. L. Vrouw van
» Antwerpen ; ja, honderd maal lof en nog lof, duizend
» maal dank, eeuwigen dank !
-

-

XXXIII.
Heel de« stad kende de rampspoeden en tegenkomsten van • de familie Sloedts en was er mee bezig.
Ook jufvrouw Bijns, de schoolmatres op de Oroote
Markt, waar de kinderen heen gingen en bij. wie
ook Sanne heur letters had geleerd, had er van vernomen, en daar - die dame een welversneden pen bezat
en gaarne al wat haar trof berijmde en in woorden
bracht, vond ze hier een welkom onderwerp om heur
talent te oefenen. Maarten Luther, Maarten Van Rossum ;
't waren als twee persoonlijke vijanden van de schooljufvrouw, en aan die twee Maartens hadden de
Sloedtsen immers al hun ongeluk te danken. • Want
Maarten Luther was de eerste en bijzonderste schuld
van de afvalligheid van Lene ; van Lene, die eens .zoo'ti
braaf meisje was geweest, maar door slampampers,
libertijnen en volksbedriegers in het ongeluk was gebracht en zoo . schandelijk- aan heur einde kwam. En
aan Maarten van Rossum was het uitbranden van het
buitengoedje te wijten , dat ' de koopmansfamilie zoo
gaarne bewoonde, dat jufvrouw Bijns eens, als gast en
genoodigde, bezocht had en waarvan ze zulk een goede
herinnering had -bewaard. jufvrouw Bijns kon dus goed
begrijpen in wat gesteltenis de familie en de ander menschen, welkè in de zelfde omstandigheden verkeerden;
zich ten . opzichte van den Gelderaar . bevonden ; maar
wat heu.r amperde was het gedacht, dat Luther daar
gansch bij vergeten was, ' Luther, aan wien ze nog eer!
-

.
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veel grooter hekel had, en die, volgens heur, nog veel
meer kwaad had gebrouwen.
Dat speelde heur in het hoofd, overdag, . terwijl ze
de kleuters bewaakte, die, jaar-in, jaar-uit,, om lezen
en schrijven te leeren, over heur vloer kwamen ;. ja,
liet heur zelfs 's nachts, als ze te bed lag en van de
warmte niet slapen kon, want het was een heete
zomer, -- geen rust. Zoodat ze, zekeren avond, wanneer
't klein goedje naar huis was ; de schoolzaal naar behooren van 't stof, dat al die luttel voeten er gebracht
hadden, gereinigd had, heur lessenaar onder het venster
trok, er een groot, wit blad op lei, er den boden inktpot
opzette, de ganzeveder versneed, en, zich op een schabel neerlatend, na een oogenblik van nadenken schreef:
.

,

« Onlanx, bezwaert sijnde met melancolijen,
De sinnen becommert, thoofd vol phantasijen
Van als .overleggende in mijn gedachte
Kwam mij weinigh te voren, dat mochte -verblijen.

Want, wat reden de Antwerpenaren ook hadden
om zich te verheugen aan het gevaar ontsnapt te zijn,
waarmee van Rossum de stad bedreigde, de oorlog was
pas begonnen en er kon nog allerlei gebeuren.
Na dit voor zich zelf bestatigd te hebben, ging de
dichteres in dezer voege voort : . •
« Aansiende de wereld, nu ten tijen,
Zijnde_ vol verdriets, des werd mij onsachte...

Hier poosde ze weer even en zat in bespiegeling.
En den zieletoestand, waarin ze verkeerde in woorden
vattend, ging ze daarna voort:
« Des dinckende, mijn Phantasij voortbrachte...

Want de geest des dichters is de vruchtbare - bo-.
dem, waarop ze groeien moeten, de vruchten, die anderen tot leering en vermaak zullen wezen.
« Twee manspersonen mij haest in vielen »,
« Gelijk van name, diversch van geslachte,
« Deen was Merten Luther, die dolinghe doet krielen,..
« Dander Merten van Rossum, die 't al wil vernielen. »

Weer hield de pen in, de oogen overliepen 't ge-
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schrevene, vulden zich ter zelfder tijd met medelijden
en haat:
« Die . veel menschen bracht heeft in swaer getreur. »

En de vergelijking hernemend :
« Rossum quelt het lichaam, Luther heeft de sielen
Deerlijk vermoort, dus esser kleynen keur
Tusschen hen beyen. Elck es een malfaiteur... »

En na een oogenblik ' nadenkens, waarbij 't gelaat
heel de schaal der gevoelens tusschen gramschap en
verachting doorliep :
« Ic en ghave om den keur niet mynen minsten teen,
Maar... want Luther de sielen moordt duer sijn erreur,
Noch schijnt Merten Van Rossum de beste van tween. »

Hier werd een streep gezet en de stroof als geëindigd beschouwd zijnde, deveder neergelegd..'t Zou
echter niet lang duren of de dichteres zou ze weer in
handen nemen en aldus vervolgen :
« Merten van Rossum heeft doen vanghen en spannen
Den landman, roovende potten en pannen,
Makende hem 't herte alderbangste.

Ze had ze van dichtbij gezien, die arme boeren, met
honderdtallen, die, hun vee voor zich uitdrijvend, uit
vrees voor den geweldenaar, binnen de veste waren gevlucht. Maar ze kende nog ander slachtoffers van de
tijdsomstandigheden, namelijk de menigvuldige poorters en poorteressen, die, om religiezaken, in hechtenis
waren geraakt. Aldus vervolgde ze :
« Merten Luther, weerdt sijnde van God ghebannen
Heeft duer sijn erreur vrouwen en mannen
In 'tsviands prisoen bracht. »

. En hier kwamen haar allerlei namen in het hoofd
en allerlei geschiedenissen, met afschuw gehoord en
met droefheid voortverteld.
En met een afwijking, overwegende hoe, door toedoen der Wederdoopers, die, hoewel verloochend, toch
ook volgelingen van Luther waren, de communistische
gedachten zich onder het volk verspreidden, en de beweging, uit zuiver godsdienstige -oogmerken begonnen,
op schaamteloos materialisme uitliep« :
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« Dat is noch tstrangste,
Dat elck dus wilt rooven en trecken om tlangste. »
Tcompt meest uyt Luthers leere, twert noch bewesen »,

Hij, Luther immers, had 't - bolletje aan 't rollen
gebracht...
En over de gesteldheid der anderen oordeelend
naar 't geen ze zelf gevoelde :
«• Niemant en sal schier derven slapen van angste,
Want tgoed es gemeene. Wat volght uyt delen?
Dat elk sonder vreese wilt een besike lesen
Op sijns naesten erven. »

Ze wist er van te spreken, de goede jufvrouw, die
dagelijks riet allerlei volk in aanraking kwam en vaak
met hand en tand voor haar eigen paar oorden had
moeten strijden. Daarna met verwondering:
« Waarom wordt Rossom gelaect, Luther gepresen ?
Want sij sijn doch beye van eenen slaghe. »

En als refrein :
« Al wenscht men Merten van Rossum menigh plaghe,
Noch schijnt Merten van Rossom de • beste van . tween.

In beur jarenlangen strijd tegen de onwetendheid
en de wispelturigheid van haar kweekelingen, was het
gemoed van jufvrouw Bijns verhard, en de stem, die
aanvankelijk werd verheven om Ood . te verheerlijken
en -de natuur te prijzen, was een schor geluid geworden,
best geschikt om te schelden en te kijven.
Daarbij kwam, dat ze in een tijd leefde, waarin
al de driften tot het uiterste opgezweept waren ; van
het begin af in . den strijd tusschen Roomsch en Onroomsch hartstochtelijk partij gekozen had, en, blijkens
heur geschriften, veel van haat en nijd te lijden had.
Maar, al was alle liefelijkheid aan die stem ontzegd, de
ingeving was overvloedig ; de woorden borrelden
bij de dichteres op als 't water in een bron
de eene gedachte knoopte zich zonder moeite aan
de andere ; de eene zin reeg zich aan den • voorgaanden als de parels aan een snoer, en de vergelijking, die ze hier begonnen had zonder zelve heel
goed te weten, waar ze naartoe ging, werd van liever-
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lede een lang ding, een zwaar stuk, vol stop- en lapwoorden., doorspekt met vreemde termen maar dat toch
hier en daar tot echte- welsprekendheid opklom : - .
;

.« Al liet Rossum den haen. metten rooden camme,
In Brabant vliegen, -- zoot heeft- gebleken —
Luther heeft laten vlieghen veel quader vlamme,
Want duer sijn venynigh schrijven en spreken,
Es 't Kerstenrijk met ketterijen ontsteken.
Of:
« Es Merten van Rossom een verradere,
Luther ' es ooc een en sooveel quadere. »

Om altijd en altijd weer op het zelfde refrein terug
te komen :
,

« Hoeveel sommighe veel lofs van Luther spreken,
Noch schijnt Merten van Rossum de beste van tween.
.

.
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Al heeft de duvel dees twee Mertens bij der kelen,
Noch schijnt Merten van Rossom de beste van tween.

Na elke stroof werd een weinig gewacht en 't , geschrevene herlezen. Dan zat de dichteres een poos verslonden en met de oogen naar binnen gekeerd, na te
denken. Het . scheen of ze luisterde naar - een - stem

die heur iets aan 't voorzeggen was, of dat ze,
eer ze die neerpende, . de woorden proefde, die
de stem heur dicteerde. Dan liep- een tijdje vlug en
zonder aarzelen de veder over het witte blad.
Zeven maal, met wisselend geluk, had ze dus . een
stroof begonnen en ten einde gebracht, al de gal uitspuwend, die ze rondom heur de twee Mertens naar het
hoofd hoorde. slingeren, al den haat bot vierend, dien
ze zelve - in heur hart voelde branden.
Een achtste maal en met nieuwen adem hief ze aan:
,

_,

« Merten van Rossom, prince van den snaphanen
Die om stelen, om rooven sijt cloeck ter banen,
.
Luther,. prince van , alle - valsche profeten,
Soudic u legende geheel vermanen ?

en dees maal haalde ze er Lucifer bij, als de evenknie
van dezen, zijn volgelingen en trawanten, en zoo groot
,
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was heur misprijzen, dat ze 't gemeenste en nietigste
voorwerp zocht, dat ze kende, om er de twee mannen,
die heur haat hadden gaande gemaakt, aan te vergelijken. En, gelijk ze bij den aanvang geschreven had:
« 'k En .ghave voor den keur niet mijnen minsten teen.

vond ze dees maal dit :
« De keur en is mij gen platte . pere weerd. »

om ten laatste en ten einde ingeving en adem op heur
refrein terug te keeren en te besluiten :
Merten van Rossom is de beste van tween. »

. Aldus, aan het slot gekomen zijnde van heur gedicht en zwart op wit gezet hebbende, wat heur plaagde
en dag en nacht voor de oogen zweefde, voelde de brave
jufvrouw zich zeer verlicht. Ze was te moede als iemand,
die lang voor een moeilijke taak gestaan heeft en die
taak op het onverwachts tot een goed einde heeft gebracht. Allerlei zinnen en brokken uit het stuk, dat ze
zooeven had neergepend, kwamen heur weer te binnen
en zongen in heur na, en ze proefde ze nog eens en
was er 'tevreden over :
« Doet open u ooghen, ghij onbekende,
Die Lutherum looft, ende Rossom laect,

Ansiet Luthers bedrijf, tbegin en tende,
Noch heeft hij tqualijker dan Rossom gemaect. »

En daarna :
« Heeft Merten van Rossom sijn eere verloren,
Afghaende den Keyser, hooghe geboren,
Luther is den. oppersten Heere afghegaan,
Die hij had gelooft en trouwe gesworen: »

Zonder het zelve te weten, was .ze recht gestáan ;
de inwendige beschouwing hield op en haar geestesoog zag opeens Antwerpen, als een ziedende ketel,
waarin, onder de hitte "der . tijdsomstandigheden, goed
en kwaad onder elkander kookten en al het vuil, onder
den. _ vorm van schuim, naar boven kwam ; allerlei onguur volk rumoerde en . het hoofd opstak. Daar waren
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eerst die Gentsche bannelingen, ruw, hoovaardig goedje,
altijd tot muiten bereid ; en daar waren die Enkhuyzer
monn.ikken, door wie de Luthersche dolinge in de stad
was gedrongen, die niet gevreesd hadden ze openlijk
van.- den kansel te verkondigen, zoodat de overheid er
toe was moeten overgaan hun tempel te sluiten. C ewis,
in vroeger tijden, en onder den naam van beggaarden,
lollaarden, baardemannen, enz., - waren er lieden geweest, die stellingen aankleefden, strijdig met de leer
der Kerk, maar nooit was de beweging 'zoo algemeen
geweest en zoo uitgebreid als ten tijde van jufvrouw
Bijns. En eensklaps `eist deze het en bestatigde het
voor zich zelve : Sombere dagen waren voor de christenheid aanstaande en donkere wolken trokken over de
Nederlanden saánl. Reeds was de lucht drukkend bang
en speelde, achter de luchtgevaarten, de ►zoelte. - Straks
zou het in al zijn vreeselijke pracht losbreken, het onweder, en stortregen en hagelslag zouden de bloeiende
streek in een woestenij herscheppen.
-

« Tcompt al uyt Luthers leere, »

zegde de dichteres half luid" voor zich ,en haar gezicht
stond zwart als de zwartste nacht.
•
« Gevloekt weze Luther en - heel zijn aanhang. »

Ze stond nog een wijl door het venster naar de
avondlijke stad te turen, waar een eenzame wandelaar
peinzend voorbij ging.
Dan sloeg ze eensklaps een kruis : « Heer, maak,
dat ik het niet meer bijwoon, wanneer de donder rolt
en de bliksem de lucht doorklieft », bad ze. « En zoo
het Uw- wil is, dat ook Antwerpen onder het onweder
lijde, dat het toch maar tijdelijk weze en mijn schoone
stad, eens, in de gezuiverde lucht, tot nieuwen bloei
en nieuwen rijkdom lange, Amen. »
.
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Daar ze er niets beter mee te doen vond gaf ze
den volgenden middag den kinderen* Sloedts heur gedicht mee...
XXXIV.
Dien dag werd bekend, dat Klaas Oem, -die,
zoo
gauw hij zijn lading aan land had gebracht en zijn
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gewoonte getrouw van geen tijd te verliezen, weer met
zijn kapersboot vertrokken was, om op de Deensche
kust nieuwen buit en nieuwe lauweren te gaan halen,.
een tweede maal, sedert het begin van dees geschiedenis, de Schelde was opgevaren, en heel de stad liep
naar de Werf om de bootslieden te gaan verwelkomen.
Ook heer Sloedts, die een bijzonder vriend was van
den kaper en er zijn behagen in had dezen, van al. wat
hem wedervaren. was, te hooren vertellen, had, op het
eerste nieuws van diens aankomst, zijn handelsboeken,
waarin hij te snuisteren zat, toegeslagen, zijn hoedeken
gegrepen en was langs den stroom opgekuierd.
Heer Bernard ging dikwijls en -veel naar. den Werf
en de kaaien. Hoewel hij geen eigen schepen had, maar
zijn waren door tusschenkomst van anderen betrok, was
niets hem aangenamer dan de beweging der in- en uitloopendé bonten ga te slaan. Met de herhaalde oorlogen
was, hoewel de . Antwerpsche vloot aan . hulken, galioenen, sloepen en kotters reeds veel eenheden verloren had,
't getal der oorlogsschepen echter toegenomen, en vaak
lagen ze- al te zamen voor: de Reede, 't Zeepaard, 't Wilde
Woudt, de Vlieger, de Eenhoorn, de Zwaan, • en al -die
ander sterke bodems, welke te Antwerpen de zeemacht
van den keizer uitmaakten. « Ook ging geen dag voorbij,
zonder dat de een of ander Moor of Genuees of Venetiaan of Spanjaard de haven binnen liep, ja, vaak kwamen er, op éénzelfde tij, van al de vier hemelstreken
vaartuigen, de schatten van Noord en Zuid binnen
brengen. En hoewel in heel de 'vesting geen koopman
zoo rijk was als bijv. Ango, de beruchte reeder van
Duinkerken, die, heel op zijn eigen houtje, een land
als Portugaal den oorlog dierf verklaren en met zijn
eigen, hem alleen toebehoorende schepen, het schóone
Lissabon ging beschièten, toch waren er te dien tijde
vermogens te Antwerpen, zoo groot, dat wij er ons
-geen gedacht kunnen van maken.
Heer Bernard kende ze allen persoonlijk, die kooplieden, waarvan de geschiedenisboeken ons vertellen.,
dien Függer, dien Hochstetter, dien Welser, wier namen
nu nog in de stad volkskundig zijn ; dien Juliaan Dozzi,
op zijn Vlaamsch • Jan Daens, bij wien de goevernante
was 'ingekwartierd en die den keizer, voor de eer van een
bezoek, • een leening toestond, -- ja, al die anderen,
welke de stad tot dien trap van voorspoed gebracht
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hadden, die' ze een voorwerp van bewondering voor
vriend en vijand had gemaakt. Maar, hoe gaarne. heer
Sloedts, die wist, dat handel en alleen handel, de bron
van al dien rijkdom was, de kóopváardijschepen zag
binnenloop en, 't zicht van een oorlogsbodem, die; vol
wier en schelpen en soms half stukgeschoten, als een
roemrijk soldaat met wonden overdekt, van een 'reis
thuis kwam, was hem een nog grooter genot ; het gaf
hem dien zelfden prikkel als het gebruik van een geestrijken drank, en hij was er gaarne bij, wanneer zulk
een vaartuig ankerde. Hij liep dus de Werf op en af,
er zich in vermeiend• de geestdrift van het volk te zien,
dat jubelde en joelde en met kreten en gelukwenschen
de matrozen binnen haalde. Reeds was er een sloep
aan land gevaren en een tweede b-ootje werd in gereedheid- gebracht om een ,volgenden . ploeg zeelieden
naar den oever te roeien, als heer Bernard, dié niet al
te ver van de aanlegplaats verwijderd stond, opschrikte
. « Hemel, wie was dat ? Die jonge maat in het matrozenpak,_ met de bloote borst en het bruingebrand aangezicht, die met zijn . pots boven de hoofden der toeschouwérs den Lieven-Vrouwentoren stond toe te wuiven ; die flinke, jonge kerel met zijn blinkende oogen
en blanke tanden, die springensgereed op de voorplecht
van de kaan stond, was dat niet Albrecht ? »
-

-

Wie, --- die ooit aanschouwd heeft een vader, dra-

gende zijn wicht, dit "houdende aan zijn hart, met al
de teederheid, waarvoor een vaderhart vatbaar is ; wie,
die de blikken gezien' heeft,. welke die vader laat weiden
over de kinderlijke trekken, waarin hij 't geheim der
toekomst zoekt .; of slechts eenmaal bespied heeft dien
zelfden vader, spelende met zijn zoon, 't kinderlijke spel,
waarbij hij, de sterke man, 't luttel knaapje dient alsof
't een koning ware, zou niet weten, dat liefde, oneindige blijdschap en liefde op dat oogenblik in 's
koopmans borst woonden. Maar, wat deze daarenboven
aan toorn gevoelde, dat zal elke ouder verstaan, die
voor het eerst bij een geliefd kind op ongehoorzaamheid en verzet of wangedrag is ' gestooten. -Bij elken
riemslag, die zijn zoon landwaarts bracht, herproefde.
Bernard het, al wat hij aan goeds . en schoons van
Albrecht had - verwacht, al wat hij reeds aan leed en
wrevel aan Albrecht had beleefd, en heeter - stroomde
het rond, 't warme bloed, dat we reeds aan "den gang
-
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hebben gezien. Toen nu 't bootje was gemeerd, en de
eerste van. allen, Albrecht, op den oever sprong, stond.
de koopman vóór -hem en ontmoetten zijn .00gen die*
van zijn vader. De blijde lach op zijn lippen stierf weg,
maar zijn blikken bleven vast... .
Hadde hij ze enkel één oogenblik neergeslagen,
die kijkers, die klare, vranke kijkers, die de vader zoo
lief had, maar waarvan in gewoneomstandigheden soms
reeds de stoutheid hem tergde, 't ware alles niet gebeurd. . Maar hij deed. het niet en.. 't was een wild,
nieuwsgierig-hoogmoedige blik, waarmee de bengel zijn
vader bekeek. En. toen hij het op den duur toch deed,
toen was het te. laat : de eerste slag was gevallen. _
Zoo kwam het, dat wat Albrecht 't eerst op. den
geboortegrond wedervoer een rammeling was, hem met
een meesterschap toegediend, waarin.geen tweede heer
Sloedts zou kunnen. verbeteren hebben. De jongen krulde zich tusschen zijn handen, en de koopman zat er
op als een houthakker op een boom en hieuw er, zoo 't
hem scheen, al de verkeerdheden af. Zoo zou hij niet
alleen zijn verontwaardiging over 't gebeurde uitwerken,
maar ook den angst wreken en de onrust, waarin hij
weken had geleefd. En verre dat de handtastelijkheden
de gramschap van den koopman zouden doen bedaren,
deden ze zijn woede nog toenemen, zoodat er zich een
heele samenscholing vormde, die het stond aan te zien,
hoe de vader zijn ongehoorzamen zoon kastijdde, ja.
het' deed den kapitein van het schip op het dek komen:
Maar, hoewel men er in die eeuw prat op ging - bij de
opvoeding der kinders de roede niet te sparen, toch
zou het weldra den omstanders en vooral Klaas Oem te
veel worden. Zoodat deze laatste aan een paar matrozen, die nog met hem aan boord waren, een teeken
gaf en zich aan land deed roeien. •
Hoewel de zeeman niet zoo heel jong meer was,
maar vast de vijftig ingetreden, klauterde hij vlug den
berm op, en, nevens zijn vriend opdringend, die hem
niét in het minst had zien komen, - greep hij diens hand
en hield ze vast :
« Bedaar, heer Sloedts, bedaar »,. zei hij ter zelfder
tijd.
Toen, door het zieden van zijn bruisènden toorn,
de welbekende stem tot hem doordrong en hij 't flinke,
opene, van verstand en goedheid stralende gezicht van
•

-
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zijn vriend zag, was 't eerste, dat de koopman speurde,
hij gaf er zich geen rekenschap
een vage schaamte
van, waarom ; 't tweede een soort wrevel tegen den
persoon van den vrijbuiter met een gedacht van : « Wat
houdt ge mij af van mijn werk ? » Want hij • voelde de
bestraffing van den jongen als een taak, die hem opgelegd was. (Deze maakte echter van de verrassing
en de korte pauze gebruik om weg te glippen.) Toen
de koopman het zag, keerde zijn toorn zich gansch tegen
den kaper :. « Ah, 't was dus gij », stotterde hij, « Klaas
Oem, die... »
Maar deze liet hem niet uitspreken. « Neen », sprak
hij, «'neen, vriend Sloedts, het was niet ik. Mijn eerewoord, dat ik niet wist, dat de jongen aan boord was.
De rekel had zich in ' vooronder verstopt en is alleen
in volle zee voor den dag gekomen. Maar laat ons wat
op- en afwandelen, ik zal u alles uiteen doen », en hij
greep Bernard onder den arm en voerde hem van de
opdringende nieuwsgierigen weg. Dan, als ze buiten
gehoor waren : •
« Christen vader, is het zoo, dat ge uw verloren
zoon ontvangt ? » vroeg hij, ernstig en zacht. .
Eens, dat hij aan 't bedaren was, was de koopman
goed voor een vermaning vatbaar, nu, echter, had ze
geen vat op hem. « Verloren zoon, verloren. zoon »,
gromde hij, « de verloren zoon ' had zijn vader niet
bestolen. » En zonder de minste terughouding vertelde
hij aan den zeerob aan welk misdrijf Albrecht zich,
toen hij vertrok, had plichtig gemaakt. • • . ,
Toen de vertoornde man eindelijk zweeg:
« Nu dat wist ik niet », zei Klaas Oem, ernstig en
nadenkend, « en dat verergert natuurlijk de zaak. Ik
wil het ook niet vergoelijken. Maar, zoo ik u wel begrijp,
heeft Albrecht een som ontvreemd juist voldoende om
een 'zuidwester en een oliebroek te koopen, een soort
uitzet, namelijk, .zooals elke scheepsjongen, zelfs de
armste meekrijgt. Gesteld, hij hadde u dien uitzet geyraagd, zoudt ge hem dien gegeven hebben ? »
Een levendige blos liep over het gelaat van den
koopman, dat tot in den rosblonden baard kleurde. « Ik
begeer van mijn jongen geen kaper te maken », antwoordde hij kort.
Hoewel niet met voorbedachten radé toegebracht,
had de stoot getroffen. Het gelaat van den zeeman bleef
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onverstoord, maar de lichte oogen werden gesloten en
zwijgend werden de lippen opeen geduwd. Het duurde
echter slechts kort, toen keken de oogen even helder
en zacht glimlachte de mond.
« Geen kaper ? » vroeg hij. « En ben ik er dan
geen ? En hebt ge het mij niet honderd maal verzekerd,
dat ge het u tot een eer rekent mij tot vriend te
hebben ? »
Weer " kleurde de koopman, echter dees maal niet
van ongenoegen, wel van verlegenheid, want hij begreep, dat hij te ver gegaan was en zijn vriend had
beleedigd. . .
Toch vermocht hij het niet een bedarend woord te
uiten.
« Kunt ge een krijgsman achten ? ». ging de zeekapitein voort, die het zich tot taak scheen te stellen
de vergiffenis van den knaap te verkrijgen. « En wat is
een kaper anders dan een zeesoldaat ? Of is het het'
nemen van buit, dat ti tegen steekt ? Maar zeg mij,
welk is het doel van den krijg ? Zonder op eigen voordeel te letten, zonder op gevaren te achten, den vijand
zooveel schade mogelijk toebrengen ; alles vernielen,
wat hem dienstig kan zijn ; zijn toevoer beletten, zijn
voorraden wegnemen. Dat doe ik immers en ben zoodoende een goed dienaar van mijn land en mijn keizer.
Of denkt gij er anders over, Bernard ? »
. De koopman keek zuinig, want .hij zelf had in bijzijn van zijn vriend dikwijls dusdanige redeneeringen
gehouden. . .
« En om nu op Albrecht terug te keerera », ging, toen
hij. zag, dat hij zijn doel naderde, Klaas Oem voort.
« Gij zoudt willen een koopman van hem maken of een
geleerde. Maar dat gaat niet. Geloof mij, uw Albrecht
is een wilde plant, die in de huiskamer verdort en sterft ;
een vrije zeevogel, dien men niet in een kooi kan sluiten.
Gij waart zinnens den .jongen aan boeien te leggen;
hij heeft het gevoeld en bij voórbaat voor zijn vrijheid
gezorgd. Hoor naar mij, vriend Sloedts ; zijn, misdaad
is niet zoo groot als ge denkt. Ik verzeker u, ik, die
Albrecht aan boord zorgvuldig gade geslagen heb, dat
hij een rechtschapen natuur heeft. Eerlijk bloed liegt niet
en ,hij is immers uw zoon, Bernard ? . Gij noemt hem
onstuimig en bandeloos. En ware hij een nog groóter
wildvang, op . zee temmen wij er wel ander. De zee is
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zoo'n goede oefenschool. • Zij geeft moed, geduld en
volharding ; zij leert tucht en .00tmoed ; zij toont ons,
dat er machten zijn, waar men niet kan tegen opkomen
en omstandigheden, waarin, met al zijn vernuft, de
mensch niets vermag. De zee onttrekt de jongens. aan
de slechte voorbeelden op den ouderdom, waarop zij
het meest voor slechte voorbeelden vatbaar zijn. Hadde
ik een zoon, zoo waar ik het u zeg, ik stak hem, bij
wijze van leerjaren, op zee.— Geloof mij, het kan een
mensch niet goed gaan met wiens aard en karakter geen
rekenschap wordt gehouden. En uw Albrecht wordt
toch geen boekworm. En een koopman, die rekent en
telt, nog minder. Daarbij, nu hij eenmaal van het pekelnat heeft geproefd, houdt gij er hem toch niet af... Die
knaap heeft het vrije leven noodig, de oceaan en zijn
gevaren, de oorlog en zijn wederwaardigheden. Geef
hem aan mij, heer Sloedts, ik beloof u, dat ik er een
flink zeerob van maken zal en een eerlijk man. » En
met een ronden lach en een ondeugenden zijblik op
den koopman, dien hij gevoelde overwonnen te hebben : « en een dapper kaper », besloot Klaas Oem.
« Ach, wie weet, wat hij onder mijn leiding nog wordt ?
de roem van de familie, misschien, en de trots van' het
vaderland. . . »
« Maar kom, bespreken wij , dat later. » En weer
-

-

na een poos : « Doe mij nu het genoegen mij aan boord

te vergezellen. Ik moet u laten zien, wat we al op die
vervloekte Denen hebben buit gemaakt en ge moet den
wijn proeven, dien ik op mijn - laatste reis bij een Engelschman héb gekaapt. »
En heer Bernard verder bepreekend, nam Klaas
Oem dien 'op zijn schip mee, vanwaar deze, een paar
uren later, zoo niet gansch overtuigd, dan toch half
verzoend den terugweg aanving.

xxxv.
Wat is de weg kort, op een vliegend schip, van
Antwerpen. naar Denemarken ! Maar wat is hij lang,
de tocht, van de Schelde naar de Hoogstraat, voor wie
in het geval van Albrecht is..
Toch zou de jonge scheepsmaat hem weldra ondernemen, zonder toeven en op uitdrukkelijk bevel van
Klaas Oem. 't Hoofd tusschen de schouders, schoor-
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voetend, de keel benepen ! Hoe zou hij aan den hoek
staan • en opzien naar dat huis, .'t ouderlijk huis, 't
schoonste huis der wereld voor wie 't hart op de rechte
plaats heeft ! Hoe zou hij aarzelen ; hoe dikwijls zou
hij op zijn stappen terug keeren, dan weer vooruit - glijden om eindelijk binnen te glippen ! Hoe zou hij dat
alles doen, bevend, ademloos !
Doch wat een verlichting de welbekende • muren
op u te zien neerkijken en te aanschouwen de lieve gezichten, waarop de toorn al lang verzwonden is. Is 't
niet of 't u wit wascht, of 't alle schuld van u wegneemt,
te ademen in die kamers, waar ge als klein kind hebt
geademd ; nevens die menschen, die u als klein kind
hebben gekend ! En te voelen 'die handen, die zachte
handen, die u streelen, zelfs al hebt ge eens misdaan !.
Is de vergiffenis zelve al niet lavend, zuiverend ? Maar
wat een angst dan weer de deur te hooren open gaan,
de deur, langswaar hij komen moet, de vader, de rechter ! Te hooren naderen dien stap, den stap van den
gevreesde, die u nog zoo pas heeft gekastijd ! Is 't niet
of ge terugzinkt in uw ongerechtigheid of ge weer schuldig wordt, juist en omdat ge hier nog niet effen zijt,
omdat ze op u -kleeft en op u kleven blijft, de fout,
zoolang tot de vergiffenis u wordt verleend ?
Albrecht stond daar. Hij had de kleintjes gekust
en hij had de oogen van Sanne gezien en zich daarbij
wel bevonden. Maar hij hoorde zijn vader nu en weg
was hij opeens en de trap op, vlug als een scheepsrat,
om met kloppend hart te blijven staan voor de deur
van zijn kamer. Zou hij 't wagen daar binnen te gaan ?
Zou hij ze nog als de zijne mogen beschouwen, die vier
wanden, welke hij eens was ontvlucht ? Hij lei de vingers op. de klink en ziet, deze was genadig en gehoorzaamde aan den druk van zijn hand. Hij zag zijn bed,
den stoel, waarop hij zoo dikwijls had gehokt, wanneer
hij op straf zat, en bed en stoel waren lokkend. En
hij trok binnen... .
.
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ANNA OERMONPREZ,

TENTOONSTELLING VAN MODERNE
GODSDIENSTIGE KUNST.
(te Antwerpen, December 1921.)

In dezelfde stad,in dezelfde zaal, op enkele maanden
afstand krijgen we hier twee tentoonstellingen, van, uit
moreel standpunt, . zeer groáte beteekenis. De eerste, de
tentoonstelling « Kunst van Heden » gaf ons, ik zal
maar zeggen, de « wereldsche » kunst van nu te zien.
Zij was kenschetsend doordat ze ons een kijk gaf in 't
meest verborgene van den mensch van heden, dit is, zijn
ziel. Wat een verwarring vinden we daar ! Er ontbrak
en rust én vrede, en ze miste alle spiritueele betrachting.
Er ontbrak Geloof. Er ontbrak Hoop. Er ontbrak Liefde.
En zonder dat alles is een Hoogere Kunst onmogelijk.
Gelukkig dat dit maar één zijde van de Kunst van heden
is en dat er in onzen tijd nog andere kunstenaars zijn
die zuiver denken, voelen en een hooger doel beoogen.
En vandaag krijgen we op die zelfde plaats een
tentoonstelling van Mystieke Kunst:Vóór den oorlog ware
dit in onze stad niet mogelijk geweest. De oorlog heeft
deze verandering te weeg gebracht, gelukkig, met veel
andere. Nu, alvorens het werk, dat hier 'te zamen werd

gebracht, te ontleden, weze het me toegelaten hulde te
brengen aan twee jonge kunstenaars die ontbreken en
wier afwezigheid ik diep betreur ; joe English en Raymond Delahaye, twee vrienden, die de oorlog ons heeft
ontnomen. Ik mis ze hier, hun persoon en hun werk. Ik
hoop dat we hun werk toekomend jaar, in het Salon van
Godsdienstige Kunst te Brussel vertegenwoordigd zullen zien.' Het land is hun hulde schuldig ; voor hun werk
en voor hun offer.
De impressies die ik hier opdoe ? Zijn ze juist ?
Zijn ze valsch ? Weeg . wat ze waard zijn. ° Neem
niet blindelings aan • wat ik zeg. Een mensch is
niet onfeilbaar, maar de kritiek is goed, altijd goed, opbouwend of afbrekend, 't is gelijk, indien ze ons maar
een persoonlijke, dit is een origineele kijk geeft op de
menschen of hunne werken. Zij die ons bekampen zijn
ons nuttiger soms dan zij die ons loven.
Niet al het hier • tentoongestelde is mooi en op
-
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technisch gebied' . laat het dikwijls te wenschen over,
maar dat men rekening houde met de moeilijkheden
waartegen de kunstenaar te strijden heeft. Ten eerste
brengt deze kunst, finantiéel gesproken, voor den kunstenaar" niets op. Indien de kunstenaar niet gefortuneerd
is, en dan toch christene kunst wil scheppen, omdat een
onweerstaanbare drang hem daar toe drijft, zal hij dit
moeten doen in zijn 'verloren uren. Dit gebeurt dan ook.
En wat is daarvan het gevolg ? Heel eenvoudig dat de
techniek niet voldoende verzorgd wordt omdat hem èn de
tijd èn de middelen te kort schieten. Daar kan aan worden verholpen. door den kunstenaar te steunen, door 'hein
werk te verschaffen en hém ' zóo in de gelegenheid te
stellen echt kunstwerk voort te brengen. Zoo ging het.
in den tijd der gothieken en later, onder de Renaissance.
Zijn al de Mecenaten nu dood ?
Velen vragen me pessimistisch, met een fijn en
valsch Voltaire-lachje : « Zouden we dan 'toch op een
wedergeboorte van de Kristene , Kunst mogen rekenen ? » En mijn antwoord is altijd « zeer zeker ». Want
er leven nog kunstenaars met een reine mystieke ziel en
passievolle harten en die een goddelijke schoonheid in
zich dragen. Maar hun ellende is groot, en daardoor zij n
hunne armen verlamd." De redding kan komen van'het
publiek, van de rijke enkelingen en van de kerkfabrieken wanneer die eindelijk eens zullen inzien dat in een
tempel waar men C od looft Hooge Kunst past met diep
gevoelde schoonheid, en geen afgietsels en poncief werk
die men in den handel vindt en waarin alle ziel ontbreekt.
De .kerkfabrieken, de kloosters, de rijke katholieken zouden moeten afleeren zich te wenden tot de « Fabriques
d'art Religieux ».
Georges Desvallières is, met Maurice Denis, de
grootste tusschen de moderne Fransche mystieke schilders. Toch is hij totaal anders dan Denis. Zij hebben
in het geheel niets gemeen. Denis is altijd zacht, teeder,
rustig. Desvallières integendeel is onstuimig en wild.
Wie kent zijn « Heilig Hart » niet ? Het is zoo geweldig
dat het al de andere werken van diezelfde aard ver in
de schaduw stelt en ze conventioneel en theatraal doet
schijnen. Hier van hem : « De Heilige Jozef in den boom
van jessé » ontwerp voor glasraam en een « Heilig Hart
gedurende de oorlog » ; een eenvoudige schets van
Georges Verschingel « Daags voor Kerstdag » .In een
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oneindig sneeuw-landschap richten twee verlaten • menschen half bevroren en beladen met zorgen zich met
moeite naar een oud vervallen en verlaten hutteken: Het
zijn de Heilige Jozef en Maria. En dan « Boetelingen »
die gebukt gaan onder zware kruisen.
Van Georges Minne zijn er twee zalen vol teekeningen. Er ligt veel gevoel in, en laat mij er bij voegen,
mystiek gevoel. Het zijn eenvoudige teekeningen met
houtskool, de eene op geelachtig papier, de andere op
blokken ruw wit hout. De groote Christuskop (van
den Christus, het kruis dragend) is vol diepe schoonheid;
en ook die van « den Gekruisigde » die met • zooveel
verlatenheid neervalt op zijn borst. Verder zal ik me
over dezen -kunstenaar niet uitlaten, daar er hier over zijn
werk kortelings van de hand van Prof. Chabot een grondige studie- zal verschijnen. Het Vlaamsche volk kent
Georges Minne heel weinig, al schreef Karel van de
Woestijne ook vroeger reeds geestdriftig over zijn. werk.
In .Rusland en Duitschland integendeel is hij beroemd en
wordt hij zelf aanzien als zijnde zoo 'geniaal als Rodin.
Auguste Donnay heeft hier meer dan zestig werken, schilderijen en teekeningen ; een groote zaal vol.
In de « Vlucht naar Egypte » leeft in het vreemde landschap iets intens-tragisch van kleur en lijn. In al zijn
werken ,ligt diezelfde weemoed. De landschappen zijn
altijd breed -behandeld en rijk aan zeldzame en warme
tonen en overal vinden we de mooie heuvelachtige
waalsche landschappen. weer b. v. in « Sint Christoffel », en in de « Zondvloed ». waar een regenboog uit
den hemel neerschijnt op de wonderlijke ark
Alfred Delaunois. Wij kennen hem en vinden hem
schoon, sedert altijd zal ik maar zeggen, want toen
we nog op de- Akademie waren en naar gips tee-kenden,
kenden we van hem reeds « Le Pays Monastique » en
« Kerk-interieurs ». Hier hebben we van hem « soir lunaire » (een serie kleine kleurschetsen) volmaakt als
techniek. Delaunois is meester in zijn « stiel ». Wie
kent niet van hem zijn donkere kerkgezichten waar het
licht vol kleuren trilt ? Hier van hem nog menige schetsen in kleur van biddende paters.
Jacob Smits. Elf groote schilderijen. Maar altijd
toch blijft de « Judaskus » voor mij het. schoonste. Het
is een intens en mooi werk dat niet zal vergaan ; een
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stuk voor een Museum. Zulke werken zouden door den
Staat aangekocht moeten Worden.
Gustave van de Woestijne heeft hier « Verrijzenis » en de •« Aankondiging ». Ik zag veel liever wat
hij verleden jaar in het. Salon van Kristenè Kunst te
Brussel had. Ik bewonderde dat werk.
Maurice Denis. Zijn « Blijde Boodschap » (behoorende aan het Luxemburg-Museum te Parijs) is een
meesterstuk. Het is ook het mooiste werk van deze tentoonstelling. Het is zuiver van kleur, van expressie en
van teekening. Uit het geheel straalt iets zoo rein en
daarbij is het zeer persoonlijk en nieuw. Verder van hein
Pieta (ter herinnering aan de oorlogsgesneuvelden) waar
hij bewijzen geeft van zijn . uitstekende kennis van teekenen en zijn gave om iets decoratief en monumentaal
op te vatten. Hij is ongetwijfeld een der allergrootste
onzer moderne religieuse schilders. Hij beschikt over
een uitmuntende tekniek. .
Van Jacques Bertrand drie houtsneden. Alfons
Blomme is een artist met talent en die veel belooft. René
Bosiers geeft ons een « Heilige Vrouw '» te zien. Een
doode kloosterzuster lang uitgestrekt op den grond met
gevouwen handen ; er omheen liggen witte rozen. Dan
een Calvarie met als achtergrond onze haven. Hoog
aan het ' reuzenkruis een Kristus en daaronder, ijverig
aan het werk, de dokkers met zakken, kisten én balen.
Van Victor Carte een vreeselijke geeseling. Is het Jesus
die men martelt of een dier dat men slacht ? Van Hendrik Ceulemans, « De Rust ». Van Madeleine Clerbaut,
borduurwerk met heilige figuren. Marc Colmant, een
beeldhouwer geeft ons een diep gevoelde Sint Dominicus, in ..brons. Een werk vol kennis en piëteit. Prosper
Colmant - heeft een « Fra Angelico ». Van L. Crespin
een « Consummatum est » druipend van bloed. -Van
Christine de Hemptinne een « Pro nobis ». De Heer
aan 'heit Krullis genageld reikt ons, met losgewrongen
arm, de stralende hostie ! Aloijs de Laet een « Angelus »
vol stemming. Bernard de Maere « Wees rein ». Kristus bij twee jonge menschen aan wie. Hij reinheid predikt.
Van Juliaan de Vriendt een groóte schilderij. Sa=
muel de Vriendt heeft hier « Een doode Kerstnacht »,
aan den IJzer. Dan hebben we nog Oscar de Clerck,
beeldhouwer met drie « bas reliefs », Pierre Deleour
-

-
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met teekeningen, Louis Delcourt met « Zingende Engelen », Julien de Ridder, bouwmeester, met ontwerp voor
eene schoolkapel. Victor Dupont van Parijs, teekeningen, ; William Harzing, uit Holland, verscheidene zilveren kelken, conopeum, kruis met kandelaars, relikwiehouders, schotel met ampullen, een ciborie. P. J. joostens « Christelijke Barmhartigheid » groot paneel met
heldere, sterke kleuren ; - Jules Jourdain een beeld van
Sint Jan Ruysbroeck ; Estelle Juste heeft de « Wonderbare Vischvangst » op een stoomschip en de Apostelen
in zwarte leeren jassen en zware zwarte kaplaarzen.
« Laat de kleinen tot Mij komen ». Jezus tusschen een
tram en een auto' en een « gardevil » die het volk « heeren en dames » met zijn . gummi-stok tegen houdt !
« Komt -tot Hem want hij « woond » . (volgens het catalogus) ! « Micdinettes » die den .« Boulevard » op komen naar Jezus ! Van Maurice Langaskens is het beste
zijn « Verloren Zoon ». In de verte, als tegenstelling,
« une jeune dame montée á l'amazone passe dédaigneuse » en hij, de Verloren Zoon, zit geknield tusschen
zijn vuile varkens. 'Mercêdès Legrand, « Christus met
kinderen ». Drie « Nonnekens » die een school van
Boerenkinderen naar den Heer leiden ! Joseph Leonard.
Voor . het eerst zie ik de Heilige Francis;.us futuristisch
behandeld. Hij lijkt sterk op . een visch.. Hij is eenoogig en dat eene oog is klein en rond gelijk dat van een
kip. Zijn aureool is een uitgebekte kanten kraag • die
recht is gaan staan. Op de laatste teekening staat Franciscus op een groöte hoop -brieven ; is dat misschien
een betooging tegen de Post ? Leonie Mallentjer
« Drie Koningen ». Vreemd en decoratief en een « Heilig Hart » goed van teekening. Van Herman Richir drie
werken, groote aquarels met een ongelooflijke brio geborsteld. Van J. Posenaer een Oolgotha en een Tobias ;
zeer knap. Félix de Block, een onzer jongeren • die veel
talent toont en durf ; de beste eigenschappen am te
gelukken. Hier van hem « Pieta ». Van Cisbert Combaz drie werken. Van Louis Cambier « Goede Vrijdag
op het dorp - » met een donker groen-landschap dat aan
de Oothieken doet denken.
Van - Alfons Marchant « Haat, liefde ». Op de
Berg, rood van bloed, vechten de menschen als wilden.
Op het Hout, de Gekruisigde, en in de lucht, reuzen
-
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vizioen, de Dood die de schepselen tegen elkaar op.
jaagt.
Henri` Marret. Twee groote staties van een kruisweg alfresco geschilderd en verscheidene houtsneden.
Van Marie Mestchersxy, vaandel van de. H. Maria Magdalena.
.
Constant Móntald ; een reuzen . Sint Franciscus en
twee grafleggingen. Van Louis Monthaye verscheidene
mooie kazuifels (vasten, Pinksteren en voor Requiem).
Jean Muijle, drie groote decoratieve schilderijen. Van
Joris Nauwelaerts ; de Verlosser. Jezus die bij een sterv ende in huis komt ! Suzanne Pichon heeft versierd
koperwerk. Georges Pradelle, architekt, te Parijs, photos van uitgevoerde werken (kerken,- enz.). • Van Leon
Pringels « Kerstmis »en « Aankondiging » zacht en
guerite Richard ; twee kruisdroomerig van kleur. Mar
wegstaties, Sint Odila, De. Maagd, (in hout gebeeldhouwd en verlakt). Lucien Rion heeft « . drie Evangelisten » in brons, kundig bewerkt. Georges .Rogy, . « de
Piscina probatica » dat erg aan Rochegrosse doet den-,
ken:
.
Van FelixTimmermans « De Drie Koningen op
weg » in de sneeuw, onder de zwarte dreigende lucht.
en -bibberend van kou en met ráode neuzen. « De offerande der Herders ». De eene brengt een mandje met
. roode appelen; de andere een bloempot met geraniums t
« Ecce Homo » een paar echte sukkelaars, half kreupel,
smeeken den Heer die er erg bedroefd uit ziet. «' .De
Heilige Jan van Ruilsbroeck » staat alleen en verlaten in
een sparrenbosch tusschen kleine roode paddestoeltjes.
« . De drie Koningen aanbiddend ». Het. Kindje liggend
in een biezen wiegje en in de verte een moleken en een
kerktorekee ! Hier zijn we bij Lier. Het is te zien dat'dit
werk' van dezelfde is die « het Kindeken Jezus in Vlaanderen » schreef ! Want wie weet niet dat Timmermans
èn schrijver èn schilder is en dat hij rustig woont - ginder aan de lichte Nethe, waar de vroolijke Pallieter
leeft ?
Van Karel van Belle, een schilderstuk met veel zorg
bewerkt maar dat geenszins religieus is. Een Aankondiging is het heel zeker niet. Edouard van Esbroeck,
« Hulde aan de H. Maagd ». Vroolijke kinderkens komen haar feest vieren, de armen beladen met bloemen.
Roger van Gindertael maakte de plakkaat voor deze
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tentoonstelling. Van Jozef van Hoof « Christus .aan . het
Kruis ». Van Emiel van Marsenille teekeningen. -Van
Florent van Reeth, bouwmeester te Antwerpen, -een zeer
eigenaardig « Ontwerp voor eene Moderne Kerk », gewijd aan den Heiligen Geest. Hij geeft ons tien verschillende zichten op de Kerk ; alle even interessant. Aan
den ingang een monumentale Lieve Vrouw der Weeën
in een mantel . en met de Zeven Zware Zwaarden in de
borst. Het altaar dat in de kruising der beuken staat
wordt fel verlicht van boven, door een breede koepel.
Daar, in groote glasramen staan de twaalf Apostelen
en O. L. V. ! Het is Pinksteren, het feest der Vlammen,
het feest van het Licht ; de vurige tongen komen neer.
Men krijgt den indruk van een bizantij nschen rijkdom,
doch dit effekt wordt bereikt door de meest moderne en
eenvoudige middelen ; glasramen, mozaiken en frescos
die aan de rustige lijnen van het geheel een buitengewone pracht geven. Wanneer zullen we eens zulke kerken krijgen -in plaats van die •afschuwelijke gebouwen
in ronde steen die men nu bouwt en waar noch schoonheid noch gevoel in ligt ? En dan nog « Ontwerp eener
pastorij ». Wat een weelde en tegelijk wat een rust.
Het groote witte huis is geheel omkranst met wij ngaarden. Het is een pastorij zooals men ze beschreven vindt
in de Noorsche Verhalen. Dirk van Sina, de Vlaamsche
oud -strijder die jaren aan den IJzer stond.
. Dichter is hij en schilder tegelijk ! Hier vinden wij
vare hem buiten het mooi Vaandel van het Heilig Hart,
een schilderij, Christus voor Pilatus,
Dit werk is een der staties van een groote en zeer
origineele Kruisweg dien hij ontwierp en waar hij, , enkel door het hoofd der voornaamste figuren te laten
zien, tot een tragischen eenvoud wil geraken en ons tevens zoo een synthiesis - wdl geven van het lijden van
Jezus. In de eerste tentoonstelling voor Kristene Kunst
zond hij zijn « Oud-Strijder met de doornekroon »
in, dat een intens en laat .me zeggen doorleefd werk is.
Van Tony van Os, « Nood Gods » « Jezus troost
de weenende vrouwen » « Beminnelijke Moeder » « Jezus voor Pilatus » en « Vlucht naar Egypte . » -eer! paneel vol stemming. Tony van Os plaatst bijna altijd het
gebeuren uit Christus leven in de omgeving van onze
gouwen ten einde ons dit gebeuren naderbij te brengen ;
menigmaal gelukt hij er in. De droevegrijze luchten
?
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van Vlaanderen passen bij de Bloedige Passie van Jezus.
Pierre van Humbeek. « De Apostel des geloofs » is
een reuzenfiguur, tweemaal levensgroot, Sint Pieter, die
met een diep bedroefd gezicht het leven Inkijkt' en verschrikt lijkt door het zien van wat er in de wereld omgaat. Zag Sint Pieter toen al misschien den toestand van
de huidige wereld dat hij er zoo bezorgd én somber uitziet ? • Misschien. Verder heeft van Humbeek -nog een
reuzenfiguur, even groot, « De Apostel der Liefde » en
dan nog « De Aankondiging » « Op den Calvarieberg.»
« Ontmoeting van Christus en zijne moeder » « Maria
Magdalena » « Heilige vrouw bij het graf » « Jezus
valt de derde maal ».
Karel de Roover « De Oolgotha ». Prachtig werk
én van samenstelling én van bewerking. Karel de Roover is een jongen die ons veel belooft voor de toekomst.
Onder de drie sombere kruisen, drie boeren met roode
truien. Ze zien er diep vermoeid uit en staan daar zoo
verlaten, zoo alleen, dat men zich afvraagt met welke
bedoeling de schilder die daar plaatste ; is het om te
toonen dat de armen, de werkenden', met Jezus lijden en
lijdend zwijgen ? . ..
Van Jeanne Hebbelijnck « De Engelbewaarders ».
De kleine witte engeltjes vergezellen de kinderen overal ! Hier staat er een te wachten aan de deur van het
kerkje voor het kindje dat men ten doop draagt. Verder staan de engeltjes behoedzaam -achter de kleintjes
terwijl deze spelen ; later ziet men hoe zij met de kindertjes mee naar school . gaan bij de zusterkens ! In
een huisje waar een kind gestorven is ziet men boven
het besneeuwde dak het kindje weer in gezelschap van
de engelbewaarder ten hemel rijzen !
Van Hebbélijnck ook nog « Palmenzondag ». Wat
een vreugde straalt uit dat tafereelje ! In het dorpje,
op de markt, . zitten de boertjes en boerinnekens geknield, de handen gevouwen in aanbidding, en verder
komen overal kindertjes aangeloopen met palmtakjes in
de. hand ! Het is feest, het is feest ! « 0 L. V. ter Zee »
is ook een zeer lief panneeltje. •
.. Jan Coomans. Zijn « Lijdend Hart van Maria . »
was voor mij een openbaring. Het is een heel mooi werk
vol diep gevoel. Wij kennen dien jongen kunstenaar veel
te weinig ; er ligt in hem een groote kracht, en een
groote belofte voor de toekomst.
-

,
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Dit is een kort algemeen overzicht van de hier tentoongestelde werken. Hebt ge • ze met mij - overzien ?
Wat ik hier geleerd heb is dat er twee valsche richtingen in de hedendaagsche religieuse kunst bestaan, en
wel ten eerste de oude doode akademische, die ellendig
is omdat alle leven, alle ziel, ook alle frischheid in kleur
en alle karakter in den vorm ontbreken. En, ten tweede
dan, de school der heel nieuwaren, die heldere stralende kleuren bezit, trillend van licht, maar die in compositie, eenheid en harmonie, en in de lijn rythme verwaarloost. Dat is ook verkeerd. Tusschen de beide ligt de
waarheid. We moeten eerst strenge klassieke studies
doen, de oude meesters bestudeeren, de traditie volgen
om op een gegeven oogenblik, wanneer we de techniek
meester zijn en dat we onze plastiek gekozen hebben,
om dan met groote geestdrift onzen stempel te drukken op ieder werk dat van ons uitgaat.- Dat ons werk
altijd intens eigen werk zij ; dat het .levend zij, maar dat
het ook en vooral schoon zij ; daar ligt de redding.
EUGENE JOORS.
-

(1) De Heer Eugeen Joors heeft in zijn overzicht der tentoonstelling zijn eigen inzending onvermeld gelaten. Wij meenen
dit tekort te moeten aanvullen daar de heer Joors, die zich
uitsluitend aan christene kunst toewijdt, een pionier der be-'
weging is die zich met deze tentoonstelling zoo schitterend heeft
haan gebroken.
Van het standpunt uit van godsdienstig voelen en technisch
kunnen beoordeeld, was zijn werk mede van het zuiverste en
sterkste dat hier te genieten viel.
In zijn ontwerpen voor glasramen, met hunne machtige
synthetische visie, waar kleur en lijn . samenwerken om het
beoogde gevoel met doorleefde intensiteit uit te drukken bei eikt hij werkelijk een evenwichtige schoonheid die klassiek
mag genoemd worden. Bekijk zijn « St. • Franciscus de baren
stillend », of de « St. Franciscus aan de ploeg ». Dit slaat ons
op zijn schilderij •< Het Gebed » met de in zichzelf schouwende
monnikfiguur.
Met zijn teekeningen, en hier stippen wij bijzonder de
« Studie van een kloosterling » aan, bereikt hij een volmaaktlheid die aan de grootste Italianen denken -doet. De meer dan
vijf honderd studiekoppen die hij tijdens den, oorlog teekende
zullen aan dit resultaat niet vreemd zijn. Ook het geëxposeerde
etswerk getuigt van veel gaafheid.
Met zijn rijk en vroom kunstenaarsgemoed, gesteund door
een bewondering afdwingende techniek, is de heer Joors nu
uitgerust, om de groote verwachtingen die op hem gebouwd
worden, niet te beschamen. DIRK VAN SINA.
-

-
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P. G. GROENEN, Hoogleeraar aan het Seminarie te
Warmond : Het Lijden en Sterven van 0. H. Jesus
Christus. In-4° ; 605 blz. Utrecht, Wed. J. R. Van
Rossum, 1919. Uitgever voor België : De Vlaamsche Boekenhalle, Naamsche straat, 87, Leuven.
-

Het is een verheugende zaak, dat de grondige en wetenschappelijke studie, die wij hier bespreken, vier jaar na haar
eersten druk Bene tweede uitgave mocht beleven. In. het. katholieke Nederland moet de leer- en leeszucht' veel machtiger zijn
dan bij ons, Vlaamsche . Belgen ; ook de begeerte om volkomen
ingelicht te worden over de Bijbelsche verhalen in het algemeen
en over Christus' leven en dood in het bizonder is er blijkbaar
levendiger ; en getuigt voor eene verstandige en hoogere opleiding van het Nederlandsch publiek. Zoo wij r over denzelfden
geestestoestand bij het Vlaamsche volk niet mogen roemen, is
liet in godsdienstig en wetenschappelijk opzicht alleszins te
wenschen dat wij door het ijverig lezen van boeken, zooals de
E. H. Groenen er een biedt, onze schade trachten in te halen.
Een zeer vleiende brief van Z. E. Kardinaal Van Rossum
leidt het boek in bij het katholiek Nederlandsch publiek. « Uw
boek, zoo • schrijft de Kerkvoogd, zal aan den eenen kant het
verlangen der geloovige en godminnende harten bevredigen, en
tegelijk ook aan de wenschen der mannen der wetenschap te
gemoet komen. » Daarmede wordt juist het dubbel kenmerk van
deze uitvoerige studie aangegeven, want terzelfdertijd is deze
praktisch-ascetisch en ook streng nauwkeurig volgens al de
vereischten der jongste wetenschap. De godvruchtige ziel -vindt
er een aantal vrome beschouwingen, die het innig leven te bate
komen ; en de priester kan er schier na elke afdeeling eene
schets voor een degelijke preek uit opmaken : die hulp aan de
zielenherders is niet de minste verdienste van den schrijver.
Tevens wordt er echter naar volle geschiedkundige waarheid
gestreefd, en de kritiek blijft teenemaal in haar recht.
Deze kritiek omvat het zorgvuldig onderzoeken van de
evangelische teksten, en het aanstippen en beoordeelen der
minste afwijkingen van de gewone lezing. Daarop volgt het
vaststellen der feiten zelf, met eene ruime bespreking der verschillige zienswijzen die door de oude en nieuwere bijbelcritici
uiteengezet werden. De letterlijke en soms ook mystieke zin
der ingegeven verhalen en reden wordt duidelijk bepaald ; en
bij het lezen van het boek werden wij getroffen door de zeer
uitgebreide kennis der jongste Bijbelliteratuur, die zich op elke
bladzijde kond doet. De lijst die blz. 4 aangegeven wordt is
al te bescheiden en duidt slechts een klein deeltje aan der
benuttigde geschriften.
. De E. H. Groenen heeft zich bij katholieke .exegetenen
oudheidkundigen niet beperkt : hij kent even goed de protes.

-

-

24$ -- BOEKENNIEUWS
tantsche van alle strekking en ook de vermetelste ongeloovige
schrijvers. Naast Cornely, Belser, Knabenbauer, ontmoet men
Wellhausen, Loisy, Renan, enz. ; en met Frey of Robinson
worden Lagrange, Van Kasteren, Vincent en anderen aangehaald. Het getal der vergetene schrijvers moet bitter klein zijn.
Het criticism van den eerwaarden hoogleeraar is gematigd
en houdt zich meestal op conservatief standpunt, zelfs daar
waar verdienstelijke katholieken een stouteren weg durven inslaan. De geschiedenis der driedubbele verloochening van Petrus
is daarvoor kenschetsend. Zooals iedereen weet, zijn de beschuldigingen die tegen den apostel uitgebracht werden, én ook
dezes ontkenningen niet eensluidend bij de vier Evangelisten :
zelfs is • er verschil betreffende de personen die het verwijt • uitspreken. De moeilijkheid kan op twee manieren opgelost worden. Men kan zich immers tevreden houden met een overeenstemming in de voornaamste punten der vier verhalen, en. de
kleine verschillen, die niets veranderen aan de eigenlijke subsfaittia facti, op de rekening zetten van den vrijeren redactioneelen arbeid, die niet zelden bij de * Evangelisten voorkomt.
Theophylactus (Migne, P. C. 123, 661) schreef reeds, , gelijk
de E. H. Groenen zelf aanmerkt, naar aanleiding van Mt. 26, 71
en Mc. 14, 69 : « Matthaeus zegt dat het een andere, Marcus
dat het dezelfde dienstmaagd is ;- maar dit is voor ons van
weinig belang wat de waarheid van het Evangelie betreft;
verschillen de Evangelisten in een belangrijk punt en- hetwelk
het eeuwig heil raakt ? »
De E. H. Groenen verkiest een tweeden. weg, en neemt
aan dat geen der Evangelisten een volledig verhaal heeft gegeven, maar dat ieder van hen slechts iets van het gebeurde
heeft medegedeeld. Om eene voorstelling te maken van de gebeurtenis in haar geheel, zal zijne groote zorg dus zijn de
-

,

-

..

-
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verschillende gezegden en omstandigheden . bij elkander te voe-

gen en dooreen te weven : hij doet het dan ook met een
uiterste schranderheid. Wanneer de oogenschijnlijke tegenspraak
te scherp staat, zooals het tusschen Joannes en de Synoptici gebeuren kan, moet hij echter zijn - toevlucht nemen tot uitleggingen, die niet altijd van fijnheid vrij te pleiten zijn. Een voorbèeld vinden wij juist in Joa. -18, 17-18 vergeleken met Mt. 26,
69-70. Joannes deelt daar eerst mede de vraag der dienstmaagd : « zijt gij ook een der leerlingen van dien man ? » met
het antwoord van Petrus : « Neen » ; en slechts daarna verhaalt hij dat Petrus zich bij de dienaren gevoegd had bij het
vuur. De Synoptici nu deelen deze omstandigheid eerst mede.
Op zich zelf is die volgorde van geen belang ; toch meent
de schrijver de schijnbare moeilijkheid te moeten oplossen met
deze aanmerking : « Joannes zegt alleen dat de dienstmaagd
zoo tot Petrus gesproken heeft, en niet wanneer zij dat gedaan
heeft (bl. 271) ».
De moeilijkheid wordt echter lastiger uit den weg geschoven, wanneer zij gewichtige daadzaken - uit het lijden en sterven
van Christus geldt. Een dergelijke zwarigheid betreft, bij iedereens wete, de kwestie of de Heer het H. Sakrament des Altaars
den 14 ofwel den 13 Nisan ingesteld heeft, en bijgevolg of hij
den 15 of wel den 14 Nisan gestorven is ? Hier loopen de Synoptici en Joannes uit elkander : Joannes geeft voor beide ge-

-
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béurtenissen _ de tijdbepaling van den 13. en 14 Nisan ; de
Synoptici geven den 14 en 15 Nisan aan. Hoe kunnen de twee
opvattingen vereenigd worden ? -Of is het geraadzaam eene
keus te doen tusschen de twee ?
Eene nuchtere studie der ' oude kerkelijke gegevens doet,
naar ons inzien, de schaal naar Joannes overslaan ; toch blijft
liet zeker dat de Synoptici uiterst "moeilijk met Joannes in overeenstemming te brengen zijn. Wat gedaan ? De E. H: Groenen,
die zeer wel op de hoogte is van 'alle aangewende pogingen,
en alles doorgrond heeft, staat voor • een streng begrip der
inspiratie, en bevestigd natuurlijk dat er geen tegenspraak kan
wezen tusschen de Evangeliën onderling. Alleenlijk kan hij noch
volgens de gegevens der H. Schrift noch volgens de getuigenis
der traditie eene beslissing geven (blz. 22). Hij stelt zich echter
de volgende vraag, die den verstandigen lezer. voorzeker in 'het
opsporen der oplossing voorlichten zal : < Valt uit het feit dezer
verdeeldheid, reeds in de eerste eeuwen, niet op te maken, dat
er geen bepaalde historische traditie omtrent den sterfdag des
Heéren heeft bestaan (blz. 22) ? » • .
In verband met die kwestie van den sterfdag komt deze
nieuwe vraag of Jezus al of niet eenen paaschmaaltijd heeft
gehouden. Te recht geeft de E. H. Groenen een bevestigend
antwoord, steunend op klare plaatsen - der drie Synoptici. Ons
dunkt dat Joannes in denzelfden zin spreekt. Als hij immers, na
het melden van . het Paaschfeest « ante diem festum Paschae »
(Joa. .13, 1) van een avondmaal gewag maakt (« coena facta »
v. 2), kan dit - slechts van een paaschmaal verstaan worden, en
zulks zooveel te meer daar dezelfde vierde Evangelist zijn
zesde hoofdstuk neerschrijvende met de uitvoerige eucharistische belofte die erin vermeld . staat, het gansche verhaal. duidelijk met een Paaschfeest in betrekking stelt (Joa. 6, 4) en
op het verraad van Judas Iscariotes zinspeelt (Joa. 6, 70-71)
even als de Synoptici bij het verhaal van het laatste avondmaal.
De eenige moeilijkheid bestaat in te verklaren waarom Jezus
het paaschlam éénen . dag voor " het gewoon tijdstip gegeten
heeft (Joa. 13,1, « ante -diem festum Paschae ») . Het antwoord
ligt, zoo het schijnt, in de woorden van Joannes ,zelf (Joa. 13,1) :
-

« sciens Jesus quia venit hora ejus ut transeat ex hoc mando- ad
Patrem » ; namelijk de Heiland, die zijnen sterfdag zelf bepaald had op , den 14 Nisan, misschien om het beeld van het
paaschlam door zijn eigen - dood te vervullen, heeft wetens
en willens het wettelijk avondmaal vervroegd, en een der lammeren, die volgens Chwolson -reeds den 13 Nisan in het voorhof
van den tempel geslacht werden, voor die plechtigheid benuttigd.
Wellicht zou de oplossing, die wij hier voorstellen, de
uiteenzetting van. den E. H. Groenen eenigszins kunnen aanvullen. .
De twee of drie voorbeelden, die wij hier aangehaald hebben, dienen alleenlijk om het kritisch standpunt van den schrijver
klaarder te laten kennen. Het valt op, dat de soms uiteenloopende
gegevens der Synoptici onder malkaar en met Joannes, aan
geen algemeen en ingrijpend onderzoek onderworpen worden,
De onderlinge betrekkingen van Matthaeus, Marcus en Lukas,
die in het oplossen - van het synoptisch vraagstuk worden opgehelderd, alsook hun kritisch verband niet het vierde 'Evar-
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gelie, dat een deel der Johannische vraag * uitmaakt, zouden
hier en daar licht kunnen werpen op de exegetische moeilijkheden, en de taak van den schrijver merkelijk vergemakkelijken.
.

De stof, die de E. H. Giroenen in zijn • boek besloten heeft,
is. uiterst rijk zoowel op exegetisch als op dogmatisch en ascetisch standpunt. Hij begint met hetgeen de naaste voorbereiding
was van Christus' • lijden en sterven, n.l. het vieren van het
laatste avondmaal door Christus met zijne -Apostelen. Als waar
toonbeeld van . nauwkeurige en verkwikkende uitlegging mag
hier - aangehaald worden hetgeen hij ons over-de afscheidsrede
des Heeren, zooals zij bij Joannes geboekt staat, voorhoudt
blz. 97-170. In een tweede deel komen al de gebeurtenissen van
Oethsemane. Een derde deel is gewijd aan hetgeen in het
paleis van Caïphas voorviel ; een vierde aan hetdrama dat
zich - in het • praetorium van Pilatus afspeelt, en hier moeten
wij wijzen op de fijne ontleding van den zielstoestand des Romeinschen landvoogds.' Een vijfde deel handelt over Oiolgotha,
den dood en de begrafenis des Meeren. Zonder eenig voorbehoud
treden wij de krachtige weerlegging bij van al de - jongste opwerpingen, die de moderne ongeloovigen rond het verhaal van
jezus' dood opgehoopt hebben (blz. 550-593) .
-

-

De E. H. Giroenen is echter meer dan een beslagen exegeet
en grondige doggivatist : hij is ook een schrandere oudheidkundige ; en zijn werk mag te recht als een echte encyclopedie
doorgaan van al wat over het lijden des Heeren wetenswaardig
is, al de topographische vraagstukken, die het overwegen der
Evangelische berichten opwerpt, worden door hem naar de
nieuwste opsporingen onderzocht en over het algemeen met
een treffende juistheid beantwoord. Terloops stippen wil hier
aan hetgeen hij zegt over de plaats der kruisiging en over
het graf van Christus : deze zijn wel in. de huidige H. Graf-kerk
van Jeruzalem weer te vinden .(blz. 573-583) ; over de Lijkwade
van Turijn (blz. 561-564) ; over het sterfjaar des .Heeren (blz. 455462) ; over het kruis en den kruisweg (blz. 419-445) ; enz., enz.
De besprekingen zijn altijd streng wetenschappelijk gevoerd,
en vrij van alle traditioneele voorbordeelen.
.. Het ware te wenschen dat de degelijke studie van den
E. H. Groenen ingang vonde bij de geestlijkheid en de ontwikkelde katholieke leeken van ons Vlaámsche België : veel is
er te leeren ; en aan al wie in geloofsverdediging belang stelt,
kan er niets beters aanbevolen . worden. C. H.
-

-

POL DE MONT : De Schilderkunst in België van 1830
. tot 1921. 's Oravenhage, Martinus Nijhoff, 1921.
Voor Pol de Mont zich zette aan het schrijven van dit
.lijvige, met tal van geslaagde en karakteristieke reproducties
verluchte boek aan de ontwikkelingsgeschiedenis der schilderkunst in België gewijd, bezaten we op dit gebied slechts de
werken van Muther en Hijmans. We mogen dus gerust vast-
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stellen, dat het zeer volledige overzicht — het loopt van Herrey ns
tot Servaes — van de Mont een leemte. vult.
-Noodzakelijk achten wij het, alvorens ,den -inhoud 'van het
werk bondig te bespreken, even te wijzen op de methode door
de Mont gevolgd. Bij plaatsen treedt de analyse op den voorgrond, doch telkens slaagt de auteur erin het speciale karakter
van een groote figuur uit de schilderswereld in een paar synthetische trekken uit te beelden en tegelijk de evolutie eener
persoonlijkheid te verbinden aan den meer algemeenen. ontwikkelingsgang eener bepaalde richting. Al wordt aan de soms
gedetailleerde bespreking van het oeuvre van enkele markante
individualiteiten een groot belang gehecht, toch blijven de hoofdlijndn, waarlangs de schilderkunst zich in België -- voornamelijk
in Vlaanderen — bewoog, scherp aangeduid. Het komt ons voor
of de Mont bij de vaststelling hiervan veel meer rekening heeft
gehouden van den geest, die de visie der schilders beheerschte
en richtte, dan wel van de wijze waarop zij deze visie technisch
verwerkten. « Wat kan ons -- aldus de auteur --- het middel
schelen, als het doel getroffen wordt. Schilder zoo` breed als
Luytens, Courtens, Baertsoen, zoo lichtend als Claus of Buysse,
etailleerd * als een enlumineur ! Mij wel,
zoo peuterig en ged
als gij mij weet te pakken, te ontroeren... ; als gij maar muziek
en poëzie weet te maken, ziedaar ! » --- .
Ook op het onloochenbaar verband, dat er tusschen de
beeldende kunsten en de literatuur als uitingen van een zelfde
gevoels- en gedachtenwereld en verwezenlijkingen van gelijkaardige ideeënstroomingen, bestaat, heeft de schrijver meermaals met klem de - aandacht van den lezer gevestigd, vooral
in de hoofdstukken gewijd aan de romantiek. Bladzijden als die,
waarin -gewezen wordt op de treffende, door wisselwerking ontstane overeenkomst tusschen het werk onzer penseelende romantiekers en de pennevruchten der literaire romantici uit
Vlaanderen en uit Frankrijk zijn niet enkel belangrijk voor de
historie onzer schilderkunst, doch bevatten aanwijzingen welke
den geschiedschrijver onzer letteren te stade kunnen komen.
In dergelijke beschouwingen is de kiem aanwezig van een stoutsynthetiseerend gewrocht niet wijsgeerigen ondergrond over
den groei der Vlaamsche kultuur in den loop der XIXe eeuw,
welke kultuur heel dikwijls een geprovincialiseerde vervorming
zal blijken te zijn van de groote cultureelee bewegingen in het
buitenland. Een boek lijk de Mont zoo pas verschijnen liet,
zal dan als een mijn van typische documenten kunnen uitgebaat
worden.
Als motto had de Mont boven deze historie kunnen schrij-.
ven : « Ceci est un livre de bonne fói ». Niet uit een moeizame
compulsatie van een massa teksten ontstond dit boek. Het is
eigen werk van een fijn-voelend, veel-omvattend artiest, die
tevens een geleerde is. Alleen de Mont - en Vermeylen konden
dergelijk waagstuk met kans van welslagen volbrengen. De
Mont deed het . op eigen wijze. Zijn door een verfijnden en
gelouterden . smaak ontwikkeld eclectisme schonk zijn kritiek
de noodige lenigheid om . in alle scholen het goede te kunnen
waardeeren en liet vermogen .om een objectief oordeel te vellen
over zeer uiteenloopende richtingen. «De schilderkunst in België»
is een persoonlijk werk ontstaan in den loop der jaren door
.

-

.

-

-
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eigen waarneming van het besprokene. Wat de Mont beschrijft;
heeft hij gezien. De nota's, welke hij, bij het bezoeken van
tentoonstellingen, krabbelde in den aard van catalogi, de artikels,
welke de bewondering hein zoo menigmaal in de pen gaf en
die hij o.a. verzamelde in .« Koppen en Busten » « Vlaamsche
Meesters iin de XIXe eeuw », de brieven door schilders aan hem
gericht,, ziedaar • het levende - materiaal, waarmede • hij zijn
definitief boek bouwde. Hier en daar haalt de auteur meeningen
aan -van Alvin en van Hasselt en toetst ze aan de opvattingen
en waardebepalingen van dezen dag. • .
Wanneer Pol de Mont boven zijn boek den titel schreef:
« De 'Schilderkunst in België. », gaf hij daardoor te kennen, dat
voor hens het bestaan eener z.g.n. « Belgische schilderschool »
een officiéele mythe is, waaraan de werkelijkheid afbreuk doet.
Het opstél ' over « het nationalisme in de kunst '», dat als inleiding tot den bundel werd • opgevat, bezit kracht stevig
bewijs. De auteur wijst erop hoe diegenen, welke artikels- wijd
- van 1880 en 1905 wel
den aan de nationale tentoonstellingen
deden uitschijnen, dat er o onzen laamschen bodem begaafde
penseelers leefden, doch verzuimden — opzettelijk
o pverzuimden
^ .?
---aan te duiden in hoever diezelfde mannen hun : aangeboren
msche persoonlijkheid, hun talent en hun ontvankelijkheid
Vlaa
aan de oude oerbron, -- de werken van onze oude meesters,
— nebben gelaafd, verkwikt en versterkt ; in één woord, of er
na 1800 hier een nieuwe van « elk andere uitheemsché »te
onderscheiden kunstuiting, een « Vlaamsche school » heeft bestaan. »
Deze transcendentale vraag- heeft de. Mont durven stellen.
En hij heeft ze beantwoord. Zijn bewijsvoeringen samen vattend
besluit hij in het slotkapittel : « En _ nu erken ik een . van de
krachtigste bewijzen voor de taaie duurzaamheid en leefbaarheid
van onze eigen Vlaamsch-nationale kunstgeaardheid in het * tref,

—

fend verschijnsel, dat, evengoed als deze schilders, welke met

opzet in het algemeen Vlaamsche leven hebben geput, ook het
klein getal van hen, die zich in 't algemeen in de breedere
volkslagen voordoet, hebben afgewend, door opvatting en kunstuiting Vlaamsch bleven, zelfs dan als zij 't wellicht .niet voelden,
zelfs dan, als :zij de taal van hun ouders en grootouders, de
taal, waarin zij hun naam spelden, al vergeten en misschien
met smaad versmeten hadden. » Zoo komt de Mont ertoe deze
conclusie te formuleeren, welke beschouwd moet worden als een
afdoend antwoord op de door hem in het inleidend hoofdstuk
opgeworpen vraag : « Evenzeer in de XIXE als in de XVIe eeuw,
doch noodzakelijk en logisch ' op andere wijs, bleek het Vlaamsche volk onvermoeid in het aldoor opnieuw voortbrengen van
kunstenaars, en deze kunstenaars, deze schilders, zeg ik, legden
in de eerbied afdwingende degelijk- en schoonheid van hun
werk, in voldoende . hoeveelheid hoedanigheden van evenboortigheid, gevoelsgelijkwaardigheid aan den dag, om het volkomen
te rechtvaardigen, _dat wij, nu als vroeger, met fierheid ophalen
van onze eigene « Vlaamsche Schilderschool ». —
Nadat de Mont het nationaliteitsbeginsel als uitgangspunt
en baken zijner critisch-historische beschouwingen heeft toegelicht, behandelt hij de romantische school en ook haar rnabloei in onze dagén. Aan Hendrik Leys, den vernieuwer en»
-

•
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baanbreker, wijdt de auteur een uitvoerige en suggestieve studie,
die heel nieuwe gezichtspunten onthult.. Met angstvallige nauwgezetheid gaat hij de evolutie . van Leys na en wijst erop hoe
deze in wezenlijkheid groote schilder, vooral in den aanvang
zijner carrière een .« profiteur »_ was, een geniaal profiteur dan
met een verbazend assimilatievermogen, die zich het beste uit
al. wat . anderen poogden wist eigen te maken en te louteren.
Insgelijks op Hendrik de Braekeleer concentreert de Mont het
helderste licht, waarna hij de epigonen van Leys bestudeert
-- diegenen n.l., welke rond 1880 een nieuwen weg zochten
voor de, historieschildering. Na de uitbeelders van het hedendaagsche volksleven handelt de auteur over de portretschilders.
op de vergelijking tusschen het talent van Ferdinand de Braekeleer als portretschilder en dit van niemand minder dan den
gevierden Franschman Ingres mag hier wel ter-loops de aandacht worden gevestigd, te meer daar dergelijk inzicht niet
onverdeeld zal worden bijgetreden, al berust het geenszins op
losse gronden. Het achteraan in het boek gereproduceerde portret kan de meening van den lezer ten gunste van de Mont's
thesis doen overslaan. Zeer uitvoerig behandelt de auteur nog
de natuurschildering --- landschap, zeestuk (de Mont bezigt
wel eens graag het woord zeeschap), dieren, enz. Op de niet
algemeen erkende verdiensten van den schilder Myïn wordt
door , de Mont met autoriteit gewezen terwijl de verdiensten van
Verboeckhoven en Verlat tot hun passende verhoudingen worden teruggebracht. Voor desschrijvers scherpzinnigheid in de
pittige observatie der kleinste details getuigt zijn vaststelling
van den invloed, die Lieds uitoefende op een man als Lamorinière. Als wegwijzer voor de jongere en de komende geslachten
wordt James Ensor uitvoerig in zijn werk bestudeerd en dit
kapittel blijkt niet het minst oorspronkelijke en niet het minst
merkwaardige uit dezen zoo rijken bundel, die telkens weer
andere uitzichten opent op nieuwe en steeds verwijderde horizonten. Want we wezen er hooger reeds op aan menige
vaststaande en formeeleopvatting werd gewrikt om óp die
wijze. tot een zuiverder uitzicht te komen.
Deze geschiedenis der Vlaamsche schilderkunst van 1830
tot heden is het werk van een kunstenaar. Menige beschrijving
van • een schilderij is zóó machtig in de aanduiding der essentiëele lijn, dat ze opkleurt voor het oog van den lezer. De kritiek
van de Mont werkt suggereerend. • Zóo hoort het toch. Kritiëk
is immers meer dan wetenschap : ze is een kunst !
LODE MONTEYNE.•
-

.

-

-

.

FR. MARKUS HUEBNER : Die neue Malerei in Holland,
mit 84 Abbildungen. Van Loghum, Sloterus en
Visser, Arnhem, 1921.
- -

.. De weerga van 't geen Pol de Mont voor. Belgiëmaakte
deed Juf. Marius voor Nederland. Enkel behandelde zij : « dé
Hollandsche Schilderkunst gedurende ' de 19e eeuw », (Nijhoff,
den Haag, 1921), zonder daarover heen te gaan, dus zonder
de 20e eeuw ook maar aan te raken. Te goeder ure komt
Huebner het werk van Juf. Mariusaanvullen. Wel is 't een andere geest, die van 't expressionisme n.l., die voorzit in, Hueb.
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ner's werk, maar ook bij hem geldt voor alles ernstig onderzoek ; en ook warmte van waardeering, waar die goed is besteed.. Het leeuwenaandeel krijgt Vincent van Gogh. Maar ook
Toorop ontvangt rechtmatige hulde. Verder wordt ontleed en
beschreven en gewaardeerd de kunst van J. Thorn Prikker,
Jan Terwey, Willem van Konijnenburg, J. J. Isaácson, Kees van
Dongen, Jan . Sluyters, Matthieu Wiegmann, Piet Wiegmann,
Lodewijk Schelfhout, Leo Liestel,. H. F. Bieling, Jacoba van
Heemskerck, W. van Leusden, Theo van Doe"sburgh, enz. Men
wordt .gewaar dat hier een kenner aan het woord is, die daarbij
onderhoudend weet te schrijven.
Ook. de illustratie is goed verzorgd.
Een boek dat men leest, en dat dan ook lang nog een
vraagbaak kan blijven. D. W.
-

E. SAINTE MARIE PERRIN : La belle vie de Sainte
Colette de Corbie. Plon-Nourrit, Paris. ; 7 fr.
. « Après Jeanne d'Arc, qui traversa le monde 'comme un
éclair, la femme la plus connue ét la plus populaire de France
pendant la première moitié du quinzième siècle fut Colette de
Corbie. A 1'époque ou Jeanne entreprend sa mission, toute jeune,
presque enfant, avec son sublime courage de petite fille inspirée,
Colette était une femme d'une quarantaine d'années, ayant aéjà
accompli une longue oeuvre... »
Het schoon boek van E. Sainte-Marie Perrin. zet het aantrekkelijk beeld der H. Coleta in het volle licht der geschiedenis.
Coleta leefde in die sombere jaren, toen eenerzijds dé - Westersche Scheuring de Kerk zoo jammerlijk verdeelde en anderzijds
de Honderdjarige Oorlog als een zware beproeving op Frankrijk
woog. Coleta's onuitputtelijke werkzaamheid weeft zich door al
de groote gebeurtenissen van 't begin der XVe eeuw.
Vereerd door de grooten en machtigen zoowel als door de
armen en nederigen, overal* welkom, wist zij iedereen te gebruiken om hare . zending tot .een. goed einde te brengen. Vier
jaren streng boetleven als kluizenaarster, hadden van haar
eene groote heilige gemaakt,. toen God haar, in een visioen,
de hervqrming der franciscaansche kloosters oplegde. Gedurende
veertig jaren wijdde zij al hare krachten aan die zware taak,
die -- eenig privilegie misschien in de geschiedenis der Kerk
-- zoowel de mannelijke, als de vrouwelijke kloosters gold.
Gedurende al die lange jaren verflauwde haar ijver geen oogenblik, en hield hare wonderbare energie haar lichaam, uitgeput
door boetvaardigheid en vasten, recht, totdat ze • eindelijk te
Gent het hoofd voor goed neerlegde. Onder haar vurig woord
hadden honderden kloosters verzaakt aan privilegiën en gemakkelijk leven ; duizenden kloosterlingen en kloosterzusters
aten weer het « strikt dagelijksch brood > verkregen door aalmoezen of nederigen arbeid, en hadden weer in al zijne strengheid den regel van armoede en boetvaardigheid van den H. Franciscus aangenomen — maar tevens zijne groote liefdewet teruggevonden.
Maar Coleta had ook nieuwe gesticht, en volmaakte Franciscanessen gevormd, die haar in hare taak moesten helpen en
deze voortzetten.
-
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En op de stappen van Coleta rezen de mirakels op : ze
kende de meest - verborgen gedachten, werd ingelicht over gebeurtenissen die ver van haar voorvielen, genas de zieken en
deed dooden verrijzen. •
Dit alles houdt Mev. E. Sainte-Marie Perrin ons voor levendig en boeiend, en tevens sober en eenvoudig. Met vaste hand
schildert zij , die woelige XVe eeuw, zoo vol groote gebeurtenissen, zoo zwanger aan heldenmoed en heiligheid. Haar boek
heeft nevens echte historische waarde, de bekoorlijkheid eener
nlegende en de heerlijkheid van een kunstwerk. 't Mag
heilige
geplaatst worden -nevens Jeergensen's Heilige Franciscus en
Heilige Catarina, nevens Montalembert's Sainte Elisabeth . de
ace.
Hongrie, nevens Kurth's Sainte Clotilde en Saint Boni face.
Het boek verdient gelezen te worden.
T.
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op linnen, aan rollen, ongevernist f. 36.00, gevernist f. 37.50. --J. B. Wolters, Groningen, den Haag, 1921.
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EEN BELANGRIJK PROBLEEM MISKEND:
Wanneer ik de uitnodiging van de redaktie om
mijn bezwaren tegen Prof. Mansion's beschouwingen (1)
in ditzelfde tijdschrift te ontwikkelen, gaarne aanneem,
dan geschiedt dit niet om een spellingdebat te openen,
dat sommige lezers vervelen, andere als een kemphanengevecht vermaken zou, maar om er met nadruk op .te wijzen, welk belangrijk probleem hier miskend wordt.
Ondanks de geprikkelde en lichtelik vijandige toon
van _ mijn tegenstander, vlei ik mij, dat wij het Over het
wezen van de zaak veel meer eens zijn dan hij zich zelf
bewust is. Op één voorwaarde : - dat hij zich met mij
verplaatsen kan uit de theoretiese beschouwing van de
studeerkamer naar de w'erklikheid van het praktiese leven. • .
Wie jarenlang blijft kibbelen over op zichzelf onbeduidende spellingverschillen, , is een monomaan. Alleen door de belangrijke achtergrond verdient het spellingvraagstuk blijvende belangstelling. Voor ons, NoordNederlanders, is die achtergrond : de noodzakelike verfrissing van het moedertaalonderwijs, vooral op de volkschool ; voor Zuid-Nederland is dit pedagogiese belang
onverbrekelik verbonden met een niet • minder gewichtig
probleem : de noodzakelikheid van een algemeen-beschaafde
de omgangstaal.
In de « Koninklijke Vlaamsche Academie » vatte
onlangs C ustaaf Segers een betoog over Dé taal van de
school en het volk (2) samen in deze krachtige wporden :
« Het is onze plicht, onze dure plicht, in de school,
in ons privaat en openbaar leven, het gebruik der algemeene beschaafde omgangstaal uit alle krachten te bevorderen ».
Te voren (blz. 601) had hij de taak van deze algemene taal aldus omschreven. :
« De algemeene beschaafde omgangstaal in het onderwijs, in de letterkunde, in het bestuur, en tevens het
behoud harer bekoorlijke natuurlijkheid en speelscha
-

-

(1) Na het congres te Mechelen : Iet. Spellingvraagstuk.
.
(Sept. 1921.)
(2) In de Vers!. en Meded. Sept. 1921.
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volkschheid. : dat moeten wij allen, elk in -zijnen werkkring, nastreven ». (3).
Deze • woorden komen voort uit het • besef,
dat een hechte grondslag voor werkelike taaleenheid gezocht - moet worden in de gesproken taal ; dat de eenheid van taal-op-papier veelal een schijneenheid is.
In Mansion's betoog daarentegen -is een verwarring
van begrippen, die de kritiese lezer draaierig maakt.
Met de term « schrijftaal » bedoelt hij beurtelings :
1. de reeksen van tekens die taal aanduiden (b. v.
de « schrijftaal » heeft mensch, de « spreektaal » mens).
2. Wat de Duitser « Schriftsprache » noemt : de bo-ven de dialekten staande algemene taal, voor schrijven
én spreken.
3. ' de van de algemene taal afwijkende diktie in
artistiek proza of in. - poëzie (b. v. de taal van Perk en
Gezelle - is « schrijftaal » tegenover het Algemeen Beschá.afd) (4). . .
Hoe moeten we nu de stelling begrijpen : er bestaat
op dit ogenblik in geheel Nederland en Vlaanderen
« eenheid van schrijftaal », die de vereenvoudigers in
het Naorden' verbroken hebben, en in het Zuiden dreigen te verbreken ?
Geen taalkundige zal beweren dat door tweeërlei
spelling de ' taal-eenheid te niet gedaan wordt. Een artikel van Mansion over een taalkundig onderwerp en een
dergelijk van. Scharpé, in vereenvoudigde spelling, zijn
in dezelfde taal geschreven. Daarentegen hoort de taalkundige dadelik dat de algemeen-Nederlandse taal
die Mansion schrijft (en spreekt !) vrij sterk afwijkt b. v.
van de particularistiese dichtertaal van Gezelle. Ik moest
glimlachen, toen Mansion zijn peroratie tegen « gewelddoeners en taalknoeiers » eindigde met het dichterwoord :
De vlaamsche tale is wonderzoet
Voor die heur geen geweld en doet.
Immers in die twee regels zijn drie biezonderheden
waarin het algemeen. Nederlands » (dat - Mansion en ik
spreken) van particularisties standpunt het « zuivere .»
Vlaams « geweld doen » : wij zeggen niet heur, maar
-

(3) Hoe deze uitspraken te rijmen zijn met de algehele
miskenning van de pedagogiese betekenis van het spellingvraagstuk, waarvan dezelfde schrijver vroeger blijk gaf, blijft
mij intussen raadselachtig.
(4) In De Nieuwe Taalgids van Jan. 1922 bewees ik dit
met enige aanhalingen.
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haar, wij « verminken » tale tot taal, en gebruiken bij
ontkenningen - geen en.
Zonder « schaamte » 'kunnen. wij Nederlanders in
de taal. van Noord en Zuid « onderscheid maken "tusschen de .landtaal en de tegenwoordige taal . van poëzie
of kunstproza », omdat.... dit onderscheid nu' eenmaal bestaat. Zullen we dit betreuren, . met een afgunstige blik
naar de Romaanse landen ? Er is een tijd' geweest dat
die Franse schrijftaaleenheid nabij scheen : in het midden van de achttiende eeuw schreven Huydecoper, Feitama, Hoogvliet een klassicistiese dichtertaal, die voor de
tijdgenoten, als norm gold. Was dat een vooruitgang boven de karaktervolle verscheidenheid .van Hooft ,Vondel,
Huygens en . Brederode ? In het tijdperk van Prudens
van. Duyse en ' Conscience was 'Zuid-Nederland dichter
bij een « schrijftaal »-eenheid dan in - de tijd' 'van Gezelle en Verriest, van Streuvels en Van de Woestij ne.. Maar.
wie zou de eerste tijd terugverlangen ' ? Een rijke taalbloei ontwikkelt rijkdom van vormen. Wij . mogen ons
gelukkig prijzen, dat er velerlei « . schrijftaal » bestaat.
De - fout van Mansion is, ' dat. hij nog . gevangen
zit in de doctrinaire scheiding van « schrijftaal » en
« spreektaal ». Daardoor miskent hij ook . de rijke' verscheidenheid van het spreken. Spreken . is niet - . alleen
konverseren, keuvelen. Spreekt - de. ; redenaar dan niet :r
En is de -dichter niet allereerst een., spreker. - ? Beperkt
« omgang .» zich tot het meest alledaagse,?
-

-

-

-

De waanvoorstelling dat het « Kol-lewij nisme » de
-

« alleenheerschappij » . van - dé meest . alledaagse
« spreektaal » zou prediken, wil ik hier. niet bestrijden
(5) het ''feit dat deze gevreesde « sekte ». schrijvers en
dichters van . betekenis telt, zegt reeds genoeg. Zoeken
wij dus liever het. positieve in Mansion's betoog, namelik zijn antwoord op de vraag .-: langs welke weg zal
in Zuid-Nederland de zo noodzakelike eenheid van de
algemeen-beschaafde taal zich ontwikkelen, en, hoe is
die ontwikkeling te bevorderen ?
Ik moet . bekennen dat het antwoord mij allesbehalve bevredigt : .
« Is de eenheid die thans alleen in de schrijftaal
bestaat, eens ook verwezenlijkt ' in de levende spreektaal,
dan zal het heel gemakkelijk, heel eenvoudig worden de
--

-

(5) Belangstellenden kan ik verwijzen naar mijn 'brochure

Spreken en' schrijven in Noord- en Zuid Nederland.
-
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schrijftaal. dichter bij het gesproken woord te . brengen »
(blz. 321). Alweer plaagt mij het- woord « schrijftaal »
Welke « deus ex -machina..» brengt eenheid in die levende .spreektaal . ? Welk verband - is er met 'de voorafgaande
< schrijftaal»-eenheid ? Waarom mag later die. « schrijftaal -» zich wel naar de «. spreektaal » richten, en . nu
ook in Noord-Nederland, met zijn « spreektaal»-eenheid nièt ?
. Niet gemakkelijk is het . ook, .. bovenstaande uit- ..
spraak in harmonie te brengen met een andere van Mansion, uit 1913 (6) : « Er is een Vlaamsch-Belgische omgangstaal in wording, onder sterken' invloed van de gemeenschappelijke schrijftaal van Noord en Zuid en tevens in hooge mate dialectisch getint. Komt zij ooit tot
rijpheid men hoeft geen pessimist te zijn om de toekomst der Vlaamsche beweging alles behalve rooskleurig in te zien dan. zal deze Zuidnederlandsche oiii-gangstaal steéds krachtiger de werking - van het Noordnederlandsch « .Beschaafd » ondervinden en ook in eenige mate op - dit - laatste haren -invloed uitoefenen ». . . Die sterke dialektiese tint -zal natuurlik plaatselik verschillen. Er zullen dus ontstaan ' Vlaams-, Brabants-, Limburgs-gekleurde omgangstalen. Welke eenheidsnorm zal daarbij gelden ? Die van. de « schrijftaal»
of die van - het N.00rdelik «.. Beschaafd. » ? Een duidelik?
antwoord is uit Mansion's -woorden niet 'te lezen. : alleen
betwist hij terecht de mogelikheid dat .« het fHollandsch
van het - dagelijksche leven pasklaar over de grens gestuurd . kan worden ». En met die vraag naar de norm
zijn we juist in de kern van het vraagstuk, dat de volle
aandacht van alle. - Zuid-Nederlanders -verdient, nu het
Nederlands zijn plaats zal gaan veroveren in de gemeenteraden, . de - rechtszalen, de onderwijsinrichtingen, de
de Vlaamse hogeschool. Mansion kon in 1913 niet voorzien,. hoe snel binnen tien jaar de ommekeer zich zou
voltrekken. .
Reeds tweemaal is de norm vooreen toekomstige beschaafde omgangstaal grondig , besproken. De eerste
maal in eer' zeer merkwaardig Academie -debat tussen
Kan. Dr J. Muyldermans, die het partikularistiese, en de
hoogleraren De Vre:ese en Lecoutere, die het Algemeen„

-

-

-

(6) In een brief 'aan de Vereeniging voor Beschaafde Necderlandsche Uitspraak, afgedrukt .in de Mededeelingen - van Juli
1914.
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Nederlandse standpunt verdedigden. Openhartig uit
Muyldermans zijn afkeer van « dat beschaafde Nederlandsch, hetwelk inderdaad best zou Hollandsch fieeten„
eene onrijpe vrucht,, die nog langen tijd ons . volk in de
keel zou blijven steken. » Zonder aarzeling geeft. hij de
les : » men spreke overeenkomstig de letter der schrifttaal », en trachtte niet « de. natuurlijke ontwikkeling der beschaafde uitspraak naar de schrijftaal,
te stremmen. » Die nauwkeurig « uitgesproken » schrijftaal houdt hij voor de ware beschaafde omgangstaal'
Daardoor kan hij beweren : « het staat vast dat België
Bene beschaafde omgangstaal bezat en bezit ».
Het kostte de tegenstanders weinig moeite om de
grondslagen van dit betoog te ondermijnen, maar ook.
om aan te tonen dat geen Zuidelik dialekt voldoende,
-overwicht bezit om de hegemonie te aanvaarden, zodat
'het aannemen van de Noordnederlandse omgangstaal
als norm voor de Zuidelike een vraag was van « welbegrepen eigenbelang ». .
Ten tweede male werd het vraagstuk in studie genomen door de stichters van de jonge, snel opbloeiende
Vereeniging voor Beschaafde Nederlandsche Uitspraak
(1913). Het wakkere bestuur van deze Vereniging . begreep de geest des tijds en sloeg de hand aan de ploeg.
De oorlog heeft ook dit veelbelovende werk vernietigd,
toen nauweliks de eerste oogst binnen was (7). Levensvatbare kiemen worden niet licht gedood .:- een jonger
geslacht staat weer gereed om zich aan dezelfde taak. te
wijden, in het besef dat alleen , een krachtige .eenheidstaal de , zich ontplooiende Vlaamse - kultuur kan steunen.
Bovendien hebben dezelfde oorlogstoestanden die zoveel vernietigden,de wederzij dsche kennis van Noord-en
Zuidnederlandse taal vermeerderd en in menig opzicht
de banden versterkt.
Zijn er nu reeds duidelike symptomen in welke
richting de taaltoestanden zich ontwikkelen ? In het
begin van dit artikel nodigde ik mijn tegenstander uit,
met mij de studeerkamer te verlaten. Wij gaan dan in
gedachten terug naar het Mechelse kongres en zetten de
oren wijd open. Het ' toeval wil dat Kanunnik Muyldermans het eerst het woord voert : wat een onvervalst
Brabantse vormen ! Voor de Noordnederlandse gast
a

-

-

(7) Met grote ingenomenheid vernamen wij, dat de her:leving aanstaande g i s. Moge dan de geleden schade spoedig
ingehaald worden
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hebben ze een eigenaardige bekoring, maar hij voelt zich
ver van zijn moedertaal. Maar daarna komen een lange
rij van sprekers, gedurende twee dagen, ouderen en jongeren, Vlamingen, Brabanders en Limburgers, en bijna
voortdurend horen we een taal die ons volkomen vertrouwrd klinkt, een. enkele maal met een Vlaamse of Brabantse inslag, vaak niet meer plaatselik . gekleurd dan
de taal van een Noordnederlandse Brabander . of Limburger, en niet zelden zo zuiver, dat men- ten Noorden
van de Moerdijk waant te zijn. In de praktijk bleek daar
Muyldermans met zijn principieel partikularisme vrijwel
alleen te staan.
Hoe voortreffelik klonken 's avonds de verzen van
Boutens'. Goethe-vertaling in de mond van de door Dr
Oscar de Gruyter geschoolde akteurs ! Daar hoorde men
een « Buhnensprache », die geen Noord-Nederlands gezelschap zou verbeteren, en waarvan ongetwijfeld invloed uitgaat bij de talrijke vertoningen « op den buiten ».
Wie nu, met Muyldermans en Mansion, zou menen
dat deze algemeen-beschaafd gesproken taal in het Zuiden zich allereerst onder invloed van de schrijftaal ontwikkeld heeft, moet maar eens letten op de buiging. Dan
zal blijken dat de ov'èreenkomst met het Noord-Nederlands Beschaafd veel groter is, dan met een tekst vol
schrijftaal-buiging : de invloed van de eigen dialekten,
waarin eveneens de naamvalsonderscheiding vrijwel verdw^enen is, doet zich onmiskenbaar voelen (8).
Intussen ligt het allerminst in mijn bedoeling, de
invloed van de geschreven taal op de verbreiding van
een Algemeen Beschaafd te ontkennen (9). Er is een tijd
geweest dat ik die invloed onderschatte, maar mijn .AntMerpse voordracht van 1913 werd de aanleiding om dit
onderwerp, vooral ook in verband met Duitse toestan-

(8) Wanneer Mansion zegt dat « het gevoel voor de geslachten in Zuid-Nederland nog vol levenskracht is » (blz. 317).,
dat geldt dan misschien wel voor de 'voornaamwoordelike aanduiding, maar •niet voor de naamvalsvormen, gelijk dialektkenners als Amaat Joos en Vercoullie getuigen.
(9) Op die grond immers bepleiten wij de meer met de
gesproken vormen overeenstemmende schrijfwijze van de vereenvoudigde spelling. Dat begreep Vercoullie reeds in 1902,
toen hij in .Het Volksbelang schreef : « Voor de Vlamingen in
het algemeen zal de Vereenvoudiging dit grote voordeel meebrengen, dat ze beter de Nederlandse omgangstaal zullen
.

.

kennen. »
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den, van verschillende zijden té bestuderen. Daarbij
bleek het vraagstuk veel ingewikkelder en tevens veel interessanter dan ik aanvankelik meende. De uitkomsten
van dit onderzoek, neergelegd in een artikel Het gezag
van een Algemeen Beschaafd (10) lenen zich niet tot een
zo beknopte samenvatting als dit artikeltje zou vereisen. Ik zou mijn kollega Mansion willen uitnodigen
om mij op dit spoor te volgén, en vooral om zich eens
op de hoogte te stellen van de schakeringen in het Noordelik Beschaafd. Dan zal het schrikbeeld van het klakkeloos ingevoerde « Beschaafd » veel geringere afinetingen aannemen. Dan zal hij ook in gaan zien dat de
toenadering tussen het geschreven en het gesproken Nederlands gedurende de laatste kwart-eeuw, zowel in het
Noorden als in het Zuiden, buiten elk « Kolléwijnisme »
om, een teken van nieuw gezond leven is, en geen omlaag halen van de « schrijftaal » • : op dat punt heeft
ons • Nederlands meer overeenkomst met het Engels . dan
met het Duits, waar het kunstmatig karakter van de
« Schriftsprache » zooveel sterker spreekt dan bij ons.
Dan zal hij niet meer alleen de strengere schoonheid
van de Franse eenheidstaal bewonderen, maar ook oog
krijgen voor de karaktervolle verscheidenheid van ons
Germaans taaleigen.
Mansion miskent dus de grote en aktuele betekenis
van het vraagstuk dat wij in deze bladzijden toelichtten,
als hij het naar een « verre toekomst » wil verschuiven.
Doorziet hij het belang van een algemeen-beschaafde
omgangstaal voor school en maatschappij, dan zal hij
vanzelf gaan begrijpen, dat hervorming van spelling en
buiging hoogst gewenst is. Geen struisvogelpolitiek als
die van de « Vlaamsche Academie », geen konservatisme uit persoonlike gemakzucht, maar onverdroten studie ook van netelige vraagstukken, en voortvarende hervormingszin, ondanks officieel verzet, zal de Vlaamse
zaak duurzaam baten.
Utrecht.

C. G. N. DE VOOYS.

(10) In De Nieuwe Taalgids, VIII.

DE ROL VAN EDWARD DUCPETIAUX
IN DE OMWENTELING VAN 1830 (1).
(le

'Vervolg.)

Ducpétiaux en de Potter kenden elkander reeds,
doch hunne gemeenschappelijke gevangenschap zou hen
tot boezemvrienden maken. Zaten ze niet in de «'Petits
Carmes » voor eene ' zelfde zaak ? Hadden zij niet dezelfde verzuchtingen ? Stellig zal het krachtig gemoed
van den geleerden de Potter op Ducpétiaux' geest invloed uitgeoefend hebben ; maar aan de andere zijde
weten wij hoe het persoonlijk en oorspronkelijk karakter van Ducpétiaux reeds gevormd was. Ook vinden
wij nergens sporen er van dat Ducpétiaux de welbekende
wijsgeerige meeningen, waarmede de Potter vooruitkwam, tot de zijne zou genomen hebben. Zij hielden
afspraak over hunne meeste artikelen en uitgaven. Ducpétiaux zelf in zijn getuigenis in het geding van de
Potter, Tielemans, enz., geeft ons daarvan het bewijs (2).
6 Getuigen ter ontlasting : De eerste getuige
M. Edward Ducpétiaux, getuigt dat het artikel opgenomen in « Le Cóurrier des Pays Bas », in Mei 1829
onder de steendrukplaat « In hoc signo vinces » van
M. Bartels door de Potter geschreven werd. Hij getuigt
insgelijks dat M. de Potter in den loop der maand
September en in het zelfde blad twee artikelen schreef
tegen de brochure van generaal Richemant om iederevreemde tusschenkomst in onze aangelegenheden af • te.
wijzen. Getuige kent deze artikelen omdat de schrijver
ze hem ter . inzage gaf toen zij samen gevangen waren
in dè « Petits Carmes ».
Aan de andere zijde meldt de Potter in eenen brief
aan Claes, gedurende het proces Claes in Juni 1830
voorgelezen, dat .DucpétJaux hem 's anderendaags eer.
artikel zou bezorgen.
.

-

-

(1) Zie « Dietsche Warande », December 1921.
(2) « Le Courrier des Pays-Bas », 19 April 1830.
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Even als de Potter was Ducpétiaux veroordeeld
op grond van het besluit van 20 April 1815, alhoewel
Benige dagen vóór de veroordeeling de koning nog de
intrekking aangekondigd had. Daarenboven was de wettelijkheid van dit besluit zeer betwist. Ducpétiaux vond
dus voldoende gronden voor een beroep in verbreking.
Maar, zooals dit te voorzien was werd dit beroep
afgewezen, den 27 Januari 1829.
Dit afwijzen droeg er toe bij om den bijval te
vergrooten voor de talrijke verzoekschriften, die, als
eerste vrucht van het verbond der katholieken en der
liberalen, uit alle hoeken van België, naar de drie vertakkingen der wetgevende macht gestuurd werden, en
er toe strekten dat de nieuwe wet op de drukpers een
artikel zou bevatten tot tenietdoening van de vervolgingen en - veroordeelingen op grond van het besluit
van 20 April 1815, welke sedert 20 October 1828 hadden plaats gehad.
Vele leden der Staten-Generaal steunden dien
wensch ; daarenboven had de Com:missaris der Regeering hem met eene uitdrukkelijke belofte beantwoord.
Ook, alhoewel men dit in België niet verwachtte,
keurden, den 28 ,April 1829, de Kamers bijna eenparigde intrekking van het besluit goed. Maar vruchteloos
rekenden beide gevangenen op de uitvoering van de
belofte der Regeering.

Zelfs de verzoekschriften door de advokaten der
veroordeelden en de Provinciale Staten van Brabant
leidden tot niets.
Ducpétiaux bleef dus gevangen alhoewel de nieuwe
wet op de drukpers de feiten niet meer strafbaar stelde,
waarvoor hij was veroordeeld.
Toen besloot hij zelf de Staten-Generaal aan te
spreken. Den 16 October 1829 zond hij « steeds uit de
gevangenis der « Petits Carmes » zijne « Pétition á la
Seconde Chambre des Etats-Généraux,, présentée par
M. Ducpétiaux ». (Verzoekschrift tot .de tweede Kamer
der Staten-Generaal, door M. Ducpétiaux ingediend.)
De Potter op zijne beurt deed hetzelfde en samen
gaven zij hunne geschriften uit (8). Zij voegden daarbij
als « bewijsstuk » den tekst van de vraag den 20 Juni
(3) Pétitions présentées à la Seconde Chambre des EtatsGénéraux par Mrs. de Potter et Ducpétiaux â. l'óuverture de
la Session de 1829-30. Brussel 1829.

.
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door hunne. verdedigers Mrs Van Meenen, Van de Weyer
en Barbanson gestuurd.
De klacht van Ducpétiaux was volkomen gerechtvaardigd. « Waarin », schreef hij, « ligt de rechtvaardigheid, de noodzakelijkheid der straf welke ik voort
onderga ? Wat is haar doel ? En is zij doelloos, onrechtvaardig, onnoodig; waarom schenkt men mij dan
de vrijheid niet terug ? »
Hij had overigens reden zich over de , ondergane
behandeling te beklagen. « Mijne opsluiting, die men
voortzet, die men zelfs strenger maakt, wanneer men
daartoe gelegenheid vindt, door een aantal plagerijen,
welke geen ander doel hebben dan de gerechtelijke
handeling welke mij getroffen heeft te veranderen in
middel tot kleinzielige wraakuitoefening. »
Maar de verzoekschriften der twee . gevangenen
strekten niet alleen tot het bekomen hunner invrijheidstelling, - maar stelden deze afhankelijk van het aannemen van eeneoplossing in rechte van hun geval, overeenkomstig de belofte door den Commissaris • der regeering gedaan. .
Zij verklaarden het in 'een « Mémoire à consulter
a l'appui des pétitions. présentées le 14 Novembre 1829
á la deuxième Chambre des Etats-Oénéraux, par MM. de
Potter et Ducpétiaux. Bruxelles 1829. » - (4)
« De onderteekenaars roepen een onbetwistbaar beginsel in. Zij verzoeken noch om genade, noch om amnestie, noch zelfs om intrekking eener wet, minder nog
om herziening, verbreking of hervorming tot tenietdoening van een vonnis. Zij verzoeken alleen om te vallen
onder toepassing van de intrekkende bepaling der wet
welke het besluit, op grond waarvan zij veroordeeld
werden afschaft... Steunend op deze redenen, vol vertrouwen in de deugdelijkheid 'van hun recht verwachten.
de onderteekenaars kalm en hoopvol de •beslissing der
wetgevende macht. » (bl. 18, . slot.)
Ondertusschen was de gevangenis der « Petits
Carmes » onder den drang der gebeurtenissen het hoofdkwartier geworden van het verzet dat tegen het Hóllandsch bewind ingericht werd.
-

(4) Al deze vlugschriften werden te Brussel door de « Imprimerie Romantique » uitgegeven, en droegen als versiering
een adelaar naar de zon opvliegend en als kenspreuk : Liberté.
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De Potter schreef later in zijne « Souvenirs » : (5)
« Buiten mijne moeder en- mijne vrouw, bekwamen
mijne talrijke vrienden tamelijk gemakkelijk de toelating om mij te bezoeken. » (bl. 22.) •
» . Mijne moeder zag ik eens of twee maal in de
week, mijne vrouw en haar kind • bijna dagelijks.
. » Uitdrukkelijk werd voorgeschreven aan mijne
vrienden de toélating mij te bezoeken niet te weigeren. »
(bi. 29. Bd.I.)
Zeker genoot Ducpétiaux dezelfde gunst.
De Potter voegt daaraan nog toe : i
« Met den « Courrier » alleen was ik in rechtstreeksche betrekking, met « Le Belge » alleen in onrechtstreeksche ; de andere bladen echter dreef ik in zekeren
zin met mijne zedelijke stuwkracht, die -aan alle bladen
eenheid gaf waaruit onze kracht voortsproot. Daarenboven was mijn gevangenis eenbrandpunt geworden
n om op wettelijke
waarin men besprak alle middele
wijze en met behulp der vrijheden in onze grondkeure
geschreven, de vorstelijke heerschzucht, wier aanspraken op willekeur. stegen in de mate waarin wij duidelijker aanwezen hoe en op welke punten wij . onzen
weerstand richtten, en naarmate wij duchtiger de gelederen ineensloten om iedere verlossing, hetzij door
list of omkooperij, hetzij door de brutale macht onmogelijk te maken. » (bl. 32.) (6)
Evenals Ducpétiaux, zette de Potter zijne werking
voort ; werking welke beslissend den gang der gebeurtenissen leiden zou.
In Juli 1829 teekent hij met zijn voortaan beroem-

(5) Souvenirs personnels avec proces à Tappui par De
Potter, 2 • boekdeelen. Brussel 1840. •
•
(6) Het doet tamelijk bevreemdend aan dat de Potter alleen
van Ducpétiaux spreekt wanneer hij het niet vermijden kan ;
zoo eene eerste maal om te zeggen dat de gemeenschappelijke
proceskosten door eene openbare inschrijving gedekt werden,
en eene tweede maal, de laatste maal, om te erkennen dat
tijdens zijne verbanning te Parijs :
•
« Ik ontving door bemiddeling van M. Ducpétiaux .eene
tweede maai geld, ditmaal 2000 gulden, welke ik, even als de
eerste, geheel afgaf aan M. Tielemans. »
De zaak is gemakkelijk te verklaren uit den hoogmoedigen
en zelfgenoegzamen aard van De Potter. Zijne gedenkschriften
met hun hoogdravenden stijl,. en hunne gevoelens post factum,
schijnen te hebben moeten dienen tot de persoonlijke verheffing
van den . schrijver, veel meer dan tot het . ophelderen der verhaalde gebeurtenissen. .
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den naam eene nieuwe brochure met opschrift « Union
des Catholiques et des Libéraux • dans les • Pays-Bas ».
(Verbond der Katholieken en der Liberalen in dë Nederlanden.) Dit geschrift, het beste dat hij schreef, was
flink gesteld, bekwam een ontzaggelijken . bijval, en
maakte overal den diepsten indruk.
Den 15 November daaropvolgende gaf hij uit
« Lettre de Démophile à M. van Gobbelschroy » waarin
hij de zegepraal der Belgische zaak voorspelde. Eene
maand daarna stuurt hij als antwoord op de Koninklijke
Boodschap van 1 1 December zijn « Lettre de Démophile
au Roi » . de wereld in. • . .
De toon: is uiterst heftig :
« 'Sire, uwe hovelingen en uwe ministers, uwe
vleiers en raadgevers bedriegen en misleiden u ; dé handelwijze waarvoor zij de volharding der -regeering bekomen, stort deze in het verderf, en bedreigt haar met
eene onvermijdelijke ramp, welke • men vruchteloos _ zal
-willen afweren, wanneer het noodlottig uur zal geslagen
'hebben... »
Den 31 Januari 1830, hadden 1 7 bladen te gelijkertijd een voorstel afgekondigd strekkende tot het inrichten het gansche rijk door, van 'eene nationale inschrijving
« waarvan het geld zou besteed worden aan het vergoeden van de leden der twee Kamer van de StatenGeneraal, die alsdan werkzaam waren, wegens het
verlies van jaarwedden en rustgelden waarvan zij . zouden beroofd worden ter oorzake van hunne plichtsvervulling in het weerstaan aan de onwettelijke handelingen
van het Bewind. »
De Potter ging nog verder en liet in « Le Courrier »
van 3 Februari 1830 het ontwerp verschijnen. van eene
« Confédération Patriotique ». .
Dit waren wel blijkbaar pogingen tot inrichting van
een . stelselmatig verzet tegen de bestaande macht.
Derhalve lag het voor de hand dat tegen - haren
leider , maatregelen zouden genomen worden.
Den 19 Februari werden de Potters geschriften in
beslag genomen. Hij -zelf werd in geheime bewaring
gebracht.
Dit was het begin van een groot politiek proces.
De beschuldiging werd gericht tegen de Potter, Tielemans, referendaris bij het Ministerie van Buitenlandsché
Zaken; den vader van het ontwerp en Ad. Bartels, hoofdopsteller van « Le Catholique des Pays-Bas » die het
-
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ontwerp verdedigd had en de kolommen -van zijn blad
voor de inschrijving had open gesteld. Zij werden beschuldigd « door middel van gedrukte geschriften, namelijk door middel van de bladen « Le Courrier des
Pays-Bas », enz., de burgers of ingezetenen rechtstreeks
te hebben opgeruid tot eene samenzwering of een, aanslag, welke tot doel had 's lands regeering te veranderen
of omver te werpen, tot eene samenzwering en een
aanslag namelijk welke zouden bestaan hebben in het
vormen en uitvoeren van een verbond of vereeniging
in den aard van diegene in bovenvermelde bladen door
de beklaagden voorgesteld, enz.... »
Na lange pleitredenen werd het vonnis uitgesproken
dat de Potter tot acht jaren uitbanning, Tielemans en
Bartels tot zeven jaren uitbanning veroordeelde, na afloop waarvan alle drie nog onder toezicht der hooge
politie zouden gesteld worden voor een tijd, gelijk aan
dien hunner uitbanning.
Den 7 Juni daaropvolgende stapten de drie bannelingen Pruisens grenzen over (7).
Gedurende zijne opsluiting ging Ducpétiaux voort
artikelen voor «Le Courrier des Pays-Bas» te bezorgen
en stukken in te zamelen geschikt om de grieven tegen de
Regeering te staven. Hij maakte gróotendeels de statistiek op, bewijzende niet welke walgwekkende partijdigheid de plaatsen tusschen Belgén en . Hollanders ten
bate dezer laatste verdeeld werden (8).
Zijne gevoelens gedurende dit tijdperk zijn voor
geen twijfel vatbaar ; het waren altijd dezelfde, 1welke
hij in zijne verdediging had uitgedrukt en die de kern
uitmaakten van de pleitredenen der -advocaten in het
laatste proces.
In een artikel aan den « Courrier » gestuurd vinden
wij ze volmaakt weerspiegeld : •
Daar hij den 13 December 1828 veroordeeld was,
moest -hij den 13 December 1829 in vrijheid gesteld geweest zijn, maar onder voorwendsel dat de verwerping van. zijnberoep in Cassatie van 27 Januari 1829
was, hield men hem achter de grendels tot den 27 Januari 1830 zonder te letten op zijne rechtmatige bezwaren. Eindelijk, den 27n, te tien uur 's morgens ging
-

-

(7) Cf. Juste op. cit. en het verslag van het proces in
« Le Courrier des Pays-Bas ».
(8) 'Correspondance de De Potter et Tielemans. B. II, bl..152.
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de deur van de gevangenis der « Petits Carmes » voor
hem open ; nadat hij met het geld van de inschrijving
uit dien hoofde geopend de kosten van zijn proces.
en de geldboete van 500 gulden voldaan had.
Denzelfden dag schreef hij aan « Le Courrier » een
brief die fellen indruk maakte in de politieke kringen.
Hij beroemde zich er • in een der slachtoffers van het
onrecht geweest te zijn, omdat hij aldus het zijne bijgedragen had om het land te • wekken en een liberale
reactie te doen ontstaan. .
« Na vijftien maand opsluiting terug in vrijheid
gesteld, bevrijd van die halve censuur, welke men mij
als strafaanvulling had opgelegd, voel ik », schreef hij,
« de behoefte den tijd dank te weten omdat hij eindelijk
tot mijne hulp kwam, en mijne levendige erkentelijkheid te betuigen aan het ministerie voor de toekomst
vol vrijheid en geluk welke het voor mijn land voorbereidt. Ik moet het bekennen, toen 's Rijks eerste
magistraat het geraden oordeelde aan zijne agenten te
bevelen treffende voorbeelden te stellen en toen het toeval mij met verschillende vrienden, overleverde aan de
rechtbanken, was ik er verre van te voorzien - wat al
vergoedingen deze staat van tijdelijken dwang zou. medebrengen. Ik zag in deze bittere maatregelen weinig
anders dan betreurenswaardige aanrandingen van een
onzer dierbaarste. rechten. Ik had de waarschijnlijke uitslagen nog niet ondervraagd. Inderdaad zou de Natie
zoo spoedig met hare. vadsigheid zijn rechtgesprongen
indien , onze staatslieden haar voort hadden in slaap
gewiegd, bloemen gevlochten om. de . boeien in plaats
van luidruchtig de ketens te smeden op het aambeeld...
0, eens zou het - verbond der katholieken en liberalen,
dat voor het volk zulke heilzame, voor, het bewind zulke
bittere vruchten dragen zou, zoo spoedig stevig geworden zijn, indien men niet onbehendig beide legerscharen
in eene zelfde vervolging gewikkeld had,. in plaats van
voort te gaan ze tegen elkaar uit te spelen, ze door
elkaar te laten- verzwakken ; indien de driestheid van
eene Excellentie het niet had gehaald boven de list van
zijn collega:. —. Neen. Voorzeker is dit een wezenlijke
vooruitgang voor de natie, indien gedurende dezelfde
tijdpauze de regeering hare stellingen niet verbeterde
kan men zich afvragen of zij dezelfde gebleven zijn.
Neen. Voor elken stap der oppositie naar voren week
zij er eenen. De. vloed bruiste onstuimiger naarmate
-

-
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men hem weerstand bood. Gisteren ging het alleen om
eenige . grieven ; men miskende ze ; heden gaat het om
de opheffing van alle grieven. Gisteren was er alleen
spraak van éenige duizenden namen die op verzoek-schriften en wenschen gesteld werden ; die wenschen
verstootte men ; heden nemen vier" honderd duizend
burgers ze over. Laat men ze nog verstooten, en morgen,
verheffen alle inwoners onzer provinciën hunne stem,
als de stem van een enkelen mensch. Wat men weleer
als toegeving zou aangenomen hebben, vordert men
thans op ' als een recht ; gisteren • smeekte men, men
vraagt vandaag ; opgepast dat men morgen niet eischen
zou. » :
« Toen werd het ministerie woedend; het trappelde
als een scholier wiens schelp op de beek weggespoeld
wordt. Gelijk de speler die zijne laatste kaart en zijn
laatsten penning verspeelt heeft het een grooten slag
willen slaan. Wat sproot daaruit voort. De beleediging
van de vertegenwoordigers der natie heeft alleen verontwaardiging en misprijzen verwekt ; de boodschap
-van 11 Decen1ber, ultimatum van hersens.die op hol zijn,
heeft • misschien meer aanhangers gewonnen voor de
zaak der openbare vrijheden dan al de geschriften der
oppositie hadden kunnen doen ; het nieuw ontwerp tegen de drukpers heeft voor ernstiger dan ooit doen doorgaan de voordeelen van de wetgeving welke thans van
kracht is. .
« Een steun bleef voor het ministerie over: eene talrijke klas beambten van de begrooting levend ; welnu,
die steun is te loor gegaan, daar de regeering toetreding
vroeg voor hare verderfelijke leerstelsels ongeveer op
dezelfde wijze als een dief aan den hoek van het woud,
de keuze laat tusschen de beurs of het leven ; de regeering meende aanhangers om zich heen, onder haar
vaandel te scharen, en den ijver te stalen ; zij gaf slechts
aanzijn aan nieuwe vijanden die des te gevaarlijker zijn
daar zij er geen belang meer bij hebben hunne vijand-.
schap te bewimpelen. Dat was nog niet voldoende :
eene redplank, een laatste dreef nog" boven : eene spoedige, eene. volledige wijziging van de wijze van regeerera
kon haar misschien nog vrijwaren voor dé gevolgen
van het misprijzen, dat, van alle zijden, op haar gestapeld werd. Met misprijzen' heeft zij de redplank weggeduwd en is in de golven ondergegaan ; zij was - reeds
eenzaam-verlaten midden de natie ; de akte van afzet-
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ting heeft haar ook eenzaam gemaakt zelfs in den kring
harer vertrouwden. Zoover zijn wij gekomen. Het ministerie dat sedert eenige jaren zijn hiel drukt op onze
schoone gewesten heeft het masker weggeworpen ; het
zag af van de list en greep naar het -geweld ; het wil
het einde bespoedigen ; des te beter. Dat kan alleen
ons belang dienen. Dat het, blind werktuig zijnde, zijne
taak voltooie. Wanneer dit zal geschied zijn, zal het
vanzelf te pletter loop-en tegen den minsten hinderpaal
op zijne baan. Alles zoowel voor ministerie . als voor.
ons is voortaan te herleiden tot eene kwestie van. tijd.
Wanneer slaat het uur van zijn val en van onze volledige ontvoogding ? Dat, om ' de oplossing . te bespoedigen nog eenige strengheden, nog eenige slachtoffers
noodig zijn deert ons niet. De vijanden - onzer vrijheden
hebben- het heden in handen doch ons behoort de toekomst. Dan dagen wij hen uit. Dan komtonze beurt
ze voor de rechtbank op te roepen waarvan de vonnissen
meer gezag zullen hebben dan de uitspraak van het
een of ander hof van assisen of van de eene of andere
ministerieële commissie. » .
In eene eerste .opwelling van gramschap wilde het
bewind den schrijver van dit artikel vervolgen. Maar het
zag daarvan af. Wie zal zeggen of het uit vrees was de
geesten nog meer te verbitteren ofwel uit gemis aan
beslistheid.
Tóén Ducpétiaux " de gev
angenis verlaten had, waren bijzondere - politiemaatregelen genomen ten _einde
iedere betooging te verhinderen. Maar niets was gebeurd (9).
Gedurende zekeren tijd werd Ducpétiaux' huis
gansch bijzonder bewaakt door agenten die beloerden
wie bij hem in- en uitging. .
Maar Ducpétiaux' vrienden wilden niet dat zijn invrijheidstelling ongemerkt zou voorbijgaan. .
Zij boden hem een feestmaal aan in het « Hotel de
la Paix » (10).
Voortaan blijkt het klaar dat Ducpétiaux' aard derwijze gesteld was, dat hij in de nakende gebeurtenissen
een belangrijke rol spelen zou. Hij -twijfelde niet meer
aangaande 'den door de oppositie te volgen weg ; hij
-

-

:

-

(9) Bevestigd in een brief van de Potter aan Claes. « Courrier des Pays-Bas », 13 Juni 1830.
.
(10) « Courrier des Pays-Bas », 19 April 1830.
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behoorde tot diegenen die verkondigden dat men eene
volledige herstelling en onmiddellijke voldoening moest
eischen en desnoods afdwingen.
-

IV.
Zoo was « Le Courrier des Pays-Bas », zoowel door
den inhoud als door den toon een echt oppositieblad.
geworden. Vrijheid en volksmacht werden `er in opgeh-emeld en alle tekortkomingen van het Nederlandsch
bewind op dit gebied werden aangewezen. en aangeklaagd. .
De verschillende grieven smolten samen . tot eene
eenige zaak : de « belgische zaak », die niettegenstaande
alles zegepralen zou.
Natuurlijk beschuldigde men « Le Courrier » van
Franschgezindheid, doch het verdient de aandacht dat
dit blad kranig deze beschuldiging afwijst. « De liberalen der Nederlanden », schreef het den 22 Januari
1830, « willen hunne kansen op slagen en zegepralen
niet ruilen voor de kansen van om het even wie die in
dezen tijd in Europa leeft. Moeten wij Franschen worden om voordeel te halen uit den val van M. de Polignac ? » .
Alhoewel de Courrier vrijzinnig-gekleurd bleef, nam
hij met genoegen artikelen van katholieke schrijvers op,
en verschillende katholieken • ontzagen het niet hun pennevruchten te sturen naar • het blad dat op een ander
gebied de romans van Paul de Kock bleef voorstaan.
In zulke mate had de gemeenschappelijke oppositie
de bezwaren uit het verschil van meeningen afgeleid,
uitgewischt. .
Meer dan ooit bleef de Regeering Ducpétiaux be-.
waken.
« Tijdens een uitspanningsréisje dat de jonge advocaat in 1830 te Maastricht deed werd hij aangeklaagd
als zou hij in die stad eene samenzwering ingericht
hebben tegen de bestaande orde ; maar het schijnt dat
het bewind reeds van genoeg samenzweerders last had
want het gaf geenerlei gevolg aan de hem toegestuurde
verslagen.
Die onophoudende plagerijen schrikten hem niet af.
Toen hij vernomen had dat een . artikel van « Le
Courrier » aangeklaagd was begaf hij zich naar het
parket van den procureur des konings waar hij ver-
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klaarde - dit artikel geschreven te hebben en daarvan de
verantwoordelijkheid- op te eischep : De regeering.deinsde nogmaals voor die daad van burgerlijken heldenmoed terug. » (11) • Het door Neut bedoeld_ artikel verscheen den 9 April
1830 ter gelegenheid van de Beschuldiging van MM. De
Potter, Tielernans en Bartels. De schrijver hekelt er in
de houding van Procureur-generaal - De Hoop en zegt
onder andere : « Toen Cicero Verres beschuldigde, be-paalde hij duidelijk het feit waaruit de schuld moest
voortvloeien : M. De Stoop bepaalt duidelijk de schuld.
der beklaagden ; maar wat het feit betreft, het aandeel
dat de beklaagden er in hadden, aarzelt hij,- wan
kelt hij, en -uit vrees zich waarschijnlijk er in . te
vergissen bepaalt en verwerpt hij geene enkele van ten
hoogste twintig wijzen, waarop het mogelijk is dat men
zich schuldig maakt aan het aangeklaagd -feit : hij . stapelt ze alle op en door malkaar zonder de eene meer
noch minder - te schatten dan :de andere. » Het artikel
rolt zijne lava voort over drie kolommen van denzelfden'
aard.
Hetzelfde blad bevatte een artikel met opschrift
« Inbeslagneming der geschriften van de groote samenzwering », - over hetzelfde onderwerp > dat volgenderwij ze eindigde :
« Welnu ! M. De Stoop zal eene akte van beschuldiging opstellen, waarin het gemis aan inhoud zal verborgen zijn onder . eenige verdraaide historische feiten,
onder politieke" gemeenplaatsen -ten gerieve van wel-gezeten burgers, onder scherpe uitdrukkingen en besluiten
waaruit het volk schrik zal vatten en waarmede het
wellicht niet voorzichtig ware te gekken. Men zal er
zijn voorbehoud in uitdrukken dat onrustwekkend zal
kunnen - schijnen ; men zal door strengheid misschien
verontwaardiging wekken ; maar zoo is het dat het
machiavelisme de belachelijkheid der zaken en der middelen redt door den ernst en den uitslag der gévolgen. »
Daar hij vernam hoe verontwaardigd de ProcureurGeneraal was schreef hij hem den volgenden brief :
-

-

-

-

Brussel, 29 April 1830.
Mijnheer de Procureur-Generaal,
-.
Nooit ontweek ik, noch zal ik ontwijken de verantwoordelijkheid wegens mijne geschriften, - daarom is het dat ik niet
(11) - Neut. Notice.

-
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aarzelde mij dezen morgen naar uw parket te begeven om
te verklaren dat ik de schrijver was van het artikel in « Le
Courrier , des Pays-Bas » van 9 April opgenomen ; daarna heb
ik aandachtig en herhaaldelijk dit artikel herlezen en noch in
de woorden, noch in de bedoeling kon ik een voldoende* reden
vinden opdat ik uit dien hoofde zou vervolgd worden.
Nochtans daar ik niet onfeilbaar ben en daar het gevoel
van diepe droefheid onder invloed waarvan ik vlug dit artikeltje
schreef, misschien eenige uitdrukkingen medebracht van zulken
aard dat zij uwe eer of uwe fijngevoeligheid krenken, ben ik
bereid, indien er dwaling bestaan mocht, deze te erkennen en
iedere uitdrukking in te trekken waarvan de onbetamelijkheid
mij bewezen wordt. Indien de aanranding waarover gij, naar
uw gevoelen, ti te beklagen hebt, openbaar geweest is, zal de
herstelling het insgelijks zijn : de kolommen van « Le Courrier
des Pays-Bas » staan voor u open zoowel indien. gij zelf het
geraden oordeelt de feiten in hun waar daglicht te stellen, als
indien gij verkiest dat ik zelf mij daarmede belasten zou.
Die vraag, Mijnheer de Procureur-Generaal, hoe ongewoon
wellicht zij vezen mocht, zal U ten minste bewijzen, naar
ik hoop, dat toen ik het artikel van den 9n schreef -ik geenszins
bedoelde U persoonlijk te beleedigen ; nooit heb ik willens
en wetens gelijk wie gelasterd, gesmaad, beleedigd, en. de gedachte alleen dat ik in dit opzicht tot de geringste verdenking
aanleiding zou gegeven hebben vervult mij met walg- en
droefheid.
Tevens om een gewetensplicht te kwijten en het eergevoel
te voldoen is het dat ik het passend vond U deze openhartige
verklaring te geven' alvorens gij uwe aanklacht bij de rechtbanken indient. Indien deze verklaring U er niet toe brengt
de zaak op zijde te leggen, zal ik moed en troost putten in
de overtuiging dat ik alles gedaan heb, wat in mijne macht
lag, om de spijtige gevolgen te voorkomen van een nieuw drukpersproces onder de huidige omstandigheden.
Mijn vriend, de heer Professor Quetelet, wil het wel op
zich nemen U dezen brief van mijnenwege te bestellen ; ik
hoop dat, dank zij zijne welwillende tusschenkomst, die moeilijkheid van de baan zal geschoven worden, en dat het publiek
zich niet zal te bemoeien hebben met eene zaak, welke tot
nog toe ons beiden alleen aanging. .
Gelief, Mijnheer de Procureur-Generaal, de uitdrukking mijner hoogachting te aanvaarden.
(get.) E. DUCPETIAUX (12).
;

Zooals het te voorzien was kreeg, de zaak geen
gevolg.
EDMOND "RUBBENS.

(Vervolgt.)
(12) Een afschrift van dezen brief werd in de familie
•
bewaard.

PARABELS.
voor Herman bij Zijne Heilige Priesterwijding.
DE ZAAIER.'
De zwarte golving van 't beploegde land,
Verweerd door mongendauw en avonddoomen,
Ligt uit, :zoo wereldwijd de hemel spant,
En wacht. Nu . zal de groote Zaaier komen !
Hij strooit met breed gebaar en volle hand,
De gouden korrels, aan zijn hart genomen,
En plengt zijn zweet en tranen mee in 't. zand,
Dat al zijn hoop bewaart, en al zijn droomen !
0 ! Zal 't voor eeuwig niet begraven zijn,
Het zaad ; of - sterven in zijn barenspijn ?
En mag de Zaaier zien zijn blonde . gerven ?
God ! Op zijn zwarte land, reusachtig groot,
De Zaaier staat gebronsd in 't avondrood!
Hij weet : « Wie 't leven zaaien wil, moet sterven ».

DE VISSCHER.
Ze zetten uit in grijze - morgenlucht
En grijze zee, de zwartgepekte boegen,
Met rood-bruin zeil. Ze gaan op 't windgezucht,
En zilver-klaar ze 't water openploegen...
-

0 kalme booten ! Kalme zeeën droegen
U vaak naar harden strijd om schaarsche vrucht.
... In verre scheemring zie 'k het zeevolk zwoegen,
En barenbonken zwalpen aan, geducht!
Maar op Gods woord, de bruingetaande Man
Zwaait uit en spreidt zijn lenig » netgespan,
Op wilden kop van aangerolde golven. ..
En nauw is 't in den zwarten kolk gedolven,
Of 't rijst vol blanken spartelvisch • waar 't viel...
« Goe vangst, mijn Visscher, keer met volle kiel ! »
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DE HERDER.
In 't vlakke land, dat aan den hemel raakt,
Waar dophei parelt, en de bremstruik blaakt,
Daar zal de Herder goed zijn schaapkens leiden,
Zijn wilgewolde kudde in roode weiden:..
En bij de klare Vennen zal Hij beiden,
En gaan tot rood de zon den heigrond naakt;
Dan brengt Hij ze ter kooi om ruste... en waakt...
Wat kan den Herder van zijn schaapkens scheiden ?
Hij laat ze langs zijn staf door 't. poortje gaan
En telt ze, telt... Een schaapken is verloren !
Droef-zoekend, moet Hij toch nog hier vandaan!
-

En, als Hij 't in de doornen vinden . zal,
Dan legt Hij om zijn hals dit uitverkoren,
En draagt het, wonder blij, naar warmen stal.

DE PARELZOEKER.
Een lijn van levensernst en vroeg verstand,
Heeft 't jonge voorhoofd voor den tijd vermand
Van Hem die paarlen zoekt, en 't al wil wagen,
Om in gesloten schelp ze weg te dragen...
Hij gaat... Zacht is de zeezucht op het strand...
't Krioelt van menschen uit- het binnenland,
Die aan de golven nieuwe lusten vragen
Voor 't afgestompt genot van koeler dagen...
.

Hij gaat : een donker mensch in 't feestgewemel
Hij zoekt de vaste vonk met blank geschemel
Op perlamoeren schaal in ruwe korst.
-

Eens weegt zijn schat Hem zalig op de borst...
Dan spoedt Hij heen en klopt en knielt ter woning,
Van Wien Hem zond, en op Hem wacht : zijn Koning
-
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DE DIENAAR BIj HET AVONDMAAL.
Blauw wolkt de wierook op uit gouden schaal ;
De Wijnen zijn gemengd voor 't Avondmaal,
En 't blanke Brood, van tarwe-bloem genomen,
Ligt uit ten disch in zakkend-zware aromen!
Nu zal de blijheid door de hallen stroomen !...
« Mijn Dienaar, zeg de gasten dat ze komen ! »
... Maar ledig blijft de ruime Koningszaal...
Elk heeft zijn Zaak, zijn Liefde en eigen • Praal!
Op klompen en in lompen vos en vaal
En haveloos, als afgedankte troepen,
De werkeloozen staan langs huis en stoepen.
Geen vlam in 't 'oog, geen krachtgebaar, geen taal..
Maar schor geluid en leunend-loome leden...
« Mijn Dienaar, doe de doppers binnentreden ! >

ALTER CHRISTUS.
Hij zal 't geknakte riet niet overbreken,
Maar richten weer met zachte hand den stam,
Die zingen zal zijn lied, omdat Hij kwam,
Het Leven, langs de klaterende beken.
En in het doode huis zal Hij ontsteken
Het rookend lemmet tot een klare . vlam;
En vuurbaak wordt het - huis op donkren dam
Der wereld, waar nu 't Licht komt 'neergestreken.
Zoo zal de Christus doen vandaag en morgen,
Al wordt zijn Leven in het graf geborgen,
En gaat zijn Glorie schuil in schijn van Brood.
Hij leeft in zijne Dienaars na zijn dood,
En wandelt telkens weer in Jong-Gewijden,
Leven en Licht, tot aan het eind der tijden!
Zr M. JOZEFA.

IN HET LIJSTERBOSCH.
Instinct of verstand?
Herinnert gij u nog, van onder den oorlog, wanneer de nood 'het nijpendste was, dat er boven elke
deftige familie-eetzaal, zooals over een dertigtal jaren
boven de gelagkamer eener toentertijde goed bekende
herberg of « Mosselrestaurant », het. uithangbord « A la
Fortune du pot » wel had mogen 'hangen ?
Groot was de nood, en toch zijn wij het, Goddank,
toen nog doorgekomen: God voorziet in de noodwendigheid zijner schepselen, van dieren zoowel als van
menschen.
Belangwekkend is het, voorwaar, in de dierenwereld na te gaan, hoe schoon de oneindige goedheid
en wijsheid des Scheppers niet de plant, met het instinct en het intellect van het dier en met de verstandelijke vermogens van den mensch, de wondere 'evenwichtsbalans der natuur in stand weet te houden. • Waar
God de schoonste orde schept en orde houdt, zou het
« Toeval » niets dan wanorde stichten. •
Het Darwinisme der goddeloozen is de driestwoeste loochening van Gods Voorzienigheid ; het is de
verheerlijking van een blind, bloot, godloochenend
« Toeval », zooals Pater E. Wasmaan, S. J., van Valkenburg, de zegevierende bekamper van Ern. Haeckel,
het onwedersprekelijk toont ; al doen de materialisten
dan nog zoo hun. best om het « Toeval » te bewimpelen
en, zooals b. v. W. Bólsche, het zonder blozen de
« Logica » te noemen (1), eene uit de lucht gegrepen,
mysterieus scheppende '« Logica », die van -den woest
wilden Kaos den Kosmos maakte.
Toeval ? Toeval ! Is het kind verwonderd moeder
te zien toesnellen op het oogenbiik dat het zich deerlijk
kwetsen gaat ? Is de dwaze onervaren jongeling verwonderd moeders droeven blik te ontmoeten . op zijn
weg naar de plaats waar hij zijne deugd ging vergruizen, zijn leven ellendig vergallen ? Moederliefde
kent geen toeval. .
(1) W. Bölsche, « Wat is de natuur ? »
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En, zeg, is moeders trillende angstkreet : « ach,
lieveling, doe u niet zeer ! », is haar snikkende smartkreet : « Jongen, jongen, waarheen ? », is hare onmetelijke moederliefde zelve iets meer dan eene zwakke
schemering bij • Gods liefdegloed in zijne Voorzienigheid ? Zou de echte zoon, die de zalige aandoening
ondervindt dat moeders liefde nog veel dieper dan zijne
diepste peilingen reikt, zou hij niet van toorn ziedend
rechtspringen, moest men hem ".' schimpend zeggen
« Moeders rol, tegenover hare volwassene kinderen, wèl
die bepaalt zich bij een toeschouwen ? »
Is het volk door den geest van het transformi sme
niet tot de verderfelijke meening gebracht, dat God, na
een deel zijner macht en wijsheid en liefde in de krachten, het leven, het instinct en het intellect, het verstand
zijner schepselen gelegd te hebben, eenvoudig toeschouwer blijft van den loop der dingen, tevreden of
vergramd over 's menschen gedrag ? Laat moeder, in
het gevaar, de bewaking harer kinderen aan het toeval
of aan huurlingen over ? Waarom. is er, in stede van
het onwankelbaar eenvoudig vertrouwen, in de ziel van
't Volk, onverschilligheid en schuwheid geslopen, vervreemding van God, schuwheid van God ? (2)
Waarom ligt nu in den volksmond veelal de vloek
in de plaats van het oorspronkelijke, zoo diep godsdienstige « Goddank ! » onzer voorouders ?... Maar,
meer daarover straks met Pater Wasmann.
. « A la Fortune du pot ! » klonk het voor de volkeren
van het Steentijdperk die, niettegenstaande hun onbekommerd leven, hun voedsel, Goddank ! toch vonden.
« A la fortune du pot ! » zoo klinkt het dikwijls
voor • lijsters, merels en andere wormen- of larvenetende
vogels die, door vorst of droogte in hun bestaan bedreigd, aan huisjesslakken (les colimacons), hun noodvoedsel, toch geraken.
En al wèl voor ons, natuurvrienden, want zoo
krijgen wij van de aantrekkelijkste tooneeltjes te zien,
welke het wondere dierenleven ons kan aanbieden.
Kom hier, in de schaduw van de jonge berkenstruiken : dat zal ons deugd doen tegen die hitte ; hier
gaan wij wat praten over den koenen Pater Er. Wasmann, S. J., van Valkenburg, -en over zijn onlangs ver:

(2) P. Er. Wasmann.

,
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schenen werk (3). Eene ernstige waarschuwing is het,
een krachtige wekroep, een alarmkreet gericht tot lieden
die het wel goed meenee, maar die het gevaar van het
Darwinisme onderschatten.
Kijk ! zie eens op den omslag van mijn boek hier,
deze vier raadselachtige zonnige rondekens, die zoo heel
eigenaardig over het papier wemelen, als « zonnekens »
waarmede kleine kleuters en schoolbengels steelswijze
de zon, waarvan zij droornen, op de vaak maar al te
zonarme klasmuren en zoldering ter sluips wagen te
voorschijn te tooveren. Waar zou die kleine « grappenmaker » wel zitten, daarboven in het bladerdak ? Toevallig gescheurde of door rupsen toevallig aangevreten
bladeren zijn het zeker niet : daarvoor zijn zij veel te
regelmatig rond. Hoor, de schaar van den Bladsnijder
Het is de Megaclile, de Behangersbie, die hier de bladrondelletjes, als stopsel voor haar larvekokertje komt
uitsnijden (4).
Daar staan, in het bladerdak, de 4 rondekens, , die
onze blikken naar boven lokken, als 4 prachtigé _Clematisbloemen uit den azuren luchtkoepel gesneden.
Schoon, prachtig !. Op zulk oogenblik" waant men zich
gaarne weer een kleine kleuter, al heeft. men van de
levensjaren reeds 4 kruiskens achter den rug ; een
heel kleine bengel die, zonder levenskommer, van « pepels » en van bloemen droomt en van onschuldig genot.
Waarom zouden wij onze blikken niet verder laten
doordringen door 's hemels azuur ? waarom ons laten
terneêr drukken door 's levens kommer ? God onze Vader zorgt toch voor ons, Goddank!
Hoor ! dat kloppen, kloppen, ginder diep in 't lijsterbosch... Een specht ? Neen, want 't komt van de
boomen niet, maar van den grond...
Ha ! hier heb ik het « aanbeeld », den « kapblok »
van 't zanglijstertje, dat ijlings wegvlucht, ginds ; ên
hier heb ik zijne . opengekapte kreukels. Nu, met die
langdurige droogte, is er voor de lijster aan geene
pieren te geraken ; nu neemt de vogel zijne toevlucht
tot zijn noodvoedsel, de huisjesslakken, die hij ginder
ver, aan den rand van 't. boschje, onder het dichte
.

-

(3) «-Ideale Naturauffassung . einst und jetzt, • Er. Was^mann. » Freiburg, 1920. — Herder & Co.
(4) « In open lucht », blz. 42 van Nr 189 der VI. Hoogesch.
uitbreiding.
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bladerdak der Bramen (5) en op de stengels der Brandnetels maar. voor hét pakkén beeft. Slimme vogel die
zich zóó weet. te behelpen ! Slim ja, maar onbewust
van het doelmatig wonderbaar '.instinct, dat: hij den wijzen Schepper ,té danken hééft. • • .
Deze- .vogel - teri minste ontrooft. den Schepper niet.
zijn scheppersrecht. Menig transformist • helaas ! bij 't
minste verschijnsel van doel en, doélsbetrachting in het
dierenleven, verplaatst mi ar al te vaak de dierenpsychee
tot in de verheven sfeereis ..van 's mérischen verstandelijke vermogens. Waarom • alles .willen, meten met 's
rnenschen, .:en niet • mét .' s'..Scheppers maat ? Waarom
kost het der! mensch nu zoóveél -. moeite C ods recht en
roem te erkennen, terwijl.. dat. juist -de innigste voldoening • onzer voorouders was ? , Zòóverre heeft het
Darwinisme . het denkend '.volk • gebracht, zóóver ! tot
C odvervreemding ; tot C o schuwheid !. . -. Straks luisteren wij ' verder • naar de • vermanènde stem van - Pater
Wasmann,. Eerst willen wij .het lijstertje aan tafel zien ;
want hier is 't eetzaal voor zá.nglijsters. en merels, herberg « A la fortune du pot ! ;» ' :.
Den eersten ik den , « Kokken-modding »
(afb. 1). (6).,. van de lijster vond, • ovèr. . menig jaar,
lagen . er , veel meer ;.. ik .telde". er.over de honderd
gekloven. slakkepotten. Van ver .'meende " ik eerst, dat er
hier kinderen, met de aardige.,' schoon gekleurde kreukels
aan 't spelen geweest waren ;' doch, dichterbij gekomen,
zag ik al die ' kreukels op dezelfde ni nier gebroken ;
en, in 't midden van dei,. hoop, .een -uitpuilende wortel-

.

,

-

.

(5) Ja, op de Bramen, de lastige bramen ! 400- kreukels
bracht een mijner . « natuur-scouts » mij" aan, die ik noodig had
om te zien hoeveel linksgedr-aaide er bij waren ; 400 kreukels
's avonds in eene uur tijds op de braambladerengevangen.
Verrassend inzicht in de wijsheid der Voorzienigheid, die den
overweldigenden groei der bramen in toom houdt met de
kreukels ; en de kreukels in bedwang houdt met de zanglijsters.
Onze inlandsche zanglijster diende beter - beschermd voor den
landbouw ! Maakt u maar niet kwaad, lijstervangers en lijstereters : er komen hier in den herfst vreemde lijsters genoeg
door, dat wij onze inlandsche zanglijster wel zouden mogen
sparen.
(6) Uit H. Hahne, « Das vorgeschichtliche Europa. Kulturen
und Volker, -- Velhagen & Klasing te Bielefeld & Leipzig.
Keekken-meedding = opeenhooping van keukenresten (hier,
in fig. 1 vooral oesterschelpen) en ruw keukengerief van volksstammen uit het Steentijdperk, meestal gevonden op de kusten
van Scandinavië en Denemarken, Schotland, Portugaal, Amerika.
-
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Afb. 1.
Koekken-moedding
(doorsnede vlgns Dr Sophus Muller. - K. I. Trubner, Strassburg)
Op de 'oostkusten van Denemarken, zijn het uitgestrekte
dammen vol oesterschelpen en eetbare zeemossels, samen met
ruw steenen werktuig en potscherven, • alsook doelmatig gespleten • beenderen van dieren bijzonder van eene nu gansch
uitgemoordde vogelsoort der plompgevleugelde Pingoïenen —
vetganzen— of alkengroep.
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wrong (afb. 2) met kreukelschilfers beplakt. « Dat is
iets ! » dacht ik ; en het bleek wel van '.t schoonste
te zijn dat ik ooit vond, in . de . natuur. Toen ik, wat
verder, weer een hoopje gekloven kreukels bemerkte,
en naast den hoop, eenen steen met kreukelsplinters
beplakt, toen begon er een «lichtje » te schemeren.
Terug naar den eersten kreukelhoop : ja«! alle op dezelfde manier gebroken ! en die wortelwrong, steen-

(*) Foto Edw. De Nies, Mechelen.
« Kapblok »
van 'lijsters en merels en de • opeenhooping van open-

gekapte kreukels der huisjesslakken.
— Wie het lijstertje enkel gehoord en gezien heeft op.
« the topmost tip of the topmost tree » triomfantelijk den luister
van het morgenrood en de glorie der ondergaande zon alom
over het nog barre nawinterlandschap verkondigend, vermoedt
niet. altijd, wat het vogeltje onder in de geheimenissen van het
kreupelhout te verrichten heeft.
.. () Trouwe nabootsing volgens de natuur : het oorspronkeli^k cliché werd, in den oorlog, door baldadige soldaten
vernield.
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hard ! Kom ! we gaan ons verbergen ; we , gaan op
loer liggen om den vogel bezig te zien ; hetloont wel
de moeite.
Hij wacht nog al lang, eh ? Wat duurt 'het wachten.
lang, wanneer men op zulke natuurtafereel.en uit - is.
Ha. ! daar is hij ; 't is toch eene zanglijster ! Hoe om-.:
zichtig de vogel aangetrippeld komt, ziet goed hoe hij
den kreukel met den . bek draagt ; en recht nu trippelt
hij naar den «. offersteen », het « aanbeeld' », den « kapblok ». Van hier kunnen wij het zoo heel goed niet. zien;
het. -. is .wat te - ver.
.In Engeland zag ik het: van heel. dichtbij (7) : ;::daar.
.kwamen zij hunne kreukels vlak. voor 'het' venster 'stuk
kloppen...
: . . . . : . . .. •..
Den 20 Mei :191 5, .zag ik het . schouwspel : op zijn
beste. Kappen. deed deze vogel eigenlijk niet, dat was
kappen.: Hij had de sla
slak, met.... zijnen bek door
de schaalmonding, -letterlijk «. met .den. pels ».. gevat. "en
sloeg dan .zoo- hard hij maar 'slaan kon, : hèt ,slakken
huisje zijlings tegen den uitsprie.genden.. steen, nu rechts,
:

-

.

:

.

-

-

-

.(7) . Engeland ! Tealby, in Lincolnshire, de 'streek" der. zanglijsters .en der « Blackb.erry » (braambes). En -tem dat 'de, vogels;
daar zijn .; ze maken' . deel uit van K 01d England » ; .. « Sweet
home »> zou niet bestaan waren er de " zanglijsters ï niet.:. . Van
de vogels afblijven ! » is hier de boodschap; en .. ze hebben
gelijk ook. Het : is .daar, : in de . lente, , een . zangl jsterconcert dat;
men.: het nooit vergeten kan. En geen wonder ! Het ,is. niet zeld
zaam in eene haag '.10 tot 15 -van die, '. binnen r - ' met klei' zoo
aardig -glanzend gepleisterde zanglijsternesteii . te - vin.den. Het..:
Erigeisch , volk' betaalt fhet — wel met zijne kersen.. ;. ;maar eenige
'kersen zijn. die -tooverach.tige vogelenwereld .wel :.dubbel . waard.,
Het wonderbaar gladpleisteren - der binnenlag van het lijsternest moet ge zien, als ge wilt genieten van een kunstwerk.
uit de natuur en .van Gods ongeëvenaarde gevleugelde kunstenaars : met eene snelheid die u -in .verrukking . brengt, draait.
het lijstertje daarvoor rond in zijn nest, als ware het door een'
elektrischen motor in beweging gebracht. Met een' gewonen .
dubbelkijker kunt ge alles afletten.
Wilde iedereen maar' meêhelpen om de kinderen' van het
vogelrooven af te houden, wij kwamen er hier wellicht ook
toe, zooals - in Engeland, vogelen zoo . natuurlijk :mak en.
gezellig te maken, dat wij
wij al de geheimenissen van nestbouw
en vogelleven, zonder verrekijker, van heel dicht bij zouden te
zien krijgen.
Een roodborstje dat toesnelt om een' pier . weg te : pikken,
dien ge hem op de punt van schup of . riek aanbiedt, lijkt dat
niet op een idyllisch beeld uit de sprookjeswereld ? En toch
heb ik dat in Engeland, - buiten, in werkelijkheid beleefd. « Be
kind to the birds ! -- Goed zijn voor de vogeltjes ! » is een
wonderen uitwerkend volksmotto daar.
-

-

,

-

L

--

-
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dan links. Het venster was gesloten ; . en. toch hoorden
wij het 'kloppen en knodsen heel duidelijk. ..
Na wel 2 minuten, heeft hij den ineengedrongen
eindkronkelwrong ingebeukt ; dan laat hij den kreukel
los, en de voorste kreukelring rolt weg. Aanstonds grijpt
hij met den bek den ondersten ingebeukten rol, waar
het slakkenlijf aan vast zit.
Met de pooten kwam die er hoegenaamd niet omtrent. Wanneer de .vogel er echter naar een ver» af'gelegen kapblok moet vliegen, draagt hij den kreukel
met de pootnagels ; ten minste de merels deden het
in Engeland, dat ik het zag ; dat was onder den winter;
of ten minste terwijl het nog vroos. (dan ook is de
grond . te hard om pieren te vangen) . Duidelijk vond
ik toen in beide vliesachtige afsluitschotten, vooral in
het hardere buitenste winterschot, het ronde - gaatje van
den vogelnagel naast de driehoekige scheur van den
halven bek.
In de winter zit de slak heel diep in hare « strongbox », hare « brandkast » verdoken ; maar zij rekent
zonder den « waard ». Deze, als de bedrevenste mekani.eker, moet het geheim óntsluitingsgetal van de brandkast niet weten ; met een' fellen klop vlak op 't krikkel
drilpunt, springt heel het stel uiteen. Als het een kreukel is met dikke « lip » (schaalmonding) ,: eene volwassene slak, die hare schaal met geene nieuwe ringen
meer moet vergrooten, maar heel haren voorraad kalkbrei aan het verdikken ' harer schaalvesting en aan 't
aanleggen van een' dikken definitieven schaalrand kan
gebruiken, dan grijpt de vogel: den kreukel wel eens
met de « lip » en draagt hem zoo naar het « aanbeeld ».
In den winter, halen de zanglijsters de kreukels
niet van de - bladeren, maar van onder de hagen, .waar
de slakken zich in den herfst eventjes in den lossen
grond hebben gewerkt : • op rij daar, onder de haag,
staan de « conservepotjes », de « army-ration' », lijk de
Voorzienigheid ze, voor lijsternood en merelnood bij
vorst, daar te hunner beschikking plaatst.
Wanneer de lijsters jongen hebben, moet gij u
aan geene groote kreukelhoopen verwachten : de jonge
lijster heeft . altijd zulken verslindenden honger, dat zij
moederlijster den tijd niet gunt om er ver. meê over en
weêr naar denzelfden steen of wortelwrong te vliegen.
Dit jaar, heb ik ook geene talrijke hoopen gevonden, omdat er zoovele wezels , zijn (muishondjes), die,
-
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bij zulke hoopen, eenvoudig in eene grondpijp de wacht
zouden houden, om . den armen stumper te verrassen.
Is ' het .de drang naar jongenbehoud of is het de drang
naar zelfbehoud, die het scherpst in 't instinct aangelegd is ?... In jongentijd zijn de kreukels gewoonlijk
gansch in schilfers vermorzeld, en. - niet volgens de
regels der lijsterkunst netjes gekloven. Dan wordt, uit
tijdgebrek,. de .« conservepot » eenvoudig stuk geslagen.
Wanneer men den tijd niet heeft om eene flesch netjes
te ontkurken, dan slaat men ze maar ras den nek af!
Maar, hoorde ik wel eens, dat alles lijkt toch -zoo
op bewust doel en doelbetrachting, dat men die vogels
toch wel een greintje; als was 't maar een heel klein
greintje verstand zou mogen toekennen ? Och, kom
verstand, verstand ? En wat zouden die vogels daar
meê doen, met verstand ? Het dier blijft, met zijn wonder instinct en zijn wonderlijk intellect (8), dikwijls
veel beter in den rol door den wijzen. Schepper hem
aangewezen, dan menig mensch met al zijn verstand,
wanneer hij zich wijzer waant dan de Schepper, of
onnoozel dom den Schepper wil wegcijferen !
De zanglijster, verstand ?... In Engeland, zag ik
er een' die, in plaats van den kreukel voorzichtig tegen
den steen stuk te slaan, hem op den steen klein kapte.
Het moet een gevaarlijk uitspringende steen geweest
zijn, want' de sukkelaar hieuw zich letterlijk den bek,
de onderste kaak over ; en daar liep hij, • deerlijk om
zien, met open bek rond, tot wij hem twee dagen later
dood vonden. Wel met tienen slénterden de lijsters
daar rond ; drij of • vier hadden het zeker zien gebeuren, en alle moeten den verminkte op die twee
dagen wel in 't oog gehad hebben. Hadden zij nu een
greintje verstand, zouden zij zich óp dien gevaarlijken
steen gewaagd hebben ? En, de week was niet om, of
daar had er een andere hetzelfde ellendig dom ongeval
Is dat wel lijsterverstand ?... • .
De zanglijster, verstand ?
Op den hoogsten top van den hoogsten Canadaboom, hier in 't land, zit die eerstewondere lentezanger,
en van kasteelpark - tot kasteelpark, . als met een begeesterend jachthoorngeschal, zingen zij tegen elkander
op, als wilden ze mekaar toeroepen : « Hier ! Neen,
-

(8) In den zin van H. Fabre, « Souvenirs entomológiques »,
t. w. het veranderlijke van het instinkt.
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hier ! is -de natuur het schoonst ! Hier, aan den vijver,
staat de groote treurwilg het vroegst in 't" groen ; hier
staat de wilgestruik het eerst in bloei ; en de larixmast,
(1o"rkenboom) het eerst -in bladfestoen ! En zegevierend
orgelen de onnavolgbare wilde nachtega*alsakkoórden
der zanglijster door de lucht. Maar plots ! daar' is. een
der gevleugelde - lentedichters stom gevallen, 'heel. 'plots,
te midden der helmendste' stroof. De andere, in de naburige kasteelparken, hebben wel. zich in te spannen;
de mededinger zwijgt... en voor eeuwig... De kasteelheer, die het stond af te luisteren, heeft het wel gehoord:
het slot was een hartverscheurende smartkreét... « Wel,
gromt de kasteelheer, spijtig " en gram,moedig, de klamper (sperwer) is er weêral mee weg. Waarom moest
die domme lijster toch immer weêr op den hoogsten
top van den Canada gaan zitten zingen ! Verleden week,
was hij het maar juist ontkomen ; en nu toch weêrail
op 't hoogste topje van den hoogsten boom ! » En ginds
vloog de roofvogel met het domme « dichtertje » heen.
Waar is, zeg, waar is het zanglijsterverstand ?...
De minst met verstand bedeelde mensch zou toch wel
met zorg ; den rotswand vermijden, waar " hij maar juist
rakelings aan den vallenden rotsblok ontsnapte !...•
-

God of Toeval?
Wie heeft van den woest wilden Kaos den bewonderenswaardigen Kosmos gemaakt ? « God
niet ! » lastert het Darwinismus der goddeloozen ; « God
niet ! » snauwt het hoonend ons - toe ; - « God niet ! het
Toeval " ! • » Schitterend heeft. de roemrijke Pater Wasmann, S. J., de waarheid gewroken !
Laten wij Pater Wasmann aan 't woord : die heeft
heel zijn leven lang de slimste diertjes, de mieren, bestudeerd, en is daarmede tot gevolgtrekkingen gekomen,
die den sluwen Haeckel met heel zijn listig Monisme en
Ultra-Darwinisme zoo deerlijk hebben toegetakeld, dat
zijne eigene vrienden hem uit schaamte openbaar -hebben verloochend (9).
(9) Het « ondier » der nieuwe goddeloosheid, het Monisme,
telg van het Darwinisme, ligt neêrgevéld ; maar de besmetting
van zijn' verderfelijker adem (de' geest der nieuwe leer) heeft
het weerstandsvermogen van het volk te diep aangetast. De
kanker van ongeloof heeft daar diep wortel geschoten, en is
nu, tusschen het volk, met 'ijzingwekkende, walgelijk etterende
wonden van ontzettende zedeloosheid uitgebroken. Om zulke
-
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Er was een tijd, zoo begint Pater Wasmann (10),
dat niet alleen de ongeleerde-, . maar . ook de géleerde
wereld in aanbidding de knie boog voor , den. Maker
van het grootste scheppingswerk ; een tijd, dat . de -geleerden, met geestdrift, de overtuiging deelden -van onbeschaafde maar godvreezende . volkeren, . en, lijk de
eenvoudigste landlieden en het naïef, met stralende oo-'
gen openhertig kind, in verrukking de schoone natuur
bewonderden als het werk van den álwijzen, algoeden
God.
De gansche wereld was, volgens de krist'ene natuuropvatting, geschapen door God ; en 'lijk .het -werk den
meester prijst, zoo.loofde de heele schepping met millioenen stemmen den Schepper. .
Een enkele was er op aarde, die de natuurstemmen'
verstaan, de groene en de gouden bladzijden van het
natuurboek vertolken kon : ' de mensch die, met zijn
geestesleven, de natuur en hare krachten vermocht te
doorgronden, en de wetten der natuur terug te brengen
op : den Wetgever der natuur, den.- Schepper ook . als
Wetgever des menschen te erkennen. .
Toen was de wereld door God geschapen, opdat
de mensch, door het aanschouwen der natuurwonderen,
zou opstijgen in aanbidding en liefde tot. God, en, door
het gebruik der schepselen volgens den wil des Scheppers, zijnen God zou dienen.
De mensch was als het volmaaktste der aardsche
schepselen, een microkosmos, een wereld in 't klein,'
die in zich de atomen der onbezieldé stof met het plantaardig 'leven der plantenwereld, het zinnelijk leven der
dierenwereld- en het geestesleven der engelenwereld tot
eene menschennatuur in een lichamelijk-geestelijk leven
verbond. . 1
1

wonden te heelen, is één enkel man onmachtig, en trillend
roept Pater Wasmann om hulp. .
— Moge dit vluchtig overzicht (2de deel der verhandeling)
van Pater Wasmann's onlangs verschenen werk er ' toe aanzetten, de geschiedenis van het Darwinismus en zijn' verderfelijken invloed in dit opzienbarend werk van Pater Wasmann
zelven . te overwegen.
De overtuigde ziel van den roemrijken man uit zich daar
met eene onweerstaanbare overtuigingskracht in . den kreet
Redt het volk 1 ' Zurück, bevor es za spit ist ! »
(10) « Ideale Naturauffassung einst und jettt. » • Dr Erich
Wasmann, S. J., Valkenburg: -^ . Freiburg im Breisgau, 1920.
Herder & Co.
.
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Door den mensch en in. den mensch zou de stomme,
spraaklooze verheerlijking Gods, de gloria Dei objectiva, die in de redelooze schepping vervat is, tot eene
luid galmende -verheerlijking _Gods door een met reden
en verstand begaafd wezen ' tot eene gloria Dei fprmalis
:zich verheffen. Zoo was de mensch tot profeet en hoogepriester van de gansche zichtbare schepping bestemd
en geroepen. En op deze natuurlijke schikking, welke.
te gansché natuur door den .mensch en in. den mensch
tot verheerlijking Gods moest voeren, werd de wonderbare harmonie der bovennatuurlijke Genade en der
Glorie gebouwd.
In derf tijd van Copernik; Kepler en Newton was
de theophobie, de godschuwheid nog geen mode, zooals
nu. Toen was de lofkreet van den geleerde tot den.
Schepper -niet eene stem die alleen roept in de woestijn, zooals de stem van L. Pasteur en van H. Fabre
in onzen- -tijd .; ' toen 'werd men om zijne rechtzinnige
geloofsverklaring ,no.g niet uit alle ambten . verstooten en
gedoemd om doodarm te sterven, zooals J,' H. Fabre,
omdat hij dorst uitroepen : « On m'arracherait plutót la
peau que la Foi ! ». Zoo mocht, in de 18e eeuw nog,
de grootste natuurvorscher Linnaeus, . als tolk der - geleerde wereld, zijn reuzenwerk .« Systema Naturae » met
een loflied tot den Schepper beginnen : « 0, Jehova,.
hoe groot zijn uwe werken ! Hoe wijs hebt vrij die
gemaakt ! »
En. nu ? Als een triomfkreet -klonken toen de heerlijke woorden waarmede Linnaeus het hoofdstuk : « Imperium naturae » begint : « Den eeuwigen, oneindigen, alwijzen,
almaclitigen God zag ik ; ik erkende zijne voetsporen
in de werken der schepping ».
En nu ?
Den mensch herinnerde hij zijne bestemming als
heraut der schepping, en riep hem toe : « Wees uwer
waardigheid indachtig ; homo, nosce teipsum ». Zoo
sprak toen de geleerde !
En nu ? En nu ?
Nu wordt de naam van God, in wetenschappelijke
werken, als niet modern, als wanklinkend aanzien en
doodgezwegen, ofwel, lasterênd, Bene anthropomorphische hersenschim of de persoonlijke God eene monistische eenheid geheeten, met de werelddingen substan-
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tieel verbonden, en met al dezer • onvolmaaktheden
behept. ...
. Wat is de « homo sapiens'» nu geworden, _nu, in
de nieuwe ' natuuropvatting,: met - trotschheid • de :triomf
der monistische ontwikkelingsleer wordt uitgeroepen?
Hij is van evenbeeld Gods ' • nneêrgéploft :tot een
dier, door den t strijd om •'t bestaan » uit een' kaos
van toevallige • atoomverbindingen, . volgens uitsluitelijk
niekanisché wetten, ontwikkeld. Van geest is er in hem
evenzoo weinig spoor te ontdekken als in gelijk welken
anderen klomp koolstofverbindingen, daar zijne ' zoogenaamde geesteskrachten enkel werkingen • zijner stoffelijke hersenatomen zouden • zijn. In de plaats van de
onsterfelijke door God geschapene menschenziel, is: er
een heksendans van atoomzielen -' getreden, wier « denken en willen » alleenlijk uit mekanisch. aantrekken en
wegstooten bestaat. Is 'het dan' te verwonderen, dat,
voor « zulken menschengeest », alleoogere idealen der
aanbidding en liefde Gods niets dan ijdele hersenschimmen geworden zijn ?
« Terug ! » roept Pater Wasmann ; « terug ! eer
het te laat is !»
Terug, ja ! naar' het geloof van . Copernik, Kepler
en' Newton ! . Terug tot. Pasteur en Fabre ; terug tot het
geloof onzer voorouders
-

-

-

,

,

Hoe is de mensch dan" zóó diep, tot Godvervreemding en zelfvernedering, gevallen -? Heeft de vooruitgang der Wetenschap daar schuld -aan ? Welke " zijn de
oorzaken ?.
Door de Fransché ency
clopedisten der 18e eeuw,
werd moedwillig de schoone eendracht tusschen weten
en gelooven verstoord ; de vijanden van het geloof
waren er steeds op uit den géést. van het ongeloof te
verspreiden. Voorzichtigheidshalve echter gingen zij
aanvankelijk duivelsch behoedzaam en stap voor stap
vooruit ; het geloof was nog te diep ingeworteld ! Een
natuurlijke godsdienst, eene natuurlijke Godserkenning
werd nog toegegeven, om gemakkelijker de bovennatuurlijke 'openbaring uit den weg te ruimen. Dat was
de tijd "van het naturalistisch.. ! Deïsm us, 'twèlk echter
weldra in de "Fransche Omwenteling tot de « aanbidding
d-er Rede » omkantelde.
Daarna kwam, in aanvang der 19 e eeuw, de Duit-

-

-
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sche natuurfilosofie ten berde, die alle idealismus der
natuuropvatting verstiet, de kloof tusschen ideale geloofsbelijdenis en empirische natuurvorsching, tusschen
natuurfilosofie en natuurwetenschap immer breeder. en.
dieper maakte. • . . .
Ondertusschen hadden de mekanische wetenschappen, Natuurkunde en Chemie, groote vorderingen, .genaakt. De « equivalence-leer » van •R. Mayer in de omzettingen der energie-vormen, bij de mekanische verschijnselen, werd tot wet der « constance » der energie.
Als drager der energie werd de hypotetische . atome
aanzien en aangenomen ; . en men schrikte' niet, -met de
kleinste massa-deeltjes en ' hunne bewegingen het heelal
op te bouwen. De droom van : Laplace, in eerie wiskundige wereldformuul het gansche natuurgebeuren samen
te vatten; scheen zich te zullen verwezenlijken.
Met het leven hield de mekanische natuurverklaring
geene rekening meer, toen het gelukt was -sommige•
organische stoffen kunstmatig in een laboratorium - te
vervaardigen. . . .
Het Vitalismus met zijn psychologisch levensbeginsel begon te wankelen ; de « levenskracht », die tot
hiertoe aanzien werd als op haar eigen werkend, scheen
nu overbodig, - sedert men beweerde . dat de . physischchemische . werkingen in het organismus tot dezelfde
krachten weêr te voeren zijn als in de anorganische
stoffen. Het vegetatieve leven werd dan weldra tot mekanische processen gebracht ; het sensitieve leven ging
ras denzelfden weg op ; en weldra. werd het de beurt
van het geestelijk leven zelf.
L. Büchners' werk « Kracht en Stof » werd het
evangelie van de leugenachtige volksverklaring, welke
aan de verbaasde wereld verkondigde, dat nu ook 't menschelijk denken tot bloote werking der stoffelijke hersenatomen teruggebracht . was. Maar. toch haperde toen
nog de prangende band, die de benepen harten der geloovigen beknelde : « Hoe toch kan de huidige grootsche
natuurorde ontstaan uit de werking van ruwe, blinde,
doellooze drijfkrachten ? » klonk het als een bange
noodkreet.
En zoo bleef de zegevierende stormloop van materialisme en ongeloof toch nog gestuit!.... (Cfr. Wasinann.) Maar toen kwam Ch. Darwin (1809-1882), met
zijn boek • « Het Ontstaan der Soorten: door natuurlijke
Teeltkeus » ; en de nieuwe formuul « Ontwikkeling door
-
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teeltkeus » plofte als .. een bom in den kampstrijd der
meeningen ; het naakte toeval werd tot wetgever der
gansche organische ontwikkeling verheven : door toe=
vallig overleven der toevallig passende vorrimen- zou de
.gansche wonderbaar grootsche veelvormigheid en harmonie der levende natuur zonder psychologisch •princiep ontstaan zijn. (Zie P.• Wasmann.)
Zoo ontkiemde . uit de - leer • van • Darwin; het Darwinisme !... Het .princiep van Darwin ' werd door . zijne
leerlingen en navolgers tot in 't onmetelijke uitgebuit
en op. • alle gebieden der natuurwetenschap toegepast.
. Op - de Personaalselectie van Darwin, volgde weldra
de Histonaalkeus (cellenselectie) van den Duitscher Roux,
welke de innerlijke . ontwikkelingskeus van het organisme op den strijd zijner kleinste deelen (cellen) toepaste.
Dan volgde de Germinaalselectie of kiemkeus van
Weismann, welke den strijd om ' het bestaan op de nog
kleinere deeltjes van het kiemplasma overbracht. Zelfs
werd die selectietheorie op het ontstaan der gesteenten
van de aardkorst door J.. Walters Lithoselectie toegepast,
en door Ch. du Prële's Astraalselectie op het ontstaan
der hemellichamen.
Zoo werd - op de selectietheorie -van Darwin de kroon
gezet, elk levensstreven uit de natuur verbannen, en de
almacht van het « Toeval » uitgeroepen 1... (11) Het
zou onrechtvaardig en onzer onwaardig zijn, den persoon van Ch. Darwin met het Darwinismus - onafscheidbaar te • vereenigen, en Darwin . aansprakelijk te maken
voor al de noodlottige gevolgen van het uitbuiten zijner
theorie ; maar kende hij dan die Duitsche materialisten niet, die hem aantrokken, dat hij niet zag waar ze
met hem heenwilden ? Die waren toen toch, zoomin
als nu, gewoon wierook te branden voor eenen vreemde,
als zij daarmeê niets in het schild voerden ! Hij wist
toch wat J. H. Fabre , er over dacht, hij die zelf Fabre
een « onovertroffen . natuurvorscher noemde », en . voor
insecten Fabre meer dan eens raadpleegde ! Fabre
had, van eerst af, klaar gezien in het plan der Duitsche
materialisten ; met zijn breedgewiekten geest, had hij
spoedig begrepen waar de Duitsche goddeloozen naartoe wilden ; van eerst • af had -hij den vinger gelegd
op het gebrek der onlogische.. gevolgtrekkingen van:
,

-

-
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(11) « Ideale Naturauffassung eirist und jetzt. », 1920. Dr
Erich Wasmann, p: 10.
.
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Ch. Darwin. J. H. Fabre had in Darwins beruchte wespgeschiedenis, door Zijne vermaard geblevene scherpzinnigheid ten duidelijkste getoond, dat men door over-.
hooping gevaar loopt de bewijskracht van onvoldoende
doorzocht en geschift materiaal noodlottig te overschatten !
Ch. Darwin's bedoelingen mogen rechtzinnig geweest zijn ; maar, wanneer hij de dubbelzinnigheid der'
Duitsche goddeloozen bemerkte, was het dan zijne plicht
niet : « Halt ! en terug ! » te zeggen — ? Heulen met de
vijanden van zijnen • godsdienst deed hij eigenlijk ..niet ;
doch in zulk ongelijk en • valsch kameraadschap verkeeren, met, Ernst Haeckel als boezemvriend, en dat
wanneer er zulke belangen op 't spel stonden !...
Dat, neen ! dat deed H. Fabre niet, • toen de officieele vertegenwoordiger der officieele goddeloozé • wetenschap van hem fleemend een « pootjes geven » wilde
uitlokken ; want luide galmde het. uit den mond" van
dien door dè goddeloozen onmeedoogend armgehouden
negentigjarigen geleerde : « On m'arracherait plutót la:
peau que la Foi ! » Kiesch en' beleefd was Fabre tegenover .de vijanden van zijn geloof ; maar gezellig met
zulke lieden omgaan, dat kon hij • niet : dàt, omwille
zijner diep-godsdienstige overtuiging en het betrouwen
dat de zijnen en zijn volk- in hem hadden.
Dit herinnert mij een' Duitschen « hauptman » onder de bezetting. Het was ' op 'de straat ; een man, nog
onder den indruk der afschuwelijke moorderijen 'en wilde woestaards-aanslagen te Aarschot gepleegd, op 't
zicht der boeventronie van den kerel, nam bedeesd de^
klak af ; waarop de Duitscher woest hem toesnauwde:
« Groet mij niet, gij !' Ik ben uw -' vijand ! » Dat ten
minste was kort en klaar ; in zijne soort
Onze belangstelling in den toen reeds stokouden
man van Down, die met eene zeer gebrekkige gezondheid zulken reuzenarbeid ondernam, mag ons niet doen
vergeten wat W. Bölsche, de tolk van het Duitsch
materialisme, over Ch. Darwin zegt . :
« Hij nam niet alleen eene lichamelijke afstamming
» van • den mensch uit ' het dierlijk lichaam aan, maar
» ook een • onafgebroken geestelijken samenhang tus» schen menschenziel en dierenziel... Beslissend moet
» blijven dat hij die den naam van Darwin uitspreekt,
» 'wel moet overtuigd zijn, dat ook de geestelijke af» stamming van den mensch tot de erfenis van Darwin
-
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.» behoort en niet naar willekeur daarvan kan worden

»...weggenomen. » (W. Bölsche. « Wat is de Natuur ? »'
blz. 345 en 346.) ... .
Slecht teeken voor « herder of hond », als de wolven hen loven !.. .
Vergeten wij niet
, dat dezelfde W. Bölsche in
« Steenkolenwoud » (vertaald) uitroept : « Dan durven
» zekere nog rondspokende theorieën van het bestaan
» der mënschenziel nog spreken 1 » •
Zoover dan was het gekomen, dat men den persoonlijken God, den Maker der natuurwetten, als niets
meer te doen hebbende, eenvoudig wegcijferde (14).
Op zijne afzetting door het Darwinismus, moest gereedelijk de verklaring van zijn niet-bestaan door het
atheïsmes volgen. (P. Wasmann, ibid. p. 10.) •
. De profeet van het Dtlitsch . Darwinisme, Ernst
Haeckel, bouwde op Darwinistische . grondvesten
(P. Wasmann, ibid., p.. 10) zijn stelsel van het naturalisytisch monisme, eene wereldomspannende monistische.
alleenleer, die het gansche « Universum » een « perpetuum mobile » noemt met ..< eeuwigen »: kringlQop ;
wiens geleider het « Toeval » en wiens schepper de
eigenschappen der « eeuwige » stof zijn. Die levende
stof was nu zelve .God geworden in deze « eenheid van
God en natuur ».
Sedert een halve eeuw wordt door Haeckel en
zijne handlangers hoonend driest immer weder verkondigd :
« Darwin . heeft ons met zijn natuurlijk selectie» beginsel geleerd, hoe . de doelmatigheid in de natuur
» zonder een doelmatigen Schepper verklaard moet
» worden. Daarom, weg met den persoonlijken schep» per uit het heelal ! Weg met hem _ uit alle gebieden
». der Wetenschap en uit het menschenleven. » (Uittreksel volgens P. Wasmann : « Ideale Naturauffasstrng,»,
p.11.)
Met onvermoeibare inspanning en bedrijvigheid
verspreidden de monistische goddeloozen deze besluiten door duizenden volksvoordrachten en volksschriften
in alle volkskringen. Wij weten welke gevolgtrekkingen
de leerling van het Darwinisme, de sociaaldemocratie,
sedert Bebel's Rijdsdagrede van 16 Sept. 1876, hieruit
.
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(12) P. Wasmann, ibid:, p. 10.
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gemaakt heeft : « Weg 1 niet alleen met God, maar ook
» met elke op dien God steunende autoriteit ! »
Het Russisch Bolchevismus, het Duitsche • Spartakismus, het internationaal Communismus toonen ons
den aangrijnzenden afgrond, waartoe het kristen- volk
door dit moderne heidendom gedreven wordt. Daarom
nog eens, « Terug ! eer het te laat is ! »
Er dient op gewezen, dat niet de vooruitgang der
Natuurwetenschappen schuld héeft aan den geestelijken
ondergang der eens zoo" ideale natuuropvatting onzer
voorouders ; maar wel het misbruik der natuurwetenschap, door eene valsche natuurfilosofie.
Al te . dikwijls wordt het natuurwetenschappelijk wereldbeeld met de natuurfilosofische wereldopvatting verward. De ontwikkeling der gansche organische wereld uit een of meer oervormen is op verre
na niet bewezen ; het is misschien eene schoone fantasie, maar dat is al. In de laatste decenniën is eene
veelstammige (polyphyletische) ontwikkeling zoowel
voor Dier- als voor Plantenrijk, positief waarschijnlijker
geworden dan eene, eenstárnmige (monophyletische).
. Hoe talrijk ook de aanneembare stammen zouden zijn,
en hoe zij zich zouden ontwikkeld hebben, daarop kan
de wetenschap heden op verre na niet antwoorden.
Daarom is er in de kringen van bezadigde en zorgvuldig nadenkende natuurvorschers, sedert het begin
der nieuwe eeuw, eene reactie ontstaan tegen de waardeoverschatting der ontwikkelingshypothesen. De nieuwe paleontologie toont ons dat wij, op grond. der fossiele vondsten, eigenlijk zeer weinig en engbegrensde
ontwikkelingsrijen kennen. De door Gr. Mendel ingevoerde. experimenteele erfelijkheidsleer, welke de wetten der varieteitskruisingen én de natuur der innerlijke
erfelijkheidsdragers « de genen » - (les gènes) onderzoekt, is nog bezadigder geworden. (Dr Wasmann, ibid.
p.. 18 en 19.) Zij heeft door Johannsen's 'ontdekkingen
der « reinen linien » de Darwinistische leer van de onbegrensde variabiliteit en van "den soortvormenden in -.
vloed der natuurselectie den doodsteek toegebracht.
(Dr Wasmann, ibid.) Op de romantische periode der
ontwikkelingsleer begint nu meer eene kritische te ' vol-.
gen. Voor den gewonen courantenlezer, zegt W. Bálsche,
volgen nu, tentij de, de technische ontdekkingen en hunne
praktische aanwendingen zich met zulke duizelingwekkende vaart op, dat hij moet meenen, dat de heelti
-
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natuur uit niets . anders . bestaat dan uit een slapend
leger van reuzenhelpers, die . wij .. alleen maar op . het
gewenscht oogenblik hebben te wekken uit den slaap.
De hooger strevende mensch echter, die zich wil
losmaken uit de - dwarrelkolken van den stroom naar
het -stoffelijke, voelt een oneindig- verlangen zich terug
te trekken in eene • stille wereld, buiten het gewoel der
drukkende afmattende menigte, buiten der! rook der stad,
buiten het stooten en stampen van de ratelende en verdoovende machines om, in den stillen vrede der natuur,
de onbeschrijfelijk • zoete rust . te genieten, die zijn gemoed bekoort. . .
Te midden . der • grootsche natuurtaféreelen, sterft
alle bekrompenheid " van courantenlezers-opvatting en
beschouwing weg voor de menschen, die niet alleen om
zich heen maar ook in zichtelven willen schouwen. De
zwerftochten van den geest zijn de grootetochten naar
-het hart der dingen, naar de geheimen van het bestaan,
tot in den 'diepen, . grauwen, in nevelen gehulden oceaan
van het kenvermogen; waar omheen het kokend schuim
der branding spoelt.
Den moed niet verloren : boven de nevelen, straalt
de zon der waarheid ; en eerlang breekt ze door ! Velen
inderdaad, en • Frankrijk . doet meê, velen reeds voelen
het juk te zwaar van alle materialistische getinte 'ontwikkélingsleer, die er bovendien toch niet in slaagt, het
naar redding vragensmoede -volk uit den poel van ongeloof en zedenbederf op te richten: • .
Terug ! Terug .naar de leer en het - geloof van
E. Paques, S. j., H. Fabre, Crépin, • E. de Cyon, De
Lapparent, Pasteur, Van Beneden, de Quatrefages, Oswald Heer, Cuvier, Linné ! « Benedicite et laudate, omnia opera Domini, Domino ,! » Dat was hunne leus
Terug naar het . hooger gelegen lichtveld der .Wetenschap. ! In eene ontzaglijke huivering van. ontwakend
besef, moet • de tot bewustzijn weêrkomende geest zich
ten slotte vasthechten, niet aan den" .Januskop van het
Darwinisme, dat van twee zijden gezichtspunten oplevert, maar aan de heldere, ondubbelzinnige waarheid.
Vol betrouwen de toekomst te gemoet ! " Gods .waarheidszon zal schitteren, niet alleen over de groote natuurtafereelen, maar tot in de kleinste hoekjes van den
microkosmos : Met de 'allerkleinste klompjes van 'de
kleinste celkerndeeltjes, de « genen », met- eene « hagelbui » van chromozoomstaafjes,
es, vermag de Schepper het
:
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trotsch gebouw der overmoedig verwaande goddeloozen
te bestormen en te doen instorten. Zoo geve God ! en ....
« that serve them right ! »
JOS. BOLS,
leeraar . aan het St. Romboutscollege,
Mechelen.
Mechelen, September 1921.
(*) Men leze < Psychologie der Dieren » door Prof. Buytendyk, (Haarlem, Erven F. Bohn ; alsook het eerlang te verschijnen
werk « Psychologie der Mieren », Prof. Buytendyk. In . beide
werken kant - de - beroemde hoogleeraar zich - heftig en . overtuigd
tegen . de tropismenleer, tegen het darwinisme, tegen het materialisme over 't algemeen. De tijd is voorbij dat de natuurwetenschap. -de dierenpsychee tot mechanische processen mocht
terugvoeren en « den geest . uit de raderen » drijven. •
Bezadigde geleerden, die ingezien hebben tot welkont=
e
zaglijk opzienbarend wetenschappelijk . bankroet de, fothierto
heerschende . strekking leiden moest, en leiden zal, hebbenzich
van die noodlottige strooming losgemaakt .en richten nu de blik
ken naar de school van Prof. Buytendyk, die, als baanbreker
der nieuwe strekking, in Holland optreedt. De geleerden stroomen toe in zijn
zijnwereldberoemd Physiologisch laboratorium op
te Amsterdam. Zij weten over welken diephet Valerius'
ingrijpenden natuurvorschersblik en breedgewiekten beschoiuwingsgeest Prof. Buytendyk beschikt, om de teleurgestelde wetenschap op te tillen uit het slijk van 't materieële, waarin het
darwinisme ze heeft doen stranden, en om ze hoog op te
voeren naar' de hoogere, den menschengeest veel waardiger
sfeeren van het psychisme, ditmaal en voorgoed « met den
geest in de raderen ». .
In plaats van zich van het- leven weg te experimenteeren,
zooals men tot hiertoe deed, ° bestudeert hij in het levend organisme het leven zelf, de waarneming, de handeling, de ervaring,
de gewoontevorming. .
« De zoogenaamde moderne wetenschap, zegt Prof. Buyten» dyk in zijn « Psychologie der Mieren >, heeft ons - behalve
» eerre grenzenlooze wanorde in de feiten nog iets anders na» gelaten, namelijk een woord van bijna hypnotische kracht:
» « evolutie ». Dit woord zou de sleutel geweest zijn tot alle
» geheimen. Volgens . de evolutie, geen principieel verschil tus» schen dood en leven tusschen dier en mensch, tusschen stof
»• en geest ; geen qualiteiten, alleen quantiteiten ; geen zijn,
» alleen worden — geen God, alleen evolutie. Diepere bezinning
» leerde, dat waar werkelijk evolutie, dat is ontwikkeling, ont
» plooiing - als verschijnsel zou waar te nemen zijn, of ver» moedelijk zou plaats gehad hebben, • de vraagstukken eigenlijk
» maar pas beginnen, de onzienlijke dingen en krachten nog
moeten worden gezocht, die dit zienlijke hebben gewekt » -a Psychologie der Mieren », Prof. Buytendyk.
. — Hoe meesterlijk voor iedereen verstaanbaar behandelt
Prof. Buytendyk de ingewikkeldste vraagstukken van het dier.

.
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psychologisch onderzoek ! Wat al peilingen heeft deze diepdoordringende kennersblik in de natuurgeheimen gedaan, vooraleer hij zich waagde zijne breede vlucht te nemen over toppen
zooals werktuiggebruik bij de hoogst ontwikkelde wervel- en
wervellooze dieren, apen en mieren !
Hij is het die de wetenschap in nieuwe banen voert, over
de puinhoopen heen van het versleten darwinisme, in banen die
niet meer spookachtig beschenen worden door den weerzinwekkenden toortsgloed van 't ongeloof, maar helder verlicht
door de stralen der Eeuwige Waarheidszon!
Reeds heeft hem de faam den welverdienden lauwerkrans
om de slapen gevlochten. Dat God voor wiens oneindige Majesteit hij eerbiedig het hoofd buigt, zijn' wetenschappelijken
arbeid met de mildste zegeningen bevruchte ; tot roem zijner
Universiteitsstad waar mannen zooals Pater Wasmann, vooraanstaande vitalisten zooals Hans Driesch zijne proefnemingen
komen volgen ! tot rechtmatige fierheid van zijne geboortestad
en al de zijnen ! tot groei en bloei van Geloof en Wetenschap
en tot meerdere eer en glorie van God ! Had J. H. Fabre,
voor wien Prof. Buytendyk eene hooge waardeering en onbegrensde achting koestert, had die helderziende man. van Serignan zoo iets mogen beleven : de schitterende openbare hulde
der . otficieele Wetenschap -aan Geloof en * Waarheid, aan de
idealen voor welke hij heel zijn patriarchaal lang rein leven
gewroet, gewrocht en gevochten heeft!
,
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Spel - van het Oosten.
3 Bedrijven.

Dram. atis Personae.

•

MIRJAM, 'n jong meisje.
SIMEI, haar • voogd.
NATHAN BEN MENAHEM, 'n rijke jonge man.
SARAH, 'n dienstvrouw.
DE HEER.
'n
Oude vrouw
vrouw Twee Slavinnen in Nathan's dienst.
'n Jonge
Een ruiter uit Nathan's gevolg.
Klaagvrouwen.
Feestelingen.

-
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I BEDRIJF.
'n Vertrek in Miriams huis. — Tapijtwerk op den vloer en
aan de wanden. — Links en rechts eene deur. -- De buitendeur in het fond-scherm, naast 'n venster waardoor het
Óóstersch landschap zichtbaar is. =- Bij valavond.

1 e Tooneel.
MIRJAM:
(in smartvolle houding geleund tegen het venster)

Moeder...
Als m'n ooge brekend is, zal ik nog u roepen.
Moeder...
0, " m'n heilge, lieve moeder,
mocht m'n stemme gansch vergaan,
nog veroerden zich m'n lippen
om uw zoeten naam, m'n moeder,
zacht te preevlen
en te danken
en te srneeken in m'n droefheid,
in m'n grenzelooze droefheid,
in m'n zwarten zwaren weedom...
(in de verte deinen de weemoedige tonen van rouwmuziek)
Treurig, ach, hoe treurig . klagen

in de verte,
ach, zoo ver al,
ach, zoo eindloos eeuwig ver al
trage doffe doodenzangen .. .
'k Hoor niet langer meer de psalmen.
't Woord verwaast in ijle luchten •
en ik heb, ik houd nu niets meer •
dan uw beeld, o lieve liefste.:.
en uw woord, uw laatste woorden...
(de muziek is weggestorven)•

Weg is alles... weg is alles... •
Stil en stom ligt de aarde, luistrend,
in het droeve dag-voleinden,
naar den schok van zware steénen
die een donker graf gaan dekken:..
en ik wacht... ik, arme, beef reeds
om dien schok... hier, op m'n harte.
'k Gaf u 't laatst, m'n .éénge moeder,,
-

--
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... 0, dat laatste
•
.
'-t allerlaatste
droef-gebroken armen-reiken !
de offerande mijner liefde...
Eeuwig-groene myrtenblaren
rond uw heilge grijze slapen
tot 'n krans ineengestrengeld.
Alles was het, moeder, alles
wat uw kind, in bitter zwijgen•
u kon schenken...
En uw glimlach
heeft me toen het laatst gezegend...
..
Al 't nabije stierf...
De verte
heeft ook stoet en zang omneveld.
'k Ben alleen en treur, vereenzaamd
•
in het groote huis en mijmer
over al • uw goedheid, moeder,
en uw mooie zachte woorden
en uw laatste woord... ach, 'k weet het :•
« Kleed u, kind, in 't blanke kleedsel...
. . 0050 . ............ .. . .. . ... 0005.. .... .. .

(zij gaat naar 'n koffer)

Hier heb ik het kleed . geborgen;
'k zal het dragen heel m'n leven !
En uw sternmé ging aan 't fluistren,
ach zoo - moe en mat en bevend - :
« Houd dit kleed uw heele leven
« smetloos. . . » —•- ik begreep u, moeder !
« Houd het smetloos heel uw leven •
« en zoolang ook zal uw wezen '
« smet- en smartloos blijven bloeien... »
Was het zoo niet dat ge zégdet,
moeder ?... 0, ik dank en treur u,
om uw ongemeten zachtheid,
om de rozen uwer daden,
om de lelies uwer wijsheid,
om den zoeten zonnezegen
van uw altijd-minnende oogen...
ach, om alles wat ge spreidet
in m'n onbezorgde lente•
met uw reine wijdingshanden... .
'k Zal dit kleed m'n .heeleleven,
moeder, u ter eere dragen..,. •
(-foor, van uit uw hooger leven,

HET BLANKE KLEED •

•

303

wat ik, u alleen, wil zeggen...
Smetloos, moeder, ik bewaar het,
al de dagen mijner lente,
al de dagen van m'n herfst en
ook nog dan als mijne haren
langer niet meer, zwart-omlokkend,.
mijne wangen zullen streelen...
...........................
Ach, hoe treurig is het huis nu !
Licht en leven,
alles voerden
in de - lijkwa, met zich henen,
duistre, norsche lijkendragers...
Moeder...
Moeder...
Arme moeder...
(Neergehurkt, het hoofd grondewaarts gebogen; blijft zij
.
in mijmerij verslonden.) '

2e Toonel.
De Klaagvrouwen treden op, zwart-omsluierd.
MIRJAM :
(opschrikkend)

Donkre vrouwen,
klachten-vrouwen,

gaat gij heen ?
Als uw sluiers niet meer grondwaarts
in m'n woning hangen,
als uw stemmen zwijgen, moet. ik . toch geloóven
• ..
dat uw taak volbracht • is,
alles ook volbracht is. . .
Achter uwe schreden
valt het zware duister...
Gaat.
DE KLAAGVROUWEN:

Wij deelen uwen rouw en bidden
en danken u...

3e Toonel.
SIMEI :
(die inmiddels opgekomen is)
... voor uwe mooie sikkels!

Uw voelloos huilen en. uw armbeweeg
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en 't wiegen van uw hoofd.. is moeizaam werk,
maar 't heeft verdienste...
Gaat. Gij 'zijt ontslagen.
(De Klaagvrouwen af.)

3e Tooncel. ( Vervolg.)
MIRJAM:
M'n voogd... SIMEI :
(sluit de buitendeur en gaat aan 't venster kijken)

Het einde van den ,tranendag.
Zie... Mirjam... zie de zon. in. 't Westen,
daar, boven 't glooien - van den lagen heuvel...
De klaagsters . treden traag door 't mulle • zand
en schijnen sombre schimmen tegen 't licht
dat deemstert in 'n wazig-gouden gloed.:.
Het einde - van den tranendag...
MIRJAM :..
'tBegin
van langen rouw en diepe smart.
SIMEI :
Ei, morgen kriekt de dag alweer en 't leven
gaat honger dan 't vergeten wee
MIRJAM :
Vergeten ?
SIMEI :
Vergeten in den roes van dartle jeugd
en 't onbewust verlangen naar den jubel
van levensblijheid en 't gedroom
der toekomst...
MIRJAM:
Dood... en toekomst.
Ik snik m'n schrijnend leed uit en gij spreekt
van toekomst ? Dood is alles... alles... dood.
Het eenigst snoer van liefde werd gebroken;
nu hecht mij niets meer aan die sfeer
waarin de zachte hand, die . steunen kon, ontbreekt.
SIMEI :
Wel is het - hard : die . hand •zoo koud te weten;
wel grijpt het aan, ..-.zoo'n . goedig wezen, stram
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en stijf, • in witte waden, roerloos te zien liggen...
Niet één die vóór 't : mysterie 't hoofd niet boog,
maar 't afscheidsuur slaat ook 'n diepe grens
en wijst naar 't nieuwe land van eigen leven •
dat nog zoo jong is... Ik bedoel het uwe.
MIRJAM :
. .
Hoe kalm en vredig was haar heengaan...
SIMEI :
ja...
Vredig,
MIRJAM :
En wijdingsvol, gelaten...
SIMEI:
Vroom en stichtend.
MIRJAM:
Waarom bespraakt ge toch zoo ruw de vrouwen
die ons verlieten ?
SIMEI- :
Om hun huichelwerk !
Wat voelt zoo'n klaagster achter 't huilend mom
dat haar gehuurde tronie dekt ?
Geef geld !
.
Geef sikkels, • zilverzwaar, en 'k . schrei
-

de heele buurt voor 't rouwbeklag te saam...

en geeft ge .veel, dan stijgt ook m'n.. gehuil
of, geeft ge weinig... kalmer wordt m'n smart.
Dat hoeft nu eenmaal, uitgewoonte,- kind,
maar jammer is 't - van 't geld dat, zonder nut,
in zulke handen moet versmeten.
.
MIRJAM :•
Toch is 't goed .
dat alle vrienden konden zeggen : Zie,
hier eert men dooden zooals liefde 't wil.
En, zonder klaagvrouw, zonder al 't misbaar...
zelfs zonder vrienden, droeg ik toch m'n rouw
heel diep en innig in m'n hart, om haar
die niemand kon begrijpen als ïk • deed 1
SIMEI :
Uw liefdewoord is werklijk. woord • van ' liefde,
dat wordt gelispeld, onberekend, in 'n stond.
-van leed of vreugde..: 'vreugde worde uw deel ! --

-

-
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maar, als 'n lotus in 'n droomend meer,.
't verlangen beurt, bij elke nieuwe maan
4e Toonel.
De avond daalt. --- Sarah, de dienstvrouw, . treedt op, . dragende
eene olielamp welke zijj op 'n bankje zet. Zij treuzelt nog
wat aan een en ander, in nederig dienstbetoon.
MIRJAM:
(bij 't venster)

0 moeder, slaapt ge nu daarbuiten
uw eenzaam slapen ?... De avond dekt ' uw rust
en ik sta ver van u, verloren
in 't zelfde weefsel van ' den zoelen avond...
M'n kus zal u niet langer wekken
maar kon hij dringen slechts, met zacht geweld,
tot in uw slaapstee, om uw mooie droómen
•
te streelen... Moeder !...
SIMEI:
Kom, m'n kind.
..
Verlaat het venster. Alles is voorbij.
Aanhoor uw voogd die u wel liefheeft, kind,
en die, voor alles, u' van leven spreekt.
Waarheen uw schreden richten ? 't Is 'mij 'ernst
Ik zelf heb vrouw en kroost, tot m'n geluk,

maar juist daarom vermag ik niet uw heil
met eigen -handen op te bouwen, kind...
M'n werk is zwaar en. hongerige monden
zijn talrijk in m'n huis... Versta mij goed :
'k Onttrek mij geenszins aan . den duren plicht
door uwe moeder mij ten last gelegd;
ik ,vraag alleen dat uwe jeugd 'n weg,
'n lichten weg voor uw geluk zou vinden...
Uw moeder had wel ' eenig geld...
'MIRJAM :
.
Waarom,
..
..
..
waarom lees avond schenden met zoo'n - taal ?
Waarom van geld gesproken, als de lucht,
de . wanden, deur en venster, alles .
wat -rondom ons in bange stilte staat,
.
nog wijst op 't laatst gebeuren ?
SIMEI :
Luister, kind.
.
.
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Het hoeft toch dat ik thans met wijs beleid,
hier alles regel... Eens dié zaak voleind,
is m'n geweten rustig.
Dus, het klein bezit
dat moeder 'gaarde, smolt reeds grootlijks weg
in velerlei... De klaagsters en de dragers
de muzikanten ... en de specerij .. .
MIRJAM.:
M'n voogd, .
laat heden mij in de eenzaamheid verblijven.
Uw woorden zijn te hol... Ik vat ze niet.
Schik alles... alles goed en laat nu stil
heel stil en ingetogen m'n gepeinzen
in 't avonduur dat mij zoo fel benauwt •
omdat ik niet begrijp, hoe ik hier sta, •
verlaten,. zonder lafenis van liefde,
'n bloem ,gelijk, te lang in 't licht gekoesterd
en plots in kille schaduw neergeworpen.
Neen... spreek niet meer van . geld 'of have en goed;
ik wil slechts rust nu... Kan ik rusten ?
SIMEI:
Mirjam,
.
ge priemt uzelf te veel met al den - last
van drukkend wee, te zwaar voor 't jonge hart.
Uw kindergeest • verwart zich al te snel
in 't weefsel van te zwarte nare dingen,..
SARAH :.
•
Wat dien ik op, m'n jonge .meesteres,
voor 't avondmaal ?
MIRJAM
Geen voedsel...
SIMEI:
Kom, wees wijs.
Wat, Mirjam, brengt u de oude dienstmaagd, zeg?
Geen frisschen wijn, in flonkerend kristal ?
Geen vruchtenrijkdom, op 'n zilvren schaal .?
Nog kunt ge haar gebieden wat u lust...
MIRJAM. :•
En straks niet meer ?
SIMEI:
Ja... toch...
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MIRJAM:

Wat meent m'n voogd.?
SIMEI:
Hoe vraagt . ge, kind, met uw onnoozle lippen
.
wat ik niet weet...
MIRJAM :
.
Wat weet ge niet ?
SIMEI :
Kan ik de toekomst lezen ?
MIRJAM:
De toekomst ? 0, hoe ijl en ver dit woord.
z'n diafanen vleugel spreidt...
Waarheen toch
zal Mirjam dolen ? Niemand zegt het mij.
Maar gij, m'n voogd, gij zult m'n, schreden :'richten
en wenken geven waar ik denkend sta
en niet één glimp ontwaar in al het duister. ? ...
SIMEI:
Wees kalm... De hemel laat zich wel bewegen
door Mirjam's schoonheid en haar deugden, kind.
Wat wenscht ge voor uw maaltijd ?
MIRJAM:
Niets.
SIMEI:

Geen hapje voedsel ?
MIRJAM:
Niets.
SARAH:

Geen lafenis ?
SIMEI:

Ik dring niet aan. - De nieuwe dag brengt moed
en honger...
(tot Sarah)
Ga ter rustes vrouw. . .
Neer!... ga nog niet. Ik denk . aan zielespijze...
Haal eens uw cither
spelen kunt ge wel
.
en zing ons liedjes uit dien . verren tijd,
toen gij nog jong waart...
SARAH :
Zingen ?. . . In dit huis ?
Wat meent ge, heer ?... Bij zwaren meestersrouw ?

309

: HET BLANKE KLEED
SIMEI :

Ik wil het...
MIRJAM:

Neen ! Ontheilig niet m'n dak
en drijf de geest van moeder niet van mij..
Ik schrik ervan.
SIMEI :
Hoor, Mirjam, 't beurt u op
en drijft de geest der wanhoop van u weg.
Haal, vrouw, • uw cither. Speel en zing.
SARAH:
Ik ga... (af)
-

5e . Toonaal.
SIMEI:
En door muziek is 't willig oor verrukt;
straks licht ik dan den sluier op en laat
uw oogen staren naar uw leven, kind,
zooals het verder gaan moet...
MIRJAM:
(voor zich)
't Blanke kleed.
Ik zal het nu reeds dragen, moeder mijn...
(zij haalt het kleed uit den koffer.)

Zoo word ik vredig door uw laatste wil
en berg mij in z'n plooien als 'n duive.
in blanken donzen vleugel....
SIMEI :
Droomend kind!.
Mirjam af.

6e Tooneel.
.
SI.MEI.:
Uw droomen gaan voorbij ... Ik wek u dra
en voer . u in de wilde w°ereldstormen.
Hoe ? 'k Weet niet... Waar ? Ik weet niet.
Oa uw gang !
. .
..
Mijn arm steunt velen ;. meer vermag 'ik•'niet.
Wat stierf is weg... Wat leeft houdt ai{ - zorg
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en dwingt tot daden, licht.: of zwart, om 't even
Gelukkig, Mirjam, dat uw kindersmart
geen rede zoekt en ook geen rede hoort!
Kan toeval op uw schreden medelij
óf liefde voeren ? Graag ontvangen gast!
Hoe antwoordt geest op hart en andersom ?
Wat, weeskind, zegt uw mond, als ik u vraag:
Zijn meisjesvoeten sterk genoeg om ginds,
die onbepaalde verte te bereiken ?...
Ei. .. voogd, gij voelt u zwak voor • 't werk. ! •
't Is ongewoon, beken het, ongewoon.
De nacht geeft raad... en morgen is 't, voorbij
en tel ik, onder eigen dak, de sikkels,
voor gretig-glurende oogeri.. .
7e Tooneel. .
SARAH:

.

('n cither dragend) ..

Tot uw dienst...
.
Het pijnt me, heer,
vergeef m'n enkel woord
het pijnt me 'zwaar dat ik die cither.:.
SIMEI :
Speel !
Uw spel kan troosten. Het verzacht den ' rouw,
-

brengt warmte in kille woning... Speel -!

Het kind moet komen...

:

(hij werpt de zijdeur" open)

Mirjam, kom hierheen !
En luistren zal ze... 0, ik ken haar. zwak.
'n Melodie, op zacht-gezeurden toon,
'n Stemmingslied met luttel korte woorden
en 't zinderen der snaren... Speel nu, vrouw
Van uit haar kamer kan ze 't hooren... Speel
SARAH:
(op de cither tokkelend. -- Het citherspel onderlijnt
het gesproken vers.)

Rozen sieren
de stille tuinen uwer droomen.
Anjelieren
.
omranken uwe reine droomen.
0, kom u in de koelte laven
der agaven

...
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en strel uw donker-diëpë oogen
aan 't sprankelen derwaterbogen.
Uw adem drinke zoete aromerr
ter stille hoving uwer droomen...
SIMEI.:
Het klinkt ' niet schril...
Zoo'n lied is ambrosijn
voor zwakke menschen, die hun jeugd,
hun jeugd aanbidden.
.
(Mirjam verschijnt onopgemerkt in de deur en luistert. —
Zijj is in 't blanke kleed gehuld.)

SARAH:
Bloemen klagen
-in eenzaam-wijde stille tuinen.
Moeizaam wagen
•
de palmen fezelende kruinen...
0, reik uw sidderende handen
vriendenhanden
en zing niet langer liefdezangen
en sluit het schrift van uw verlangen...
Daar ligt uw eenigst lief begraven,
in 't roerloos treuren der agaven.
SIMEI : "
-

Geen woord meer, of ik breek uw tuig

en ruk de snaren stuk !
Ik vraag 'n lichtend lied,
'n lied dat zonnig
en wonnig
hier de lente stuwe
naar hoogten van vergetelheid,.
en boetepsalmen zijn zoo saai niet
als wat gij neuzelt:.. Zwijg ! •
8e Tooneel.
MIRJAM :
•
Ga voort !
Het klagen der muziek is wellend
als tranen die ik -vruchtloos dwing.
te blijven waar te nauw m'n smart
gespannen en bedwongen zit...
SIMEI :

M'n koppig kind...
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MIRJAM:

M'n droeve ziel is dorstend.
Neen... laat liever zang en spel
nu zwijgen.
Weemoed is 'n sussend . lied
dat mij, onhoorbaar, meer vertroost
dan woorden... woorden...
Laat mij,
berustend in m'n rouw,
alleen, den nacht vol eenzaamheid
en zegen gaan • begroetén. •
SARAH:
Ik ga dus, meesteres. (af)
9 Toonel.
SIMEI:
Uw voogd moet huiswaarts...
Slaap, m'n kind ; gij kunt nog slapen,
wijl ge onbezorgd zijt en niet . denkt
aan 't eindloos-onbekende
der komende dagen.
Dat leert het leven zelf u wel,
misschien te vroeg reeds...
Leg uw hoofdje, zonder kommer,
•in donzen peluw...
Ik, helaas,
.
moet peinzen aan zoovele dingen:
Wat nog te reeglen valt, . ach ja,
zooveel, zooveel... Wat moeder naliet .
is niet zooveel... En al de munten •
zoo kwistig her- en derwaarts weggezaaid...
Adonaj ! Ja... 't Is zwaar -voor .'t arme hoofd!.
Daarover spreek ik morgen wel,
als Mirjam, frisch en lèvenslustig,
bereid is beter na 'te hooren...
toenacht, kind... Zegen' u de hemel
en... dank mij, kind, dat ik u zóó bemin
MIRJAM:
'k Ben kalmer nu.
Ik groet m'n voogd
heel needrig en met liefde...
-

SIMEI.:

'k dia... (af)
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10e Tooneel.
MIRJAM:
(zij hurkt neer op 'n natje)

'k Ben zoo moe.
M'n oogen staren,
•
sluimer-neigend,
zwaar van moeheid,
zwak van 't schreien,
naar het vage, • levenlooze'
ongekende van den einder
die steeds nadert en zoo ver blijft...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Draag dit kleed uw heele leven,
smetloos, zegt . ge, moeder... smetloos.
ja, ik zal het... maar ik kan nu •
langer niet meer waken, moeder.
0, vergeef me... 'k ben zoo eenzaam
en zoo moe, zoo willoos moede...
Sluit de nacht den liefdetempel
van m'n hart... 'k zal morgen bidden.
In de plooien van het kleedsel;
door uw milde hand geweven,
zal ik aan u denken, lieve...
(Zij legt zich neer. 'n Pooze blijft zij roerloos in de stilte.
— Plots roffelt, buiten . in het zand, de dolle hoefslag
van 'n paard voorbij.)
MIRJAM:
(opschrikkend)

Ach, wat holt zoo hard
daarbuiten ?
(roepend)

Sarah !. . . Sarah !
Spoed u herwaarts
11 e Tooneel.
SARAH:
Wat verlangt u?
MIRJAM:
'k Ben geschrokken
van 'n naar gerucht,
daarbuiten...
,
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Was 't de hoefslag van 'n 'hollend
losgebroken paard niet, Sarah ?
•
Hebt gij 't niet gehoord ?
SARAJI :
'n Hoefslag?
MIRJAM:
0, dat plots rumoerig draven...
Is de deur wel dichtgegrendeld ?
Luister even aan het venster...
Hef 'n hoek der draperij. op ;
kijk dan vlug of niets ons _nadert
op den weg.-.. maar spreek geen sylbe !
SARAH:
.

(aan 't venster kijkend)

.
0... genaadge godheid !
MIRJAM :
.:
Sarah !
SARAH:

Wringend komt daar aangekropen,
donker in z'n donkren mantel,
met gebaren pijnlijk reikend,
naar dit huis, 'n man...
MIRJAM:
Wat wil die ?

.
NATHAN BEN • MENAHEM:

(buiten)

Ach erbarmen... Leen uw dak mij
om te rusten...
SARAH:
(vragend tot Mirjam)

Om te rusten...
MIRJAM:

Zwijg toch, vrouwe!
NATHAN:

(buiten)

Stelp het bloeden mijner wonde...
MIRJAM:

Eene. wonde ?... Dat is vreeslijk !.
Helpen moet ik... (zij luistert). Ik hoor niets meer...
0 dat zwijgen... (tot Sarah) Komt hij nader,
nader nog alhier gekropen ?
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SARAH
(even naar buiten ziende).
Ja... heel slepend.
MIRJAM:

Maak de deur los.
SARAH:
Meesteresse ?
MIRJAM:

Maak de deur los.
SARAH:

En uw sluier ?
MIRJAM:

voor 't verduisterd oog van 't lijden .
past geen sluier op m'n wezen.
Maak de deur los !
SARAH:

•

(Zij opent wijd de deur. -- Buiten glanst de maan. -Nathan richt zich pijnlijk op tegen de deurli jsl.)
12e Tooneel.
NATHAN:

Wees gezegend om uw goedheid.
MIRJAM:
Zij m'n . huis u veilig, vreemdling.
SARAH
(haalt kussens bij en steunt den man, die . zich
half-overeind neerzet.)

MIRJAM:
Bloed kleeft aan uw handen...
NATHAN:
Weinig...
't Houwen van 'n sabèlklinge...
MIRJAM:
Overvallen ?
NATHAN
Ja, en rugwáarts.
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MIRJAM:
(de wonde zijner . hand vermakend).

Reist ge alleen, bij nacht ?
NATHAN:
M'n dienaars
volgden, in hun vlucht, de roovers
en vermoedden niet m'n val en
't schichtig hollen van m'n draver.
MIRJAM :
Gastvrij is m'n woning open
voor uw ongeluk...
Blijf rusten.
Olie balsemt uwe wonde;
wijn herstelt
gebroken krachten.
..
Eer de morgen roost zal Mirjam
u weer verder uitgeleiden...
NATHAN:
Mirjam ?...
MIRJAM:
Is m'n naam. En de uwe ?
Mag ik hooren wie ik herberg ?
NATHAN :
Nathan ben Menahem, reizend
-

naar Bethanië, o gastvrouw.
Cesarea . is m'n herkomst...
•
Lang en moeilijk is de reize,
maar gelukkig toch de doolaard
die de oasis uwer goedheid
vinden kan...
.
'.MIRJAM
'n Beker wijn nog ?
Laaf en sterk u vrij, heer Nathanben-Menahem...
't ' Is het uwe
wat ge rond u, in m'n woning,
aanblikt...
Lust ge nog te drinken ?
NATHAN:
Neen, ik dank de lentezoetheid
uwer lippen. . . Wees gezegend !
,

-

•
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Dank zal Nathan u bewijzen,
duizendvoudig ... maar . wat droefheid
leest de- vreemde in 't zwervend oog u?
MIR JAM :
Heden treuren wij 'n doode...
Ach, zoo'n eenig-lieve doode
en het huis ligt in den . schemer
van dit vroom en vredig heengaan...
Ga ter ruste, Sarah !
SARAH : .
Kan ik •
u geen diensten meer bewijzen ?
'k Wensch u vrede... (af)
13e Tooneel.
NATHAN:

Staar ik rond me,
'k voel den vrede ;
wat voor uitgeputte zwervers
eene bron is,
in de eentonigheid .
en 't gloeien
van den ' eindeloozen zandweg,
isvoor mij uw
toch zoo moederlijk verzorgen...
Laat m'n handen de uwe drukken,
jonge vrouwe ; laat de aloë
van m'n eerbied
en den wierook mijner hulde
vóór uw englenbeeltnis branden...
-

.oase . ...... ...... .. .

Hoor ik uit uw mond de mare
die zoo drukkend u de wimpers
peerlen doet van stille tranen ?
MIRJAM :
Nog is dit m'n huis, o vreemdling...
Morgen wordt de deur gesloten,
zullen al m'n bloemen sterven...
Mirjam zal geen dak meer. hebben...
SARAH.:
Wat verneem ik ?

3.17
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MIRJAM:

En wat doe ik ?
Zal de nood m'n laatste schreden,
loom van armoe, zwak van 't dolen,
dwingen tot... 0 neen, m'.n moeder,
neen zoover niet !
NATHAN:
Levensmoeheid ?
MIRJAM:
•
... Of nog lager...
Hemel, wee mij ! ... Neen, het kan niet
'k Draag uw blanke kleed, o moeder.
'k Berg mij in z'n zachte plooien....
'k • Draag uw laatste woorden, moeder,
diep in mij. . . Ik draag ze smetloos !
NATHAN :
Stikkend 'kan 't Simoengeweld ons
nederrukken tegen de aarde
maar, o lelie-ranke jonkvrouw,
het gelooven aan de heilkracht
van het éénig levensgoede
.
dat als 't water van 'den Nijlstroom
alles weer tot leven groen maakt,
kan ons redden...
MIRJAM:

Ik begrijp niet...

NATHAN:
Wat u werd ontstolen ? Liefde
van 'n zalvend moederharte.
Wat ik, Nathan ben Menahem,
.needrig u, als offerande,
weer wil geven. . ..
. SIMEI :
(buiten op de deur kloppend)

Open, Mirjam !
MIRJAM:
Is 't m'.n voogd • niet die daar aanklopt ?
SIMEI:
(buiten)

Mirjam ! Open deze deure !
MIRJAM:
(gaat aan 't venster kijken en opent daarna, de deur)

HET BLANKE • KLEED.

14e .Toonel.
SIMEI:
Werd niet m'n eer
in dit nog heilig huis
•
geschonden ?
'n Buurvrouw komt mij, onverhoeds,
m'n eersten sluimer storend, zeggen
Simeï, hoor toch ! 'k Zag 'n man
in Mirjam's woning binnensluipen
..................... . .
-

(tot Nathan)

.•

.

Zeg mij, wat is uw bedoelen ?
'k Zag nooit uw trekken' en gis wel
dat met geen enkel geslacht, hier
uit deze streken, verwant . is
uw naam of uw rang... Spreek!
Hoe zal ik u noemen ? Wat zegt ge ?
-

:

(tot .Mirjam)

Ga naar uw slaapstede, Mirjam !
Sluier uw wezen.
Geen woord meer!
MIRJAM:
(sluiert zich het - wezen en vertrekt)
-

15e Toonel.
NATHAN:

Ontneem de frischheid mij, o heer
die hier gebieden kunt, ik zwijge...
Doof alle licht en laat de " nacht
rond mij z'n spreide dekken,
nog zwijge ik...
Maar verhinder niet
dat ik de goedheid prijze
van uwe dóchter...
SIMEI :

Zeg me uw naam.
NATHAN :•

Menahem was m'n vader
en Cesarea bergt den schoot.
van m'n familie...
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SIMEI:

Dit verband ?
Zijt ge gewond ? Wie trof u dus ?
NATHAN:
Aanhoor, ik bid u, m'n verhaal :
Bethanië was 't verre doel.
van mijne reis.
Gewapend en
door lijfwacht sterk omringd,.
vertrok m'n stoet,
toen heden morgen 't rozig licht
van 't eerste zonnebranden klom
in 't voorhof van m'n huis. ..
De klank
van koperen cimbalen sloeg
met rinkelend geluid den marsch
en door . de omrankte hofpoort brak
onstuimig heel m'n ruiterij ...
We draafden, zonder rusten, voort
den ganschen dag.
.
Wel had ik last van 't weegeklaag
van beedlaars, die den weg
versperden als 'n zwijnentroep,
maar machtger dan geweld toch bleek
'n handvol paarlen, achteloos
daarheen gesmeten...
SIMEI :
Paarlen ?...
Daarheen gesmeten ?...
-

-

NATHAN:

De avond viel... M'n troep werd moe.
Ik sloeg den rythmus van 't gedraaf
met hollen slag op schild en speer...
toen plots 'n wild geschreeuw de lucht verscheurdé...
Wolken stof en zwaardgekletter;
'k voel 'n plotselinge pijn en
't lauwe sijpelen , van bloed... hier...
Schichtig gaat m'n paard aan 't hollen,
werpt mij af... voor .uwe woning.. .
Zonder wapens, moe en krachtloos,
heb ik dan om hulp geroepen.
Liefdrijk werd de deur geopend
en... ik wacht thans op uw woorden...
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En uw lijfwacht ?
NATHAN:
Zal mij zoeken, trouw en moedig.
Nog brak m'n mond het zegel niet
van wat zoo vlug mij jachten deed...
SIMEI :
'k Verneem het gaarne.
NATHAN:
Niet de kroon,
in ridderlijk tornooi ten prijs,
noch een krijg
tegen twistverhunkerd buurvolk,
noch 't vertrek
van 'n zwaar-bevracht flotielje•
. waren oorzaak van dien roes...
Dieper lag de kern en schooner...
Machtger was m'n hoogst verlangen.
Kunt gij, heer, het raden ?
SIMEI :
Spreek ?
NATHAN:
Wat is het nest waar nooit gestreel
van uitverkoren vogel roert ;
de hoving waar geen zachte hand
den kelk van duizend bloemen beurt;
de halle waar geen ranke leest
'n droomerige schaduw voert
•
in' t middag-laaien van de zon ?
Wat is het liefdelooze leven ?
Wat is m'n stamtrots, zonder vrouw?
SIMEI :
Ik wacht vergeving van uw wijsheid,
vergeving... voor m'n ruwe taal ...
De vonk der fierheid in • uw - ooge
dwingt m'n bewonderenden eerbied
tot dit verzoek... Kan ik 'n wenschh
voorkomen...
NATHAN:
Nathan looft u
voor al wat Mirj am: voor hem deed...
-

„
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SIMEI :

Gij kent , haar naam reeds ?
NATHAN:
Door m'n vrage.
Geheelde pijn. is zielevreugd. .
Wat raakt het best 'n hart ? De kling,
of medelij, als 's menschen krachten falen ?
SIMEI:
't Is alles waarheid... Zie' mij aan ;
zie de rimpels in m'n voorhoofd
en de zorge,
diep gedreven
in m'n snel-verouderd wezen...
Hoe draag ik 't juk van dezen dag,
den rouw en 't angstig zoekend vragen,
beklemd om 't heil van 't jonge kind
dat mij werd toevertrouwd ?
NATHAN:
Hoe vat ik uwe woorden ?
SIMEI:
't Onheil,
gehuisvest' in dees woning, dwingt me
tot spreken,. waar m'n grijsheid nooit,
in lichte dagen, haar gedacht
tot schatting onderwerpen zou...
Vóór Mirjam's toekomst is bereid,
ken ik geen rust. Haar moeder gaf
de teere plant mij, met 'n zwaar
en stervensheilig bidden : Waak,
o waak, Simeï, . op haar jeugd .
en denk aan mij, die . in dit kind nog leef...
.....................
Wat doe ik, arme, in m'n schamelheid ?
Wel drijf ik handel die men mag
•
gezegend noemen... 'k Heb m'n huis,
en wat daarrond ligt, als tn'n eigendom...
Rechtvaardig en vernuftig is m'n doen
om alles zóó te reeglen dat 'k mag danken:
0 Heer, m'n beden zijn .0 aangenaam !
Maar vrouw en kinders eischen elk hun deel
en juist gemeten is het meel voor elk
en de aardevruchten in hun gragerr mond...
,

HET BLANKE KLEED

323

Hoe kan ik dan 'n nieuwelinge aanvaarden
en niet te kort doen aan m'n -eigen kroost?
NATHAN:
Is dit uw zorg ?
SIMEI:
M'n raadsel, heer...
.NATHAN:
Kon ooit 'n wonder in m'n geest
z'n klaarheid dieper werpen ?
Nathan,
waarom werd gij gestremd in uwe vaart,
toen al uw drift u zwiepte in 't woelig
en jagend hart ?
SIMEI :
Blijf rustig, heer,
en denk aan uwe wonde...
NATHAN :
Rusten ,als ik m'n bloed niet stillen kan
en jubelen zou, waar' niet de nacht gedaald ?
Wat is m'n wonde voor het lentewonder
dat ik doorleef ? .
Ik breng u redding, voogd,
en neem het kind ten vrede van m'n hijs.
SIMEI :
Uw hart is koen ; het mijne telt, bezadigd,
het kloppen van z'n leven... Hoor mij aan
en laat me vragen wat ik moet.
Het zou me smarten, moest ik 't lieve kind
in vreemde armen laten... Wroeging werd. m'n deel
indien 't geluk haar niet verzekerd was...
maar m'n gevoel zal zwijgen voor de waarde
van uwe jeugd...
Eén woord nog, dat misschien
uw haast aan 't mindren brengt:
Nu Mirjam's moeder heen is, ken ik juist
het peil van haar vermogen.:. 't Laat geen hoop
voor wie het kind om dit vermogen volgt.
NATHAN:
Ik duld niet...
SIMEI :
Kom... Zijzelf is onbewust
'
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van haar misdeeldheid... 't Is misschien nog goed.
Ik dierf haar niet ontmoedgen en ik zweeg...
Mocht ik wel anders ? .
NATHAN:
'k Loof uw eerlijkheid !
.
SIMEI :
Wat, lente, ligt niet in uw licht
en juicht niet door uw . alvermogen •
als 't eerste lonken van 'n straal
zich spiegelt in de bron der jeugd ?
M'n jonge ridder... Als - 'n bode,
'n konings- of 'n hemelbode
zijt gij naar 't stille huis gekomen,
gestuwd door welk mysterie
'k weet niet
maar 't brengt m'n hart tot sneller slaan
en doet mij wenschen naar 'n traan .
die m'n verborgen vreugd zou uiten...
'n Tooversprookje..'. met • 'n prins
en 't lang-verstoken maagdelijn...
NATHAN:
Te gloedvol ligt uw aanzicht open
dan dat ik aan uw woord zou twijflen.
Ik sprak 'n trouwe taal. Nu wacht
m'n hoopvol denken naar de gift
die 'k in het schrijn van liefde leg
en hooger schat dan alle goed.
SIMEI :

Dan is 't u ernst ?

NATHAN:

En zielenood.
SIMEI:
En. . . zonder bruidschat, zonder geld,
zou 't lieve kind u welkom . zijn?
Ik aarzel nog ; vergeef het mij.. .
Nog kreun. ik onder zwaren rouw
en plots dit heerlijke verrijzen !...
Ach, kon ik toch 'n klein geschenk,
'n luttel erfdeel...
NATHAN:
Wees getroost. .
Mij is de droom het hoogste, heer,
en zilverklank zou hem ontwijden...
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Eer -'t Oosten lacht zal ik m'n bruid
ten tempel mijner minne leiden
SIMEI :
Ik wek haar uit den stillen slaap.
Wel jammer toch...
M'n zalig kind !
(hij treedt in de nevenzaal)

16e Toonel..
NATHAN :
Maal erom, Nathan, dat zwaard en schild
uw handen ontvielen
M'n lot
.
vaart in de lijn van gelukkige -dagen.
Heden nog voer ik de kroon van m'n - stam
i'n m'n vesting !
Roemt, scribenten, met vurige letters,..
op krakende vellen van perkament,
de schoonheid van m'n schat !
-

(De klopper valt op de buitendeur.)

Bezoek, zoo laat en onbekend mij ?
Waarom zou mijne hand niet heffen
dien zwaren grendel ?
(Hij opent de deur.)

17e Tooneel. EEN RUITER :
't Geluk zij uw deel, m'n dappere meester
NATHAN.:
Uit . eigen volk 'n man ? Hoe vond ge mij ?
RUITER:
Wel uren lang heb ik m'n meester vruchtloos
nu hier, dan daar, gezocht... tot ik dit huis,
als laatste hoop ontdekte.
NATHAN:
Eri zocht ge 't spoor mijns dravers niet ?
RUITER :
Daarbuiten,
gebonden aan - dien slanken palm,
staat, heer, uw ros.
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NATHAN:

En al m'n volk ?
RUITER:

Verbeidt u op den heuvel.
Twee dooden moesten wij begraven.
Wij deden het met eere...
NATHAN:
Wacht en zwijg.
..
(De deur blijft open. -- Buiten houdt de ruiter de wacht.)

1.8e- Tooneel.
SIMEI :
(in de nevenzaal)

Ik leid u, kind. Kom, laat me u • voeren
in armen die u • warm en trouw
den weg bereiden ' naar geluk: •
(Hij treedt op, de gesluierde Mirjam steunend.)

MIRJAM:
En moeder ?
SIMEI :
Moeder zal u zeegnen
van uit haar ho-oge hemelsfeer
en volgen uwe lichte schreden•

daarheen, waar liefde u koestert, kind
MIRJAM:
Ik ben zoo moe...
SIMEI :
Ontwaak en groet uw meester.
Hij wacht u...
MIRJAM:
Ach. . . ik ben zoo treurig-moe.. .
NATHAN :
Nog zweeft m'n engel in de wijde kringen
van haar gedroom, eer zij het aardsche raakt...
'k Eerbiedig uwe droomen, jonkvrouw,
en reik u mijne • hand ten -steun.
SLVIEI :
Reik hem uw handen, Mirjam ; reik ze • bei.•
Waar trouw die drukt, zal vreugde wellen !

•
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MIRJAM :
Moeder...
SIMEI :
Het einde van den . droeven dag.
Ik leef
uw heerlijk leven mee en -dring,
door 't huivren van m'n hart gedreven,
tot blijden spoed...
NATHAN:
M'n duurbren last... Ik hef u in het zadel•
en als 'n pijl voer ik u mee
MIRJAM :
Nu schokt
de nacht m'n eenzaam denken..,
-

SIMEI:

Volg hem,
m'n lieve Mirjam ; volg uw meester.
MIRJAM:.
Meester ? Mij bleef hij onbekend !'
SIMEI :
Z'n jeugd
is waardig uwer jeugd, m'n lieve. NATHAN:
Ik wijd u al wat mijne bruid verlangt.

In 't zadel, kom. . . De morgen kust
in Nathan's hof.

u dra

(tot den ruiter)

Te paard, de ruiterij
-

(de ruiter verwijdert zich)

MIRJAM:
Gelaten is
m'n droefheid,
stil m'n schreien
en, al wat smart is, weegt nu stom in mij.
Ik draag m'n rouw
in blanke kleed, m'n moeder,
niet zichtbaar voor 'n vreemden blik,
maar als 't geheim van uwe goedheid
besloten in m'n zwijgend hart. ..
Heel needrig, voogd, volbreng ik uw begeeren
en dank u ... dank u ... voor uwe milde daad.
-

-
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NATHAN:
(haar meevoerend)

Ik groet u hoofsch, m'n eerbiedwaardge heer.
Richt ge ooit uw schreden naar m'n . verre huis,
dan heet u welkom Nathan ben Menahem !
SIMEI:
M'n zegen, lieven, 'volgt u beiden... Oáat !
(Nathan en Mirjam af)

19e. Tooneel.
SIMEI:
(staat in de deur en tuurt hen 'n poos na)

Ei... Op 'n ros, met dollen hoefslag,
hoort ! daar . rennen zij van hier.,
en gek is 't _ leven... gek die mooie jeugd,
ten slag bereid voor al z'n driften....
Hoort !
(hij treedt binnen en sluit de deur)

Simeï... man van wijs beleid en zorge,
nu moet hier leven in de doodenlucht
en licht en vreugd gebracht !
Wat is uw daad ? Toch eerlijk en vernuftig?
Gezegend als de vlam van uw geloof
is uwe daad ! En liefdrijk voor elkeen
is uwe daad ! ... Wat kruipt u in het bloed
dat ge om die vraag zoo aarzelt als 'n kind ?
Simeï ... hoor ! 't Gedraaf is verre weg.
De nacht is stil en met uw eigen wil
staat ge in dit huis waar elk u hooren moet
en buigen voor dien wil z'n slaafsche knie !
Nu lucht hier !- Lucht ! :
(hij rukt de draperi j van 't venster weg)

En leven ! Dit vooral !
(hij roept)

Ei, Sarah ! Hier ! Ik schud uw luiheid . op !
En rep u !... 'k Duld geen slapen meer !
Het huis moet leven... leven !
Sarah ! Hier !
20e Tooneel.
SARAH:
Ik ben geschrokken, meester, van uw stem.
Wat is uw wen.sch ?

•
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SIMEI :

Ga naar m'n vrouw en zeg •
dat ik haar wacht, terstond, met al m'n . kroost;
dat zij geen stond verliest in ijl gedruil ...
Onmiddlijk hier ! Begrijpt ge ? 'k Wil het !
Loop !
SARAH:
Uw vrouw en kinders ? In dit huis ?
SIMEI :
Geen woord !
Gehoorzaam vlug ! Of lust ge . zweepslag ? Voort!
SARAH :
M'n hemel... En... waar is m'n meesteres?
-

SIMEI:

Ontvoerd door vreemden ! Voort!
SARAH:
0... 't is m'n dood...
(zij snelt weg)

21e Tooneel.
SIMEI :
Wat ril ik als m'n taal
gebiedt en luide breekt
den slaap van 't erfgoed ?
Mond
en handen, heel m'n lijf,
't wordt -alles vuur,
als slechts één glimp van spijt
in m'n verdoofd gedenken dringt!
M'n daad
is liefdrijk en rechtvaardig. Ja !
Ze is - liefdrijk en rechtvaardig ! Hoort 1
M'n daad is liefdrijk en rechtvaardig!
Voogd !
Wat geef ik om den last van daden
die, niet geverfd met reine kleuren, 't licht
van eigen wezen tanen ?
't Geld is 'goed !
M'n huisvrouw en m'n knapen hier rond mij...
en al die monden doe ik bidden straks
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om wat de hemel, door mijn handen, schenkt...
'n Vreugderoes wordt mij 'n offerande,
't bewust genieten van . ontvangen goed!
Simeï's rijkdom groeit door z'n verstand.
M'n leven moet gebouwd op hechten grond
en goud is hecht en zilver ook is hecht...
en zie ik straks rond mij geschrokken wezens
die niet begrijpen... Lach dan, vreugdezat,
en hef den beker naar den stillen hemel,
waar zegen huist... voor liefderijke daad
-

ANTON VAN DE VELDE.
( Wordt vervolgd.)
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Beneden, ondertusschen, bevond zich de vader. Zoo
gauw hij de deur der huiskamer had _open gestoken, had
hij het beet. De blijde, sprekende oogen.der kleinen ; .de
opmerkzaamheid en verlegenheid, waarmee Sanne hem
aankeek, maakten 't hem kond :. Al.brecht was - daar!
Hij vroeg niets, tóefde zelfs niet, maar trok zonder een
opmerking boven.
'Den volgenden dag ging hij uit, als naar gewoonte,
en de maaltijden zat hij vóór, ernstig en woordkarig.
Maar toen het avond werd, begaf hij zich naar . zijn
studeervertrek.
. En hij liep lang,. peinzend rond. , Eensklaps bleef
hij staan : Zijn rustelooze. wandeling tusschen raam
en deur had hem weer eens Voor den schoorsteen gebrach.t. en, :'t. bruinhouten beeld van Christophorus was
hein . opgevallen.
. Nooit, sedert hij 't vertrek bewoonde, had hij 't
met. aandacht bezien, nu bleef :zijn blik er aan geband.
't Mollige armpje om 't hoofd van. den drager,
aanminnig lachend en 't lieve krullebolleken even. geneigd, zat 't Kindeken neer te schouwen op den grooten
man, die er naar opkeek met een vragende uitdrukking,
die roerend was van eerbied en liefde. 't Leek Bernard
opeens een symbool. Zoo had hij Albrecht gedragen.
Zoo draagt 't oudere geslacht 't jonge , Al de kracht,
al de zorg, al de liefde- der ouden zijn pas voldoende
om 't kind te torschen, 't kind; de toekomst. En de:
toekomst is zwaar... Hij zuchtte.. En hij trok zijn zetel
tusschen de ramen en zette er zich in en met al - de
kracht van zijn - wil zond hij een boodschap . uit.
't Was echter niet de -jongen, welke die boodschap
opving ; 't was Sanne. . •
.
In 'de woonkamer, waar ze na het avondeten alleen
gebleven was en met heur hoofd in heur handen zat
na te denken beurtelings over vader, bij wien toorn nog
worstelde met liefde, Albrecht, die boven, en Lene, die
dood was, schrikte . ze eensklaps op. 't Vizioen van den
smachtkelder en van de arme dienstmeid, als een rat
verdronken in een kuip water, verliet haar en als een
weerlicht schoot het door haar brein : « Ik moet iets
-
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doen ». En als door een onzichtbare hand geleid stond
ze op en ging boven.
De deur van heur vader stond <apen, maar hij
hoorde niet het schuren van haar voet. En ze trok
hooger, naar de kamer, waar Albrecht zat en kampte
met hoogmoed en - vrees en wrok. En op de teenspitsen
ging ze binnen. En ze naderde voorzichtig en legde
heur armen om zijn schouders en streelde zijn voorhoofd en wangen en fluisterde in zijn oor. En •'t was
hem of er een engel. door de kamer vloog...
En het was lang en zwaar, maar vrees en wrok
en hoogmoed smolten gaandeweg voor de zoete warmte
van haar woord...
En aan heur hand voerde ze hem beneden...
Toen Albrecht in het deurgat achtergelaten werd,
lag echter weer een diepe rimpel tusschen zijn
wenkbrauwen en in 't roode licht van den avond
was hij . bleek als een lijk. Hij poosde even, liep
toen voort, de oogén ten gronde, bevend, verslonden, vernederd en als werktuiglijk.. En hij kwam
tot aan de tafel, die hij niet scheen te zien en waartegen hij aanbotste. En toen hij daar bleef staan, roerde
niets meer aan hem, tenzij zijn lippen, die, zonder geluid, iets schenen te prevelen, dan langzaam natrilden.
Heer Bernard beschouwde hem en 'zijn hard gemoed vermurwde. 't Was toch zijn. jongen, zijn schoone,
dappere jongen en op dat oogenblik was geen weerstand in hem. Maar de opstandige geest was niet gebroken en straks zou die terugkeeren met al de wilde
kracht, die in den knaap leefde en dat wilde de koop.man beletten. .
« Zie mij aan, Albrecht », zei hij kort:
't Duurde een tijdje eer het bevel gehoorzaamd
werd ; langzaam werd op den duur 't hoofd opgelicht,
dan sloeg de knaap ook de oogen op en onder den
blik van zijn vader deinsde hij traag achteruit tot tegen
den wand. En in stilte werd hij nu tusschen • die twee
gestreden, de strijd, en van ziel tot ziel. En er was meer
tusschen hen, dan 't toevallige van den toestand ;er was
't eeuwige, altijd terugkeerende ' conflikt tusschen oud
en jong, tusschen 'vader en zoon. Want j jong wil op
eigen beenen staan en slaat geen acht op wat ouderen
van dagen voorhouden, en tusschen :vader en .zoon komt
onvermijdelijk. eens een tijd, waarop de. eerste 't gezag
hem voelt ontglippen, de tweede tast ën 't oogenbilk
.

-
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peilt. Die tijd was voor Albrecht en zijn vader vroeg
aangebroken en dikwijls reeds was de strijd aangebonden geworden, maar nooit op een manier, die duurzamen * invloed op den knaap moest oefenen. Nu moest
hij eindelijk uitgestreden worden. En beiden voelden
het en beefden. De avontuurlijke geest van Albrecht
ontwaakte ; hij dacht terug aan 't kleine hok binnen
de besloten wanden van den boeier, waarin hij zich
verstopt had om Antwerpen te verlaten • en vond , het
ruim ; aan den tocht, den heerlijken tocht op de vrije
zee, dien hij had gedaan, en neen, 't speet hem niet,
dat hij 't enge leven te huis was ontvlucht. En de
koopman peinsde : « Ben ik de - vader of ben ik het
niet ? Moet hij mij onderdanig zijn of moet hij het
niet ? » En zijn vingers sloten zich. Wie zou 't van den
ander winnen ? Zou de vader de overhand-.terug nemen,
die hij nog zoo noodig -had of hoe zou 't eindigen,
't woordlooze geding tusschen zijn kind en hem ? En
de uitslag was een poos twijfelachtig. Toen kwam het
Bernard ter hulp, het andere...
Opeens welde ze bij Albrecht op, de herinnering
aan de heimlijke daad, zoo lichtzinnig gedaan, nu hij
in zijn vaders oog . zag zoo zwaar nageproefd, en hij
schaamde zich. .
Een snik welde op uit de toegeschroefde keel, 't
hoofd ging neer. . .
Aan den muur nog stond hij, de jongen, er tegen
aangedrukt, stil, maar de• oogen volgeschoten. Albrecht
was overwonnen... . .
De vader bestatigde het en een zucht van verlichting ontsnapte hem.
. En een tijd ging voorbij, waarbij van weerskanten
weer een grooten afstand werd afgelegd, ofschoon niemand een vinger had geroerd. .
En nu zei de vader een tweede maal : « Albrecht ! »
En de gestalte, die tegen den muur had geleund, onbeweeglijk, deed een gebaar. Ze maakte zich langzaam
van den wand los, kwam nader, en zonder dat een van
beiden wist, hoe het was gegaan, hing dé jongen aan
den hals van den koopman. Er was geen ander licht
in de kamer dan de steeds minderende schijn van den
stervenden dag, maar toch werd • van lieverlede , alles
helder tusschen die twee. En het kwam tot een onderhoud, waarover ze beiden het stilzwijgen bewaarden,
dan en ook later, maar waaruit ze kwamen als vrienden.
-

-

-
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En dat was het tweede, wat Albrecht, bij zijn tehuis.
komst, wedervoer.
XXXVI.
Klaas Oenl zou in dank voor de gulle ontvangst
op het kaperschip genoten, bij Bernard .Sloedts • te gast
zijn. Ook was Sanne, die aan haar faam van goede
huishoudster hield, dien dag een uurtje vroeger opgestaan dan naar gewoonte, ten einde in keuken en eetkamer toezicht te houden. En ze had de vleezen en
groenten bezichtigd, die op de tafel van heur vader
zouden verschijnen, de toerten en vlaaien bekeken, die
Beate ' voor de gelegenheid had gebakken. Ze was naar
den kelder afgedaald, waar de wijnvatén lagen, die heer
Sloedts uit Rijnland en Burgondië had laten komen, ten
einde op feestelijke dagen drank te hebben,. zijn vrienden en magen waardig, en had er een groot aantal
kruiken uit laten vullen. Zij was er weer uit. te voorschijn . getreden om in d'e linnenkast de dwale te gaan
uitzoeken, van fijn, gebleekt linnen, die den disch zou
versieren, en de kleine handdwalen, daarbij passende.
Een tafel was in dien tijd, waarin borden en glazen
nog weinig en alleen bij de allerhoogste standen in
zwang waren, en de gasten meest, • als tafelmes, hun
eigen zakmes en als vork het natuurlijk werktuig gebruikten, hun door den Schepper onder vorm van hand
gegeven, gauw gezet, ook. kon het meisje kort daarna
naar boven gaan om de kasten open te trekken, waarin
de kleeren van heur huisgenooten hingen. En ze had
voor heur vader zijn schoon wambuis gereed- gelegd,
van zwart Proveucaalsch, met fluweel ; voor Jan, zijn
laatste nieuw, van zilverlaken ; voor de kinderen, al -naar
gelang van hun kunne of ouderdom, rood Ypersch cruys
met wit en -zwart, oranje afgezet met purper, zeegroen
met citroengeel of hemelsblauw met goud. Toen had
ze de kleinen boven geroepen en was * er bij gebleven
terwijl dezen zich aankleedden, en had, hier met een
lintje of kruisje, daar met een haak of een paar knoopjes
den opschik volledigd. Toen allen weer beneden waren,
had de koopmansdochter voor heur eigen kleedsel gezorgd. Sanne had een spiegel, die hoog aan den wand
hing en niet zeer groot was, maar waar ze, als een
echte Eva's dochter, toch gaarne in keek. Nu ze alleen
-
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was en zich gaarne op heur voordeeligst voordeed, besloot ze hem grondig te benuttigen. .
Sanne kende heur spiegel en wist hoe ze hem
moest gebruiken, maar eerst ging ze de deur toe doen,
want ze wou hierbij niet door de dienstboden betrapt
worden. Toen ze zeker was door niemand bespied te
zullen worden, trok ze een stoel op de betamelijke
plaats en ging er op staan. En ze zag den beweeglijken
zoom van een • gebloemd, blauwgroen onderkleed, waar
een effen bovenkleed van de zelfde kleur . over kwam en
twee kleine voeten in goudl-eeren muiltjes.
Als ze zich een oogenblik in dat zicht vermeid had
en den zwaren val van de dikke stoffe had bewonderd,
die in breede pijpen van de lenden neerdaalde, stapte
ze af den stoel en kwam op den rooden, geplaveiden.
vloer terecht, en langzaam op den spiegel toetredend
nam ze zich zelf in opgaande lijn .in oogenschouw :
eerst de kleine, witte handjes en de frulletjes aan de
polsen ; dan de wijde, witte, gepofte ondermouwen, die
de blauwgroene, halve bovenmouwen ontglipten. Vervolgens de keten met langwerpige, roode en blauwe
steenen, die, rechts uit het keurs komend en - dwars
over het gebloemd vest liggend, er links weer onder
verdween. Eindelijk, de hoóge 'schouderstukken en den
kleinen, doch opgaanden kraag, waar een kantje in ge-

pijpt was. Het laatst van al zag ze heug gezicht en

kapsel : een frisch, blank, effen meisjesgezicht met een
fijnen neus ; groote, grijze oogen onder een recht voorhoofd en springend goudhaar, -van aan de kruin gevangen in een zijden net met wijde mazen. Toen ze het alles
goed bekeken had, ging ze beneden en ' in afwachting
van de maaltijd zat ze in de eetkamer te wachten op
den gast. .
En Jan kwam en vader kwam en op den duur kwam
ook -Klaas Oem. stralend en lachend, en heusch groetend den gastheer en de dochter des huizes. En na de
eerste plichtplegingen ging men aanzitten. Op de zware
tafel, waar (de mannen nevens elkander), Sanné afzijdig
de hooge biertuiten en. wijnkroegen een goed deel ` in
beslag namen, werden ze na elkander neergezet, de
fijne gerooste paling met weitebrood, die Beate zoo
goed wist gereed te maken,- de blanke, gezoden kalfskop met pétérseliesaus, de malsche osserib met boonen,
die de lijfschotels van den koopman -waren ; en de
groote kamer was vol blank van tinnen schotels ' en
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damp van lekkere- spijzen. Ook de koude gerechten ontbraken niet : Met- en rookworst, galantijn met gember
en .saffraan, rauwe en gekookte ..hesp met mostaard
kwamen getuigen voor de weelde van het huis en de
bedrevenheid der keukenmeid. -Toen het de beurt zou
worden van de zoete gerechten. . werd -een tijdje gepoosd.
Sanne wist dat het het oogenblik was om de kinderen
binnen te roepen en. gaf de dienende meid een teeken.
En, alsof ze slechts op dit teeken wachtten, verschenen
ze, • op 'een rij, als een gelid . wel 'gedrilde krijgertjes,
de kleuters, Aagje voorop, en werden allen bij name
genoemd en . aan den zeeman voorgesteld, en gingen
daarna hun plaats innemen, en het was of er rond de
lange, rechthoekige tafel een bonte krans menschelij.ke
bloemen gevlochten werd. Een plaats echter was open
gebleven en dat die plaats open was scheen wel van
al, wat er te zien was., het voornaamste, althans verstolen gingen al de blikken naar dien kant uit. Bernard
Sloedts zag het, stond op en ging- -zonder een woord
te spreken buiten. En toen hij terug kwam, was het
Albrecht, wiens wangen gloeiden, voor zich uitdrijvend.
« Daar », zei hij enkel. Sanne lette op de milde,. voldane
uitdrukking van zijn gelaat - en haar hart ging open.
Ook dé kaper bemerkte niet genoegen de verandering
in het aangezicht van zijn vriend en na een oogenblik
nadenkens stond hij recht. .
« Nu »», zei hij welgezind, « op zulk een gebeurtenis past een heildronk, « en hij nam zijn..beker ter hand.
«. Ik. drink », zei hij, « op den terugkeer van den
verloren zoon. »
Bernard had juist zijn plaats aan tafel hernomen.
Hij zwolg eens aan zijn.. speeksel, want hij was
toch bewogen, en aarzelde. En hij' overzag de gebeur.tenissen der voorgaande weken, beleefde het in ge-.
dachten nog.- eens wat al over de stad en het huis was
gekomen en was tevreden het al achter den rug te
hebben.
« wel », antwoordde hij, op zijn beurt. rechtstaande,
« wij hebben den laatsten tijd nog al wat •doorgemaakt,
maar zijn, dunkt me, het ergste voorbij. Ik wil u dus
bescheid doen, Klaas (hem. »
Hij liet zijn beker volschenken en hield hem daarna
boven zijn hoofd. En zich naar zijn vriend keerend,
die tu.sschen Jan en herre inzat : .
-

-
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« op den dapperen zeesoldaat, hier tegenwoordig»,
zei hij en dronk eens. .
En terugdenkend op het beleg der vesting, . waarover zij het tot dan toe gehad hadden en dat zoo jammerlijk mislukt was :
« En op den voorspoed van Antwerpen en opdat
haar vijanden van morgen al even- weinig tegen . haar
zouden vermogen als van Rossum », ging hij voort én
dronk nog eens.
«• En zich naar den kant keerend, waar de kleinen
zaten : .
« En opdat ik plei.zier zou beleven aan al mijn
kinderen », volledigde hij, den kroes ledigend, « aan
allen, niet waar, Albrecht ? » .
En de knaap keek in zijn bord,. maar fluisterde.:
« ja, vader».
En allen voelden, ' dat -het geval gesloten was en
.
de verzoening gebeurd. •
Nu zou, onder lach en boerte, de maaltijd voortgaan...
De groote appeltaart met venkelzaad, triomf van
Beate, werd aangesproken, en in de bruinaarden schotels gingen de witte en zwarte vlaaien rond. En frissche
pruimen en abrikozen, ingeleide kweeën en bos.chperen
vonden gretige liefhebbers. Er werden nieuwe appelen
,

.

ook opgediend : zoete Calvijn ; kattekoppen, groot, rond

en groen ; paradijzen, rood en geel, ja, ook de geurige
appel ramboér. En er zou van dit alles niet veel overblijven..Toen kwamen weer koekjes in vorm van schelp,
van bol en ring, hetgeen gelegenheid gaf om de bekers
nog eens aan te spreken. En de kruiken moesten weer
naar den kelder om gevuld te worden..
Terwijl dit aan den gang was, werd Sanne gepraamd om te zingen. En ze haalde heur. luit en zong
't schoone lied « Van den grijsaard », onlangs door
Oeeraert Geerkin de Hondt getoondicht en in de mode
gebracht. En Jan volgde met een . ander. van Josken
van den Bempden, dien zelfden Josken van den Bempden, dien de Franschen als josquin. des Prés hebben
omgedoopt en ingelijfd, ofschoon hij, och arme, een
kind is van Berchem en als dusdanig te Antwerpen wel
bekend was. En de beklemming, die nog altijd over' de
aanwezigen hing, begon, te wijken en maakte voor een
zoete blijdschap .plaats. En menig .wijsken zou volgen,
door den een of den 'ander uitgegalmd, dan in koor her.
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haald, eerst stillekens, langzamerhand honger en luider,
zoodat de buren het hoorden • en de heele straat er
van afwist, dat het bij de Sloedtsen feest was, want
dat Albrecht was teruggekeerd, en ze er met elkander
over spraken en 't al nog eens • ophaalden, van den
brief en van Lene en van al, wat er gebeurd was, en
't elkander toefluisterden en nazegden : « Ze hebben
den laatsten tijd nog al wat . beleefd, maar zijn het
alles doorkropen. « Nu, vrede en welbehagen. »
Het was een grijze dag geweest, warm en toch
bewolkt, maar, als wou ze mee heur tevredenheid betuigen, brak op dat oogenblik de zon door en kwam
in de kamer binnen zien. En ze bescheen de goudkopjes,
die nu eindelijk voltallig waren en al de schoone bonte
kleeren, waartusschen alleen nevens 't zwarte van vader,
't donkere matrozenpak van Albrecht stemmig aandeed.
Barbara stond er boven. 't Scheen of ze wuifde met
heur . tak...
XXXVII.
« Vader, zie eens wat Jufvrouw Bijns den kinderen
heeft meegegeven ? » zegde den volgenden dag Sanne,
die met ..een groot stuk papier in de hand bij den koop=
man binnen kwam.
« Is dat een gedicht van Anna Bijns ? » vroeg heer
Bernard na een oogslag op het handschrift geworpen
te hebben. « Ik heb er nog van gehoord als zQu deze
schoolmatres een soort dichteres zijn. » En hij begon
te ontcijferen. Maar weldra onderbrak hij zijn lezing:
« Anna Bijns, Anna Bijns ! » zegde hij, er blijkbaar
moeite, voor doende zich de figuur van de dichteres,
die hij meer van ho"oren zeggen dan persoonlijk kende,
voor te stellen, en wat herinneringen hem hierbij te
binnen kwamen van klachten, waarmee de kinderen kwamen of dergelijke, langzaam betrok zijn gezicht,
Sanne bemerkte het:
« Anna Bijns », legde ze uit,. « is een strenge leermeesteres, bij wie het niet gaat te luieren - of weerspannig te zijn, een erg soort vrouwmensch, goed • genóeg, maar in en door heur beroep verzuurd ; in menige
zaak onbeholpen, maar. in rijmen en dichten alleman' de
baas. Ik heb al menig gedicht van h 'maar
hieraan had ik me toch niet verwacht Zie eens, vader,
hoe schoon ze toch alles weet uiteen te doen », en
-
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ze wees de verzen, die haar het meest getroffen hadden.
De koopman knikte, maar was niet overbluft door
de proeve van talent, die hem hier gegeven werd.
Evenals menig man, die zich veel met cijfers bezig
houdt, had hij niet veel oog voor poëzie. Wel had hij
ontzag voor de lengte van het stuk, de -kracht van de
bewijsvoering en de strenge rechtgeloovigheid, die uit
ieder vers spraken.
« Ja », zegde hij, toen hij eindelijk door het geheel
geworsteld was. « Dat is alles. goed bedacht en wel
uitgelegd. jtifvrouw Bijns heeft er wel mee gehandeld
het alles eens zwart op wit te zetten. Ook mij
heeft - het gedicht goed gedaan. Gij zult er wel
mee doen het te bewaren en weg te leggen. Als de Berk
zal heropgebouwd zijn, .en daarmee hoop ik niet al te
lang te wachten, zal het maar al te gauw vergeten zijn
in wat omstandigheden hij werd afgebrand. Dit stuk
zal hiervan de heugenis in de familie helpen bewaren..»
« Vader », zegde het meisje, dat weinig gelegenheid had tot praten en zich daarom spoedde den koopman te ondervragen : « Hoe komt het, volgens u, dat
Van Rossum. de stad niet heeft genomen ? »
Heer Bernard was te zeer zestiende-eeuwer om niet
in geweld te gelooven. Ook antwoordde hij dadelijk:
« De. tijdige terechtstellingen en • ook, omdat het
zoo moest zijn. » En terug denkende op de . gebeurtenis.

sen der laatste weken, waarin de familie een zoo werk-

zame rol had gespeeld : « Ja, het had erg ,kunnen worden en. we hebben er wel reden toe blij te zijn, dat
het zoo is afgeloopen ». En na. een poos : « Wij in het
bijzonder, meisje », besloot hij, « hebben er reden . toe
tevreden te zijn met den gang dien de zaken . genomen
hebben. Wij .hebben een moeilijken tijd gehad, maar het
is alles goed gekomen. En om nu op dat gedicht terug te
komen : Het kan niets dan goed doen ; ik wil, dat gij
het afschrijvet en voortgevet. Wat jufvrouw Bijns betreft, vraag ze eens te middagmaal ; ik wil • ze • beter
leeren kennen en heur danken voor wat ze hier . gedaan
heeft. »
En hij keerde zich om en ging terug aan zijn zaken.
.

xxxviiI.

.

En nu was Albrecht dus toch thuis en weer 'in
genade opgenomen.
.
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Iedereen deed hem praten en aanhoorde hem ; elk
voelde "er behoefte aan in zijn nabijheid te verblijven.
Hij had zich merkwaardig ontwikkeld ; van een
speelschen knaap was hij een ernstig jongeling ge-.
worden ' ; ja, er was een onbewust . dichter uit hem ge-:
groeid. Aan de kinderen vertelde hij van zilveren visschen, die uit het water opwippen ; van schelpen, waarin
men het ruischen van de zee kan hooren en van- meerminnen, die zich ten halven lijve uit de baren heffen en
zoo hartverscheurend klagen en zingen... Aan Jan beschreef hij de lange, Deensche schepen, met hun hoogén, gebeeldhouwden boeg ; schepen, die nog op de
oude booten der Vikingen deden denken. Op een paar
hadden ze jacht gemaakt ; maar gekaapt hadden ze
er niet één. Edoch, 't zou een volgende maal wel beter
zijn. Met vader had hij het over de Duitsché stroomen,
waarvan hij de uitmonding in zee had" gezien en over
de «oude, rijke Hanzesteden. Maar aan Sanne • vertelde
hij over maannachten, zoo .heerlijk, dat het wel .was of.
er tooverij mee gemoeid was ; over sterren, die vonkelen, en lichte strepen, die over . schuimende golfkoppen loopen ; over blonde duinen in het morgenkrieken en bloedende zonnen, die ondergaan. Over ' lucht
en licht en wolken...
Dat duurde een tiental dagen. Toen was hij eens
uit geweest. Als hij terug was, zat hij een toelang sprakeloos in de woonkamer en totdat vader, die naar de
Beurs was, terug kwam ... .
Wanneer de koopman daar eindelijk was, liet hij
hem boven gaan. Dan stond hij op, bleek en vastberaden, en volgde. ..
..De kinderen,. beneden, praatten en rumoerden en
haalden boeken en speelgoed uit. Op het verdiep, integendeel, was het ongezellig ' stil: En met kloppend
hart zat Sanne op die stilte "te luisteren, zij • die °doof
was voor het gerucht 'om ,haar heen.:.
Eindelijk kraakte 'de trap onder vlugge ' schreden,
en, hoog opgericht, schoon niet robde wangen; 'waarop
nog het spoor van tranen zichtbaar was, kwam Albrecht
beneden: Hij nam : een stoel en schoof " gansch' dicht
tegen zijn zuster.
« Sanne », zei hij, «'azijn tijd is. gekomen, ik ga
weer weg ! »
Zij zag hem angstig aan : « Geeft vader zijn toestemming? » zei ze. « Is het op het kaperschip ? »

2
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Hij knikte toestemmend :
« Vader weet het », zegde hij, - « en wil er zich. niet
Ik
meer tegen verzetten. En ik ga met Klaas Oem !
heb iets goed te maken, ook », voegde hij er'beschroomd
bij.
Het meisje stak , heur arm naar hem uit, trok hem
aan zich en kuste hem : « Niemand weet het », zegde,
ze, « behalve vader en Jan en ik en wij zullen betwel
stil houden. En het was ook Albrecht niet, die- dat Groóte, Slechte deed. Het was een aanvechting van den
Booze, waaronder mijn Albrecht bezweek, maar waartegen - hij nu veel sterker zou staan. Albrecht, ik heb
vertrouwen in u ; niet waar, eerlijk bloed« liegt niet ? »
En langzaam en plechtig en gansch anders dan
men van zoo'n .onstuimigen jongen zou verwacht hebben : « Ik heb het vader beloofd. », zei hij. « Ik zal mijn
woord houden. »
'Toen kuste het meisje hem en streelde zijn bruingebrande handen !
« Vertel nu weer iets van de zee », zegde ze 'afleidend. , « Ik hoor dat zoo gaarne. »
En hij liet zich beklappen en was weldra op dreef.
En opeens dacht Sanne terug aan den dag, waarop
de jongen haar voor het eerst van varen gesproken had
en van zijn tegenzin voor het leeren. « Zeg, Albrecht »,.
onderbrak ze hem, « een boekworm wildet - ge niet
worden, maar als ik u. hoor, is 't net een boek, dat
spreekt. »
En hij glimlachte : « _'t Schoonste boek », zei • hij,
«. is de .levende en wisselende natuur. Ik en ken er geen
ander. » . . .
En ze zaten te zamen en dachten aan al, wat in den
laatsten tijd was voorgevallen.
.
« Lene heeft het gezeid », peinsde het meisje. «- God
waakte over den jongen, ook als ik hem verloren waande. Eindelijk is hij teruggekeerd en hij is beter geworden. Arme Lene !» .
-

,

-

-

XXXIX.'
Een reiziger, die geen spoor achterlaat...
Die reiziger gordt zijn lenden en schorst zijn kleed.
,

Daar, dicht bij 't Biérhoót en te -- midden - van al
die ander vaartuigen, hulken en • kraaiers, ` koggen en•
-

-
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schuiten, knarren en aken, die . de voorgaande dagen
den stroom waren opgevaren en aan een lang touw
vastgelegd op en neer dobberden, lag hij, de boeier van
Klaas Oem, vertrekkensgereed...
. Van als de zon dien morgend achter de huizen der
nog sluimerende stad was uitgewipt,. was alles er op
de been. De matrozen liepen heen en weer ; de. kaper
stond op de voorplecht en gaf. zijn laatste bevelen. En
zeilen werden uitgezet, kabels gelost en gewonden.
Onder alles stroomde de Schelde door, rustig en
vlijtig, en langzaam • rees ze. tusschen de begraasde
oevers en hief aan 't schip en voerde 't op...
En uit de muren tredend, die de stad als met een
ring omknelden, kwamen ze, de een na den ander, degenen ,die er bij wilden zijn, wanneer het straks de
zee zou kiezen. Daar verschenen na elkander, de la
Faille, Schetz, de Moelenare, persoonlijke vrienden van
den vrijbuiter en groote kooplieden binnen de veste;
.zoo menig Antwerpenaar nog, om 't opkomen van 't
getij bij te wonen, al vroeg uit de veeren gekropen;
zoo menig poorter en ambachtsman, die hem . lief had,
den schoonen stroom, en 't nooit moe werd, 't schouwspel der af- en aanvarende booten. 't Laatst van al
verscheen Bernard Sloedts, plechtig en in gezelschap
van Jan. Hij naderde gansch de schoeiing, deed zijn
vriend een teekén. en werd aan boord geroeid, want
hij had beloofd een eindje te zullen meevaren. En nevens
den kaper op het "dek wandelend, zag hij 't na, 't drijvend huis, dat zijn kind een ander maal zou meevoeren.
't Was een flink, stevig vaartuig, goed karveelwerk, vlug
en zonder gebreken ; een snel zeiler, sierlijk getuigd
en voldoende bewapend. Klein, onschijnbaar, zou het
kruisen op den grooten waterplas, den wijden weg der
naties, maar wee den vijand, die in het bereik kwam.
Het zou hem achterna zitten ' als de 'wolf den hond ;
het zou hem op de hielen volgen, er zich aan klampen,
vechten en klauwen en zelf met wonden bedekt, maar
met roem beladen, huiswaarts keeren.
Terwijl Bernard Sloedts het stond te overpeinzen,
werden op het schip de - laatste voorbereidselen voor
de afreize voltooid. Peilend en boomend .ging het achteruit ; de takelage kraakte ; trillingen schenen het want
te doorloopen : 't heele getimmerte maakte zich van
den oever los, kwam zachtkens in roering. 't Strand
week en kromp, de oevers schenen op en neer te. gaan.
.

-
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Eensklaps deed 't schip een zwenkende beweging ; de
wind zette zich in 't kloeke zeil, dat zich lustig in ' t
blauwgroene Water spiegelde ; de boeier ving aan te
drijven... En traag gleed hij - Antwerpen voorbij, ofschoon 't wel scheen, dat het Antwerpen zelf was, dat
in "beweging was gekomen. Binnenin die muren, die ze
dicht omknelden, lag ze, de stad, een groot kluwen
huizen, vol bruischend leven. En boven die - muren, boven
de gekantelde gevels van berd of ronden. steen ; boven
de honderden daken, . waarboven in de zuivere morgenlucht watten wolkjes hingen, als duivenvederen zoo
licht, staken ze uit, al die prachtige gebouwen, welke
de koopman zoo wel kende en zoor gaarne bezag en
nu in al hun schoonheid vóór zich opriep. Daar was:
't nieuwe Vleeschhuis, door de machtige gilde der beenhouwers opgericht en een perel van echt Vláamsche
kunst ; daar, weinig verder, 't peervormig koepeltje van
den Sint-Andries, van dien zelfden Sint-Andries, waar
de Enkhuyzer monniken het zoo bont hadden gemaakt,
dat de overheid ze eruit had moeten verdrijven ; ginder
verre was de groote St. Jacobs, zoo . stevig opgezet,
dat hij 't wel waard zou zijn Antwerpens tweeden tempel te - worden genoemd. Hier, dichtbij, stond het
aloude klooster der Dominikanen, domini-canes, honden
des Heeren, zooals ,de kloosterlingen zich zelven ge.

liefden te noemen ; honden des Heeren, die er werk

genoeg mee hadden 't kettersche wild, waar Bernard
zulk een hekel aan had, te zoeken en op te jagen. 't Al
overheerschend rees hij omhoog, die prachtige LieveVrouwentoren, als een naald 'zoo fijn. En hier, op een
kleine verhooging van den grond, • 'dichtbij, zat ze, de
Burcht ; de oude Burcht, waaruit de stad was opge=
groeid..., waar de Walburgakerk was ingebouwd en
's Heeren Steen verrees ; 's Heeren Steen, waar Lene
haar lot had ondergaan... Een oogenblik gruwde de
koopman, daar hij het zich herinnerde, dan met een
rassche beweging van hand en hoofd, wierp hij 't
akelig vizioen weg... .
't Schip was nu gansch in zijn vaarwater gekomen
en vlug kliefde de voorsteven de. zacht kabbelende golven. De hoofden deinsden ; de vrienden, die er' stonden,
hadden opgehouden met de handen te wuiven ; de
gebouwen kentelden, verdwenen in het blauw verschiet.
Meeuwen tuimelden boven den vloed, die breeder en
breeder werd, naarmate* men zich verder van de stad
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verwijderde. En ander schepen kwamen vlot en vingen
aan te drijven en wedijverden met den boeier om wie
't eerst de zee. zou bereiken. 't Waren Noren en Span
jaards, Venetianen of Oenueezen, die - naar hun land
vertrokken om daar den roem en de faam van Antwerpen, te zamen met zijn voortbrengselen, te dragen. Bernard Sloedts stond te mijmeren.- « Kant, diamant en zijden draad,
Die houden Antwerpen in staat. »
.

zegde hij zijn land- en tijdgenooten achterna, «maar,
indien - de Schelde er niet was, neen, Antwerpen. ware
Antwerpen niet meer. Gegroet dus,, gij, schoone vloed,
Antwerpens vloed en de bron van . zijn rijkdom.. en
roem!» .
En hij peinsde aan 'de groote pakhuizen en kaaien,
volgestapeld met waren van alle herkomst en soort,
die zich dagelijks vermenigvuldigden in de stad en in
omvang en uitgebreidheid gestadig toenamen... Daar
lagen kisten, waar men het hars der sperrebosschen
nog aan rook ; balen en zakken, die geen man torschen
kan ; tonnen en. kuipen van • alle grootte -en kleur. Dat
alles beteekende wol en wijn, visch en kaas, . zout en
erts, graan en ooft, glas én vlas en wat al anders de
wereld aan schoons en kostbaars voortbrengen mag....
En de koopman, het in gedachten schattend en de winst
beramend, die het opbrengen zou : « Gezegend », zei
hij, « oh, goede Schelde, - die 't ons toevoert. »
« Mits 't maar spoedig vrede worde », voegde hij
er weldra aan toe, het in gedachten nemend hoe belemmerend de ingetreden oorlogstoestand weer op den handel . werken zou.
Oorlog ! Waarom was 't , toch altijd. oorlog?.
En opeens verstond..hij het en . verbaasde er zich
over, dat hij het niet eerder begrepen had. .
Een staat 'was een enkeling, wiens voorspoed en
verheffing alleen ten nadeele van ander enkelingen. kon
geschieden. Orooter macht. voor den. een .was minder
macht voor. den ander. 't Was een schaal., waar, als de
een arm opging, de .ander " daalde. In het leven moet
men aambeeld zijn of hamer, slaan of geslagen worden...
Omringd door. vijanden,, die. het. keizerrijk ten onder wilden brengen, moest de keizer do.or..hét .bewijzen
van brute macht de positie van het rijk ophouden..,.
WO
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Dus was oorlog op den duur toch een noodzakelijk
. .
kwaad.
.
« Welaan, dan », dacht hij, « als het zoo is, goed
heil aan al degenen, die tot het welgelukken van den
oorlog bijdragen. »
En nu keerde • hij zich 'om en zag weër het 'schip
•
.
om hem heen.
Al de zeilen waren nu ' uitg"ezet en opgeblazen, en
waar . hij stond, stond hij als tusschen schermen van
blank, flapperend doek. Tusschen die zeilen, hier en
'daar, in het want of op een ra, zaten of hingen ze, die
matrozen, welke de bemanning van het oorlogschip
uitmaakten... .
En daar, gansch hoog, vlak onder den wimpel, den
witrooden wimpel van Antwerpen, die boven zijn hoofd
klapperde en wapperde,- zat ook Albrecht. Zijn hals
was uitgerokken, zijn hoofd vooruitgestoken ;zijn arm
wees naar de zee. Zijn roode wangen, zijn oogen, waarin een gloed was - en die blind schenen voor al, wat
geen water was, alles zegde begeestering : een begeestering, zoo wild en zoo echt, dat de vader er door getroffen werd. .
« Menschen, die een kind in de wieg leggen », mijmerde hij, « weten toch niet waartoe. 't Kan eën held
worden en ook een boef. 't Ligt soms aan weinig. 'k Had
hier gemeend een geleerde te vormen en 'k krijg een
kaper...
Nu, zooals God 't wil. Als '.t uw bestemming is,
Albrecht, welaan dan, een kaper • ! En heil, heil, heil
den keizer en vooral Antwerpen.
ANNA CERMONPREZ.
-

Feilen.
Blz. 423 : Wederloopers voor : Wederdo pers. .
Blz. 400: Morgend voor : morgen. .
Blz. 446 : Inkeeren voor : vernachten.
Blz. 445 : Verdiep _ voor : " verdieping. •
..
Blz. 447 : Het gedacht voor : de gedachte.
Blz. 453 : Den doek werd 'afgenomen voor : de doek
Booze klap voor : boze klap.
Blz.. 95 : Kon bedreigt • worden voor : • kon bedreigd
worden, ' enz.
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DE PHILOSOPHIE DER SOCIALISATIE.
In onzen tijd van beginselonvastheid en te midden
der verwarring onzer na-oorlogsche economie, is het
noodzakelijk de grondslagen van het recht. aan te dui=
den, ook en vooral economisch.
De economische .heropbouw van den Staat hangt
af van de wereldbeschouwing, die er aan ten gronde
ligt. en meer. bepaald van de sociologische of sociaálphilosophische gedachte, welke de rechtsverhoudingen
tusschen individu en Staat moet regelen.
De voor-oorlogsche economie steunde op .eerre individualistische sociologie, welke als grondslag van het.
economisch liberalisme, het kapitalistisch regiem in
het leven riep, dat door zijne atomistische strekking.
de maatschappij door klassenstrijd ontbond en den internationalen oorlog ontketende.
Uit de puinen, door het individualisme over de
wereld verstrooid, wil men eene nieuwe maatschappij
doen verrijzen,. welke het egoïstisch liberalisme wil
wegwerken, om plaats te ruimen voor heteconomischorganische eener collectivistische of. christen-solidaristische sociologie.
-

I. Individualistische sociologie.—, De moderne individualistische sociologie vindt werkelijk haren oorsprong
in -de moderne criteriologische beschouwingen van het.
empirisme en het rationalisme, welke breken met de
scholastieke leer nopens denkvermogen en waarheid,
en zich beide kenmerken door eene autonomie der menschelijke rede, die den mensch onafhankelijk maken
van God, en de menschheid beschouwen als eene agglomeratie van afzonderlijke eenlingen, zoo iets als de
vrucht van een kontrakt tusschen de eenlingen uit berekening of belangzucht aangegaan.

a) Empiristische strekking. voor het empirisme
met zijn leer, dat het doel van den mensch niet buiten
hem zelf kan liggen, verkrijgt alle menschenvereeniging
alleen waarde uit het doel door de enkelingen zelf gesteld.
Zoodat het individu tegenover het Kollectivum niet als
een dienend lid, niet in afhankelijkheid. van het geheel
.

.
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komt te staan, maar als primaire en hoófdzakelijke factor
den gemeenschapsband uit eigen wil vormt. De sociale
inrichtingen steunen enkel op verdragen der enkelingen
en geenszins op een bewuste werking der sociale neigingen van den mensch. Alle recht, welke de leidende normen
van het gemeenschapsleven omvat, mist hier metaphysieken grondslag en' is dus enkel van- positieven oorsprong.
Het is door en voor den mensch geschapen. Daaruit
volgt, bemerkt Werner Sombart, dat de werkkring van
het individu, op economisch gebied, door geene objec^tieve wetten wordt beperkt en het gansche staathuishoudkundige leven op individualistischen ' grondslag
wordt ingericht. Alleen het verdrag, uit vrijen wil gesloten, biedt de zwakkeren een zekere beveiliging tegen
het recht van den sterkste.
Deze individualistische strekking, welke zoozeer
haren invloed ging uitoefenen op de economische inrichting van het staatswezen, werd vooral ingezet en
ontwikkeld, van Engelsche zijde, door Baco van Verularn, Hobbes, John Locke, de Schotsche gevoeismoralisten, Shaftesbury, Hutcheso'n, door Mandeville en David . Hume, van Fransche zijde, door de sensualisten der
achttiende ,. eeuw, en vooral door J. J. Rousseau. Baco van Verulám had de natuurlijke wetenschap
aan de spits van alle wetenschappen gesteld en de induc-

-

-

-

tieve methode als de eenige toepasselijke voor alle we-

tenschappelijke kennis aanbevolen. Daarmede had hij
voor vele denkers den weg van het empirisme geopend
en velen tot eene natuurwetenschappelijke opvatting
van het individueele en sociale menschenleven verleid.
Zoo steunt Hobbes zijne opvatting van het ethische
en het sociale leven, op den drang naar zelfbehoud van
den mensch, die in den zuiveren natuurtoestand, enkel geleid wordt door egoïsme, . door willekeur en het
recht, zonder eenige gebondenheid aan normen, zijne
eigen belangen waar te nemen want, zegt Hobbes, « lus
and alle is the same thing ». Daaruit volgt noodzakelijk een strijd van allen tegen allen, waarin uitsluitend
physieke sterkte of zwakte den strijd beslist. De zucht
naar zelfbehoud nu, doet een grenzenlooze vrees van
allen voor allen ontstaan, waardoor de menschen zich
vereenigen om de willekeur der enkelingen door machts'bepalingen te beperken. De Staat ontstaat door een
verdrag, hetwelk alleen voor doel heeft de enkelingen
in hun recht te beveiligen. ,
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Diezelfde individualistische gedachte werd bevorderd door het sensualisme van J. Locke, die het sensualisme van Hobbes subjectiveerend, den weg bereidde
tot het ' scepticisme van Hume en den triomf van het
individueel beginsel inluidde.
Door de empiristische methode beinvloed. en getroffen door het sensualisme der Engelsche wijsgeeren,
kwamen de Schotsche gevoelsmoralisten tot de gedachte, recht en zedeleer te steunen op een geestelijk
intuitief. vermogen van den mensch.
Zoo steunt Shaftesbury het sociale leven op een
harmonisch -ontwikkelen van egoïstische en sociale neigingen, waarbij een aristocratisch en optimistisch individualisme • -tot uiting komt. Moraliteit immers bestaat
voor hem in het volkomen .uitleven der gansche persoonlijkheid van den enkeling. . Het is • de souvereine
persoonlijkheid, welke haar ethisch recht bepaalt en
wier hoogste volmaaktheid berust in de virtuositeit,
waarmede alle krachten der persoonlijkheid worden ont•ikkeld, waardoor de algemeene welvaart wordt bevorderd. .
Sterker nog, wordt dit: individualisme bevestigd,
door de theorie van Mandeville, welke met meer beslistheid no.g het sensualisme. op de zedeleer heeft toegepast. « Ik ben overtuigd, zoo verklaart hij met Locke,
dat er geene ingeboren gedachten bestaan. Enkel . egoïstische motieven beinvloeden het. menschelijk handelen.
Het egoïsme is de oorsprong van den . Staat.. Naastenliefde tusschen de rnenschen aannemen, is . zoo dwaas
als deze veronderstellen bij de planeten in 'ons zonnensysteem. » In het egoïsme ziet hij dus een automatisch
werkend orgaan voor het algemeen welzijn. Deze opvatting welke den Staat uit zijn rechtmatige werkingssfeer terugdringt, en door het individualistische beginsel
de- economische vrijheid opeischt, werd in de 17e eeuw
herhaaldelijk door de mercantilisten,, zooals Child en
North, Temple en d'Avenant « verdedigd en ten voordeele van den Vrijhandel begeerd. .
Deze individualistische opvatting vindt insgelijks
een invloedrijken verdediger in David Hume. « Alles
wat nuttig is, zegt Hume, verwekt een gevoel van behagen en goedkeuring. » En alhoewel hij zich niet klaar
uitlaat nopens het kernvraagstuk van het individualisme,.
toch schijnt hij geneigd aan te nemen, dat het. streven
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van den enkeling naar geld. de algémeene welvaart ten
goede komt. .
Onder de Fransche encyclopedisten die zoo
grooten invloed uitoefenden op . de individualistische
geestesstroomingen der 18de eeuw in West-Europa,
dient vooral vermeld J. J. Rousseau. Alhoewel hij het
materialistische sensualisme van zijn tijd niet aankleefde, verklaart hij de rede onbekwaam alles uit te leggen
en steunt hij , voor de kennis van 'waarheid, zeden en
recht hoofdzakelijk op het natuurlijke streefvermogen
van den mensch. .
De mensch, zegt hij, is van nature "goed. Zijn eerste
plicht bestaat in de goedheid zijner natuur te bewaren
en de natuurlijke 'inspraken van zijn' hart te volgen.
Het is immers uit de behoeften der ziel, dat hij de
zedelijke waarheden afleidt en door een aard godsdienstig experiment het bestaan van ' Ood bewijst.
Gedachten, welke hem door Katholieken en Protestanten als Heiden deden betitelen, terwijl encyclopedisten hem beschouwden « comme un hypocrite ou
un brouillon qui finirait capucin ».
Uitgaande van de onafhankelijkheid en van de natuurlijke goedheid en gelijkheid van den mensch, stelt
hij zich op het standpunt van het uiterste individualisme.
Vandaar een rechtlooze natuurtoestand. « Puisque aucun
homme n'a autorité naturelle sur son semblable, et puisque
lá force ne produit aucun droit, restent ^donc les conventions pour base de toute autorité légitime parmi les
hommes. » .
Doch aangezien de zuivere natuurtoestand niet toereikend blijkt om. de vrije enkelingen voldoende levensontwikkeling te verzekeren, moet men naar een redmiddel grijpen dat deze vrije, gelijke en individueele
ontwikkeling mogelijk maakt. Dat redmiddel .is de vereeniging. « Troizver une fprme d'associátion qui dé f ende
et protège de toute la force commune la personne et .les
biens de chaque associé, • et par laquelle .chacun, s'unissant
á tous, n'obéisse pourtant qu'á lui-méme et reste aussi
libre - qu'auparavant. »
Daaruit volgt, dat ook hier het recht een machtswil uitdrukt, alleen door verdrag ontstaan, om de vrije
ontwikkeling der zuiver individueele. persoonlijkheid te
beveiligen. . . .
Zijne gedachten van vrijheid en gelijkheid, hoogste uitdrukking van het individualisme, waarin ook de
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oudere Franschè en Engelsche socialisten hunne sterkste
beweegredenen zullen • vinden, hebben eene diepe omwenteling in de geesten teweeggebracht en de vrijheids=
gedachte op alle gebied des levens ontwikkeld. Deze
laatste gedachte zou vooral blj het liberalisme, zijne gelijkheidsgedachte vooral het • socialisme ten • goede
komen.
Al deze • empiristische opvattingen welke • den
mensch eenzijdig individualistisch beschouwen; deden
hunnen invloed op de. ideologie der maatschappij gevoelen en stuurden aan op eene economische inrichting
van • den Staat, waarbij • het ,' egoïstische streven,
de- algemeene stoffelijke welvaart dienen zou. De
natuurlijke, vrije • en 'ongebonden handeling van den
enkeling op economisch gebied, binnen de grenzen eener
zuiver beveiligende staatsmacht, dat was het gevolg
der algemeene wijsgeerigé individualistische strekking
door de Fransche en Engelsche empiristen hoofdzakelijk
vertegenwoordigd. .
Deze praktische gevolgtrekking op economisch gebied werd ons niet alleen geboden • door de Mercantilisten, maar vooral door de Physiocraten en de klassieke
economisten.
Zoo verklaart Francois Quésnay, steunend op het
sensualisme van Locke en het rationalisme van Cartesius en Malebranche, dat de positieve wetten enkel be-

staan om de natuurlijke orde te handhaven. Die natuurlijke orde vordert volkomen vrije werking voor den
enkeling. • Het doel van het Staatsgezag blijft beperkt
tot de bescherming der persoonlijke rechten van den
mensch. De zekerste en voordeeligste handelspolitiek
is die der vole vrijheid der concurrentie. Deze vrijheidsgedachte werd vermoedelijk door Vincent de Gournay
uitgedrukt in den bekenden stelregel : Laissez faire,
laissez passer !... stelregel door Turgot bestempeld als
eene uitdrukking van het gezond verstand.
Onder de 'klassieke economisten was het vooral
Adam Smith, welke beinvloed door de Schotsche moralisten en het naturalisme van de Fransche encyclopedisten het individualistische sociaal-princiep op het
economische leven ging toepassen. Hij ook, gaat uit
van een individualistisch natuurrecht. Voor alle burgers
eischt hij volkomen vrijheid _in het aanwenden van
kapitaal en arbeid. Eene inmenging der Regeering welke
.
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de vrije werking van handel en kapitaal verhindert, is
schadelijk voor de nationale welvaart. ..
Deze individualistische grondbeschouwing van het
economische lèven werd verder ontwikkeld door Malthus, Ricardo, Say, Staart Mill, Bastiat, P. LeroyBeaulieu en . anderen: welke tot op onze dagen hebben
bijgedragen, om het Manchesterianisme te bevestigen
en onze maatschappij kapitalistisch in te richten.
-

b) Rationalistische strekking . Niet alleen het empirisme, ook het rationalisme heeft bijgedragen om het
individualistische industriesysteem ' in .onze. maatschappij
te bevestigen. Afgezien van het rationalisme van Car=
tesius, dat, ontwikkeld door Malebranché, Leibnitz en
Spinoza, insgelijks tot individualistische staatsopvattin=
gen leidde, werd deze strekking vooral gesteund door
het wijsgeerig stelsel van Kant, waarbij de zuivere rede
het recht steunt op de vrijheidsidee, d.w.z. op de ,onafhankelijke of autonome, zich-zelf eigen wet_voorschrijvenden rede-wil, die van geen -zinnelijke neigingen op
eenige wijze afhankelijk is. Kant brengt alle wetenschappelijke gedachten terug tot denkvormen a -priori. Zoo
geeft voor Kant, de vrijheids-idee a priori den diepsten
grond van het recht. Deze rechts-idee a -priori . om reëelen
inhoud te bezitten, wordt toegepast op de concrete handelingen der inenschen.. De Wetten nu,' door den autonomen rede -wil uitgevaardigd, vallen onder een tweevoudig begrip. Die wetten welke tot bepaald handelen
categorisch 'dwingen, eischen eene handeling 'uit zuiveren eerbied voor de wet met terzijdestelling van élk
ander motief, ofwel schrijven eene materieele voibrenging van handelen voor, uit eerbied voor eene uiterlijke
wetgeving. In het eerste geval is er zedelijkheid, in het
tweede geval enkel. legaliteit. Het recht is dus in tegenstelling met dé zedelijkheid, louter eene beperking der
uiterlijke • vrijheid, eene verhouding van de uiterlijke
vrijheid des eenen tot die van alle anderen. Aan die
uiterlijke vrijheid, kunnen hinderpalen worden in den
weg gelegd. Daarom kan de rechtsvorm alleen het vrije
handelen beperken in zooverre er rechtsdwang bestaanbaar is. Aan deze zuivere formalistische opvatting van
de rechtsideé, als begrip a priori en de daarmede samenhangende verwerping van het objectief finalisme in het
recht, sluit zich de leer aan, dat de taak van rechtsdwang van den. Staat uitsluitend en alleen is, • de be-

-

-

-
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veiliging .dër persoonlijke vrijheid in hare betrekking
tot gelijke vrijheid voor andere medeburgers, de handhaving of dè verzekering van het algemeerie en gelijke
recht voor allen. Van natuurlijke rechten kan hier geen
sprake zijn. Kant erkent 's menschen sociale natuur,
maar voegt er in één adem bij, dat 'de mensch te gelijk
het denkbaarst onsociale wezen is. Serie inperking door
rechtsdwang is dus noodig. Dat kan alleen geschieden
doorzich vrijwillig of onvrijwillig te schikken in den
gemeènschapsband. De rechtstheorie van Kant is. niet
enkel een negatief rechtscriterium en eene verkrachting
van de innerlijke waarde van het recht, maar berust ten
slotte op een begrip van oorspronkelijke vrijheid, aan
hetwelk" het individualisme ten 'grondslag ligt: Het be=
grip' van vrijheid heeft naar de voorstelling van Kant
gèen anderen inhoud dan het ongebonden physisch vermogén der enkelingen als zoodanig. Het for7meele begrip
van ' vrijheid zonder . meer, in de rechtsorde, leidt ' alzoo
noodzakelijk tot het liberalisme, tot het "ideaal van
staatszorg dat zich alleen ten doel stelt ieders persoonlijke vrijheid te vrijwaren of den vrijen loop te laten,
zoolang dit met dezelfde vrijheid. van anderen bestaanaar is. .
De rechtstheorie van Fichte verschilt niet wezenlijk
van die van Kant. Ook hier openbaart zich het iridividualisme van Kant dat zich sterk bij de neo-Kantianen,
.

:

-

zooals" Boutroux, Renouvier en vooral 'bij" ' Bergnon doet

gevoelen. De vrijheid, zegt Bergson, is het doel van
ons inwendig leven. Dit leven moeten . wij ».voor allen invloed van buiten' vrijwaren. Het karakter, zegt insgelijks
Emerson, is de sterkste uitdrukking der natuur..Bergson,
Emerson zijn niet de " èenigén wier psychologie door
individualisme is beinvlóed en gekenmerkt. Höffding,
James, Kierkegaard, enz., heben insgelijks niet weinig
bijgedragen,. om dit individualistisch-psychologische
midden: te vormen, dat in zoo nauw verband met het
zedelijk ego sm"e van den mensch, tot op onze, dagen
ook, op economisch gebied,' de liberale' strekking een
steeds niet te onderschatten versterking heeft _ bijgebracht en zich reeds in Engéland in de na-oorlogsche
economie heeft geuit door den ' nieuwen kreet : Terug
naar de' school var! Manchester.
.

.

II. Kollé*tivistische sociólogie.
Tegenover deze individualistisch-philosophische strekking, welke in de
-
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gemeenschap niets anders ziet dan een opeenhooping.
van enkelingen, waar het recht van . den .sterkste rechtsorde vormt, waar alleen kapitaalbezit ,socialen .en politieken invloed verzekert, stelde zich eene nieuwe strekking, uit nood van feiten en gedachtepi geboren, ten
einde door het ' organische eener socialisatiegedachte
eene nieuwe maatschappij in te richten welke • beter de
welvaart van eenieder dienen zou.
Deze organische strekking wordt gesteund door
de socialistische en de Christene wereldbeschouwing.
De sociaal-philosophische gedachte der oudere
Fransche en Engelsche socialisten, '.vooral beinvloed
door de gelijkheads- en vrijheidsgedachten van Rousseau, zochten langs verschillende wegen de -socialisatiegedachte te verwezenlijken, door eene scherpe beper
king en zelfs door afschaffing van den .privaten. eigendom. In naam van het_ individualisme, eischen zij socialiseering van gedachten en van goederen. . .
Als 'voornaamste vertegenwoordigers van dit zoogenaamd kritisch-utopistische socialisme gelden'' SaintSimon, Ch. Fourier en Rob. Owen. .
Saint-Simon, wiens gedachten ' wij hier en daar_
terugvinden in de sociologie van Aug. Comte, . kan
eigenlijk geen socialist 'genoemd worden. Alleen door
de nieuwe doelbestemming, welke hij het gezag toekent,
komt hij in scherpe tegenstelling met het liberalisme
en opent hij door zijn industrialisme den weg naar. eene
collectivistische gedachte, welke later door Engels,
Proudhon, Menger en Sorel zal worden overgenomen.
Saint-Simon wil den Staat - de inrichting van de
nijverheid toevertrouwen, waarbij alle ambten door de
bekwaamsten zullen worden uitgeoefend. De Staat moet
een industriestaat worden waar niet de politiek, maar
de bekwaamheid de grootste rol speelt. Dit regiem
veronderstelt niet zoozeer een verdwijnen van het privaat kapitaal, als een verdwijnen der klassen, daar ieder
geroepen is om de nijverheid tot welzijn van allen op
te drijven. Deze opvatting kent reeds den . Staat een
bevoegdheid toe, buiten de grenzen van het finalistisch
realisme, die door de socialiseering der klassen den
weg bereidt tot de socialiseering der goederen, welke
door de Saint-Simonisten zal worden voorgestaan.
Steunend op de gedachten der Schotsche moralisten, komt Fourier door de natuurlijke strevingen van den
mensch tot de kennis der wetten van het sociale leven.
-

-

,
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Beinvloed door het bovengenoemd individualisme, zoekt
hij zijn socialisme niet door den Staat, maar door autonome groepen te verwezenlijken, groepen welke hij
« Phalanstères » noemt. In het Phalansterium wordt
door gemeenschappelijke eetmalen de socialiseering -der
geesten bewerkt, ten einde de gemeenschappelijke samenwerking door te- voeren, waarbij alle arbeiders . als
aandeelhouders der cooperatieve productie-vereeniging
worden . beschouwd. De privaat eigendom wordt hier
eigenlijk niet afgeschaft maar alleen gemeenschappelijksamengebracht. .
. Robert Owen wil insgelijks de algemeene stoffelijke
welvaart des volks bereiken door inrichting van arbeidskoloniën op -- communistischen grondslag. Alhoewel.
Fourier en Owen en zelfs L. Blanc, Leroux en Cabet
meer associá.nistisch dan kolliektivistisch zijn, toch kenmerkt zich het socialisatieplan der Utopisten door het
socialistisch beginsel, waarbij de verdeeling van het
arbeidsbedrag, uitgaande van de gemeenschap (hetzij
deze dan - ook, een Staat, eene gemeente of een Phalanstère weze), noodzakelijk leidt tot staats- of gemeenschappelijken eigendom van . de productiemiddelen, tot
leiding en verdeeling . van" den arbeid door de gemeenschap. .
Waren. deze socialisten, de Saint-Simonisten uitgezonderd, door een zeker philosophisch individualisme
beinvloed, • toch voelen wij reeds sterk het recht van
den Staat naar voor treden, recht • dat in" het marxisti.sche socialisme tot zijne volle uiting komt.
Deze marxistische socialisatiegedachte, waarbij het
recht van den enkeling op economisch gebied terug gedrongen wordt,, door het recht van den democratischen
Staat, steunt op eene kollektivistische sociologie; uitdrukking van de moderne wereldbeschouwing van het
socialisme, zoogezegd wetenschappelijk voorgedragen
door de materialistische sociologie van. Karl Marx en
Engels. .
Alhoewel de - sociologie van Aug. Comte en de
Darwinistische sociologie van H. Spencer door hunne
organische opvatting der maatschappij, niet zonder invloed bleven op de ontwikkeling van het socialisme,
toch is het vooral de philosophie van Hegel en Feuerbach, welke als grondslag van het Marxisme, den grootsten invloed uitoefende op de evolutie der socialistische
gedachte. .. .
-

-
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Zoo steunt het absolute altruïsme of de theorie van
den absoluten rechtsstaat niet enkel op eene naturalistisch-evolutionistische, maar ook op eene pantheistisch-monistische 'Wereldbeschouwing, welke aan de
menschelijke persoonlijkheid, naar *wezen en doel, 'alle:
zelfstandige beteekenis ontrooft, .of haar althans aan hetgeheel van de gemeenschap. ondergeschikt. maakt. ,
Zonder den invloed van Hume en van het Engelsche
en Fransche positivisme op K. Marx :te onderschatten,
toch kwam hij, afgezien van uiterlijke toestanden, • philosophisch tot het socialisme door het monistische pantheisme van Hegel, (dat wij als een historische wereldbeschouwing kunnen betitelen) en door het materialisme van Feuerbach.
Door de dialectische methode van Hegel, bekwam de sociologie van Marx. een revolutionnair en een
noodzakelijk evolutionistisch karakter, . door - zijn schema der drie-eenheden van stelling, tegenstelling en sa
menstelling. Door zijne historische en absoluut-idealistische grondbegrippen, kwam Marx ook op h
der- sociologie tot het Stáatsabsolutismé.. De Staat immers is voor Hegel de hoogste uitdrukking van den
positieven wereldgeest, welke het leven der enkelingen
omvat. De verwezenlijking van het absolute 'subjectiéve
denken door den objectieven wereldgeest in den Staat,
noemt Hegel de zedelijkheid. De -Staat is dus, de in
volkomenheid verwerkelijkte zedelijke -Idee, de .zichtbaar geworden Volksgeest welke zich met -verschillende
volmaáktheidsvormen door de wereldgeschiedenis openbaárt. De enkelingen worden hier niet rechtstreeks uitgeschakeld, doch het welzijn van den enkeling heeft alleen beteekenis voor zooverre het geheel bij -zijn welvaren belang heeft. Waar het de belangen der gémeenschap geldt, heeft de Staat onbeperkte -macht.
Niet * alléen deze gedachte deed Marx het wereldgebeuren historisch beschouwen, zij deed bij hem de
rechten van den Staat op alle. gebied op den voorgrond
treden, zoodat hij niet alleen door het Engelsche en
het Fransche socialisme positief beinvl.óed, maar: hoofdzakelijk door het materialistisch Humanisme van Fetier
bách, den Hegelschen idealistischen wereldgeest, democratiseerde, socialiseerde, verstoffelijkte.. . ...
Mede door Hegel, kwam hij philosophisch tot het
socialisme, door het materialisme van Feuerbach, dat
hem de gansche .ontwikkeling des levens onder econo-

.
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naisch oogpunt deed . beschouwen, ontwikkeling welke
noodzakelijk voeren • moet tot den socialistischen toekomststaat.
Het materialisme van.Feuerbach leert hem de goedheid : en de 'gelijkheid van den mensch, welke . leiden
tot het communisnie van productiemiddelen, van arbeid,
van geestestoestand en ethische gesteldheid. De toekomststaat, welke voor Marx het communisme moet
voorbereiden, is niet de moderne Staat. Deze is eene
voorbijgaande inrichting, eene ideologie, . welke zooals
de andere ideologiën -door economische verhoudingen
hoofdzakelijk wordt bepaald., Zelfs zijn toekomststaat
denkt Marx soms enkel als een overgangsstadiuin tot
een maatschappij - zonder klassen of politieke nacht. De
Staat is enkel eene vereeniging van vrije nlenschen. Intusschen moet die Staatsmacht door de dictatuur van
het proletariaat voeren tot den collectivistischen toekomststaat, welke zelf tot eene staatlooze maatschappij
moet leiden. Voor Marx is de. enkeling niets, de maatschappij alles. De moderne Staat is een ideologie, welke
de economische placht der kapitalisten uitdrukt. Het
moderne recht is dus een uitbuitend recht, dat met de
verandering der economische verhoudingen veranderen
moet. Staatsrecht en privaatrecht worden afzonderlijk
behandeld, wijl zij .in werkelijkheid de samenhangende
uitdrukking zijn der economische verhoudingen.
Deze sociologie van Marx werd door de neo-marxisten, zooals Bernstein, Millerand, Vandervelde, Adler,
Vollmar, Menger, Jaurès onder den invloed van spinitualistische en opportunistische factoren sterk beeriti-.
seerd. Deze verwerpen namelijk zijn economisch determinisme en willen integendeel door eene actieve medewerking der enkelingen het economisch socialisme verwezenlijken door eene socialistische socialisatie van den
ideologischen bovenbouw der maatschappij, d.w.z. dat
zij recht, politiek en onderwijs met de socialistische gedachte willen doordringen, ten einde een algemeen psy.chologisch midden te scheppen, dat de volkomen economische. socialisatie van alle productiemiddelen geleidelijk zal aanvaarden en helpen doorvoeren.
Nochtans de marxistische gedachte heeft niet alleen
bij het volk, maar ook bij vele intellectueelen een - psychologisch bewustzijn geschapen, hetwelk door. de oorlogscrisis versterkt, de Bolsjewistische strekking -over
gansch Europa heeft verspreid. De sociologie van het
-
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Bolsjewisme; vroeger geconcretiseerd door het Fransche
syndicalisme, is niets anders dan eene herleving en toepassing der marxistische beginselen. Lenin, de voornaamste vertegenwoordiger dezer strekking, beweert,
zooals Marx, dat de moderne Staat volkomen- verdwijnen
moet door dé' dictatuur van het Proletariaat, hetwelk
het verdwijnen van alle staten moet. voorbereiden-. Het
wezen immers van den Staat, zegt " hij; is de verdrukking. Alle recht van den Staat is dus verdrukking. Die
Staat zal door de proletariërs worden bestuurd met den
zelfden geest van dwang en onrecht. Enkel in plaats
van de private ondernemers, zal de democratische - Staat
de productie op zich nemen en de hoogere standen
verdrukken. Dit is de politieke overga'ngsperiodé-door
de Russische. revolutie aangevangen en welke noodzakelijk leiden moet naar de periode van het communisme.
Het bolsjewisme van Lenin is in den grond niets anders dan de toepassing der rechtsphilosophische - opvattingen van Marx, welke beweert dat het Kapitalisme
noodzakelijk ontwikkelen moet tot een toekomstig communisme. Nochtans deze opvatting van Lenin -stemt
niet gánsch overeen met het Marxisme, . aangezien dit
eene passieve socialiseering veronderstelt, wijl Lenin
en de neo-marxisten eene actieve socialiseéring door
vreedzame of revólutionnaire daden bepleiten.
Steunend op eene naturalistische, evolutionistische
.

en vooral op eene pantheistisch-monistische wereldbe-

schouwing, leidt de sociologie van het socialisme tot
de gelijkberechtigheid aller menschen, waarbij het lidmaatschap der gemeenschap ,dat allen gelijkelijk toekomt, het eerste leidend beginsel is bij de gemeenschapsorganisatie, terwijl het persoonlijk-eigene enkel
eéne secundaire beteekenis bezit.
Door het materialisme van Marx wordt de socialisatie in sociàlistischen zin 'vooral' eene vermaatschap=
pelijking van het privaat kapitaal door den Staat, welke
niet zoozeer eene socialiseering -der geesten, maar vooral•
eene verstoffelijking van de geesten bewerkt en dus
door het organische der - collectivistische socialisatie,
het atomistische. van stoffelijk klassenegoïsme aankweekt. .
Tegen deze strekking stellen zich vele -reformisten
te weer, welke. vasthoudend aan " het evolutionisme van
Marx, zijn materialisme pogen te idealiseeren door een
terugkeer tot het Duitsche idealisme van Kant en Fichte,
-

-
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om zoo met de socialiseering der goederen de socialiseering der Kuituur te 'bewerken. So moge Fichté vor
allem der Genius sein der uns leite und erwecke ! (1)
III. Christen-solidaristische sociologie. -- Afwijkend
van de noodlottige beginselen van het individualistisch
rechtspositivisme, dat het economisch leven volkomen
decentraliseert en rekening houdend met de eischen
der persoonlijkheid tegenover de rechtsphilosophie '. Van
het Marxisme en het neo-marxisme, dat tot overdreven
centralisatie leidt, stellen wij het Christen solidarisme,
dat rekening houdend met de rechten van individu en
Staat .eene vermaatschappelijking van welstand voorstaat op grond eener finalistisch-realistische . wereldbeschouwing.
Het. altruïsme van het zich temperend liberalisme,
alsook het luwen der radicale socialisatiebeweging, bewijzen den al.gemeenen »drang. naar het ware regelend
beginsel van het sociaal-economische leven, namelijk
naar het Christen solidarisme.
Zooals alle beweging, zoo werd ook de Christensociale beweging, welke ons leiden moet naar eene nieuwe en betere maatschappij, ingezet onder den invloed
eener Christen Staatsphilosophie. .
Deze Sociaal-philosophie, ingaande tegen het individu-alisme van het .Romeinsche en van het moderne
recht en strijdende met de collectivistische denkbeelden
van het opkomend socialisme, werd vooreerst met het
doel eener sociale hervorming en onder den invloed van
het Saint-Simonisme verdedigd en vooruitgezét door
Buchez en Roux, later door Lamennais, Pecqueur en
Huet.
De Christen-sociale. gedachtengang ontwikkelde
zich dan verder in Duitschland, Oostenrijk, Italië, Spanj é,
België, Frankrijk onder der' invloed van V. Ketteler,
V. Vogelsang, Decurtins, Mgr Freppel, Pottier, De Mun
en vond als Christen-philosophische samenvatting hare
bekroning in de Encycliek van 1891 : Rerum novarum.
Deze beginselverklaring werd in alle katholieke middens, de grondslag der sociaal-politieke en sociaaleconomische ontwikkeling, welke. gesteund . werd door
mannen als Kardinaal Gibbons, . Hertling, Toniolo,
Schaepman, Aelberse, Verhaegen, Helleputte, . Rutten,
-
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(1) Cf. Muckie Fr. bl. 250.
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Hitze, Périn, ' Brants, Vermeersch, Pesch, Lorin, Duthoit,
Devas, enz., welke met enkele meeningsverschillen op
het standpunt staan van het Christen solidarisme.
Het solidarisme dat wij bedoelen, als eene sociaaleconomische inrichting tot verwezenlijking der algemeene Volkswelvaart, steunt op de traditioneele, Christene
wijsbegeerte, op eene zelfstandige sociale philosophie,
afwijkend van individualisme en socialisme, de algemeene welvaart nastrevend door eene geschikte verbinding van persoonlijke en sociale belangen onder den
invloed van liefde en rechtvaardigheid.
De mensch is • van nature, in afhankelijkheid van
een persoonlijk Opperwezen, èn persoon èn sociaal, een
en onverdeeld, waarbij het hoogste individuëele doel
tevens het opperste, laatste sociale doel is.
Alhoewel de Staat uit natuurlijken gemeenschapsnood is geboren, toch is de mensch niet eenvoudig bestemd om eene maatschappij te vormen met algeheele
verloochening zijner persoonlijkheid.. Integendeel. hij is
bestemd van nature om in gemeenschap te leven, ten
einde in gemeenschap en samenwerking . de volle persoonlijkheid tot natuurlijke ontwikkeling te brengen, de
bereiking van het einddoel te bevorderen. De Staat is
zeker eene hoogste eenheid, maar dan op eigen gebied,
d.w.z. de hoogste eenheid in het gemeenschapsleven en
wat daarin tot het gemeenschappelijke behoort. Die
hoogste eenheid vormt dan ook een zedelijk organisme,
waar de enkelingen gebonden zijn . door zedelijke banden, in zooverre zij geen inbreuk. maken op de persoonlijke waarde van het verstandswezen. Alhoewel de persoonlijke vrijheid gebonden is ten gunste der organische
eenheid, wordt deze toch in werkelijkheid niet verminderd, maar zelf met hoogere belangen verrijkt.
Als een door God gewilde toestand, is het doel
van den Staat en het Recht het uitsluitend regelen van
het gemeenschapsleven, in dien zin, dat het zijn bestemming is, die regelingen te treffen, zulke organisatie der samenleving op te bouwen, als ter voldoening
van den gemeenschapsnood van de altijd persoonlijke
enkelingen noodig en nuttig is, ondergeschikt aan het
einddoel. .
Als gemeenschapsinstelling, heeft de Staat op het
gebied van het politiek economisch-gemeenschappelijke
van natuurswege recht en machtover de persoonlijkheden. Dit recht en die macht zijn iets betrekkelijks.
-
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De Staat is uit gemeenschapsnood van den enkeling gegroeid. Vandaar dat de werkzaamheid van den Staat,
behalve rechtsbeveiliging ook positieve verzorging van
het welzijn moet omvatten. De Staat is . er dus om de
openbare welvaart (salus publica) tot stand te brengen
en onder deze omstandigheid de enkelingen de mogelijkheid te bieden het algemeen welzijn (salus universalis) te bewerken. De openbare welvaart zóowel als het
algemeen welzijn beteekenen op economisch gebied
de volkswelvaart, d.w.z. de bevrediging der -volksbehoeften met stoffelijke goederen naar de eischen der
algèmeene en openbare volkswelvaart.
Dit doel nu eischt samenwerking, gegroeid. uit het
gevoel van Christen samenhoorighéid. Arbeid vare allen,
ten bate van allen is dus het middel der ware volkswelvaart. .
. Dit eischt een harmonisch samenwerken van alle
sociale krachten, waarbij liefde en recht heerschen moeten in het productieproces, in het vormen der prijzen
en het vaststellen van het rechtmatig toekennen van
de vrucht der voortbrengst aan de medewerkers der
productie. Standsorganisatie zoowel als - bedrijfsraad
steunen dus op de organische gedachte der solidariteit
welke het individueele en het sociale in harmonische
verbinding brengt tot het bereiken der volkswelvaart.
Die organisatie van het economisch gemeenschapsleven, strevend naar organisatie van beroep en bedrijf,
eischt dus vooral eene psychologische en zedelijke socialisatie van alle medewerkers in het productieleven,.
om zoo doende aan allen recht te doen geworden . naar
de eischen van eenieders menschelijken arbeid.
Deze opvatting staat in scherpe tegenstelling met
de eischen van het egoïstische en vooral met de belooning van .het onverantwoordelijke geldkapitaal, dat
het arbeidende volk de rechtmatige belooning van den
arbeid ontzegt, alsook met de rechtsphilosophie van het
socialisme hetwelk de vernietiging der persoonlijke rechten op economisch gebied voorstaat en de macht-politiek
der enkelingen van het liberalisme verplaatst op sociaal
gebied, dat . streeft door klassenstrijd en egoïsme naar'
de dictatuur van het proletariaat, naar de verdelging
van het natuurlijke klass.envérschil.
De Christen-solidaristische sociologie erkent de
rechten van Staat en Individu, en zoekt door subjectieve
vermaatschappelijking der éríke-lingen, welke leidt tot
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standsorganisatie - en medewerking van den Staat; het
economische leven naar liefde en rechtvaardigheid in
te richten, en meer bepaald in het industrieleven de
verhouding tusschen ondernemer . en arbeider niet meer
te regelen naar de koude en onpersoonlijke verhouding
van Kapitaal en arbeid, maar . in den zin eener persoonlijke en verantwoordelijke samenwerking. van arbeiders
en ondernemers, om zoo door eene solidaristische arbeids- en belangengemeenschap den klassenstrijd door
beroepsverzoening te overwinnen.

Besluit. De gansche sociaal-philosophie van het
individualisme, in betrekking met de economische doelbestemming van het Staatsgezag, komt .op het volgende
neer : De gemeenschap ' is eene opeenhooping van enkelingen, wier - vrije handeling op economisch gebied
eene socialiseering van individuëelen welstand zal teweegbrengen, doch waar feitelijk de sterksten het absolute privaat eigendomsrecht benuttigend, als sterkste
partij in het sociaal verdrag de rechtsmacht in den Staat
vervormen en terugdringen ten nadeele van het grootste
getal der zwakkeren..
-

.

De sociologie van het moderne socialisme, in betrekking met de économische doelbestem.ming van het
Staatsgezag, offert feitelijk de rechten van den enkeling
aan de almacht van den Staat op. Het socialisme streeft
naar verwezenlijking van de algemeene volkswelvaart
door de algeheele socialisatie der productiemiddelen op
grond eener beperking der persoonlijke vrijheid, ten
gunste van een overdreven Staatsrecht, en eener onderworpenheid aan het Centraal gezag, dat de plaats inneemt van eerste . beweegkracht in - het economische
leven.
**
In tegenstelling met het individualisme en het communistisch socialisme, stellen wij 't zedelijke, organische
van den. Staat, wiens gezag de rechten van den , enkeling erkennend, het zwaartepunt der economische re-geling laat berusten bij den organisatiearbeid der en-
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kelingen, en als rechts- en welvaartslaat enkel dan tot
socialisatie en staatsbemoeiing overgaat, wanneer de
nood of het algemeen welzijn zulks verlangen.
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KADUIN.
Kaduin was een jongen die noch vader noch moeder meer had ; noch weekdaagsche kleederen noch z'ondaagsche ; die te Fie's sliep, zijn getrouwde zuster, en
de kleintjes in slaap wiegde ; die bij Kart op de hooischelf vernachtte als Fons, Fie haar man, hem afranselde of verdreigde bijtijds ; die overdag overal liep
op de kaai, op het dorp, in 'de straten en" in de kouters;
die geen woord kende van zijn Vaderons maar allerhande vloeken van buiten wist ; die vocht, die verweet
en toebak siekte en, man alleen, Kaduin was op de
parochie en Kaduin leefde.
De parochie,. dat was zijn -eigen wijde wereld waarin hij vrij en vrank ommedoolde ; hij' kende huizen en
menschen elk met . hun eigen uitzicht en eigenaardige
voorkomste ; hij wist waar en wanneer er iets te zien
was of iets gebeuren ging ; was overal bij, geloofde
zich overal noodwendig, vond in alles leute ; gaf aan
niemand rekenschap en liep - als de vrije, vogelvrije
Kaduin de dagen uit. .
Hij wist dat de paster en de burgemeester twee
menschen waren die niet mochten getempteérd worden ;
dat al de andere mochten gejudast worden en verweten ;
hij wist wat rondleurders er op de parochie kwamen en
van waar, wat voor voermans langs den steenweg rolden met hun wagens, waar zé afstapten en van welke
hij de kletsen bier mocht uitdrinken ; wie van de boeren
de rijkste waren, wie den zwaarsten siektoebak had,'
wie best kon ploegen, wie hardst op den velo rijden,
wie schoonst kon schuifelen .; op wiens kerre hij meest
mocht bijzitten, waar hij gernakkelijkst een boterham
kreeg, en waar het best was om aan het fruit te gaan
stelen.
Dat was heel zijn wetenschap en zijn kennis van
goed en kwaad ; al 't andere lag buiten zijn wereld en
buiten' zijn belangen ; hij verlangde niemendalle beter
noch slechter als het rustige voortbestaan van zijn dagen vol vrijdorp.
Waarom of van wie hij den kost kreeg was hem
onverschillig en het kwam nooit in zijn kop om dat te.
onderzoeken. Fie gaf hem 's morgens brood, 's noenens
,
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eerdappelen, 's avonds pap, en al 't gene er. overdag
meer bijkwant kreeg hij, .Of haalde hij van de boerenhoven.
Zijn eenigste bekommernis dat was 't verloop van
de seizoenen ; hij wist wanneer de zomer kwam en wat
de zomer meebracht aan zonne, weelde en rijkdom ; . hij
zag den winter komen met zijn vlagen, zijn sneeuw, zijn
ijs, en al zijn kwaadaardig- weder ; de winter, dat was
de verveling buiten, de triestigheid binnen bij Fie, omdat hij dan gedurig helpen moest aan 't .gesleur en 't
ongemak van haar huishouden, en omdat hij al dien
langen tijd moest verdoen in onlevende, stille verdrietige dagen. Toen voelde hij somtijds iets in hem ; iets
dat hem drukte en een poozeken peinzen - deed, en
droomen van onduidelijke, ordelooze dingen ; in zoo'n
droomstondekens . voelde hij dat hij geen vader noch
moeder meer had ; dat hij niet deed lijk de andere
jongens en dat het misschien op een keer, ook ging
uit zijn met zijn vrij bestaan. • •
Maar als de zonne daar - vanher zat, was Kaduin
ook alles vergeten ; met de laatste vuile - vlaag vloog
.zijn moedeloosheid mede, en met de zonne langs zijn
wegen, liep hij weer een nieuwe zomer in, een zomer
vol 'beloften en genot, vol vrijdom -en vranke dingen.
Maar, midden, in zoo'n hemeldag was het gekomen- : plots en onverwacht als een gruwzaam ongeluk,
als iets dat zijn heele leven ging omverre helpen en
kapot sleuren-. Fons was 's- noénens uit de fabriek gekomen en hij had tegen Kaduin .gezegd :
Daar is een postje open voor u in 't fabriek;
morgen moet ge mee ; ge hebt 'nu al lang genoeg op
de straat geloopen en 't is tijd- dat ge ook een beetje
gaat verdienen ; want met dien simpelen frank daags
.die de . parochie ons geeft voor u, doen we schade;
ge eet om twee frank op.
Nog nooit had Kaduin Fons zoo ijselijk kalm weten
klappen ; dat.. was op zijn hert gevallen met al den
last van een - ramp waar Kaduin geen ontkomen meer
aan zag ; hetgeen hij somtijds gevreesd had, was nu
neergeploft in één keer en met volle geweld, zonder
hoop op- verandering, en in een plots besef .zag hij dat
het uit was met zijn vrij Kaduinleven.
Hij zag nu ook in ;, dat Fons en Fie verdoold zaten
in de kinders, dat ze spaarzaam moesten omspringen
met de daghuur om de week zonder honger uit te leven ;
-
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dat hij, Kaduin, dat kon verhelpen met te werken- en te
Verdienen .; plat het hun een groote ontlasting zou wezen als hij, Kaduin, nog maar simpelijk zijn kost kon
winnen, den kost dien. hij nu tegen hun goesting hier
opat. .
Werken-, ja, dat wou hij wel, dat. moest er toch
eenmaal van komen ; maar waarom moest Fons dat
doen zonder hem iets te vragen of te zeggen, hem
zoo in 'n fabriek helpen ; hij . wist het van hem zelf,
dat ge in zoo'n fabriek een godsganschen dag op uw
zelfde pleksken moest blijven, zonder u te kunnen verzetten of te roeren ; dat ge daarbinnen geen lawaai
mocht maken, noch verwijten, noch tempteeren ; dat
het er zoo ongezond en zoo dof in was vol stof en
vuile vezeling ; dat ge daar niemendalle te zeggen had,
of dat ze u niet betaalden of wegjoegen.
Dan was hij liever koejongen bij de boeren ; daar
was toch nog vrijdorp en leven buiten' onder den zonne-'
hemel ; kwamen er dagen van labeur en lastige bezigheid, daar kwamen er toch ook van geluk en smokkelwerk met uren van nietsdoen en kwistige blijdschap;
'n boerenhof was geen fabriek en 't was daar zoo heelemaal anders van omgang en doening, dat hij nauwelijks aan de nieuwe bezigheid zou. geweten en verkend'
hebben dat er iets veranderd was in zijn leven.
De kost ; om den kost was het dat hij van Fons
-

naar de fabriek moest ; maar als hij zijn kost ievers

anders kon vinden dan had Fons daar geen • uitstaans
mede ;' hij gevoelde het • dat - hij te veel in tel wierd
in 't huizeken, dat hij een nijpenden last begon te: zijn
dat hij te groot wierd om te - luierikken en te loopen
leeg en ongebezigd ; al dingen die hij waarheid voelde
zijn ; maar naar de. fabriek gaan, 's morgens met halve
klaarte er in, 's avonds» met . den duisteren er uit, en
nooit geen vrijen hemel meer zien... neen, dat en zou
nooit of nooit gebeuren... dat ware zijn doodelijkste
verdriet. .
.Och 1 dat hij nu toch geen rondleurder gewonnen
en geboren was gelijk dat manneken met zijn blink en
zijn' houten spelden en • zijn rij:gkoord-en ! die • had een
leven ! dag in en uit langs de wijde wereld, • op zijn
doó gemakken den eerdbol rond als 't moest, "die zag
alles, die hoorde en beleefde alles ; ging van dorp tot
dorp, verdiende geld, ' kreeg eten onder weg, had een
pijp en toebak aan zijn eigen en 'een mes in zijn broek-

-
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zak... als 'een leven vol gloriedagen rees het leuren
plots . op in zijli gedachten, en in een spontane opwelling kleste hij dat droomleven vast en doorschouwde het met -immer stijgendé voldoening en verzuchting.
De fabriek, neen, nooit.of nooit ;... en toen sprong
het. er uit : .. . . .
Fons, •'k en ga niet mede...
.. , Dan hierbuiten zulle ! ge zult ge mij 't hert
niet. uiteten, gij luie lanszak !
Laat mij leuren, toe... met blink en houten
spelden en rijgkoorden, • ik . zal alles eerlijk afgeven dat
'k verdien en geheel den dag uitblijven, en ge moet
mij noóit geen eter' meer geven... toe Fons, als 't u
blieft. 1. .
Fons en Fie schoten alietweê . in een hertelijken
lat ,h ; minder omwille van het wonderbaar ambacht
dat Kaduin verlangde, als wel om de smeekende stem
van . den jongen dien ze . immer ruw en wild- hadden
weten zijn, en ongevoelig ..aan goedé of kwade behandeling ; ze bekeken malkanderen daar ze beiden ir! een
stommen . oogslag hetzelfde gedacht lazen, en daar het
hun minder om doen was uit zorg en bekommernis
met Kaduin zijn toekomst,' als wel met de ontlasting
van dien grooten nietsdoenden eter, zei. Fons "met -'n
gemoedelijke sterrime. .
Jongen, 't en kan ons eigenlijk niet geven wat
dat . ge doet, als ge uw kost maar verdient ; ge wilt gij
leuren. ? ons allemaal :gelijk, maar dan moet ge wachten
tot de naaste week, totdat 't prée is geweest in 't
fabriek, dan zullen wij u inspannen met leurdersgerief.
Als.. een blijheid, met. wonderbare leuten daarachter
vielen Fons zijn woorden over Kaduin ; gelijk de bedreiging gekomen was in een plotse' gruwzaamheid,. zoo
was nu weer de leute gekomen, . even snel, even geweldig, even wereldwijd... . .
En: toen kon hij het niet meer inhouden ; hij sprong,
danste, 'zong, joelde en deed gelijk een zot, greep__ Fie
vast en Fons, en de kleintjes, en maakte een lawaai
lijk de duivels ; een razende blijheid zat. in Kaduin,
die er uit noest:; een blijheid omdat zijn leven nu nooit
of nooit meer veranderen zou en dat hij immer vrij
zou mogen .rondloopen. • ..
Ce- kunt krijt ' ook meé_ doen, zei Fons ; kijk
op 't .:zolderken liggen. nog brokken ; 'k heb . ze 'nen
keer meegebracht -uit '.t fabriek ; wij zullen ze in reepe-
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lijngen zagen en in stekken en. ge verkoopt ze' vijf voor
'n halve stuiver...- daar liggen er wel voor tien. frank
alzoo !. .
Een plots voornemen dook in .Kaduin zijn kop _op,
de naaste week ?. . . dat duurde 'nog zoo lang !.-.. waarom van morgen af met geen krijt leuren ?...
Weet ge •wat, zei • Kaduin ; ... zie een zeel rond
dat haringsbaksken en 't krijt nog van avond gezaagd
en morgen met de vroegte ben ik al weg en morgen
avond heb ik 'nen dobbelen frank vast... he wat.
peinst ge ? 't Liep allemaal op wielekens voort ; Fons was
duivelsch gemakkerïjk om toe te geven ; 't was kwestie
voor hem van Kaduin kwijt te .zijn van 's morgens tot
's avonds ;. hij zou toch niet verhongeren langs • de
baan, en 't zou veel profijt in- 't "huizeken brengen ; .. .
en Fons zei ja, en ze zaagden - en ze nagelden . , en ze
zeelden, en op een half uur tijds stond zijn leurdersgerief. klaar 'tegen 's .morgens. : • . . .
En 's morgens in dag en dauw en 'floersen zónbeleven zette Kaduin uit, een andere wereld in.
Met een stouten stap en een ..tikje « preutschheid -in
zijn oogera ging hij voorbij de rij. kleine kotekens daar
hij in woonde ; de deurkens waren • meestendeels • nog'
toe en 't straatje -lag' nog stiliekens • en rustig in den
zomerschen morgen ; hij draaide langshenen de kerk
af en schoot zich de straat in waar de • boerenhoven
stonden . • . . .. .
Zijn baksken hing op zijn rug met . een zeel over
zijn schouder brobbelvol met witte krijtstekken geladen;
zijn muts. en zijn schoenen had -hij tehuis gelaten .; de
zónne deerde hem niet op zijn kop, en .'t was al warm
zand en grond in de straten voor zijn bloote voeten,
zomer in en zomer uit had hij alzoo geloopen" en,
buiten 't krijtbaksken op zijn • rug, was hij nog altijd
dezelfde Kaduin met den eigensten kop en: de eigenste
voeten van vroeger. . . . . . . : • .
Toch was er iets veranderd ; hij voelde nu dat hij.
dezelfde Kaduin niet Trieer was -ten opzichte. van menschen en huizen -; hij moest zich ondergaven nu omwille van den verkoop ; zijn verhouding -tegenover hen
moest nu ook veel deftiger zijn en , beleefder - r de menschen gingen hem. anders bekijken en anders . 'aanspreken ; hij gevoelde dat hij : een klein. stuksken. °was :ge_
worden van de groote brok menschenbedr jf ; zijn dag
-
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had een bepaald doel nu; zijn. gang en zijn . re-ize een.
bepaalde richting ; op andere tijden had de dag- gesloten met thuiskomen en slapen, nu was er iets bijgekomen : hij- moest • rekening. geven -van zijn doorleefden dag en weten te beschikken, van. voorop over
den dag van morgen. . • .
En de huizen kregen voor hem ook een ander uit-•
zicht ; daar waar hij -als straatjongen nooit had durven
binnenloopen, ..mocht hij nu, zonder. gevaar van verwijtingen of slagen, . binnenstappen daarvoor was
hij leurder ; daar waar hij gisteren nog als een jongen
van 't hof mocht binnenstormen, , moest - hij dat nu
gepast en gemeten en bezadigder en deftiger doen,
opdat de menschen zouden zien dat het gemeend was
met zijn leurdersbedrijf. Een dingen verblijdde hem :
hij kon op . vreemde parochies komen waar hij vrank
en vrij doen kon en naar hartelust . handelen ; parochies
waar ze hem niet kenden, waar hij . niemand kende en
waar • zijn verhouding met. de inzaten afhing van hem
alleen. .
Nu ging hij voorbij de smis. Met een luid geklop
op rinkelend ijzer luidde de smid den dag -open ; het
was . het eerste gerucht in de stilte van den zomermorgen, gerucht dat sprak van felle neerstigheid en
luid leven ; Kaduin zag de vonken van 't vuur omhoogvliegen aldoor de ruiten ; meteen schoot . het aanlokkende vertoog van het smisbedrijf door zijn kop ; de
smis dat was een bekoring voor hem waar hij nu algelijk voorbij moest : het beweeg van armen die hamers
heften en neerbonkten op gloeiende ijzerstukken, vanpeerden op wier pooten men de schroeiende ijzers paste
en nagelde, het getrek aan den blaasbalg die door
de kolen zóefde en vonken deed omhoog spetteren, het
maken en breken, en al 't wondere alaam dat er te
zien stond en te bezigen viel, waren al zoo . vele verlokkelijke dingen waaraan.. hij nooit ontsnappen kon,
en waar hij zoo geerne .naar gekeken had.
En die duivelsche spotter van een smid... hij was
blij Kaduin, nu dat hij meteen op zijn krijtbaksken
peinsde, dat hij ongezien voorbij was. . . bij - den smid
zou hij nooit of nooit met krijt gaan leuren, die zou
'hem kwade perten spelen en hem judassen lijk geen
een dat doen zou.
Nu was hij 't dorp uit ; de . straat wierd eeniger,
losser, en open ; de huizen stonden niet meer aan,
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eengereekt ; op hun alleenigheid, met hagen of grachten
rond, begonnen er «hoven te staan met tusschenin en
rommedom het bedauwde groen van meerschen en kouters ; met het koele gewuif van boomen en hullen, met
hoog in de lucht de blijde mare van een sterken zonnedag. Kaduin voelde een beetje bedeesdheid nu hij teweeg was zijn leurdersbedrijf . te beginnen ; een hapering, een halve beschaamdheid zakte over hem " nu da' t
hij zijn eerste hof op moest ; hij voelde een zwakheid
plots en ging het voorbij met de - verzekering : dat die
toch niet "zouden koopen dat hij bij die oude ezels al
te dikwijls aan 't fruit gestolen had , en 'dat zë hem
toch zouden voorbijzenden..
En hij wou geen mislukking op zijn eerste aanbod.
Daas woonde Jaarneven en • bij Daas was
thuis.
Hij ging recht binnen . zonder kloppen of. »belet te
vragen:; Wieze zat aan • den heerd bezig met koffiewater « af - te stoken met rijsthout ; " zij en had dèn lèurder
niet gehoord en ze snokte haar schielijk omme als ze
een vreemde. stemroe hoorde.
--- Dag Wieze !
Wieze pinkte den' rook uit haar oogen, keek zwijgend naar • Kaduin die zich lachend liet keuren en toen
Wel zeemenis, Kaduin ! zijtde - met krijt aar! 't
.
leuren ?...
,

-

-

.

-

Kaduin zette zijn baksken af ;

van eigen's he,

ne mensch moet toch let doen voor zijn snee brood !...
Meteen piepte de kamerdeur open en Daas kwam
er uit, zijn broek toegespend 1 barrevoets - en met zijn
verwerreld: haar over zijn voorhoofd "lijk dat hij uit zijn
bedde kwam ; al werkende aan • broek en hemde tord
hij lachend naar- Kaduin, keek eens in zijn balcsken
en in zijn gezicht en : .
Wat zijt de gij van zin man ; 'n krijtaffaire
.. .
begonnen dei ?
0 gij sloeber, zei Kaduin, weer vrank ` en stout,
omdat hij -bij bekenden stond, koop algauw. .all"em"aal
mijn krijt af, toe, en geef mij nen keer een sikke, jongen,
van uwen zwaren, toe. • .
-
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BOEKENNIEUWS.
ALBERT VERWEY : Proza, deel I en II.
Van Holkema en Warendorf, -en Em. Querido, Amsterdam,
1921.
Het worden dus weer tien bundels Verwey.
Naast zijn drie bundels « Poëzie », naast zijn « Vondel »
en zijn « Potgieter », naast zijn « Stille » en zijn « Luide. Toernooien » en naast kleiner werk nog, nu deze statige reeks,
die inzet met een paar, .zoo verleidelijk, dat we al dadelijk naar
't geheel verlangen. .
't Is eigenlijk de verzameling van Verwey's artikelen, in
« De .Twintigste Eeuw.» en in de thans afgesloten « Beweging »
geplaatst. Maar nu gerangschikt aldus dat men de heele aesthetiek van Verwey, of liever zijn heele wereld- en levens- en
kunstbeschouwing logisch te overzien krijgt. En dat wordt iets!
« De kunst om het leven » is steeds de stelling 'geweest
van Verwey. Zijn richting was een andere dan die van
Kloos, die verstarde in « l'art . pour l'árt », werd stilaan ook
een andere dan die van Van Deyssel, wiens levensleer althans
practisch te kort schoot, werd stilaan ook een andere dan die van
Van Eeden, die zich à1 te uitsluitend door een kwalijk begrepen zin voor de gemeenschap liet overrompelen. En zoo
zou 't nu de moeite bonen Verwey's « Proza » te beschouwen
in vergelijking met Kloos' bundels over Literatuur, met Van
Deyssel's « Verzamelde Opstellen », met Van Eeden's « Studies ».
Maar het parallelisme uitwerken kunnen we niet vooralsnog,
wijl van de tien bundels Verwey er nog slechts twee klaar zijn.
Maar . het wezen . van Verwey, den dichter-denker, is alree
gaaf aanwezig.
Voorop immers gaat hetopstel « Jacques Perk herdacht »,
en dat is al op weinig na een samenvatting van Verwey's
hoofdideeën : « de dichter », « de mensch », « de tijdgenoot »
zoo deelt hij in. De dichter is de vol-levende mensch, die
slechts ten volle leven kan als hij zijn tijd opneemt in zich
en hem- weet te beheerschen. - De evolutie dus van- « impressionisme » naar « expressionisme ». Want, alles wel ingezien, is
Verwey in zooverre bij ons een leider geweest dat hij de vader
van het expressionisme mag heeten. En hoe men nu ook zijn
dichtersarbeid beoordeele, dit is wel zeker : dat • zijn inzicht
het duurzaamste en vruchtbaarste is gebleken. Beurt om beurt
raakten immers de andere nieuwe Gidsers uitgepraat, . of. praatten ze zichzelven na. Enkel Verwey bracht steeds nieuwe dingen,
misschien niet altijd beste, maar toch steeds frissche, wijl ze
steeds opvingen de stroomingen van 't nieuwe. leven.
Van al de grooten, die met hem onze nieuwe letterkunde
wisten te stichten, is hij de meest socratische geest, en als
dusdanig ook de groote erfgenaam
zijninvereerden Potgieter.
Sterk wijsgeerig aangelegd, .zag hij steeds n de kunst een evolutie van het edelste leven, en hij befilosofeerde . zijn inzicht
zoodanig dat het steeds werd een hoogere levensmoraal, wier
-

-
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leer de zending had zichzelf en zijn volk gezond te houden.
Hoe mooi, hoe welsprekend zelfs, heeft hij den harmonievollen
mensch gered : aan de realisten het goed recht der, verbeelding
voorgehouden, aan de fantasten gezegd dat zè in de werkelijkheid hadden school te liggen ; aan allen verkondigd dat niet
enkel het verstand, maar ook het hooge, reine gevoel de wereld
beheer-scht. En aldus komt hij tot zijn fieren zet dat «: evenals
vroeger de geestelijke, de staatkundige, de man van wetenschap, thans ook de dichter een gezaghebbende plaats in de
samenleving opeischt ». . .
Laten we geduld oefenen en wachten op Verwey's wijze
van uitwerken tot de volgende bundels komen, maar degenen
die de « Beweging » hebben gevolgd weten dat ze niet zullen
worden beschaamd, en dat Verwey een der edelste leiders is
van den Nederlandschen geest. Ook een katholiek tijdschrift
kan zoo spreken, wijl we hier iemand hebben die eerbiedig
over den godsdienst denkt, maar wat al te gauw meent dat
de Kerk, ik bedoel de Roomsche, zich telkens aan politiek te
buiten gaat. Anderzijds mogen we deemoedig bekennen dat de
Kerk, had ze minder aan politiek gedaan, heel wat meer . groote
geesten in haar schoot had mogen opnemen. •_
Wil men . nu verder, om eenig denkbeeld te hebben van
deze eerste. beide bundels, ook de titels der hier verzamelde
opstellen vernemen, ziehier : .
« Jacques Perk herdacht », « Stijn Streuvels' - Minnehandel »,
« Dr A. Kuyper », « Karel van de Woestyne en de Paarden van
Diomedes. », « De Poëzie van Zuid-Afrika », « Robert ' Fruin »,
« Nine van de Schaaf », « Het Leven van Nicolaas Beets.», « De
kleine Johannes », « Jac. Van Looy's Wonderlijke Avonturen van
Zebedeus », « Machten van het Verleden », « De Camera een
Volksbàek », « De Richting van de Hedendaagsché- Poëzie »,
« Vereeniging van Kunstenaars », « Aug. Vermeylen », « Helene
Mercier », « Totius' Rachel », Prof. C. Heymans :. « Psychologie
der Vrouwen », « De Liefde van Bakhuizen », « Herinneringen van
Mr.' Quack >, . « L. Van Deyssel's : Uit het leven van Frank Rozelaar », « Leigh Hunt en zijn Vrienden».
. Als ik nu zeg dat de Potgieteriaan Verwey in Hildebrand
weleens « la petite bête » zoekt, dan heb ik van deze beide
prachtige studiebundels al het kwaad verteld , dat er .van _te
zeggen is. . D. W. .

The. Americanization of Edward Bok, the autobiography
of a Dutch Bols fif^V years after, with illustrations.
The Hague, Martinus Nyhoff, 1921. 470 blz.,
in linnen. band : fl. 7,50.
. .

Een gelukskind, die Edward Bok, ook met deze zijn autobiografie. Hij schreef ze in 1920, en vóór mij ligt de 11 é uitgave. . Deze uitgave heeft Bok, de Hollandsche jongen, zijn,
eigen Hollandsch land vereerd, en er dan .00k nog een inleidend
woord bijgevoegd bestemd voor Nederland.
De opgang van Edward Bok is die van zooveel Nederlanders, die, in den loop der laatste drie eeuwen, hun geluk naar
Amerika gingen beproeven. Maar voor zoover ik zie is geen
van allen zoo snel gegaan. Met zijn door de grillen* van 't fortuin
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beproefde ouders - landt hij aan te New-York, 7 jaar oud, in
1870. De Bok's hadden niets meer tenzij dat die kleine Edward
met het woord van zijn grootvader in ' zijn geheugen liep : het
geldt zoo te leven dat men de wereld een beetje schooner en
beter achterlaat.
Dat begon bij Edward Bok met een opstandigheid tegen
zijn Brooklynschen schoolmeester, die 't in zake calligrafie beter
wou weten dan hij : Edward dreef zijn methode door, en ze
werd stilaan op de scholen ginds dé methode. In zijn vrije uren
was hij, 10 jaar • oud, bakkersloopjongen tegen 50 cent per
week. Straks verkocht hij glasjes limonade langs de straat, en
als stenograaf komt hij, 20 jaar oud, in de firma Scribner.
Intusschen was hij van zijn lagere school af een razend • .verzamelaar van autografen. De kleine Bok wist toegang te vinden
voor zijn collectie tot alle grootti mannen van dien tijd : generaals en bankiers en presidenten, Longfellow en Emerson. En
bij allen, bij honderden, werd het kereltje ontvangen én maakte
hij los wat . hij hebben wou. Kostelijk is zijn verovering van
Generaal Orant's autograaf en van diens familieportret (blz.
,

-

21-25).

.

.

.

De kennismaking met al die grootén heeft hem een reeks
flinke porren gegeven op zijn weg naar omhoog. Zijn wilskracht
èn zijn zuinigheid, zijn rein en edel leven bracht hem eindelijk
waar hij alles oogsten zou wat hij thans bezit aan millitenen
in geld en in • roem : het editorship van« The Ladies' Home
Jóurnal, dat hij dertig jaar heeft gestuwd en dat hij bracht tot
een maandelijkschen afzet van 2.000.000. exemplaren.
Het is op stoffelijk gebied het record der tijdschriften over
de wereld. Maar zijn zedelijke zending heeft hij niet minder
flink opgevat en uitgevoerd. Hij is, langs de moeders en de
vrouwen en de meisjes heen, de groote opvoeder geweest van
het land van den dollar tot iets beters dan den • dollar : tot
veredeling en verfijning van het Amerikaansche leven : Hij heeft

de « aigrette » verbannen omdat ze den dood kostte van zooveel broeiende vogeltjes ; hij heeft de Niagara-falls gered " die
door electrische speculeering werden bedreigd ; hij heeft het
Amerikaansche home en de Amerikaansche drawing-room -helpen stichten ; hij heeft horidërden Amerikaansche steden verlegen
gemaakt met hun leelijkheid en hun vuilheid en ze doen -wedijveren in zin voor schoonheid en volksgezondheid.... -. .
Een van Bok's sterkste zetten met zijn Ladies' Home Journal
was immers de strijd tegen de ..viezigheid in de • Amerikaansche
steden ; Lynn kwam het eerst aan de beurt. Een storm van
verontwaardiging : Lynn's walgelijkste pishoeken kwamen in
fotografie onder de oogen van . millioenen lezers. Andere steden
kregen hun beurt, Bok's eigen Philadelphia ook... Woeste dreigementen van wege de geschandvlekte besturen. Bok verpinkte
niet eens. Maar de schande en de stank werden weggeruimd:
En zoo heeft deze groote vriend van Roosevelt bewerkt
met zijn damestijdschrift evenveel 'als Roosevelt zelf heeft bewerkt met zijn presidentschap.
is er . in de zelfbewustheid van . Bok, zooals ze blijkt uit dit
boek, ook iets als ijdelheid ? Ja, maar het boek is zulk een
dborloopennde inspiratie van sterke en hooge levensleer dat men
zélf'^èen godsgezalfde zou moeten zijn om zulke menschen hun
.
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greintje zelfbehaaglijkheid niet te vergeven. En laten we alvast
hier van vergeven niet spreken, waar enkel plaats is voor bewondering bij wat die Hollandsche jongen, thans " 59 jaar oud,
heeft gepresteerd.
Wij wenschen Bok, bij 't op ruste 'gaan, ; nog veel jaren,
die hij, de menschenvriend, wel zal weten te vullen zooals 't
hoort. Wil hij, die 't zoo guitig kar! zeggen, nu ook • een mop
voor 't slot, of liever 't vertoon van Bok die een bokje schiet.
Laat hij, die bij zijn prachtig Engelsch, zijn Nederlandsch niet
heeft verleerd, nu ook nog een klein beetje Fransch . tot zich
nemen : Dan zal hij, waar hij zoo'n plezier heeftwanneer
de bediende « Twain » met « Taine » verwart, zichzelf niet langer
blootgeven bij diezelfde anecdote met « Ancient » in 't Engelsch
te schrijven« als .hij den . titel opgeeft van . Taine's « Ancien Régime ». Stiptheid immers is, naar Boks' belijdenis, een der groote
makers van zijn fortuin en zijn faam geweest. Waarom zou hij
niet even stipt zijn als hij titels aanhaalt van Fransche meesterstukken ?
Uitgever Nijhoff heeft zijn werk verzorgd als geen Engelsche
collega het beter zou doen. Dat zijn we. trouwens . van hem
gewoon. D. W.
,

AUGUSTIN COCHIN : Les Sociétés de Pensée et la
Plon-Nourrit, Paris.
Démocratie.
7 fr. 50.
De schrijver van • dit boek sneuvelde op 't slagveld in 1916.
Hij liet een werk van ruinen omvang over de Fransche Revolutie,
onvoltooid. Hij werkte eraan toen de oorlog uitbrak, maar deed.
zonder aarzelen 't sacrificie van zijn werk en van zijn leven
aan zijn vaderland: De voltooide hoofdstukken werden onder
bovenvermelden titel* uitgegeven ; en al is het werk niet volledig, toch is het zeer belangrijk. Het werpt een scherp licht
op zekere kanten- der Fransche Revolutie. Schrijver legt er zijne
theorie uiteen over de Sociétés de Pensée, die hij verantwoordelijk maakt voor al de gruwelen, voor den echt sátanischen
kant der Revolutie. Die vereenigingen, waaraan meestendeels
advocaten en • encyclopedisten deelnamen, — « les philosophes », gelijk men ze noemde -- werkten in 't donker ;
schermden niet met waarheid en werkelijkheid, maar met leége
theorieën ; togen ten strijd, eerst bedektelijk, weldra openlijk,
tegen godsdienst en gezag ; hun werk was niet opbouwend .
maar afbrekend. Dank zij- Voltaire was die « république des
lettres », zooals de naam ging, weldra eene macht : « Des 1770,
la république des lettres est fondée, organisée, armee, et inti=
tuide 'la cour. » In haar schoot, wordt « Le Grand Orient »
geboren, de voornaamste dier vereenigingen, en die weldra alles
in handen. zal hebben. De vrijmetselarij is met die Sociétés de
Pensée geboren. Hare aanhangers waren toen gelijk ze nu nog
zijn... « Le philosophe », erkende noch meester, noch dogma,
hij was onverdraagzaam van natuur, bereid tot alle dwingelandij.
Taine, in zijn groot werk « Les Origines de' la' France "contemporaine », heeft de eerste 't mysterie van* 't' verschijnen, het
zegevieren, het weldra alleenheerschen der Jacobijnen in 't licht
gesteld. Maar hij heeft het niet opgeklaard.
;

..
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Dat vraagstuk op te lossen was het doel van Augustin
Cochin ; wat hij ons meedeelt in deze enkele hoofdstukken is
reeds van groot belang.
Zijn boek is 't werk van een denker en van een • geleerde.
T. D.
Het is boeiend en tevens leerrijk. •

Dr C. J. GEERS :- Cervantes' de Doorluchtige Vatenspoelster. Mij voor goede en . goedkoope Lectuur, Amsterdam, 1921.
Van de twaalf « Novelas Exempláres » die ' de schepper van
« Don Quixote » bundelde voor de onsterfelijkheid is de meest
bekende « La • Gitanilla » bij ons als « Spaensch Heydinnetje »
door Vader Cats zoo populair gemaakt. Maar van de eigenlijke
« schelmenverhalen » zijn er onder * die twaalf , veel echter modellen. Wie Spaansch leest zal b. v. niet gauw vergeten noch
het « Coloquio de los Perros », noch « Rinconete y Cortadillo ».
Maar ook al de andere verdienen' ons nader te worden gebracht.
Onder de guitigste koos Dr Geers . « la ilustre Fregóna » : dat
beeldschoone meisje, dat zich in de herberg, waar ze dient,
boven alle verleiding houdt, en dat, nu ze straks 16 jaar is,
door haar rijken vader wordt gehaald en uitgehuwelijkt. Natuurlijk aan een der beide studenten-rabauwen die de. hoofdtypen - zijn van die novelle, waarin 't er zoo benard toegaat,
maar waarin alles zoo godbegenadigd goed uitkomt op heerlijke
bruiloftfeesten. Niet al de humor is van blijvend soort, maar
Cervantes' • optimistische menschenkennis komt weer prachtig
tot haar recht. Alweer een goede daad van de 'Wereldbibliotheek, zulk werk te verspreiden. D. W.
..

-

-

MAURITS •SABBE : 't Pastorken van Schaerdycke.
`
2de dr. 1921.
Van Dishoeck, Bussum, 1919,
Terwijl de meesten onder ons nog beduusd en bedwelmd
bleven onder den jarenlangen oorlog, en 't joviale gebruik van
hun pen zoogoed als . verleerd hadden, is al dadelijk de schrijver
in Sabb.e weer opgeveerd, en als 't ware met opgespaarde
werkkracht kreeg hij zoodra twee romans; of althans twee
zware novellen, . klaar. .
Vooreerst « het Pastorke van Schaerdycke ». Goede zielen
zullen wellicht een beetje -schrikken bij 't waarschuwend voorbericht. Bedenk eens, die gentlemanlike Sabbe die fluistert :
Quand ce livre paraitra, le pédant le .sifflera, 1'ignorant le frondera, le bigot le damnera, mais le sage le lira, d'autant qu'il
1'amusera et peut-être l'instruira... Maar 't is heusch niet zoo
erg. En zeker zou de kwezel het bizonder bont moeten maken
om hef te laten komen tot een verdoemenis.
Van datums is. er nergens sprake. Maar het zal wel een
18e eeuwsch verhaal wezen, en Schaerdycke zal niet ver van
Brugge gelegen zijn.
Schaerdycke . heeft een pastoorke uit de duizend. Een pastoorke dat stil zijn plicht doet en zijn goede werken, .dat niets
afweet van politiek, en dat zijn vrijen tijd aan zijn bloemen
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gunt, -en aan die bloem van een meisje, Jozynke, . het nichtje
van zijn meid, dat hij opleidt in ' eer en deugd.
Ook Fiete, de meid, heeft haar aandeel in de opvoeding
van Jozynke, zoóveel te meer daar ze een- pastoorsmeid is zooals
er vele zijn : heetgebakerd en' niet licht van haar stuk te brengen. Haar methode schijnt er op uit te zijn om Jozynken ook
tot pastoorsmeid op te leiden, en ze waakt dus bizonder tegen
alles wat Jozynkens hart mocht storen.
't Pastorke denkt er anders over, . en meent - dat het voor
een braaf en mooi meisje geen kwaad kan, ter verpoozing in
de heiligheid, een onschuldig praatje met een even braven jongen
te slaan. Al zij die jongen ook nog Coddebiers, de kreupele,
die " elk jaar met zijn poppen, zijn < spel van personnagiën_»,
naar Schaerdycke komt. Want die manke gaat lang niet mank
in zijn geest, en 't pastorke mag graag zien dat. Jozynke den
verstooteling aantrekt. . Het leven is een doorloopende 'oefening in de werken van barmhartigheid, en wie weet -of niet
zoo'n werk van barmhartigheid voor Jozynke jegens Coddebiers is weggelegd. .
Maar Fiete 'wordt furie bij zulk . een vooruitzicht. Wat
denken ze wel dan : Jozynke heeft educatie, en Jozynké kan
Fransch als de beste, Fransch van 't pensionnaat.
Dat heeft ook opgemerkt Jonkheer Adhemar d'Arastro, heere
van Schaerdycké, ' raad-pensionaris 's Lands van den Vrijen;
en ' Jozynke wordt naar Spiegelhove gelokt, als c dame de
compagnie ». Die meneer van adel, die door zijn zuster Agláë
wordt vertroeteld als een decadenten-Romein opdat hij ; toch
niet zou huwen, weet het kind te verleiden. Het minnespel wordt
door Aglaë ontdekt en Jozynke wordt schandelijk weggestuurd.
Naar de pastorie durft ze niet terug ; • en zoo geraakt ze in
de stad, in een huis van schande. Arm Pastorken ! Arme Coddebiers ! Arm Fiete ook, en arme schoolmeester, die beiden
medé een deel van de schuld dragen.
Adhemar intusschen smeert maar door, en wascht, ten
overstaan van 't Pastorken, zijn adellijk reine handen. Dit
tooneel, en 't Pastorken dat het onweer ontvlucht in de kerk,
is van 't fijnste door Sabbe ooit geschonken.
Maar Coddebiers zoekt tot - hij Jozynke vindt. 't Pastorken
gaat ze verlossen. Een moeilijk geval.; en dan ook literair
niet . zoo bizonder geslaagd. Maar 't gerecht dat Coddebiers
beet pakt en zijn poppen, dat toovergoedje, verbrandt, is weer
mooi ; en 't slot is heerlijk : De dood van 't Pastorken, op
zijn terugtocht van den schoolmeester, en Coddebiers die Jozynken naar 't klooster brengt.
Er is atmosfeer in Sabbé's werk. En de imponderabilia die
zijn werken maken tot cultuurschetsen zijn, blijkens dit boek,
ook aanwezig als hij den toover van . zijn West-Vlaámsche
volkstaal ongebruikt laat.
Sabbe is geen man van tendenz. Maar hij belet ons niet
na te denken. Hier en daar loopt 'nog wel een Adhemar met
langen of minder langen naam, en * er zijn nog • wel Dozijntjes
ook. En pastoorkens als dat van Schaerdycke 1 Ik dénk dat we
er vele zullen hebben als eenmaal de « petits vicaires » tot
grijsaards zijn gegroeid. . D. W.
-
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MAURITS SABBE : 't Kwartet der Jacobijnen. A. J.
Van Dishoeck, Bussum, 1920.
-

Weer een boek van Sabbe over Brugge. Ditmaal niet het
Brugge dat hijzelf heeft gekend ; • maar Brugge, zooals zijn vader
het zag en meemaakte. 't Kwartet speelt immers in de jaren
1850 en '60. En we krijgen dan ook het liberale Brugge in
al zijn vrijzinnige naieveteit en in al zijn smakelijk fransquillonnisme. Die liberale Franschgezindheid wekt niet enkel, in
Sabbe den humor van dat kostelijk soort dat we van dezen
schrijver gewend zijn, maar ook den strijdlust van zijn besten
tijd als Vlaamsch Beweger..
Het zou misschien niet zoo kwalijk zijn bij dit werk van
Sabbe eens terug te denken aan Conscience's «*Burgers van
Darlingen ». Beide romans gaan immers op dezelfde periode
terug. Maar dadelijk wordt men- gewaar dat Sabbe's menschen
zich • bewegen op een hoogei . reliëf. Die van Conscience immers
zijn er van Kortrijk, en die van Sabbe zijn er van Brugge.
't Verschil, in eigen Brugsche waardeering, van den provincialen
nacht men den grootsteedschen dag..
Of halen de leden van 't kwartet niet gezamenlijk hun
naam uit Parijs ? En, elk op zichzelf, vertegenwoordigt niet
Dr Mabesone de Parijzer geleerdheid, en Quatremeire de Parijzer flirteerkunst, en Van Waefelghem de Parijzer socialiseering der nijverheid ? Enkel Neys is een Vlaming, en des te fijner
een prachtexemplaar wijl deze leeraar in 't Latijn een romanist
is die dweept met Horatius. Maar niet minder dweept Neys met
de jeugd en met de Vlaamsche toekomst. Die beide hebben zijn
hart veroverd, zoo dat hij zijn kansen verbeurt bij Ida, Mabesone's dochter, die telkens . juist bijtijds aan den greep van
Quatremeire en Van Waefelghem ontsnapte. De intrigue van
't boek ligt in Ida's weervaren, en is eigenlijk minder geslaagd
omdat er nogal wat herhaling mee gemoeid is of althans het
weerkeeren van gelijkaardige toestanden. Evenmin is Sabbe
in . zijn kracht waar hij de massa moet - bewegen als bij de
Conscience-betooging door Neys op touw gezet, of bij 't oproer
in Van Waefelghem's fabriek. Maar de roman heeft nog hoedanigheden genoeg : de typeering van Quatremeire te midden
van zijn spinnen, van Van Waefelghem en - zijn moeder zich
verwarrend .in hun vrekkigheid, de heele Neys idylle, ' de
schets der neven-personnages : die heerlijke Marie Louise, Sam-son, de knecht, en Veronica, 't oude vrouwtje. Deze verschijning
vooral is treffend. Al lezend almaar door hadden we ons afgevraagd : Maar voelen menschen zoo sympathiek als Dr Mabesone dan niets van het ééne noodige ? Eindelijk, op blz. 240,
is het erplots : .
« Dokter Mabesone kon haar niet laten voorbijgaan zonder
een praatje te beginnen.
— Ha ! Dor is onze brave Veronica ! Hoe is 't er mee ?
— Hoe zou 't er mee zijn, meneere.? antwoordde de oude
vrouw, gevoelig voor de vriendelijkheid van haar meester. Oud
worden, meneere den dokteur. Eiken dag 'n beetje stijver en
strammer. Mor 'n mensch en mag dor nie' te vele over practizeeren. Dat is de . gang van de weireld !
:

,
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De rustige gelatenheid van' haar woorden trof dokter Mabesone.
— Zij-je-gij nie' triestig os je .dorup peist ? Zou-je hier
nie' liever nog wa' langer bluven ?
-- Wel, dokteur ! sprak Veronica lachend. We gon ons
an 't gras vasthouden, zo lange of da' • we kunnen, mor os
't moment dor is van ons pakstjie te maken, - en gon we wynder
nie' tegenstribbelen. .'k Hein ik m'n tijd gehad hier up de
weireld. En 'n. was 't hier olledage geen kermisse, 'k ,en beklage
me toch nie' van der geweest 't hein, en 'k hope da' 't het
gunter boven ook goed gón hein...
Dokter Mabesone begreep volkomen het troostende van die
hoop en de gemoedsrust die daardoor in die eenvoudige, oude
vrouw leefde. Hij wilde haar in die hoop sterken.
--- Je go 't. gij zeker goed hein gunter boven..., moedigde
hij haar . aan.
-- 'k Peinze 't ik toch wal, meneere. 'k En hein nooit
iemand te kort gedoon. 'k Hein oltijd goed vo' m'n kienders
gezorgd en m'n meesters goed gediend. Dor go gunter nog
wal 'n platstjie vo' mijn overgebleven zijn. Samson lacht wal
een beetjie os ik hem dorvan spreke, mo' je meent hij da' toch
nie', meneere... Wovoren zou'n we anders up de weireld geweest zijn ?
Dokter Mabesone meende in die laatste woorden een
klacht tegen haar lot te hooren en ondervroeg verder :
-- Je 'n hei - je dor ton toch nie' van te belooven g'had,
Veronica ?
--God bewoore me da'k zou klagen, meneere .! Mo' 't
leven 'n is toch geen lachediengen. Zie, dokteur, ging ze voort,
g'heel mijn leven zit hierin... .
En ze wees hem op haar kerkboek, dat ze doorbladerde
om allerlei santjes en doodsbeeldjes te laten zien.
Dat is hier ''t santje van m'n eerste communie — den
eenigsten dag van uprecht geluk, meneere.. Al de andere zijn
triestige gedenkenissen. Hier hei-je 't doodsantje van m'n man
zolliger. Hier da' van m'n moedere en m'n - vodere... En hier
van Poltjie, m'n oudste kiend, da' 'k verloos os 't nog. mor
tien joor 'n was:.. En dat hier is van Charles, die veroengelukte op z'n werk... En dat ander hier is van Gusta, die
in 't kinderbedde van. heur eerste gestorven is... Je ziet het,
dokteur, 't was 't eene na 't andere, mó' zelden wa' goeds
ziekte, zorgen en sterven. Ze zijn ollemolle weggegoon... Wovoren zou 'n z'hier geweest hein, os 't niet en was om 't in
't ander leven beter 't hein. Ons Heere is de dood, lik of da'
't in m'n kerkeboek stoot, mo' hij is ook de verrijzenisse.
Terwijl Veronica zoo sprak wierp het late zonnelicht een
gouden schijn om haar heen, 't Was als een Bijbelsche lklaarte,
die om haar leefde. » . .'
Ik weet veel mooie bladzijden in 't Kwartet, maar zal 't
iemand verwonderen als ik de bovenaangehaalde de mooiste
acht ? D. W.
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J. KLEYNTJENS en Dr H.E. KNIPPENBERO : Napoleon Imperator, geïllustreerd ; Paul. Brand, Bussum,
1921 ; 285 blz. ; fl-. 2,50.
Bij dé honderdste verjaring van Napoleon's dood -verscheen
in Brand's « Witte Bibliotheek » dit populariseerende boek over
Napoleon's levensbedrijf. • ..
Het vervult geheel zijn zending. Duidelijker voorstelling
van Bonaparte's geest en werk verscheen in ons' Nederlandsch
tot heden niet. En alles zoo methodisch, bijna àl te . zorgzaam
ingedeeld, want aldus raakt Napoleon's genie wel een beetje
zoek.
Het spreekt vanzelf dat in - dit katholiek werk een .ruim deel
is gegeven aan Napoleon's -uitstaan met de Kerk en aan het
zedelijk- en godsdienstig gehalte van den grootgin keizer. Maar
ook met teekenende en soms heel smakelijke anekdoten zijn
de samenstellers niet zuinig geweest. En zoo wordt dit boekje,
waarin • heel wat wetenschap • is verwerkt, tot een - bizondér
onderhoudende lectuur. Ook de platen zijn goed gekozen én
behoorlijk geslaagd. Al grijpt het slothoofdstuk over Napoleon's
karakteristiek • niet zoo erg diep, toch . zijn de lijnen getrokken
met voorzichtigheid en kiéschheid. En. het samentrekkende oordeel zal door velen worden beaamd : « Eer en heerschzucht
hebben Napoleon verblind en hem ten val gebracht. Als werktuig in Gods hand wrocht hij veel goeds, maar na zijn zending
tot tuchtiging van het vergoddeloosde Europa ' te hebben volvoerd, boette hij voor zijn zware levensfouten in een vernedering, grievend als slechts weinigen op deze wereld ondervonden.
Sint Helena was zijn loutéringsoord. » L. P.
-

;

IS. -QUERIDO : « Napoleon ». Mij voor goede en
goedkoope Lectuur, Amsterdam, 1920. 106 blz.
fl-. 0,40, .
In 't vooruitzicht van het eeuwfeest bracht ook de reeks
« Handboekjes Elck 't Beste », een Napoleon-nr.
Men zal zeker van Is. Querido geen zuiver historisch portret
verwachten. Dat is het ook niet. En met het hem eigen brio
beweert Querido dat een zuiver historisch . portret van een
groote als Napoleon niet mogelijk is. Of eigenlijk nog erger.:
Een ding is er uit dit wirwarrende gekletter van tegen elkaar
inhakkende oordeelrechters te peuren : het feit dat er, in engeren zin, absoluut geen historische waarheid bestaat ».
Querido geeft u dan ook een , Napoleon zooals hij hem
ziet ; en tekort aan Napoleon-cultus' zal men hem niet aanwrijven. Maar de virtuositeit van het boekje schuilt in de
scheldfrazes waarmee Quérido de • belagers van ' Napoleon's
grootheid overstelpt. Met dit alles blijft het hoofdstuk « De
Tragiek van Napoleon » toch een reeks indrukwekkende bladzijden. L. P.
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ALICE NAHON : Op Zachte Vooizekens. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1921.
-

Een tweede bundeltje van de begaafde dichteres, en eigenlijk een beter dan het eerste. Zwakke gedichten bieden deze
bladzijden niet. En de gelatenheid • van het ziekelijk meisje is
gegroeid tot een zielesterkte die zich zoo mooi weet te "uiten
als ze op zich zelf reeds is. Want deze zachte vooizekens bergen
een . moed, dien men niet krijgt voor men op zijn lippen heeft
leeren bijten.- Die zooveel karakter heeft en daarbij voelt wat
een vers is, mag flink op weg heeten om zich te uiten in
schoonheid. En tot uiting van schoonheid is Juffrouw Nahon
hier telkens gekomen. Zoo is « Aan een Zwerver » bizonder
gaaf, en op « Fantasia » zal de- Vlaamsche Beweging beslag
leggen als op een der beste verzen door haar ingegeven.
D. W.

ARTHUR VERHOEVEN : « Vijf liederen van ingetogen
stemming. Woorden van J. Simons.
'k Had er reeds menig gunstig . woord over gehoord, en
voorwaar, nu ik ze ingezien heb, 't is inderdaad schoon werk.
Zóó kende ik A. Verhoeven niet, en wat hij ons hier voorzingt is als een weelderige bloesem die een rijken oogst voorspelt. 'k Weet niet hoe 't komt maar 'k herlees op 't zelfde
oogenblik in Nr 1 onzer veelbelovende Muziekwarande, hetgeen
A. Moortgat daar zoo bezadigd-kalm in 'neerpent : « Gedichten
-met stoute gedachten en schitterende beelden zijn hoegenaamd
niet de beste voor de muziek. Zware, wijsgeerige, afgetrokken
verzen dienen béslist versmaad te worden. »
Niet dat de alleszins prachtige verzen van J. Simons aldus
mogen be- . of veroordeeld worden, . -maar of ze zoo heel ver
afstaan van 't gene Moortgat < versmaadt » ?.. .
Dus, geen tekst voor den componist ? —
Och, jawel, als deze 't. wagen wil. A. Verhoeven heeft
't gewaagd, en rechtuit, voor zoover 't kon lukken is 't gelukt
en goed gelukt.
« Naar het licht » bevalt me 't meest. 'n Sierlijk breede lijn
in de melodie, . diep en .vroom. Ze heeft u seffens 'te pakken en
laat u niet meer los. Er is daar 'n climax in die u meêvoert,
willens-nillens, van de innigste soberheid naar de ontroerende
jubelkreet van
« die . ziel die eens de zege haalt,
haar hulsel juichend breekt en straalt
in 't schitt'rend licht der eeuwigheid. »
Als - begeleiding daaronder, de droomende, diep-gedragen
akkoorden die daar drijven als de nenufar, die met haar « open=
plooien in 't zilver licht, en eindelijk meêjubelen ,in de grootsche
orgelakkoorden die doen denken aan de schitterende eeuwigheid.
« Heilige nacht », alhoewel juist neergeschilderd, schijnt me
niet zoo vloeiend en natuurlijk ; 't laatste zinnetje echter is een
juweeltje van diepgevoelde teerheid.
Gij vielt, .o Jezus » voor gemengd koor, zal voorzeker
-
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ingrijpen, alhoewel het wil voorkomen dat de diepe zin -der
woorden daar aan Verhoeven nog al wat last moet veroorzaakt
hebben. .
Niet zoo breed van lijn, noch zoo diep aan harmonieën als
nummer 1, voel ik toch heel wat meer voor 't « Eerste
Mislied », dat alleszins zulke plechtigheid goed vertolkt.
Eindelijk « Nu een gebed voor 't Land ». Er is daar misschien meer gemoedelijkheid dan ingetogenheid in, maar 't is
weer de Verhoeven, die « Naar het Licht » heeft gezongen. Hoe
ridderlijk-fier dat « Harop, en hoog den Leeuw » zonder de
gewone ruwheid op dergelijke teksten ! Jammer dat de gang
der melodie als het ware gebroken wordt door dat talmen op
het woord « falen ». •
Kortom, schoon, degelijk werk, ons lieve Vlaanderen ten
volle waardig. Van zulke toonkunstenaars mogen we 't grootste
verwachten, en God gave, dat er zoo nog meer opstonden om
« Liederen te zingen van ingetogen stemming ». 'k Kan niet sluiten, en 'k zeg het in allen eenvoud, zonder me af te vragen
of 't niet goed . zou zijn, voor wat aangaat Nrs 2, 3 en 4 dezer
liederen, het artikel te herlezen dat A. Moortgat schreef in
« Muziekwarande » van Januari,. over « De tekst in de vokale
muziek ». L..DEBRUYN.
-

-

AANBEVOLEN BOEKEN.
FLOR. PRIMS : « Het Arbeidsvraagstuk », 2 uitgave;
fr. 0,60. — Boekhandel van het Verbond - der Studiekringen,
Antwerpen. .
8

Ï E. H. VAN DER HEEREN, .S.. T. D.: «De Geloofwaardigheid der vier Evangeliën », Nrs 9 en 10 der Godsdienstige 'en
Sociale Trakten ; fr. 0,75. -- Boekhandel van het Verbond der
Studiekringen, Antwerpen.
De Bibliotheekgids, orgaan van de Vlaamsche Vereeniging
van Bibliothecarissen en Bibliotheekbeambten, onder redactie
van Lode Baekelmans, 4imé • De Cort, R. Lamberty, N. Van
Ooyen, 'Aug. Ossenblok en Prosper Verheyden. Verschijnt maandelijks, behalve in Augustus en September, abonnementsprijs :
fr. 15. Redactiesecretaris : Lode Baekelmans, Valkenburgstraat,
8, Antwerpen.
-

Muziekwarande, tijdschrift voor muziekminnende Vlamingen.
Beheer : 127, Em. Jacqmainlaan, Brussel. Algemeen leider :
Em. Hullebroeck, Gerststraat, 28, Elsene. Hulpsecretaris,: L Lambrechts, Kunststraat, 51, Gent. Stichters-medewerkers : A. De,
Cort, Brussel ; Jos. De Klerk, Haarlem ; Joh. De Maegt, Brussel ;
Eug. De Ridder, Antwerpen ; De Vynck Jr, Gent ; Em. Geets,
Mechelen ; R. Ghesquiere, Halle ; J. Houben, Brugge ; Arth.
Meulemans, Tongeren ; A. Moortgat, Tieghem ; Andre M. Pols,
Antwerpen ; Dr Rutten, Hasselt ; Dr Maur. Sabbe, Antwerpen;
Floris Van der Mueren, Leuven ; Osc. Van Durme Temsche ;
J. Van Nuffel, Mechelen ; • Arth. Vuilford, Brussel. - Verschijnt
maandelijks ; abonnementsprijs : 15 frank. •
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W. DE JONGH en A. G. VAN POELJE : Beknopt LeeS-) ta
boekje der Vaderlandsche Oescbi~denis en der 'Algemeene, voor ·
zoo~er. deze da~rmede in onrniddellijk verband staat. ~ Slot':" ~
stukje : 95 bIz." ft. 0,85.
.
.
:+
tD.
""'t

K. VELDKAMP: Nieuwe Versjes en, Wijsjes, cijferboek.j'..fJJ
1ste en 2de deeltje, elk: fl. 0,40.
o
""'t
o
JAN LIGTHART en 1-1. SCHEEPSTRA : «Dicht bij huiS'»')

S·

voorloopervan «De Wereld in », Iste en 2de stukje, 20 druk; ~
elk: fl. 0,65.
?
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VOOR DE VLAAMSCHE JEUOO :

l{. YA~ DEN DEVER: Kempische Vertelsels, geillustreerd { ~
door M. Pieck,
.
;;
S. CLAES-VESTER: Vertelsels uit het Schoone Hemeltljk, ~
met een .teekening van Sam, De Vriendt.
\~
P. CHR. ASBjCERNSON en jORGE;N MOE: «Vertelsels g.
uit het Hooge Noorden»~ vertaald door M. 'E. Belpaire. ,O~illus- tD
treerd door Sam. De Vriendt, '
. co~
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M. E. BELPAIRE : Christen Ideaal gevolgd van Liefderozen I
geplukt in de Legende der H. Eli~abeth. 3 uitgave, - ' Ant- ..
werpen, N. V. e Het Vlaamsche Land », 1921.
>
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ALLERLEI.
Paus Benedictus. - Stilaan .begtnnen er hier en daar in de
vijandige pen; wanklanken op te stij gen tusschen de algemeene
loftuigingen, die de gansche wereld door verkondigd worden
ter eere van 'den overleden Paus,
Vooral zijne houding tijdens den oorlog wordt aangevallen
en nochtans het is om die houding dat hi] schier door aUe '.

landen van' de beschaafde wereld geroemd werd.
Wie een .klaar denkbeeld wit hebben over de handelwijze
van den overleden Paus, raadplege de volgende brochuurtjes,
door het werk der Oeloofsverdediging verspreid :
Benedictus XV, zijne wijze. houding tijdens den oorlog,
door 'P. J. Van Mierlo, S. j. Prijs: t fro
"
Paus Benedictus XV en de oorlog, 'door P. Pauwels, o. p.
Prijs: 0,40 fro
.
Beide zijn verkrijgbaar op het bureel der Oeloofsverdediging, Ploegstraat, 23, Antwerpen.

De bekeerlng van Dr Van Eeden. - Dr Frederik van Eeden
behandelt in « De Amsterdammer» de verschillende brieven, .die
hij na zijn bekeering ontving :
. .

?
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« Een ..curieus verschijnsel 'is, dat er zooveel anoniemen bij
- zijn en dat al die anoniemen staan aan de contra-zijde,. Wat
beteekent dat ? Is het angst, dat ik hun naam openbaar zal
maken ? Wat voor - pleizier zou ik daarin kunnen hebben ? En
wat voor overtuigingskracht zit er in de onderteekening met
twee kruisjes, of « namens velen », of anonyme ? Hoe kunnen
menschen zoo onnoozel zijn om daarvan succes te verwachten ?
Aan de contra-zijde staan ook eenige wartaaischrijvers, halfwaanzinnigen of querulanten, zooals ieder publicist ze kent. Dan
zijn er een paar renegaat-priesters, wier brieven droevig en
niet zonder bitterheid zijn. Ik geloof, dat de meesten, ondanks
goeden wil, overwonnen zijn door hartstocht. Dat zij hun hooge
roeping opgaven, hun geloften schonden, is eigenlijk niet zoo
erg als dat zij de gelofte aflegden zonder sterke en diepe
overtuiging en zonder voldoende zelfbeheersching. Nu ergert
het hun als leeken tot het geloof worden getrokken, dat zij}
de gewijden, roekeloos verwierpen.
. « De eenvoudigste prettigste brieven zijn natuurlijk wel de
hartelijkste gelukwenschen door personen, die al vele jaren het
voorrecht genooten • lid van de katholieke Kerk te zijn, hetzij
geboren en opgevoed in dat geloof, ofwel -- en dat zijn de
mooisten -- er toe overgegaan op •volwassen leeftijd.
« De eenige min of meer komieke figuur was een protestant
die bij zijn gelukwensch de attentie • verzocht voor zijn mooie
bijbeluitgave. « Mooi en niet duur. Werkelijk een koopje. »
« Er zijn ook bij de pro's orthodoxe hervormden, die zich
oprecht verheugen, ondanks een geloofsverschil dat ik door deze
toetreding tot de Roomsch Katholieke Kerk zoo krachtig uiting
heb gegeven aan mijn religieuze gezindheid.
« Contra's zijn er natuurlijk veel meer en de lectuur is minder
verkwikkelijk. Een vinnige dominee zegt omtrent mijn besluit:
« Het is niet een daad van uw geweten, niet een « ik kan
» niet anders ». Het is een toegeven aan uw lijdelijk mysti» cisme, uw werkelijk sentiment, • uw wazige dweeperige artis» tiekerigheid. » .
Maar deze zelfde vriendelijke • psycholoog die zoo goed
de roerselen mijns harten meent te kennen zegt verder :
« Het eenige wat u noodig hebt is een volkomen overgave
.
» aan God. » •
Nu, dat zegt men aan mijn kant ook. Zou ik dominee daar
misschien nog eens ontmoeten ? .
Ik zal mijn lezers niet lang bezig houden met hetgeen mij
door de ongenoemden is geschreven. Een vindt mij wegens
mijn geestelijke afdwalingen reeds lang een verloren man ; een
ander zegt geërgerd te zijn door wat hij noemt de poppenkasterij, de grootste reclame-bedriegerij, pure ijdelheid, enz.
Het • komt mij voor, dat dit verwijt van ijdelheid en lust
tot reclame, dat mij juist door de onhebbelijksten het sterkst
wordt aangewreven, vooral toont, dat de ongenoemde schrijver
zelf aan die driften onderhevig is. Als hij, • zooals ik, elke openbare behandeling van deze intieme zaken uiterst pijnlijk vond,
dan zou hij de neiging daartoe niet in een ander veronderstellen. De gedachte, dat ik er plezier in zou hebben, veel
genoemd te worden en gerucht te maken, kan alleen opkomen
bij iemand die dat plezier begrijpt en aan die neiging lijdt. »
-

.

-

-
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De « Mercure de France » van 1 Jan. 1922, geeft' als Nieuw.jaarsgeschenk aan zijn lezers een artikel van Leon Pascal over
de Vlaamsche Beweging.
De allermooiste bladzijde is deze : « Nous voici •• en présence du malentendu fondamental, qui domfine toute la question
flamande et la rend -insoluble : Seul le programme d'émancipatfón intellectuelle du parti libéral peut apporter aux régions
flamandes le remede aux maux dont elles souffrent ; mais ce
parti ne s'est jamáis préoccupé de s'attacher les couches, profondes. de la population flamande, et, est resté, ce fut son malheur et Ie principe de sa déchéance, un parti uniquément
recruté dans les classes bourgeoises ; or, dans la Wallonie, elles
sont indifférentes au mouvement flamand, et, dans les Flandres;
elles y sont hostiles, • parce que francisées. Par contre, - le parti
catholique, qui, lui, est tont-puissant, est empêché par " un
intérêt majeur de toucher au • régime de l'enséignément dort
la réforme serait la seule mesure efficace pour le relèvement
économique et social des Flandres. Afin d'échápper à cette nécessité, les gouvernements catholiques. ont sans cesse eu recours
à des palliatifs, aux plus grossiers subterfuges et ils ' ont de
la sorte porté. la question flamande à son état d'acuité actuel. »
;

-
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Nieuwe Uitgaven van Hei Vlaamsche Lanc
Lange Nieuwstraat, 82, Antwerpen.
VIER IDEALE PRIJSBOEKEN.
I. — Bij het iaaîende turJvuur, door SAMUS MAC MANUS.
Vertaald door E. H. Arth. Coussens.
Veel lersche schrijvers hebhen die vreenid-mooie ziel van
hun volk uitgediept en blootgelegd. Sommigen zijn er heerlijk m
geslaagd. Sommigen hebben dit gedaan in breeder opgezette
werken, met aangrijpender, sterker analyseering. Niemand echter, dunkt me, heeft het vermocht over alles, wat met het
volksleven aldaar samenhangt, zoo ongemeen aantrekkelijk te
schrijven als deze geboren volksjongen.
Wat « The Chicago Citizen », jaren geieden over hem
schreef, is door de werken, die hij sindsdien nog heeft uitgegeven, steeds meer waar «#ebleken : çSamus Mac Manus jjs./verujjk
de echtste en best! lersche Verteiler. Niemand is er, die hem
als zoodanig evenaart. Zijn humor is onuitputtelijk. Zijn zonnigblije of teer-aandoenlijke verhalen zijn allen zoo door en door
lersch : zoo rein en fielder als de riviertjes zelf ,die springen
uït de heilige brönnen van Erin. »
Uit het voorwoord van E. H. A. COUSSENS.
Ing. fr. 4,25. — Gek. fr. 5,—
II. — Regenboog. Vijfde vermeerde druk door HUGO VERRIEST.
Ing. fr. 2,25. — Gek. fr. 3,—
III. — Op Wandel. Vierde druk door HUGO VERRIEST.
Ing. fr. 3,25. — Gek. fr. 4,—
Het werk van Pastor Verriest is een kostbaar bezit.
IV. — Onze Priester-Dichters.
Deze bloemlezing is uitsluitend gewijd aan de Zuid-Nederlandsche levende priester-dichters ; zij wordt bijeengebracht
en ingeleid door den uitstekenden dichter en critikus Eerw. Heer
JORIS EECKHOUT.
't Gold al te lang als axioma, dat een priester geen knnstenaar wezen kan ! 't Werd zelfs den genialen Guido Gezeile
onder den neus geduwd ; 't werd, nog in 1913, herhaald in de
Wereldtentoonstelling van Gent, door niemand minder dan Frederik van Eeden !
Deze bloemlezing mag wijzen op den weelderigen bloei
der poëzie bij onze priester-dichters !
Werden opgenomen, gedichten van : Hugo Verriest, Karel
Blanke, Jac. Muyldermans, Alfons Mervilüe, Eug. de Lepeleer,
Aug. Cuppens, Jan Winters, Amaat Dierick, Julius Valckenaere
(Horand), Lodewijk Adriaensen, Arthur Scheins, Delfien van
Haute, Cyriel Verschaeve, Alois Waigrave, Caesar Gezeile, Emiel
Fleerackers, Jozef de Voght, Jan Hammenecker,-Valerius Mahy,
Arthur Coussens, Antonius Thans, Léonce Reypens, Clemens
van der Straeten> Joris Eeckhout, Maurits van Hoeck en Hubert
Buyle (Gery van Heiderenberg).
Allen zal dit boek wezen : een blijde schoonheidsveropenbaring !
Ing. fr. 4,25. — Gek. fr. 5,—
fl Doe uwe bestclling onmiddeUijk aan : « Boekhî'.ndel Het
Vlaamsche Land», Lange Nieuwstraat» 82, Antwerpen.

GEZELLE'S LEERAARSCHAP TE ROUSSELARE.•
DE POËSIS. 1857-1859.

1. --- In de school.
Sedert 1854 had. C uido Gezelle zijne krachten geoëfend: en zijnen geest voorbereid. Wij hebben hem
gezien, (1) met liefde lezend en studeerend : de antieken
van Griekenland en Rome, de dichters der H. Kerke, de
oud-Vlaamsche schrijvers, de Engelschen en andere
vreemde grooten. ; wij zagen hoe hij, sedert zijn eerste
jeugd de volkstale liefhad en boven , -alle . gemaakte tale
verkoor, wij weten dat hij ten volle bewust, zijn deel
had uitgesteken in de algemeene beweging die in dien.
tijd. opkwam, tot herstelling der Oud-Christelijke kunst,
onder de geniale leiding van mannen als de Pugin's,Mon.
talembert, Viollet-le-Duc, Jos. Alberdingk Thijm. Bethune ; die hij bijna alle persoonlijk en van dichtbij kende.
Het deel, door hem gekozen was : Christen-Vlaamsche
wetenschap en dichtensehap te doen heropleven in
Vlaanderen, in zijn eigen volk.
Nu was hij (2) aan 't hoofd gesteld van die klasse
der Humaniora, waar de verbeelding en het gevoel der
studenten meest en best gelegenheid. vinden tot vorming
en groei. Nu zou hij voor goed zijn levenswerk beginnen, en, eens begonnen, zou hij 't ook in andere omstandigheden voortzetten en voltooien. .
Van deze lijn gaat 'hij niet meer af : ChristenVlaamsche waarheid en schoonheid, in en door zijn eigen
volk, in en door de tale van dat volk.
Hij verschijnt in die klasse en gaat . recht op zijn
doel af : herstellen wat de Renaissance, de Hervorming,
de invloed van Frankrijk en Fransch in zijn worden
(1) In het voorgaande hoofdstuk De. eerste leeraars jaren
te Rousselare, uit het Leven van Gezelle, in voorbereiding.
(2) Op aanbeveling van Mr Wemaer, zijnen vriend, directeur int Groot Seminarie, noemde Bisschop Malou hem tot professor te Rousselare in 1854, met het inzicht hem later in de
Poësis te brengen. Kanonik Faict, vroeger Superior, sedert 185E
Vicaris-generaal, was deze benoeming toegedaan. Als Superior
was Faict vervangen door Z. E. H. Augustinus Frutsaert.
: '
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verhinderd en grootendeels, hoewel nooit gansch, vernietigd hadden. Daartoe wou hij -aanstonds aansluiten
met de bronnen : oude tale, oude dichters. Alle waarheid, van waar zij ook kome, is met Christendom te verzoenen ; valschheid en leugen, nooit :
« ... -'t eigen Vlaanische lied
Geen valsche dichtpatronen,
geen vreemde, oneigen klanken, niet
als christen-Vlaamsche tonen ! »

•

De Moeder en Meesteres van alle kunst is de Natuur. ;
wordt zij vergeten, kunst en poëzie worden doode vormen. Kijkt dus en luistert naar de natuur : naar de
blommen, de bosamen, de vogelen en andere dieren.,'
naar den mensch. Alle andere beschouwing is maar mid=del- en weg tot het leeren luisteren naar, tot het verstaan
van de menschenziel, levende schakel tusschen de natuur,
en 'God. .
Luistert naar den mensch als hij spreekt. De taal
is ook natuur en waarheid ; en • de reden waarom wij
oude talen moeten leeren, is daarmede in verband :
« Meestendeels bevatten onze jongens niet waerom
men -latijn en grieksch moet leeren ; om hun zelven niet,
maer als sleutel ' tot den toegang van het dichterlijk
schoone, tot beschaving van onze eertijds barbaersch
!gewezen spraken... Laet ons vrij gaén baden in die vrije
talen van. eertijds, en daeronder reken ik ook de onze,
schoon ze oneindig lange jaren onbeoefend zij geweest.
De talen zijn schoonst bij hunnen oorsprong, maer var'
al de ouden (ten tijde van Hameer leefden onze vaders
toch ook) zijn 't maer die grieksch of latijn gesproken
'hebben die wij nog kunnen hooren spreken in de schriften die God ons door zijne eigene 'priesters om vele
.hooge redens bewaerd héeft. » (3)
De ouden, de antieken worden dan niet uitgesloten
'tot het herstichten van Vlaamsche dichterlijkheid, geenszins : « Laet onze Christen-Vlaamsche dichtschool ' dé
:oude voorbeelden niet verstooten, laet ons ook onze
« reis naer Roomen doen » ik zoÈ wel als gij, en de hei^densche kunst zij heete nu alzoo aen Kristus en
:aen Vlaendren onder den voet brengen. » (4) Dat was
,

-

,

-

. (3) Brieven • van Gezelle aan een zijner oud-leerlingen.
Vlaamsche Kunstbode 1906.
(4) Ibid.
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dezelfde leering, voor de dichtkunst, als die hij uit de
schriften van St "Carolus ' Borrdmaeus vertaald had, voor
de christene' 'bouwkunst ».
-« Bemerkt dat alle onkerkelijke luister, alledaagsche verbeeldingen, of dingen die te vele trekken op de
wlerken van de heidenen, moeten uit de kerke blijven.
Niettemin, dat en belet het aanveerden niet, in den bouw,.
van iets dat zou in den Dorischen, Ionischen of Corinthischen stijl gemaakt - zijn, noch van eenig ander dier.gelijk werk, indien 't beschouwen • . des bouwmeesters
zoo vereischt. » (5)
Natuurlijk niet, ziet slechts de aloude Christen ba-.
silieken te Rome en in Italië, ja tot in Germanje en Gallië toe. .
De ouden zijn hem dus getuigen van de menschelijke ziel en van hare kunst, . in dien alouden tijd toen
onzetalen nog onbeoefénd waren en toen het" menschdom nog nader stond bij de onbedorven wijze .van de
natuur te zien en te voelen en haar uit te 'beelden door
talen die ten andere met de onze van éénen stam zijn.
Maar zoo de « heidensche » sieraden uit de kerke moeten, zoo ook de heidensche navolging, goden en godinnen, uit onze christen-Vlaamsche poësie :
-

-

«- In Vlanderen "slaat de beek beur lied
al zwemt er geen Naladen,
en zuutjes zingt de wind in 't riet,
ofschoon we Eool versmaden.
De Maan, bij ons, is geen godin
Maar 't beeld der zuivere Maget...
.

... en Philomele zingt er zoet
al heet zij Nachtegale. (6)

Als de Ouden ons zullen geleerd hebben wat wij van hen
kunnen en moeten leeren, dan zullen wij « christenVlaamsche tonen » zingen. En die moeten wij halen in
het christendom, en in Vlaanderen. Dus : naar het Evangelie, naar de Levens en Legenden der. Heiligen, naar de
Liturgie, naar de zangen. der Kerke en der Heilige Dich(5) R. d. H. I. 91.
(6) Inleiding van Dichtoefeningen.
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ters, naar Oud-Vlaanderen met zijne christen gedachten,
't zij geboekt, 't zij levend op de tong van het Vlaamsch
sprekend volk.
Een onderwijs dus van zaken ; wel te verstaan niet
alleen van stoffelijke aanschouwelijke dingen in natuur
af kunst, maar zaken. ook uit de geestelijke, uit de verstandelijke weteld, al waar zij maar te vinden zijn.
Dat waren de beginselen van Oezelle's onderwijs.
Wij zullen nu ernaar trachten, de toepassing daarvan
in zijne leering te vinden, en hem daarna ook te volgen
als leider en opvoeder der jeugd.

,

Over den algemeenen gang van zijn onderwijs bezitten wij de getuigenissen van eenige zijner leerlingen.
Zij komen hier op hunne plaats, eer wij tot bijzonderheden en tot eene. beoordeeling overgaan.
Hugo Verriest
« Het was het medetrillen, het medezinderen, het was het
bespieden, het belonken, het • genieten der Oude Meesters, en
der overprachtige natuur.
« Het was het voorzichtig proeven, met lange lippen en
stralende oogen, van lateren dichtvloed, van de middeleeuwen,
van nadere tijden en van onze dagen.
« Het was het beproeven van onze eigen macht en veerdig-

heid uit ons eigen wezen.
« De Dichters werden ons een onuitsprekelijk genot.
« Wij lazen de Grieken : Homeros, altijd voort, altijd voort;
Aischulos en Sophocles...
« Wij lazen de Latijnen : minder Virgilius, meer Flaccus
en wel meest zijne brieven en hekel, Plautus, Terentius, Juvenalis en andere.
« Wij proefden Dante, Tasso, Francesco d'Assisi, B. Fra
Jacopone da Todi en Alfonso Maria de Liguori...
« De Spanjaards en La Serafica Madre Santa Teresa de
Jesu...
« De Engelschen : Shakespeare en Burns en Moore en Longfellow...
« Noorsche Dichters, Duitschers en Platduitschers, en de
Oude Vlamingen, van Maerlant tot Pater Poirters toe. Al de
dichters straalden door onzen bewonderenden geest.
« Met de boeken niet alleen :
Een geheele wereld van poësij, de ware, die wij zagen,
..
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-adie wij hoorden, die . wij voelden, ontwaakte en stond, op het ge''wink van zijnen bevenden vinger, op rondom ons...
...« Daarmede was zijn werk geen uitleg van plan en gang,
. geen passen in voorbestaande vormen, maar als het ontwekken
en voeden van jonge krachten... - Hij dwong onze gedachten-. los,
onze gevoelens los, onze taal en onze spraakveerdigheid los en
§bracht ons tot den bloei van eigen wezen... Al wat ons leven
vervulde hief hij in de hoogte en bedichtte. hij. Tot de boeken
toe en edeler prentenschoonheid die hij • onder onze oogen lei,
waren onderwijs en hooger genot. > (7)
f

-

Gustaaf Verriest zegt daaromtrent hetzelfde over
nclen keus der dichters. Hij zegt erbij :
« Voor. de oude talen, en bijzonder het grieksch, gebruikte
Gezellé twee soorten van lessen : bij de eerste ging hij buitengewoon langzaam voorwaarts, overal dringend in het wezen
..der woorden. Bij de andere lazen wij ter loops, met juist zooveel
vertaling als nood deed, en hij liet ons den dichter zelf aan:schouwen.... Bij deze loopende lezingen werd' de strenge giam:matica slecht bedeeld, en niet ten onrechte : Immers de hoogere leergangen der humaniora zijn voor iets anders be:stemd !... (8)
-

Karel Callebert :
« Van den eersten af liet Meester Gezelle den ouden slenter, voor hetgene zijne lessen over tale . en taalkunde -aanging.
Hij vergeleek het onbekende, nooit bemerkte, met . het gekende
•hij opende het verstand ; hij leerde zelve zoekei, vinden en
vergelijken..Hij leerde ons studeeren. »
.

-

Jan Callewaert (9)
« Gezelle deed zoo wonderlijk de schoonheden uitkomen
van de , schrijvers die wij lazen, 'en wij lazen er vele, uit vele
talen Latijn, Grieksch, Noorweegsch,. Zweedsch, Deensch..
Spaansch ; bijzondérlijk Italiaansche... Toen hij aan wat nieuws
'begon, gaf ons eerst eenige uitleggingen ter inleiding en daarna was 't lezen, altijd maar lezen. ... Elk had zijnen Shakespeare en vele andere Engelsche boeken.... al zulke boeken als
:Dante en Klopstock... » (10) .

-

(7) Vlaamsche koppen 1.I. 140 en vlgde. 209 en vlgde.
Vrgl. Voordrachten.
..
(8) D. W. &B. 1902. 309 -en vigde.
(9) Priester. Overleden als Directeur : van 't klooster te
Sweveghem.
(10) Caes-Gezelle. Guido-Gezelle. blz, 73.
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Robrecht Willaert (11) schrijft :
.

« Recedant vetera, nova sint omnia. Deze woorden aan gewijden en hoogverheven zang eerbiedig , ontleend, zijn de korte.
en albevattende schets van ons schoolleven in de klas van
Poësis. 't Was eene • wezenlijke vernieuwing van gansch het
schoolwezen. Spraak- en stijl- en andere regels of prcece'pta,
letterkundige ontledingen, in een woord, bijna al wat tot alsdan.
toe in de humaniora alleen burgerrecht gekregen had, wierd,
zonder vitlust of versmading eenvoudig-weg onverlet gelaten._
Wij leerden in veel ruimere ináat dan het programma voorschreef, de latijnsche en grieksche dichters lezen en verstaan.
Onze Meester was een kundige vertaler .: woorden en wendingen van de eene taal tot de andere over-. en aaneenbrengend,
zoodat -hij, via analogiae, . den latijnschen of griekschen tekstbijna letterlijk in 't vlaamsch kon weergeven. En dat alles werd,
naar gelegenheid, door allerhande geleerde begrippen van .taalkunde opgehelderd en veraangenaamd. Voor de lessen van
vlaamsch of fransch had hij het bijzonder - gemunt op de school-werken. Ik herinner mij niet dat hij ooit een fransch stuk, dicht«
of proza, ex pro f esso, letterkundig heeft uitgebreid. Hij leerdeons denken en gevoelen en eigenzelvig zijn. ; hij. opende vooronze jonge oogen gansch nieuwe kimmen, die later met meer-der klaarheid en zekerheid zouden kunnen doorpeilen, om verdere ontdekkingen - te doen. » (12)
„

Men ziet het : wat zijne oud-leerlingen als algemee-nen indruk hebben bewaard, veertig jaar na hun poësis:klasse, komt wel overeen met hetgene wij, volgens de.
beginselen en de gedachten van Gezelle nopens kunst
en taal, reeds uit vroeger jaren, mochten verwachten.
Zij konden dat toen niet weten, en hebben er later wellicht niet aan gedacht ; zij zagen de feiten -en.ondergingen den invloed. De geschiedenis van Gezelle's eerste
studie- en leeraarsjaren toont de oorzaken. Hij behoorde}
tot zijnen tijd, hij was een der vooruitstrevende leiders,.
langs zeer eigenaardige wegen, van de christen kunst-.
beweging in de jaren 1850.
Laat ons nu eens hooren, hoe zijn klassen er wet
mochten uitzien.
(11) Priester. Een der lievelingen van G. Primus in de Re-.
torica, professor, pastor, kloosterbestierder. Rustte te Yper en
overleed in Frankrijk binst :den oorlog... 1916.
. (12) Uit handschrift : Gedenkboek mijner studieën, mede-gedeeld aan schrijver.
-

..
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Men kan ten naaste bij nog een ' denkbeeld hebben
van Oezelle's leering, door de vele en' zeer verscheiden
-opstellen in Rond den Heerd, waarin hij, slechts 6 of
`7 jaar na zijn professoraat, over talen, schrijvers, oudheden. en natuur te handelen heeft. Zonder vrees ons te
bedriegen, mogen wij die opstellen als trouwe naklanken
van zijn leeraarswoord aanzien.
Volgen wij dat voor zijn omgang met de schrijvers.
Homeros was hem de eerste en grootste onder de
-ouden, « de vader aller . dichteren »
« Homeros immers, wiens zoon hij ook geweest zij
-en waar ook geboren, hadde in zijn hoofd al het weten
en de overlevering, de schoone en. de groote gedachten
van zijn volk, hun strijden en lijden, vechten en winnen,
alles bijeen verzameld en geleerd, « en van zijne tonge
rolde dit altemaal, zoeter, gezeid en gezongen als honing..
Geheel de wereld, zelfs die geen grieksch en kunnen,
weten van zijne spreuken « uit zijne volheid hebben wij
. al ontvangen.. » (13)
. Ook lagen Homeros' zangen altijd, ook later, op
mijne schrijftafel, en bij allerlei gelegenheid komen hem
woorden, zaken en beelden uit den Dichter . voor den
,.geest. en uit de pen.
Somtijds las hij, wij hoorden 't van Professor Vernest, traag voortgaande en verbeidend bij de woorden,
• die hij danu deed leven door hun aanraking met eigen en
andere talen.
Dat kan hij wonderbaar. Rond den Heerd, Biékorf
en Loquela geven daar voorbeelden van die hoogst aantrekkelijk blijven : .
« Rhodon, rhoo, rosa, komen overeen in beteekenisse gelijk vloeien, bloeien, bloed en bloeme of blomme, te
weten in de grondbeteekenisse van lucht- of waterbeweginge, en ik vermeene * zeker te zijn dat rosa in 't latijn, rhoda of rhodon in 't grieksch, rooze in' 't vlaamsch
.en blomme, bloeme, bloeseme, bloeien bij on,s zoo veel
te zeggen " is als rieken, reuk geven. Daar bloeit hier
iemand, is de gemeen; uitroep als men in 't gezelschap
'bij de eerste reuke geware wordt dat er stoffe aan 't
veunzen of aan 't verbloeden is, zoo men zegt.. Dus zou
de rooze van geheel den Roomschen Griekschen en Duitschen kant van 't menschdom, den name`ontvangen heb-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

,

(13) R. d. H. I. 371.

-
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ben: van.. de bloeiende d. i. de geurige, de welrieJende,,

of. de blomme . bij uitnemendheid, de koninginne allerblommen. •» (14) •
« Van het letter-element st maken alle talen.
eene menigte van woorden ,die altemale eenen zweem
van. standvastigheid hebben, o. a. het grieksche woord
stulon waarvan andere talen.. style, stijl, etc. etc. gemaakt:
hebben, bèteekent eenera staander, eenen steefel, eenen
staf, eenen stijl ofte deurstaander, enz. Daarom heet
Sint Simoen stylites, omdat hij boven op eenen stijl of
kolomachtigen torre zijne woonste hield, Nu, 't is ge.-.
weten dat de ouden o. a. op waschtafelkens plachten -te schrijven, en daartoe gebruikten zij plathoofdige priemen,. waaraan zij ook den name van stijl gaven ; 't waren inderdaad staande pennen, die men dikwijls, naar .de•
vermaninge des dichters, hoofd neerwaarts op de -wasta- .
blette zette en over end weer bewoog, om 't misschreven woord weer effen en uit te wrijven : » . stylo
verso !... (15).
« De Grieken zeiden pempe of pente tegen 5,
en zoo wij van vijf, vijftig maken, zoo maakten zij van
pente :. pentecostes, vijftigste ; dit hebben de Hollanders
nagedaan en pinksteren gezeid. Damaar, de Latijnen wisselen veelmaal de grieksche p in qu, zoo maken zij van
pe, qua ; van pó, quo en van pempe, quinque of kinke
of cince, cinq in 't fransch ; dat hebben wij ook nagemaakt, en zoo zeggen wij Cincsen of, nièt de dobbele
letter x, Cinxen, dat is : de vijftigste dag. Bemerkt wel,
dat vijf en vijftig ook een is met pempe, en waar een aangeasemde uitsprake voor pemptig, of funftig, zoo de
duitschers zeggen. (16).
--- « Udor in .'t grieksch ; udus, ad a, unda, in 't latijn ; wand, vattn, water, in de noorsche talen zijn zooveel woorden of woordvormen en verwisselingen van - één
en 't zelfde grondwoord, die het vloeibaar ' element be-.
teekenen, waarop de schepen varen. . .
Nu, daar bestaat een dier dat van God geschapen
is om in het water te leven.... geen wonder. dat de oud-.
indische taal, waarvan - onze Europeesche talen mede-af- .
komstig zijn, nudra gezeid heeft tegen dat waterdier, en.
't grieksch, enudris. In Spanen... hoort men nog heden--

-

-

(14) R. d: H: I1. 138.
(15) R. d. H. III. 253.
(16) R. d. H.- II, 118.
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daags nutria ; overal elders als ,in .Spanjeu schijnt men
de oude nverwisseld te hebben tegen 1, oftewel men
:heeft het woord van zijne n - geheel en gansch vrij ..ge:sproken : Zoo vindt men lutra in 't latijn, ludria, ludra,
rlodra, loutra in 't Italiaansch, loutre in 't fransch . ; otter
in; 't vlaamsch, in 't duitsch, in 't engelsch ; utter in De: nenmark, en odder in Zweden. •» (17)
Alzoo voor de woorden.
En voor de zaken, in de woorden vervat
« Koonoops zeiden de grieken (tegen de mugge of
.mezie) dat scherpmuil te zeggen is, -om hare gedaante
zeker en haar stekken, waartegen men in zuidersche
landen het meziefloers, het Konopaion of 't conopaeum
uitgevonden heeft, en nog gebruikt. Holofernes lag on-der zijn conopaeum, zijnen wijn latende verwlaaien, als
Judith hem een hoofd minder miek. Bij ons heeft. het
-conopaeum zijn overhangend floers verloren, en is een
.:simpel rustbedde, een canapé geworden, zoo men in 't
Fransch zegt. 't Verhemelte waaronder men 't Allerheiligste draagt, wordt ook, en beter, conopaeum geheeten,
:schoon 't niet enkel en dient om muggen te weren. Wie
.ouden nu gelooven, zonder uitleg, dat de canapé naar
.de muggen genaamd wordt ? 't Is nochtans alzoó ». (18)
Of anders nog :
« Trepó wil zeggen keeren, in 't oud grieksch, en
daarvan maakt men tropos, nen draai, en tropaion....
wat is dat ?
Hewel, in 't vechten, •daar 'de vijand keerde en wweg'liep, dat hiet men tropos, en de' gemakkelijkste maniere
op die plaatse te bestemmen, in 't houtland, was een
boom schenden, of dé takken breken, zoo de jagers nog
doen om hunnen weg of iets anders weer te vinden. 't Is
• dus bekend, dat er ten teeken van oorlogskans en overwinningen boomeis alzoo kennelijk gemaakt wierden, en
dat men op de stompen van de -takken wapens hong,
" helms, roklijf, enz... zoodanig dat de boom bijkans het
uitzicht kon hebben van een gewapend krijgsman. Dat
_ziet men in - onze Cathedralen over de graven van krij gs'helden nagemaakt, in 't marbel of in 't brons, en dat heet
men tropaion, trophée. Het eerste tropaion, voor zooveel
.ik het wete, werd gemaakt van Ulysses en Diomedes,
-

-

.

-.

-

,

-

(17) R. d. H. II. 220 of Uitstap in de Warande.
(18) R. d. H. H. 7. of
•»
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zoo Homeros beschrijft, in den tiensten boek van zijne
Iliade aan vers 465, met de wapenen van bespieder Do-.
lon. Ulysses trok, zegt Homerus, « Dolons wezelvellen.
hoed af, zijn ombuigenden boge en zijn lange lainsie nam
hij, en hij deed ze op eene Murikê, daarbij doende een
kennelijk teeken : samengegrepene . rieden en weelderige—
takken van de Murikê, opdat het hun niet en ontginge,
wanneer zij door den snelgaanden zwarten nacht zouden.
terug komen.
En dan huns getweën. altijd voorts, door wapens enzwartliggend bloedslijk, zingt hij. » (19)
In Homeros tijd, koning Davids en Salomons,
voerde men op de schepen zware bonken steen, en bieslapers heet
zen koorden, waarmeê men die steenen
in den grond liet om het schip tegen°
ze -Homeras, (20)
te houden. » (21)
En dan, de beelden
« Homeros hiet zijne koningen Poimenas laón, (22)
schaapherders van de volkeren, en langs . de deure van
dit oud menschengedacht dat bij de Joden, een herdersvolk, algemeen en zeer volksbewind was, is Christus binnen gekomen, en heeft hij bezit genomen van - de 'wilde.
kracht van 's menschen inbeeldinge. Wat schoon ende
volstandig . beeld van hemelscher en aardscher naturen,
en hoe gepast voor den ziel- en-lichaam, geest-en-stof-felijk wezenden mensch ! Christus is , de herder, de geloovigen zijn de schaapkens, de weide is de kerke,het voederde leeringe, de makke is het kruis, de wolf, Satan... Hoe-.
wel moesten die arme heidenen dat al te male vatten en.
verstaan, bij wie het herdersleven nog het dagelij ksch'
leven was, en welken eerbied en - gevoele ik niet als ikievers langs de kanten van Vlanderen eenen herder zie,
met zijne honden, die traagzaam vooruit gaat en op de'
witgewolde menigte den staf voert ! » (23).
Zoo kan men zich verbeelden, Gezelle te hoorera
spreken als hij de Ilias uitlegt, b. v. aan XII. 131 :
« To men estasan, hos hote droes oeresin hupsikarê-noi halt' anemon mimnousi kai hueton êmata_ panta ».
Zoo stonden die twee lijk op de bergen er eiken
,

-

,

,

-

(19) R. d. H. 1. 220.
(20) 11. 1. 436.
(21) R. d. H. 277.
(22) 0. a. 11. II. 105.
(23) R. d. H. II. 177.
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staan, • hooge van kruinen, die 'er den wind weèrstaan en
-sten regen :alle dagen. •
« In alle menschelij ke spraken is er een klaarblijkend bewijs dat men van eersten af eenige evenredigheid
bespeurd heeft tusschen boomen en menschen. Men is
gewend, zonder het te bemerken, van menschen of ware
't van, boomen, en van boomen' of- ware 't van menschen
te spreken. Om te beginnen : semen en seminarium past
'op planten en menschen ;. dan hoort men ook nog van
stam en stake, branche ainée en branche cadette, -boom
van familie, voortplanten en verplanten van menschen
men verplant geenen ouden boom, zegt men, voor : geene oude menschen. Men hoort van groote mannen die gebloeid hebben, van ouderlingen die nog groene zijn,. van
van telgen, vruchten en spruiten, dat al op boomera en
menschen tegelijk wordt toegepast. Daarbij . weten de
kinders te vertellen dat zij eertijds in den ' bosseboom
zaten, of in de koole, even gelijk onze oude voorvaderen,
eer zij christenen waren, geloofden dat de twee eerste
menschen, Esch en Elze, twee boomera waren geweest,
die menschelijke gedaante aangenomen hadden,... en
Penelope (Homer. 0. C. XIX. 162), vraagt eenen onbe1ende of hij van den eeke of van den steen gekomen is
apo droos oud' apo petres... .
Men spreekt insgelijks, zeide ik, . van boomen alsof
Piet menschen waren ; de boomen hebben een hèrte,
een hoofd, een kruine... enz....
Daaruit komen ook die menige beeldspraken en gelijkenissen . die wij dagelijks gebruiken : Ne vent 'lijk
nen boom ; Poten zullen wilgen bedijgen (worden). Het
scheutje lijkt den tronk, enz.... .
Maar 't is in de Oostersche talen, en wel bezonderlijk in de tale van de heilige Schriftuur, dat die vergelij'kingen bij hoopen te vinden zijn. De gerechte zal als eén
palmboom bloeien, gelijk de ceder van Leban zal hij vermenigvuldigen... » etc. Aldus doorloopt hij Oud- en
Nieuw Testament, om in prachtig gevoel uit te vloeien :
«0 goede Levensboom Christus, die om de schulden
van de verbodene vrucht weer goed maken, aan het hout
gehangen, gelijk eenti vrucht van maledictie, gestorven
- en als een kostelijk zaad in het .graf geleid zijt, om met
-cons .weer op te staan tot het leven ! » (24)
.

-

-

,

(24) R. d. H. II. 274. Zie geheel de plaats in Ring v. Kerkel.
.jaar. 142.
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Nu begrijpt men Hugo Verriest's woord : « Zijn
professorschap bestond uit poësis, en tale of talen, en
overweldigende christenheid » (25) •
.. Want dit' laatste vergat hij nooit • ; de heidenschee..
schrijvers zijn de studievoorwerpen van de « reis naar
Roomerg » voor het vormen van den christen dichter. Hij
kent in al hun hoeken en kanten de woorden en zaken
van Oud Griekenland en Rome, en toont ze aan zijn leerlingen, maar hij vindt bijna overal de christen of deVlaamsche weergade, of de herinnering die eraan vast
is uit christen tijden. Voorbeelden :
« Het bruggemaken moet te Roomen al . vroeg in—
groot aanzien geweest zijn ; immers, zoo men weet,
waren er verschillige confreriën of ambachten, die te•
Roomen priesterschap uitoefenden, en onder .die conf reices de vermaardriën waren de bruggemakers of Pontifices
ste en de machtigste. Zij hadden, zoo wordt . het verhaald, de eerste brugge over den Tiber geleid, en op
't midden van die brugge, tusschen hemel en aarde, water en land, offerden zij, afgescheiden van alles, hunne
slachtofferanden, zij spraken er 't recht en scheidden er geschillen,net zooals de oude schepens . en deelmannen
van Brugge-- op de Vlamingsbrugge,de Augustinenbruggeen andere hunne uitspraken deden,waarvan men tot beden
toe nog de steenen banken, zien kan langsheen de breidels dier twee voornoemde bruggen. Nu, die Roomsche
ices... maakten ook den kalender,
bruggemakers of Pontifices...
of den almanak, dien sommigen willen dat men hem de
brugge,of de tij dbrugge noemde, en vandaar de almanak. makers,of. de « Snoeks » van Roomen,Pontifices. Genoeg is 't en zoovele dat eertijds de bruggenmakers bij alle
volkeren in groote achtinge stonden. God heeft zelf toegelaten dat. Hij die. de middelaar is en de band van vereeniginge tusschen hemel & aarde, de stadhouder Christi, Summus Pontifex zou heeten, of de opperste bruggemaker, vrede- en regenboogspanner tusschen God en de•
menschen, hetgene hem beter toekomt als al degene die
eertijds en voor hem den titel van Pontifex onweerdiglijk dragende waren » (26).
« De naam lictor beteekent binder... en bindenwas inderdaad het ambacht der lictores, te weten de
deugnieten bonden ze, op bevel, met die rieme die rond."
-

(25) Nieuwe Tijd. IV. 70.
(26) R. d. - H. I II. 154.

,
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het wapen van den lictor is. Als die rieme los was vielen
er een aantal roeden of stokken vaneen die rond den staf
van de bijle gebonden lagen. Met die roeden geeselde de
:lictor zijn gebonden patient veertig slagen min een, zoo
St Paulus schrijft en ondervonden heeft, ik en weet niet
hoeveel malen. En was het vereischt dat die patient zou
het hoofd afgedaan zijn, zoo werd die schrikkelijke lijfstraffe eensgelijks door den lictor uitgevoerd, in 't geval namelijk dat de. duts een Roomsch burger was. 0,
hoevele lictors bijlen en roeden en riemen zijn er kostelijke reliquieën geworden, in 't christen getuigenisbloed
van .Roomsehe martelaars en martelaressen. ! » (27).
« Bij de Grieken hieten zang en dans alle twee
-choros of orchos en orchestron... De godvruchtige aandoeningen die 't gebed vergezellen, worden ook,. zelfs
bij toelatinge der H. Kerke, door zang en gang of processie uitgedrukt. Op 't grieksch theater, als men " zong,
men gong, en de choros miek onder geleide van den
choregos, dat is, den dans- of zangmeester, strophen en
antistrophen, keer en wederkeer. Zekere priesters of gebedgeleiders hieten bij de Latinen Salii, de dansers, en
de opperpriester praesul, dat voordanser beteekent.
« 't En moet dan niemand verwonderen, ingezien die oude noodzakelijkheid van geheel het lichaam
in _hevige gemoedsontsteltenissen van blijdschap, droefheid, gebed, lofzang, ook deel te geven, dat er in Spanjen nu nog, meer als hier, in zekere processien, plecht-

matige dansbewegingen ontmoet worden : jonge Spanjaarden namelijk, zingen en dansen in de processie voor
het H. Sacrament, knielen allen te samen eere biedend
neder, buigen met schoone en aangename lij fsbeweginge, staan op met maten, en draaien dansbewegend voort,
om nogmaals weer te keeren en, van mete te gaan ». (28)
Zoo zullen er dan die eerste soort van lessen,
waarin • de Meester dé taal en de realia .van zijn schrijvers verklaarde, wel hebben uitgezien.
De tweede- en meest gevolgde wijze -was de loopende lezing, Waaraan de oud-leerlingen eenparig herinneren:
.
« Van Homeros, zegt Gustaaf Verriest, - lazen wij
zang op zang, zoo van de Ilias als van de Odyssea.
(27) R. d. H. III. 219.
(28) R. d. H. il 388.
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en hier, midden deze heerlijke beelden, zoo waar en zoo
rijk, zoo kristal klaar geteekend, verwijlde de Meester
met innig genoegen. (29)
En Hugo Verriest : « Wij lazen Homeros, altijd
voort, altijd voort, en voelden hier en daar zijne stemme
trillen, en zagen hem met stil genietend gemoed wat rusten bij de heerlijke beelden van den dichter.. (30)
« Weet gij het nog Director Willaert ? » zoo
schrijft dezelfde ; « gij hebt het mij d:i Wij ls genoeg
herinnerd — hoe Gezelle Homeros vertaalde '? Chryses
was gekomen thoas epi nêas Achaión... Agamemnon had
hem zijne dochter geweigerd. Apollo's priester, vol bitter
Wee
Bê d'akeón para thina polyphloisboio thalassês.
En Gezelle zinderde en verbleekte als hij het vers
vertaalde :
-

En hij stapte zwijgend langs den duine van de veelvloedige zee. » (31)

Ja, hij kon. Wonder vertalen. Hooger, bij het woord
tropaion, hadden wij er al een staaltje van. Een
ander, uitvoeriger, staat in Rond den Heerd, als bijschrift
vaar het prentje van eenen adelaar. die opvliegt met een
slangé in den bek. Het loont de moeite, dit, met de. innig^genietende beschouwing erbij, in zijn geheel weer te geven. Het betreft de plaats uit Ilias XII. 195. (32)
« Terwijlen dat de eene bezig bleeven met de gesneuvelden de glansende -wapens af te trekken, kwamen die de beste
en de talrijkste onder de krijgsknechten waren, Polydamas en
Hector volgend, aan, met het opzet van den muur te doorbreken
en 't vier in de schepen te steken. Zij bleeven nochtans in beraad op den oever van den dijk, - want een vogel was hun komen tegengevlogen.. zoo ze te wege waren het stuk te wagen.
't Was een hoogvliegende adelaar, die, van ter slinker zijde
komende, 't volk weerhield. Hij droeg in zijne klauwen eenen
ronden drake, eenen wonder grootera, die nog leefde en spartelde. Zelfs en had hij zijne strijdveerdigheid niet vergeten, want
hij straalde den adelaar die hem vasthield in de borst langs den
hals, achterwaards omwendende. De Adelaar smeet den drake
van hem aardewaard .neder, gesmart zoo hij was van de pijnen,
-

(29)
(30)
(31)
(32)

D. War. 1,902..309.
Voordr. 213.
Nieuwe Tijd IV. 67.
R. d. - H. I.. 243.
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en liet hem vallen in 't midden van den hoop krijgsvolk, terwijl
hij, met eenen schreeuw, zijne veerden vloog in 't gewaai van de
winden. De Trooiers verschrikten als ze daar die wentelende
slange zagen liggen in 't midden van hen, immers 't was. een
teeken van Zeus, den aigis dragende. Zoo, Polvdamas ging bij
den-- driestigen Hector staan en zei : « 't . Is altijd ievers op mij
dat gij 't houdt, in de volksvergaderinge, al is 't nochtans dat ik
het wel meene. Immers 't en betaamt in 't -geheele, in 't geheele
niet dat ik, die maar uit het volk en ben, keerafsch zou spreken,
't zij in raad, 't zij ergens in den strijd, en anders als om maar
altijd uw. gezag te doen vermeerderen. Nu dan, wederom zeg
ik rechtuit wat mij 't beste dunkt -: en laat_ ons niet gaan vechten tegen de Danaoïsen, omtrent de schepen ; aldus immers -zal
't uitvallen, peize ik, is .'t bijaldien dat het den Trooiers een
waar teeken was, die vogel die daar gekomen is, als wij 't wilden gaan wagen : ik wil zeggen die hoogvliegende adelaar,
die 't volk, van ter slinker zijde komende, tegengehouden heeft ,•
en die eenen roodverwigen drake droeg in. zijne nagelen, eenen
wondergróoten, die nog leefde. Ja maar, - hij liet hem vallen eer
hij te zijnen neste gerocht daarmee, en 't en mocht hem niet gelukken hem naar zijne jongskens te dragen om hem te geven.
Zoo zal 't met ons gaan : want als wij de poorten en den muur
der Achaiers met groot geweld gebroken hebben, zoo komen de
Achaiers, en wij keeren oneerlijk terug, neffens de schepen,
langs den zelfsten weg weerom, zoo nochtans dat wij daar vele
Trooiers zullen laten liggen, die de Achaiers mogelijks met den
zweerde zullen verslegen hebben, in 't verdedigen van hunne
schepen. — Alzoo was 't dat die godspraak-verkondiger dat
uitlegde, die klaar onderricht was in zijnen geest wegens de
teekenen, en aan wien het krijgsvolk geloove gaf.
-

-

« Deze dichterlijke -beschrijving, die gemaakt wierd
omtrent Salomons tijd, is de trouwe weergave van 't
gene Homeros in zijne dagen van blijde natuurbeschrij
vinge, dikwijls moest staan gadeslaan hebben op de ber=
Sen van zijn eiland, misschien, wie weet, zijn eigene
schapen wachtende en hunne lammeren, van den lammergier bevrijdende ; misschien alleen in de wildernisse
« de diepe grondvesten leggende » zoo sprak hij —
van zijne twee wonderlijke dichtmonumenten. »
Op dergelijke wijze las de Leeraar met zij ne' gelukkige studenten de schoonste plaatsen uit .Aischulos en
Sophocles, en 't is roerend om vernemen wat de besten
onder de leerlingen daarvan in hunne zielen meédroegen:
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« Eerbiedig en ontroerd bewonderde hij de meesterwerken
der Ouden, en bracht ons nader , tot hen. Hoe . wierd, bij de
treurspelen van Sophocles en Aischulos onze jonge ziel getroffen door de overmachtige schildering der lotgevallen van koningen en volkeren, en door die onverbiddelijke kracht des noodlots, der anangkê, die voor- en tegenspoed, liefde en haat,
vorsten en volkeren maakt en breekt. Hoe ' sidderde in ons hert
de stem der rythmische koren — ik meen de stern van het
menschengeweten — onder de driften en smerten, den zegezang
of het rouwbeklag der helden... Diep en duurzaam drukken zulke beelden hunnen stempel in den geest der jonge mannen dien
het vergund wordt tot deze verhevene kunstwerken der menschheid te naderen. (33)

De - aangehaalde getuigenissen zeggen dat Gezelle,
onder de latijnsche schrijvers mindér hield van Vergilius,
meer van Horatius en van Comedie- en Hekeldichters.
Toch bewijzen zijne gedichten en geschriften, dat hij
Vergilius in geheugen en verbeelding droeg. Wel is waar,
niet zoo diep noch zoo dikwijls als Homeros, maar toch
schemert meermalen woord of beeld van den grooterg
Mantuees door zijn uitdrukking. Zoo leest men in de
Kerkhofblommen de ubera vaccae lactea demittunt uit
Georg. II. 524 ; de latet anguis in herba uit Egl. II I. 92
de auri sacra fames van JEn. II I. 56. (34). In het voorgaande Hoofdstuk herkenden wij in Excelsior den storm
uit den 1 n zang der )Eneïs, en wanneer hij in « Van
de Wilgen » . de boornenÊ beschrijft die 's morgens' blink de nevelen te voorschijn breken :
-

« Toen kwam daar de zonnen en ontliet u den' band
en hij smolt in de: blauwte des hemels.
en, schoone, toen braakt gij vooruit in het licht
en stondt daar vol enkele schoonheid »

dan denkt de Vergilius-lezer bijna onfeilbaar aan
JEneas, die de omhullende wolk doorbreekt 'en, te voor
schijn komt . te -Carthago;, voor koningin Dido, in zang
I. 586 van het epos :
... cum circumfusa repente
scindit se nubes et in óethera purgat apertum.
Restitit /Eneas, claraque in luce, refulsit... »

Dergelijke voorbeelden zijn er meer, ook in het pro(33) G. Verriest. D. W. & B. 1906. 439.
(34) Zie onze studie op de Kerkhofblommen.
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:za van Rond den Heerd, maar toch is hem - Vergilius
minder lief, en de reden ligt voor de hand : Daar is
meer navolging, meer kunstmatigheid, te veel mytholo-gisch versier zonder -overtuiging, minder naïve natuur1 ij kheid.
Horatius daarentegen heeft een eigen-Romeinsche
dichtsoort : het rid end o dicere verum, het utile d ul ci van
:zijne brieven- en satyren trekken Gezelle, en vooral den
luimigen zedenwaarnemér die in . hem schuilde, gemakkelijk aan. Ook hield hij, zeggen ze, . weer minder aan de
kOden, namaaksel van Crieksche lyriek. De algemeene
toon van zijn latere Spokers-bijdragen en de studie. van
-sommige zijner plagende .versjes kan wel in Horatius en
. Juvenalis gronden, maar toch geven hem de Oden meermalen een vers of beeld in, zoo wij honger het curriculo
pulverem Olympicum collegisse, metaque fervidis evita.ta rotfis in. een .zijner eerste gelegenheidsgedichten terugvonden. Zelfs in latere werken nog verschijnen talrijke
'herinneringen aan de woorden van Horatius als : Impaviduin ferient ruinae ; Semel desepisse ; nunc pede libero ;
.Eheu fuggces. De le Ode vertaalt hij geheel en de 19e
van boek III volgt hij na in « Liederen, eerdichten et
réliqua » ; zijn kleengedichtje 1. 28 zit proppende vol
roet herinneringen uit Horatius' lyriek :
L

-

,

-

'n Spreekt van harp- of snaargeluid
de schoonheid, ach, den naam niet uit.
'n Spreekt mij van den Echo niet
die bergen op het slaande lied
doet weerslaan, noch van ijftegroen
al om 't geleerde hoofd te- doen.
Mijn lier, mijn harp, mijn snaargeluid,
mijn kroone en al mijn ijftekruid
en de Echo, die mijn stemme blij
herandert, zijt, mijn kindren, gij,
mijn kinderen ! (35)

Ja, maar veel later, in Tijdkrans, (36) dient hem Horatius nog tot aanleidinge voor dat innig-persoonlijk ge•dichtje, dat hem, naar 't voorbeeld van den Romeinschen
"lierdichter, zooals ook van - Vergilius en Ovidius, zijn
(35) Zie de nauwkeurige aanwijzing van al die beelden
edoor P. Hardemann S. J. in Geerebaert : « Het verklaren der
oude schrijvers », bl. 105.
(36) T. Eeuwkrans I. nr 4.
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eigen voortbestaan in het gedenken van 't nageslacht.doet vermoeden, betwijfelen, .en verachten voor de ware
onsterfelijkheid :
Non omnis móriar.
is 't mooglijk dat . gij, reken, die 'k
nu schrijve, langer leven
en verder eens geraken zult
als die u heeft geschreven ?
Papier, gij leert een lesse mij
die 't oorbaar is te weten :
uw meester, als ge er gij nog zijt
zal lange al zijn vergeten.
0, Hooger moet ik rapen gaan
om hope en troost te werven
geen sterven is 't dat sterven heet
Niet heel " en zal ik sterven

De beelden van Horatius blijven hem zelfs .in zijn
verdere taalstudieën dienst doen en hij vindt ze, voor
hem schooner, in de volkstale weder :
«'Ik ben geheele dagen in de gramschap gewenteld ».
hoorde ik iemand onwetens dichten, die begeerde te doen:
verstaan : Ze geven mij geheele dagen, en van alle kanten oorzake van gramschap, en ik ben geheele dagen:
gram.
Mea me involvo virtute
dichtte Horatius, over bijkans 2000 jaar van hier, en de
menschen en hebben .nog niet gedaan met in hun twee.handen te klakken. Dat in gramschap gewenteld zijn van
mijnen ongeleerden Vlaming was wel zoo schoone zeker als Horatius' prachtige mondvolle, en bovendien meer als nog zoo rechtzinnig. » (37)
'« Kav e jong - : het nederste deel van de kave.,(d. i.:
schouw of schoorsteen) waarin de bitter, de asschen,- het stof vergaart... Men verstaat evengauwi dat er hier eene
hoogst dichterlijke welsprekendheid des Volks in 't spel"
zit. De kave wordt eene moeder geleken, die een jongsken ter wereld gebracht heeft, welk jongsken kleénder
-

-

(37) L o q u el a. 1883. 42.
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is als de moeder... (Aldus ook : galgejong, hangel j ong,
ovenjong of ovenkoeke ; koekej ongen; een baardej ongsken). Dat is altemaal eigenvlaamsche dichterlijkheid.
Ware 't Vlaamsch ieverans een doode tale geweest,
lhadde Horatius een Vlaming geweest ! 'En hoe schoone
en zouden zij 't . niet keuren, de hooge en groote geleer-den, geviel 't, dat zij onze spreuken in 't latijn tegenkwamen. Welken lof en spreekt men niet, onder andere, van
.sden zwangeren schichtkoker dien Horatius dichtte, Carm.
1.22:
Integer vitae scelerisque purus
non eget mauris jaculis nec arcu
nec venenatis gravida sagittis,
Fusce, pharetra !

Ja maar, veel liever nog hoore ik jerernias zingen in zijn
klagelied, van de kokerjongen, dat is van de vervaarli!:ke jachtpijlen des Heeren, waar hij zegt, Th. ren III. • 12
Misit in renibus meis — bnei aschpatho
filias pharetrae suae.. » (38) •
Zoo is hij - in 1889 nog altijd de leeraar der Humaniora, die de Ouden tot getuigen roept van de zeggensen de dichterskracht aller menschelij ke .taal, en bij voorkeur van zijn eigene taal van Vlaanderen. .
Ook mogen wij geheel instemmen met hetgene
.-Cust. Verriest zei :
,

« Dààr heeft Gezelle zijne krachten voelen ontwaken, eng
onmiskenbaar is de invloed dien hij heeft ondergaan. Bij de
Ouden heeft hij zijn woord met ijzeren vuist leeren dwingen, en,
steunend eenerzijds op de 'Antieken, anderzijds op den moedergrond zelf van Vlaanderen, heeft hij deze taal geschapen, tevens
•zoo sterk en zoo lenig, zoo verheven en zoo volkseigen, zoo
onstuimig 'en zoo bedaard. (39)
-

„

Doch met die laatste voorbeelden zijn wij weer
eenigszins in de eerste leerwijze, de taalvergelijking, van
Gezelle teruggeloopen,.
. De Ouden dan, werden nu weer grondig bestudeerd
in hunt.e uitdrukking, dan weer zooveel als 't kon, gel ezen, om de onmiddellijke werking van hunne kunst. Deze
'dubbele methode is uitstekend, en nog hedendaags door
(38) Loquela. 1889. 18.
(39) D. W. &B. 1906. 439.
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de besten goedgekeurd. Natuurlijk moet zij met verstanct
en ziel worden behandeld, en, natuurlijk ook, ieder lee-.
raar gebruikt ze naar • eigen aard en geesteswending..
Dat er voor aandachtige en leerzuchtige jongens bij Ge-zelle's leering, in de classieke schrijvers, ontzaglijk vee l°
moest te leeren zijn, zal nu wiel iedereen beamen.
Maar. de Ouden stonden niet alleen.
In het onderwijs van de levende talen gaat de Mees-ter, weer, eigen wegen op. Wat de moedertaal betreft,
wij hebben hem . hooger aan 't werk gezien met minder
gevorderde studenten, maar de grond van het verschil
tusschen hem en anderen blijft ook -hier, in de Poësis.
Hij spreekt daarvan in Rond den Heerd : (40)
-T

« Niets en is zoo verzettend als iemand met der oore bespieden, die niet anders spreken en kan als - zijne eigene natuur-lijke tale..:. Geleerden hebben van over lang daarin vermaak
gevonden, 't is gelijk voor welke geleerde tale ; zij ,hebben 't
eene bij 't andere vergeleken dat zij bemerkt hadden, en .regels
of wetten daarvan gemaakt, hermaakt en verbeterd, om met .die
regels een die de tale niet machtig en is, taalveerdig te maken.Of
dit mogelijk zij zou ik durven in twijfel trekken. Wat, bij voorbeeld, de Latijnsche taal moet geweest zijn in beur. geheele, 't
schepsel Gods, • zoo 't God gewild en zoo 't bestaan heeft, en
kunnen wij zeker niet meer wijs worden, met al de boeken -en
de geleerdheid van de wereld,... want 't Latijn is eén doode tale. Zoo en is het niet met ons eigen Vlaamsch : wij -leven, en
wij - spreken een levende tale. Velen zijn der onder ons, 't is.
waar, die van jongs af geleerd hebben hunne Flandricismen.achterlaten, anders gezeid hun Vlaamsch ontleeren en dood doen,
om eene andere sprake bij regel en oefening aan te lèeren ;
naderhand, als die Vlaamsch te spreken hebben en doen zij niets .
als vertalen... » ... « Men ondervraagt > (hedendaags volgens . de
nieuwere gedachten) « van langs om meer de tale zelve, liever
als naar overgeleverde wetten te luisteren, die tot nu toe meer
uit het Latijn of andere talen gehaald waren als uit de tale zoo .
zij uit de bronne vloeit, het herte ,en den mond des volks. »

-

.

-

.. -

-

Wat was nu de eigenaardige gevolgtrekking daarvan, voor Gezelle ? Deze : De hedendaagsche schrijvers
(van de jaren '50) hebben hun tale ontleerd en wederom
vertaald, zij schrijven na de verbastering door . Latijn-(40) R. d. H. 1. 7.
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geleerde spraakleermakers en onder de verbastering van.
de Franschsprekerlde opvoeding der geesten in ons.land..
Van daar, dat het hem logisch onmogelijk werd, Con-.
science, Ledeganck en tutti quanti voor studenten te le-.
zen. In 1858 reeds schrijft hij aan eenen student die hem
gevraagd had een zijner gedichten te keuren : « Van.
jongsaf ingenomen door onze nieuw-Belgische 25-jaar'
oude litteratuer, hebt gij de modellen die gij tot nu toe.
onder de oogen gehad hebt zóó ingedronken, dat ze bij-.
na één en 't zelfde dingen met u gevorden zijn ; en wat
is onze litteratuer, tenzij een aardig iets, een handvol
laet mij het zeggen artificieele bloemen, bijeen geschikt door -eenthoeveel mannen •zonder studie ? Wat is ze..
toch inderdaad al veel anders tenzij jong-fransch- Romantisme, Schwarmerei, Religiositát etc... in - ongepaste.Vlaemsche woorden, woorden ja, maar in geen -Vlaamsche sprake ? » (41)
Dus, het onderwijs in het Vlaamsch moest zijn : .
oefening om de tale die de jongens natuurlijk spreken,.
los te dwingen en te verrijken met woord en klank en
beeld, door de aanraking met levende waarheid ; en
tweedens, studie der schrijvers die hunne tale in het
verleden, vóór de verbastering,- hadden beproefd naïef
weg te boeke te stellen. Hij kwam alzoo tot de lezing'
der oude Vlaamsche schrijvers « Van Maerlant tot Pa-.
ter Poirters toe » waarin men, minder -of meer zuiver,
de oorspronkelijke taal wedervindt, nog niet of veel minder gebonden aan willekeurige regels. En voor 't overi-ge : de leerlingen zelf doen beproeven, zelf doen werken,
hun geestdrift mededeelen om in 't Vlaamsch schoonheid'
uit te drukken en waarheid, en hen aldus te brengen tot
hetgeen hijzelf zóó bewonderde en aan andere volkeren
benijdde : « het spreken die edele dicht en schilderkonst, die tot zulke wonderlijke volmaaktheid groeit:
bij lieden die op de natuurlijke wijze door God beschikt,
onverweets en onverwachts, . kunstenaars geworden zijn
uit eigen begaafdheid en door den omgang met anderen.
van eender tale. Dat en leert men in de boeken niet!» (42) .
In het lezen van de oude Vlamingen vond hij de
gelegenheid, die hij reeds in de lessen 'van Orieksch en
-

,

,

-

-

,

,

(41) Vlaamsche Kunstbode 1906. 187. Vergelijk voorgaande.hoofdstukken.
(42) R. d. H. I. 31.
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latijn vond en waarnam, om honderden zaken te" halen
uit de woorden. Zaken van heidensche oudheid bij onze
voormenschen, christene gedachten. door de taal bewaard, volksgeloof en volkszeden. En uit dat alles wederom straalde de dichterlijkheid, de christen dichterlijkheid, bij hem nooit fantaseering, altijd gesteund op
natuur en waarheid. Men leze, bij gebrek aan Rond den
'Heerd, den Uitstap in de warande of den Ring van 't
Kerkelijk jaar, uit Rond den Heerd getrokken. En daar
.Oezell geheel zijn leven de leeraar is gebleven, niet van
-eenige jongens, maar van zijn volk, altijd in , denzelfden
zin -en met dezelfde inzichten, men leze tot het einde toe,
in Loquela, in Biekorf, zijne opstellen over de oude tale
en de oude woorden « hoe onze ouders spraken' » en
men zal zien wat een schat hij gedurig opdolf en vermeerderde, wat een beeld van 't Vlaamsche volk, tot in
zijn minste huiselijkè bezigheden toe, hij in zich zelf
vormde en door zijn woord deed stralen in de geesten.
Het leiden van de pogingen der studenten tot uitspraak van hun weten en voelen, zijn geven en verbeteren van werken beschrijft Hugo Verriest in dezer. voe^. gen : « Zijn werk verbeteren en was geen passen in
voorbestaande vormen, geen dwingen naar oneigen plooi
•of vreemde wending, het was het uithalen, het doen
groeien, het grootmaken van alles wat groeibaar en levend was. Het was de « Crescite . ! en de -macht van zijnen geest waaide scheppend over 'onze hoofden. » (43)
'Uit die wjerken ontstonden weder-werken van hemzelve,
maar die bespreken wij beter verder.
Van de Fransche lessen weten wij weinig : er zijn
-geene bepaalde gedenkstukken van overgebleven. Pas'tor Jan Callewaert zegt ons alleen dat die lessen prachtig waren. Willaert bericht dat zij niet bestonden in 'uitleg van stukken uit de Fransche litteratuur,tenzij,volgens
getuigenis van G. Verriest, dat hij ook hier gewestelijke
-dichters als Jasminsoms aan 't woord liet. Zijne kennis
van, hei Fransch was zeer diep, en men staat verbaasd,
in de latere Loquelastudieën, over het taalgevoel dat hij
erin aan den dag legt. Hij wist daarbij de Middeleeuwsche taal en de christene oudheden van Frankrijk wonderdicht te verbinden met die van Vlaanderen, zoodat
men soms minder op 't verschil der talen 'dan op de oud-

-

-

,

.

-

,

(43) Nieuwe Tijd IV. 68.
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christen gelijkenis en betrekkingen tusschen de twee vol--keren denkt.
. Naar de christen poëzie richtte hij ook de studie-,
van andere talen, die hij in en, vooral buiten de klasuren,
voor de liefhebbers, zeer verre dreef. Duitsch, Engelsch:
en Italiaansch liet hij, en de twee laatste meest, aan zijne jongens leeren, en hij oefende hen door rechtstreeksch
lezen van schrijvers, die . Verriest hooger aanhaalt, door
opstellen of brieven die ze hem schreven en die hij beantwoordde. Spaansch en Noordsche talen werden ook ar
geproefd, in eenige gedichtjes of in 't later, uitgegeven;
« Noordsch en Vlaamsch Messeboekske ».
Vat werk en overwerk hij zich daarmee^ op denhals haalde, kan men licht begrijpen, maar zijne wilskracht was ontembaar. Hij had zijn christen poësië voor—
pogen, en 't herscheppen der dichterwereld naar 't voor-.
beeld van anderen die bouw-beeld en, schilderkunst . op"
.christen wegen terugwilden. En daartoe gebruikte hij"
dan ook alle middelen..Poësie in eigen volksaard. en:
eigen taal, en christen poesie ! Deze aantoonen bij an-dere volkeren, in de groote christen dichters, om wedij -ver te wekken, dit was zijn streven, .en daartoe. wilde hij
het rechtstreeksch verband met, .die talen zelf, in plaats..
van den' omweg door eene vertaling. En zonder de hoofden in de war te brengen of teerzin te wekken door
dorre spraakregels, gaf hij voor iedere taal eerst een
algemeene inleiding, haar in verband brengend metVlaamsch als 't een Oermaansche taal gold, of met La-tij n en Fransch in 't geval van Italiaansch en Spaansch,
en dan aanstonds een tekst, en lezen, olm te zien en te
genieten.. Diezelfde leenwijze volgde hij later te 'Brugge-.
en Kortrijk om openbare lessen van Engelsch te geven;
en de uitslagen waren altijd verrassend van . belangrijkheid en leergemak.
Wat al deuren en vensters, voor ons op 17-18 jari'-..
gen, leeftijd geheel gesloten, hebben. die Rousselaarsche
gelukvogels zien opengaan ! En dan dat onbetaalbaar—
zeggen van dien haast, universeelen geest ! Laat ons eens
luisteren, als hij van. Jacopone da Todi aan 't spreken is,,
ter inleiding van In foco amor mi mise :
« Daar was eens een advocaat, met name Jacob de,
Benedetti, en hij was met zijne vrouwe naar eene feest-.
partij gegaan, te Todi, om te dansen. Al met eens, daar
stort het dak in over de dansers en de dansingen hunne,

-

-
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hoofden, welker menige in deerlijk gewonden staat weggedragen worden, onder andere Jacob de Benedetti's
dierbare wederhelft. Hij was alstoen een woelige danser en werèldschgezind cavalier, die Jacob, doch' aanstonds snelde hij zijne vrouwe achterna, en olm ze te
helpen bezorgen, deed hij. hare kostelijke kleederen los
en vond, tot zijne schaamte, haar lijf bedekt met een haren ,kleed van penitentie. Zij stierf in zijne handen. Wat
doet hij ? Hij gaat openbaar als een die bedelt achter
strate, slecht gekleed, en laat de jongens spotten en slijk
werpen naar hem al roepen : Jacopone, lacopone ! dwaze Koben, gelijk men zeggen zou op zijn vlaamsch. Zoo
dwaas en vernederend zag hij er uit,. eertijds een pronkend advocaat, dat zelfs de Franciscanen hem voortzonden als hij vroeg om. in hun order aanveerd te zijn.tij
hield aan nochtans en maakte een wonderschoon ge=dicht, als proefstuk van onkrankzinnigheid
;

-

Udite nova pazzia
Che mi viene in fantasia...

zong hij : « aanhoort eene nieuwe dwazigheid die me in
het hoofd gekomen is », en hij wierd aanveerd. De kloosterdeure van St Franciscus besloot nu de reste van zijn
:leven ; 't was een hoogst wonderlijk heilig man en een
-dichter zoo er weinigen geweest zijn of ooit zijn zullen.
.Dante, de groote poëet, kreeg 'nen keer Jacopone's dich-'
terboek in' handen, staande naar eenen peerdenloop te
"kijken, met zijnen rugge tegen een goudsmids winkel
nauwelijks heeft hij twee drie verzen. gelezen, of hij keert
omme, aanzicht winkelwaarts, leest en leest, totdat het
:spel en: de loop en alles, achter zijnen rugge uit en gedaan zijn, zonder dat hij er eens op gepeisd heeft.
't .Is Jacopone die den Stabat Mater dichtte, ja de
twee Stabat Maters, dolorosa en speciosci ; beide zijn.
-allerheerlijkste kerklatijnsche gedichten... »
Gezelle beminde dien heldentijd van christen leven
en christen poësie ! St Franciscus zag hij, van toen af,
in dat ware licht des levens, en van zijnen tijd, zoo-als
hem de hedendaagsche - geschiedschrijvers thans zien.
Hij noemde hem den Heilige, « den grooten prince der
heiligen ». En hij zegt met een inwendigen jubel, omdat
-die groote heilige Dichter is, en weerel door dichters bezongen :
-

-

.
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< Dante die groote dichterkoning, dichtte van Sint.
.
•
Francoys alzoo :
La Providenza che governa il mondo
Due principi ordino in suo favoro,
Che quinci e quindi le fosser per. guida
L'un fu tutto seraphico in ardore,
I'Altro per sapienza in terra fue
Di cherubica luce uno splendore.

De Voorzienigheid die de wereld bestiert heeft twee prin- cen verwekt ten behoeve der H. Kerke, die slinks en.
rechts ze zouden geleiden ; den ééne Franciscus, seraphijn van liefde, den andere, Dominicus, cherubijn van-.
wijsheid. » (44)
En Franciscus' Hymnus van de zon, de lof aan God
voor zon, maan, vuur, water en alle creaturen, hoe moest
hij Gezelle verrukken ! Hoe kon hij aan de bekoring weerstaan dien heiligen Dichter in eigen Italiaansc-h tot het
hert te doen spreken van zijne christen-vlaamsche dichtleerlingen . ?
Dichter zijn, en heilig, dat trof hem zoo zeer . !
Daartoe wou hij gaan, en heilige, godvruchtige Vlaam- .
sche dichters wilde hij zijn .volk bereiden. Daartoe richtte hij dan dit onderwijs in vreemde taal, en de titel van
de kleine bloemlezing die hij in 1860 zou uitgeven
spreekt klaar het doel des Meesters uit Alcune poesie
di poets celesti, waarin St Franciscus Xaverius, St,
Franciscus van Assisi, Jacopone, Ste Theresia en St Alphonsus voorkomen...
Het is dan waar, zoo Verriest schrijft : « Al de
dichters straalden door onzen bewonderenden geest en
druppelden in onze immer dorstige ziel. Bronnen welden en sprongen, uit alle landen en tijden... » (45) 'En
wij weten nu met welke inzichten de Leeraar hen "ont- -.
springen deed. . .
Maar nog is er een soort van onderwijs, waar we
ons een denkbeeld moeten van maken, eer wij iets of
wat volledig wpten'wat er binnen de muren der Poësisklasse in, die dagen omging. Was er lezing van oude . enchristene dichters, eigenaardig Christen en Vlaamsch:.
-

:

-

(44) R. d. H. I. 344.
(45) H. Verriest. VI. Koppen II. 142.-
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toegelicht, • « daartusschen, daarboven, liet hij soms de
zee, de groote zee die zijnen geest en hert volwoelde,
:stroomen over ons : « Fermez vos livres ! een ure
lang overhonig ons het 'oneindige ! ... » (46)
Dan sprak hij, • zonder boeken, uit de volheid van
eigen ziel. Dan was hij de christen dichtmeester, die zijne gevoelens en bewonderingen voor de jeugd blootlei,
-en... bezong. Dan sprak hij over de hoogste schoonheid
van Gods geheimen, van Gods schepping vol mysterieuse beelden en zinnebeelden, van rads Kerk. dié door
daad - en woord, • zang en kunst, de zielen leidt en voert
naar God . ; van Gods Heiligen . die elders en hier, 'in
Vlaanderland, Gods evenbeeld . onder de menschen deden
leven !... .
Kunnen wij nu nog een zwakkén weergalm van
zulke stonden hooren ? Laat ons beproeven, in 's Meesters woorden eene les te herscheppen over Zinnebeel-digheid of Symbolisme, dat in . de christen dichterlij k'heid van zoo groot belang is . .
« 't - woord zinnebeeld, eertijds zinnestaal, is een
schoon woord in 't Vlaamsch, en 't past op eene zake
die van alledaagsch. gebruik is. .
Daar komt mij - iemand zeggen, bij voorbeeld, coat
« hij. zijne kleederen niet en zal afdoen voor en aléer : hij
slapen gaat. 't Is zinnebeeldsprake. dat hij. spreekt. Zijne kleedenen verbeelden hier zijne tijdelijke goederen,
en' hij. en wil die niet afhandig worden eer hij slapen
gaat, dat is- eer hij sterft. De kleederen en de slaap zijn
dus hier de beelden : de goederen en de dood zijn de
zinnen, die onder die beelden te aanschouwen gegeven
worden.
Het beeld en beteekent . maar datgene dat", het , is.
Zoo de kleeduren die het lijf bewaren, beteekenen die an-dere lijfware - en bescherminge die ons uit de tijdelijke
goederen toekomt . ; het .neerliggend stilzijn van het slapen verbeeldt het stilzwijgend neerliggen van -de dood.
. Al dat wat is kan wat beteekenen, en, , om. wat te betee"kenen, gebruikt, en dus verzinnebeeld worden..
Men kan studeeren en trachten ^te weten wat eene
zake eigenlijk is, en men kan ook nagaan wat het wezen
van die zake, in 't gebruik van tale of teeken te zeggen
Is.
.

.

-

.

-

-

-

(46) H. Verriest Vi. Koppen II. 149 .
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.Zoo beteekent de sterke koning leeuw, den sterkén,,
doodoverwinnenden Christus. De Schriftuur 'n spreekt
dit niet tegen : Vicit Leo de tribu Juda... •
De doodgeboren en do dverwekte leeuw, volgens
de fabel . beteekent de verrij senisse Christi, en metéén:
den heiligen . Evangelist Marcus., die de verrij senisse.
Christi beschrijft . .
De brieschende leeuw beteekent den met luider
stomme stervenden Zaligmaker ',den predikenden joa*nnes in . de wildernisse, en wederom . St Marcus, die met
die prediking in zijn Evangelie aanvang neemt...
De sluipende leeuw," is de sluipende en altijd zietbeloerende Satan.
De slikkende leeuw is de alverslindende dood, de..
.
helle, . de duivel.
-De sterke machtige leeuw beteekent het koningdom,. de vorstelijke macht, de sterken der aarde... (47)
De natuurlijke hoedanigheden des ádelaars zijn, omzoo te zeggen, de grándstoffe waaruit men den fabel-.
achtig versierden adelaar gedicht heeft. ; dan, met ' zijne
natuurlijke en verdichte hoedanigheden aangedaan, is
hij een woord en een ,zinstaal geworden,... in de -zinne-,
beeldsprake,. en een woord met .verschillige beteekenis-sen, op de wezenlijkheid steunende.
Zoo, van het wezenlijk allerlangdurigst leven desadelaars heeft men de onsterfelijkheid gemaakt, èn van't gewoonlijke vliegen, verpluimen en wasschee, dat allevogels doen, heeft men eene geheele verrichting verzind,
die 'de adelaar, zoo fabelt de mensch, in 't werk stelt, onrr
onsterfelijk te worden.
Hoe geern spreekt men toch van onsterfelijkheid en
van een ander leven !. Hoe gierig reekhalst al dat mensch
is, triomphend tot over 't graf henenwaart' !...
De andere vogels vliegen - zoo hooge niet als dee.
adelaar. Waarom. ? Omdat God :hun min sterke vleugels en een andere bestemminge gegeven heeft. Dat » is
waar, maar 't volk dicht bekoorlijker onwaarheid,daarboven en daarrondom op : de adelaar, zegt liet, . schouwt
in de zonne, en de andere vogels, die dit niet en kunnen,
houden dus ook leegere, vlucht in de blauwe kringen des
hemels. Zoo ook en kan geen mensch God aanschouwen
-

-

-

,

-

-

-

(47) R. d. H. I. 63.
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en leven, 't en zij Christus die God en mensch te zamen
:is.
Christus is wederom de waarheid van de fabel, en
de- Christenen hopen ook, gelijk hun Meester, eens op te
. vliegen om de zonne te aanschouwen • in het rijk zijns
Vaders..... Hoe oud en zijn dan die volksverbeeldingen
.. niet, en hoe weerd geweten ! (4S)
Wonderbare tijden van christelijk geloove, als onze
. vaderen God aanschouwden, den Christus eerden, ten
. tijde en ten ontijde, in al dat er was, ja tot in de oude
spraken, die altijd den goeden geur van Christus mede- brachten ! (49)
Wanneer de Pelicaan zijnen langen bek • op *zijne
borst laat hangen, en een voor een de visschen uitlaat
- ten behoeve zijner jongen,... en als het vischbloed op
zijne witte borst leekt, dan zou men zeggen : hij spijst
zijn kroost met zijn eigen vleesch en bloed. Dit verschijnsel, van verre bekeken, hebben de Ouden tot een
. verdichtsel gemaakt, en... den schijn van waarheid gegeven. Aldus is de pelicaan van over ouds voor het beeld
der moederlijke liefde genomen. Daar is, ja, een ware
pelicaan, het schepsel Gods, en . een gefabelde of verzierde pelicaan, het schepsel der menschen. Ondertusschen, buiten den Goddelijken Zaligmaker alleene, die
waarlijk en wezenlijk zijne kinderenmet zijn eigen
vleesch en bloed spijst in het allerheiligste Sacrament
des . Autaars, en is er zulk geen teerbeminnend wezen te
vinden, zoo nochtans dat, om de wille van dengene die
beteekent wordt, het beteekenende zinnebeeld, hoe onwaar het ook zij, in groote weerde en in grooten eerbied
dient gehouden te worden. (50)
De bietjes hebben eene wonderlijke natuur van God
ontvangen, zoo wonderlijk dat men eertijds zeide dat zij
uit het paradijs gevlogen waren als God de straffe op
. Adam lei, en dat ze alzoo vrij gebleven waren van den
algemeenen banvloek des Heeren. 't Waren de werkbiën die de oude christelijkheid aanzag als de eenige onder . de dieren die maagdelijk leven, op bloemen honing
.en zeem alleen bedacht, en weerdig het zinnebeeld te
zijn der onbevlekte Moeder Gods en Maagd Maria (51)
,

-

-

,

(48) R. d. H. I. 103.
(49) R. d. H. I. 55.
(50) R. d. H. II. 307.
(51) R. d. H. I. 144.
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ap welke in der vv aarheid, nooit eenige zondenschade gevallen is. (52)...
Ziet gij die . gekokerde puppe daar hangen ?... Daar
zit de rupseworm in begraven. Daaruit zal -hij, op dag
en ure, verrijzen, en van duister, grof, zwaar, .die fijne,
subtiele flieflodder worden, waarvan de tale geen lieflijke woorden genoeg en heeft om hem te namen.
Hij is daar ! De regenboge heeft hem bedauwd
met zijn fijnste . verwen ; hij beweegt en hij wimpelt onbelet, door de lichte lucht, als 't ware 't een ongestadig
kindergedacht. En roert hem niet, believe 't u, of • gij
schendt hem : blomme zelve, zoo leeft hij op en in de
blommen, hij geneert hem met den .asem, den geur en den
dauw van de blommen ; maar eer hij . gestorven is, is
hij weder geboren, en zijn sterfbedde heeft hij, - eiers barend, de wiege gemaakt van wezens gelijk hij.
En de mensch en zou niet herleven, dat wonderwerk van Gods hand !
Neen, sterven is herboren worden en een beter leven ingaan, op de voetschreden diens eerstgeborenen,
die op Paschen de dood verdelgd heeft en, verrijzend, het
leven heeft hersteld ! .
Men vindt dikwijls den flieflodder op christen grafsteden in de oudheid, en op vele vlaamsche koperzerken,
en... tusschen de bladeren en de ranken zult gij daar de
onsterfelijke ziel door dat wonder dierken verbeeld vin-

-

-

den. (53)

Gelijk de Palmboom zal de rechtveerdige bloeien,
zegt de H. Geest, en zoo verheerlijkte God de palme voor
alfij d ; zij mag dus op Gods eigen woord aanzien wor-den als het zinnebeeld van den rechten, hemelwaarts
opstaanden, altijd hopenden, vruchtdragenden kristen en
goeden boom, die aan zijne vruchten kennelijk is. De
palme is een • gedurige triomphe over de doode wildernisse, en ieder levend loof aan heuren stam is een zegepraal over het dorre blad dat er beneden staat. Dat heeft
..de mensch van overouds verstaan, en wie zal mij -zeggen
'Wie. eerst van al, triomnphe roepende over eenen blijden
~voorval, den langwerpigen palmenwaaier in de hand
.genomen heeft ? Gods lieve Heiligen hebben - dien ge-plukt, de Martelaars bijzonderlijk, als ze, in hunnen tijd;
-

-

(52) R. d. H. II. 292.
(53) R. d. ^ H. I I. 166.
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over de afgrijselijkste manieren van sterven, in Christo
Jesu, den grooten Winnaar hebben getriumphéèrd: (54).
W aarom beteekent een olijftak : vrede' ?
Eerst ende vooral, 't genê twee strijdende volkeren
of familieën plachten eerst te doen, 't was m.alkaars
olij fboomen schenden en afkappen, om álzoo eene rampe
in 't land te veroorzaken ; zoó deed Titus rondom Jerusalem. Mij dunkt, kwame onder zulke omstandigheden
een vijand den anderen te gemoet -met eenen opgeheven olijftak in de hand, dat was zoovelè als zeggen :.
Laat ons ' den olijftak weer aanplanten en vreedzaam olie
snaken, liever als bloed vergieten !
Ja maar, de olie zelve heeft 1e«
ts dat den. vrede ook
eigen . is : zij . zwemt boven. en bedaart de gestoorde wateren, gelijk de vrede de gestoorde volkeren stilt, onder
hare blijde gelijkmatigheid. Ja,. men zegt dat de scheepslieden die olie aan boord hebben, de stormende barën
kunnen stille leggen en temmen, met er hunne olievaten
op. uit te gieten.
Maar het vreedzaamste van al dat er omtrent den
olijftak te bemerken valt is wiel 't gene in Genesis' staat.
(cap 8). Immers 't was oorlog geweest,... en de wateren
hadden de overhand gekregen en de opstandelingen tegen God, hunnen Heer en Meester, neergeveld. De gramschap des Heeren was gestild... en 't 'was vrede. « Ende
Noë heeft weder de duive uit der arke gelaten ende zij
•

kwam tot hem 's avonds dragende eenen olijftak met

groeiende. bladeren in haren bek.. Dus heeft Noë verstaan
dat de wateren vergaan waren op der aarden. »
Ende daar is nog een andere tijd van bermhertigheid geveleest en van vergiffenis ; hij verjaart den 25
December wanneer daar vrede gekomen is tusschen
God en zijne verdoolde schepselen, te weten, als de wateren van den heidenschen zondvloed afgegaan zijn van
der aarden., en dat men de toppen der christene bergen
heeft zien uitkomen te Jerusalem, te Antiochien, te Roomen, te Athenen, te Corinthen ; een tijd van verzoeninge was 't als die onbevlekte duive over de wateren
kwam gevlogen, waarvan geschreven staat columba mea,
formosa mea, -mijne duive, mijne. schoone, dragende een
spruitelink uit den wortel van Jesse, een olijftak, ja, den
vorst van vrede zelve, waarvan ze zongen in het hoogste
(54) R. d. H. 1. 127.
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des Hemels : Glorie zij - aan God, eis vrede; aan de men3chen die van goeden wille zijn ! (55).
Schoon • hebben de oude christenen gesproken, wegens al dat God gemaakt heeft, zelfs dan wanneer zij.
in de scheppende kracht hups dichtvermogens, onder een
doorschij nenden mantel, de mysterieën des geloofs om
zoo te zeggen wisten te verbergen. Zoo, maaltijd houden met den Visch, 't zij gezeid of geschilderd, beteekende in de oude beslotene tijden, ter . heilige tafel naderen of te communie gaan, en het Vischteeken beteekende Christus, omdat Hij de eenige is, die uit zijn natuur in de wateren - der zonde niet onderging, gelijk de
Visch den zondvloed ontzwom.
Zoo hangt de genietbaré Vrucht en 't blijven be.staan van den boom, onder blommen . en bladeren die
vervallen moeten, zoo wekt zij den eetlust door 't getoover van hare versieringen en omhang ; zoo wisten onze
voorouders in Christo hunne kinderen, verblomd en omlooverd, de eeuwige waarheid over te leveren, ze. te doen
beminnen en onthouden ».

« De klasse was uit, en te midden . der' andere leerlingen die woelend de_ trappen afdobbelden, stapten wij
.. zwijgend voort, en 't was ons gelijk een misprijzen, die
kamaraden te hooren en te zien : Zij, zij en wisten niet ».
Aldus Hugo Verriest. (57).
Wij zelf, na dat verbleekte, later geschrev'en woord,
zonder den toover daarbij van de persoonlijkheid" en de
.. stille, trillende stemroe, wij zeggen : hoe heerlijk
Alzoo deed Guido Gezelle zijne klasse. En buiten
die klasse was hij nog niet voldaan.. Hoe hij - ook daat
" leefde en werkte met zijn beminde kinderen, is stoffe
voor een ander kapittel..
,

(Wordt vervolgd)

(55) R. d. H. II. 30.
(56) R. d. H. I. 236.
(57) N. T. IV. 70.

AL. WALGRAVE.

DE CHRISTUSTOORTS
Bij het •eeuwfeest van Xaverius' heiligverklaring.
Met uw naam als een brand, met uw ziel van vuur,
Zoo koos U de Christus op zijn uur:
4 Wees mijn fakkel, Gij, door de landen,
Van uw Licht moet de wereld branden ! »
Als een toorts die tegen de gevels slaat
Haar gloed waar zij 't huis uitgaat
In greep van stevige vingren ;
Als een toorts met vele slingren
Van pekkig werk voor den langen tocht ;"
Met een vuur bestand tegen de open locht :
Zoo zijt Ge gegaan in den zielennacht,
Naar het uiterst donker hebt ge getracht,
Vóór het uiterst pas is uw toorts verteerd,
En zoo is het dat men Franciscus eert!
En nu wilde ik wel, bij uw hooge feest,
Den nacht ingaan met U - in den geest ;
Ik wilde wel zien en zeggen hoe 't ging
Dat een mensch ooit deed zoo wonder een ding:
Den - nacht te lijf- gaan met "één licht,
En den nacht verslaan als de ' fakkel zwicht.!
-

En Gij " zult wel dulden, die gingt alleen,
Dat wij nog eens gaan nu met getween,
En dat ik het diepst verneem van uw ziel
Eri 't woord a God ! » begrijp dat zoo vaak U ontviel!
0, gaande, gaande naar 't donkere doel,
Het eerst aan uw stap en uw drang ' dat ik voel,
Het eerst aan ' uw oog' en gelaat dat ik zie:
Een gloeiender gloed brandt van binnen dan die
Van buiten Gij heft ! Niet uw arm draagt de toorts,
Maar het hart heft den arm, om buiten uw koorts
In vlammen te koelen die uitwerpen 't licht :
Bezeten zijt Ge, ik zie 't aan 't gezicht!
Niet Gij, maar in U, 't is de Christus die leeft ;
Niet Gij, maar door U, 't is de Christus die streeft;
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De drager zijt Gij, de Christus is 't vuur
De toorts • zijt Gij zelf die moet branden puur•
Van Zijn vlam, tot er niets meer rest,
Tot uw fakkel verga, zonder rook, tot het . lest!
Gij draagt de fakkel, de fakkel zijt Gij :
Van de Christustoorts viert men 't éeuwgetij -!
En zoo schouw ik in 't diepe hart van uw licht,
Zoo vat ik het wonder dat Gij verricht;
Zoo weet ik de wenteling van uw vlam,
En waarom zij geen rust in haar branden nam;
Maar den , nacht in moest, als een drillende boor,
'Diep in het donker, en dieper, erdoor !
Want de Christus is het Wereldlictit,
En die leeft van Hem, droomt zijn Vergezicht!
-

-

Zoo voel . ik o ! waarom Gij gingt
Als een die niet weet, en als een die zingt!
Als een die niet voelt wat het lijf doet pijn,
Omdat hij maar weet van hetgeen moet zijn:
Van het Licht dat moet staan over de aarde!
Franciscus, zoo ken ik uw waarde !
Zoo wordt mij klaar het geheim hoe uw vlam
Uit de vallende gensters steeds vuriger kwam,
Hoe donkerder nacht. hoe rooder gloed:
Gij droegt den schijn van Christus zijn blped !
Gij bracht in uw mild soms slinkende licht
Bij het menschenleed zijn aangezicht. !
Gij droegt in het rottend leer-geglim
Van 't heidendom zijn stralende zin ;
Uw toorts was zijn brand met den nacht in kamp,
Uw toorts werd zacht van zijn troost als een lamp,
Uw toorts was mild als geen ander vuur,
Uw toorts was de toorts van" zijn Liefde, puur!
-

En ik weet en -ik vat, hoe het al verdween
In U en voor U, als zijn Licht maar scheen ;
Hoe Gij op kont branden in de eigenste pijn,
Als Gij toorts - maar van den Christus mocht zijn!
En of ook uw droom - nog niet wezen werd,
En of, op het eind, U de weg werd versperd:
Het geheim van 't geheim, nu gaat het mij op,
Hoe Gij, stervende, staakt de toorts in top!
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Want uw vuur was Gods vuur, het kon niet vergaan:
Aan uw wanklende toorts schoot de brand pas aan,
En waar Gij zoo moeizaam uw wegen zocht,
Daar is het, geworden een . fakkeltocht !
Er kwamen er tien, er kwamen er meer
Met de versche vlam op den nieuwen teer,
Het werd in den nacht een klare dag:
Geen. land dat het Christuslicht niet zag!
Xaveer, Xaveer, van uw stervende hand,
Van uw Christustoorts staat het al in brand!
L. REYPENS, S. J.

DE TENTOONSTELLING VAN « DE KEMPEN »
TE ANTWERPEN
.
Deze tentoonstelling, ingericht door de « Vereeniging voor het Behoud van Natuur- en Stedenschoon
is een ' flinke daad geweest, waarbij deze vereeniging^
zelf allereerst aan ledensterkte en zedelijke. kracht veel
heeft gewonnen. Zij heeft zich in veler harten en geesten
voor goed vastgeankerd, met te _ toonen wat ze kan.
Rondom de poging zelf is er door vakmannen en
geen vakmannen gezeid geweest : de tentoonstelling is
niet volledig. Dit kan ieder Kempenkenner gereedelijk
toegeven, en alleen hij, die dat niet is, zal mordicus
het contra kunnen staan houden. Daarom ging het ech-

ter niet.
Het beheer wou spontaan een • beeld oproepen van
de streek van zand en heide, en had daarvoor niets
meer noodig dan even op zijn. vingers te fluiten. Enkele
verzamelaars en liefhebbers putten uit , hun schatkamers
schilderijen, boeken, archiefstukken, beeldhouwwerk,
folkloristische voorwerpen, foto's, wat weet ik al. " Het
comité schikte, en in enkele dagen leefde de stille gouw
in de « Stads- » feestzaal, op de Meir. .
Er was inderdaad middel" geweest om honderden.
schilderijen, oudheden, zichten, archivalia méér bijeen
te brengen. Men had desnoods het heele muzeum
« Taxandria » te Turnhout . en enkele rijke collecties
naar hier kunnen brengen. Dan hadden we een Kempische encyclopedie gehad, en die hoefden we . niet.
Die zoeken we niet, of we zoeken ze ginder, bij stuk
en brok, in stadjes en dorpen, enlangs de veldwegen,
bij de oude hoeven, en onder de grijze heidehorizonten.:,
Het is wonder hoe de Kempen het solaas is geweest van vele grooten, die daar of in Antwerpen werkten. Als Conscience .(zie maar de inleiding tot -« De
Loteling ») te Antwerpen moegesard en doodgetreiterd
was, dan trok hij de Kempen in, . en werd er 'n nieuwe
mensch. Lamoriniére, Verstraete, Heymans, De Vadder,
De Clerck, Rul, vijftig anderen, zochten er stilte en
hun kunst. Jacob Smits vestigde zich metterwoon té
Achterbosch, waar hij in « de heimlijkheid der zwarte
-
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bosschen » het mysterie van dag- en nachtwisseling
gadeslaat... En daar kwam nu pas weer Dirk Baksteen,
een Hollander, - zich vastzetten te Moll, om er visie
te vinden in -die stille landschappen.
Maar meer was er dan het geschilderde landschap,
dan de Kempische drachten, dan het altaar, dan de
wapens uit vroegere eeuwen, dan de met eerbied bewaarde dingen uit den. grijzen voortijd. Daar was- de
ziel, die deze streek bemint en dient. Daar was het
levende woord dat den strijd schilderde, die taaie Franken op dezen grond leverden tegen weer en ontij, tegen
droogte en . schraalheid. Daar vielen zweetdroppels in
het zand, en we zagen de ruggen der boeren krom
*orden onder 't jarenlange werk in de blakke Noordervlakten, en de ietwat vruchtbaardere valleien van de
Zuid-Kernpen. . .
Wechel-ter-Zande,
hoog van landen,
groot van schuren,
maar weinig om in te vueren !
,

Het 'levende woord van de _ voordrachtgevers ging
over het leven van plant . en dier op de heide, en zoo
kwam de ziel van de streek naar de stad, gedragen
in _ heldere beelden. Het getob en de armoede en de

,

.

-

relatieve weelde uit vervlogen eeuwen werd opgehaald,

.en het ontginningswerk der oude, Kempische abdijen.
En hoede stille, kalme . man uit de heide de vuist
opstak naa
r de machtigen der aarde, die spotten met
zijn. recht. Al de Kempische volkskracht gulpte naar
boven in 1789 en 1798.
« Bedrukte Nederlanders,
Aenhoort myn droef geschrey !
Men smeedt voor u- de banden
Van ware 'slaverny !
Zult gy die plaegen .
Noch langer draegen ?
Trekt op en gaet met . my ! »
In dit midden hebben we de ongerepte, Vlaamsche
volkskracht gevoeld ; daar liggen de « reserven »,. nog
onaangetast, die mild jaren en eeuwen nog geven kunnen geweldige kracht. En zoo wordt deze cultureele
daad een daad van opperste Vlaamsch-zijn.
.
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Sterker dan de torens en de heide zelf, zijn er de
'Vlaamsche menschen, hoe onbewust de meesten ook...
-En ik wou...
Ik wou te Turnhout, of misschien beter te ' Herenthals of waar ook, een dergelijke tentoonstelling van
-:nog meer dan: hier was. Al het reine, het sterke, het
;echte, het Kempische bijeen. Om de menschen te toonen en te zeggen wat ze waren, wat ze zijn, wat ze
_,hebben. Meer nog dan hier was. Het wordt een monstering, een wapenschouwing van volkskracht.
En rondom de schilderijen, de oude, heilige dingen,
..de beelden der gilden, de geroeste vuurpangeweren,
-de mutsen met linten, en de gebloemde rugdoeken en
de boeken en de spinnewielen, geschaard de leiders
en de menigte. Niet de politiekers, maar zij die zuiver
.bleven voelen. Niet veel stadsmenschen, maar de burgers
•.en boeren van ginder, met het oude Kempische hart.
Men zou er bewonderen, spreken, maar vooral voel en begrijpen. En in de toekomst beter doen. Vaster
hen
klampen aan den grond. Vaster en onbeschroomder
door en leven in den ouden godsdienst, die klinken
?deed : « Pro aris et • facis ! »
En het woord zou gelaten worden aan de dichters
..der heide, om uit te . zeggen . de stille schoonheid, en
lhet diep • geloof. Daar zal geen cubisme of geen futu.risme zijn dan in de duivelsagen, maar wel zal veel
wijding hangen door de zalen en "door de -lucht.
En tegen den avond laten de toonkundigen de
Youde wijzen opklinken, die de zangers opteékenden uit
den volksmond. Bij honderden - liederen van de Kernpen . en met Kempische varianten -en wijzen.
Dit moet, omdat in Limburg de flank van de heide
is opengekapt om 't zwarte goud. Omdat . vreemden
Eiaar bodem betreden, en het oude, het eenige echte,
.niet mag te loor gaan. Omdat zij niet zou worden de
buit, de blanke slavin van gelukzoekers en parvenus:
Omdat wij moeten wekken, den almachtigen wil, die
een volk doet meester blijven van zichzelf en zijn streek.
De regeling van een gewest ligt niet op 't ka-<laster, maar in het hart en den geest van de menschen.
.. Opdat dit moge zijn, moet de Kempen aan de Kempen
.getoond. worden.
Daar zal veel zoetheid zijn -en veel kracht...
Dr JUUL GRIETENS.
-

,

-

-

-

-
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STAAT SINT WILHELMUS . IN
DE PELGRIMSTAFEL VAN VAN EYCK?.

Dit is eene nieuwe vraag, die wij de welwillende
Warande-lezers heden durven voorleggen.
Vooraf enkele woorden uitleg -over de personnages,
die op de uiterste rechterluik der « Aanbidding » staan
en daar geheeten worden : Peregrini sancti. Zij verbeelden er de eerste van de vier cardinale deugden, de
prudentia d. i. de vroedheid, die ons verstand inlicht
over ons levensraadsel van viatores, peregrinantes a
Domino, pelgrims naar de blijvende stede, het hemelsch
jerusalem. Sint Christoffel is de aanvoerder en behoe
.der dezer heilige Pelgrims (1).
Sint Christoffel zoo leeren de oude legen.
den, was een reus van Kánaán, twaalf ellebogen
lang, met een vervaarlijk gezicht maar een goed hart. Hifi
diende in het leger van zijnen kleinen koning, toen hij '1
opeens in zijnen kop kreeg er op uit te gaan om -den al-.
lergrootsten en den allermachtigsten koning van de heelegansche wereld te dienen... Zijn nieuwen koning zag-hij
eens opschrikken bij een duivels-verhaal : Christoffel'
liet onmiddellijk den bangen koning staan, en trok op,
naar den duivel. Hij ontmoette hem in woeste wildernissen - met zijn leger van wereldvorst. Op zijn ijzeren
kroon stond « Princeps huius mundi ». Den duivel"
zag hij eens, met vlammen in zijne oogen en eenen vloek
in zijnen krop, terzijde uitwijken.... bang voor Christus
op zijn kruis : Christoffel, man van zijn woord, zei
Adieu aan den Zwarte die ook bang kende, en toog
op zoek naar Christus, den - Koning der koningen, die.
den duivel overwonnen had.... Gij weet. de rest uit de!
« Gulden Legende », en uit « Wonderland ».
Die goede reus werd in de middeneeuwen gediend,
,

,

,

-

-

(1) L(AMOTTE) & A(ERTS) : Dietsche Warande 'en Bél-.
fort, jrg. 1904, I, bl. 309, De Mystieke Beteekenis van het GentschAltaarstuk. Eerw. Kan. Van , den Gheyn, M. - Verlant en anderen
hebben in 1920 die stelling tot in hare onderdeelen aan vermeld
art. ontleend.
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.-en nu nog (.b.v. door de automobieljagers) , tegen gebeurlijke reisongevallen, « contre les accidents de
=route », tegen het beerven-breken. Wie hem 's morgens,
ook maar van verre, in 't kerkportaal - had kunnen - in
de gaten krijgen, was ' beireiligd en bewaard voor die
reis. « Christophorum vidéas, postea tutus eas, probeer
Christoffel te zien, bid eenen « Vaderons » en ga, gij,
gerust op reis », zoo zei onze, oude nonkel Lowie van
- Op... waar St. Christoffel de kerkpatroon is.

-

-

Christophore sancte, virtutes sunt tibi tantae :
Qui te mane - videt, nocturno tempore ridet.

Hij is een van de « noodheiligen w en de schuts.
_patroon tegen onvoorzienen en kwaden dood :
Sint Christoffel, goed en groot,
Bewaar ons van een kwade dood.

Hij moet zoo kolossaal groot uitgebeeld staan om
van verre gezien te worden, ook om zelf over muren en
omheiningen op de kinderen en hulpbehoevenden te letten met zijne goedige reuzenoogen, en. desnoods de
bengels van 't dorp te dreigen met zijnen bankelijken
-stok.
Van Eyck toont ons -Christoffel breed schrijdend
-aan het hoofd der sleepvoetende pelgrims, op zoek naar
zijnen Koning, van uit zijne hoogte eerbiedig neerziend
n luisterend naar zijn druk redeneerenden ouden gezel,
den H. Cucufates, die in de leer en de catechismus
-beter den weg- weet dan onze reus uit de heidenen.
Hij schildert heng, niet zinkend in rimpelend water
-en zuchtend onder den wereldlast van een kindeken
Jezus, schrijlings op zijne schoft gezeten ; maar op'. het
-droge, zoekend naar Die - de wereld schiep, met zijnen
witten tulband, zijnen langen baard, zijnen stevigen
.gaanstok, zijnen breeden, rooden mantel, zijne hooge,
magere beenen en zijnen dikken, krommen voet. Eenen
-student die voor doktoor leert wees ik op dien krommen
voet. « Kijk, zei hij, dien merkwaardigen voet zagen de
,geleerden nog . niet. 't Is een horzelvoet, wat ze heeten
-een « paarde-poot ». Hoe komt hij daar aan ? — Weet
:niet. Christoffel is wel ooit gegeeseld geworden...
Heeft hij als soldaat onder eenen wagen gezeten
'Bij Van -Eyck heeft alles een reden. Liefst verbinden wij
-

-

? r--
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dien miswassen voet met een historisch feit uit de•
« Passio S. Christophori ». De koning deed den grootent
Christusbelijder aan een keten hangen en « hem . eenen_
dikken steen aan zijne voeten binden om zijne lede-.
maten te ontwrichten ». (Acta Sanct. t. 33, p. 147.)
Zoo dunkt ons die bijzonderheid het best verklaard.

Onder het veilig geleide van den goedhartigen reus.:
en Christus-zoeker, treden de moede pelgrims schoor-voetend naar de hoogvlakte van het 'Lam. Kleurrijk is.
vanvoren het weelderig Oostersch landschap en overheerlijk het diepere vergezicht op waterrijke beemden,,
op stad en torens als van onze eigene - lage landen..
Twee koppen vestigen onmiddellijk de aandacht : die
van een jongen, baardeloozen man met pelgrimsstaf en.
eigenaardig haarkapsel, en die van een kalmen vijftigere
met edel wezen, schilderachtigen schelp-hoed en zachtzijden gekloven baard. Deze is een stil, peinzende figuur
tusschen den snelschrijdenden reus en het stijfgesticu- leerend paterken, beiden in gesprek over macht en.
menschlievendheid van den « Koning der koningen ».
en den naasten weg die er heen leidt. Hij draagt een
hoed als -een helm, ombonden door een krans van klei-..ne witte schelpkens. De voorrand is heel sierlijk op-gesloofd en prijkt met eene groote, platte schelp in.
het midden. Twee siersnoeren hangen losjes toegehaald
tot op de borst, waar de vastgegespte riem van een.
pelgrimstesch zichtbaar is. Kijk nauwer toe : langs de
hoedschelp is een penning gehecht met een ornementje
boven een ronde uitspringende teekening (1.) . Op den
mantel is een langwerpig lapje stof genaaid, zoo meen
ik toch. Dat zijn voorzeker de gebruikelijke herkenningsteekens bij officieele of meer plechtige bedevaarten. Ze_.
werden opgenomen, soms opgelegd om den pelgrim onmiddellijk te onderscheiden, ook om aard en einddoel'
van zijnen beéweg te bevestigen. Die edele, persoonlijke
kop, die verzorgde uitdossing, die uitgelezen plaats tus- .
schen den roodgemantelden reus en het oud, bruin, popperig paterken, doen meer dan vermoeden, hoe wij - hier
,

-

(1) Een hoog kruishout tusschen twee aanbidders, ver"•moedelijk Maria en S. Jan.
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'een portret voor ons hebben, dat de schilder, zonder
pralerij, flink in 't gewenschtè licht wil stellen.
Wie zou dat . kunnen zijn ? Hooggeleerden van de
stad Gent beweren, dat het zeker Sint Judocus is,
te weten .: de heilige patroon van hunnen ouden sché_pene, die op de buitenluiken, voor Sint. Jan • met zijn
Lammeken, in purperen tabberd godvruchtig op zijne
*-knieën ligt.
Ons inziens, is dat nu heel niet zeker. Het is een
:bloot visschen en gissen, zonder bewijzen, en met ge-.
ringe mogelijkheid. Of... er zou iets op dat lapke
moeten staan dat zij niet hebben vermeld, en dat ik
:niet weet. Maar zulks gelooft onze jongen niet..
Sint Judocus (Joost, Joos) was eigenlijk kluizenáar ' van beroep, leefde en stierf als kluizenaar, ere;mijt ofte eentater. Zijn plaats was" onder de Heremitae
-sancti der tafel er naast. Toch liep hij in zijne jonge
_jaren toevallig een eindje meê met " elf ' pelgrims die
.naar Rome togen, maar onderwege, in Picardie reeds,
was Judocus blijven hangen bij eenen aanhalenden graaf
Haymon, waar hij zeven jaren koster speelde. Daarna
werd hij kluizenaar en bleef het tot aan zijn dood.
cOm dat toevallig en tijdelijk gezelschap houden aan
pelgrims, om dat gauw opgegeven noviciaat in de pelgrimagie, willen ze nu Sint Judocus in de Aanbidding
als pelgrim doen figureeren. « Avant donc de se faire
-ermite, Saint Josse débuta comme pèlerin. » ( Chan. Van
den Ch eyn, Interprétation, bl. 50.) .Dat zijn al de bewijzen door hem vermeld.
Waarom dat zoeken naar iets dat van verre of van
naderbij in de binnentafels aan Joos Vydt herinnert ?
Hierom : het was gebruikelijk, dat de stichters , der
veertiende- en vijftiendeeuwsche retabels- zich in de
binnentafels lieten contre f aicten als deelnemers aan . het
:mysterie, dat hunne vroomheid wilde geschilderd zien.
Welnu de tronie, de onvergetelijke tronie van Judocus
"Vydt staat ongewoon enkel op de . buitenluiken, het
"laatst - voltooid bijwerk ; in de binnenluiken staat zij
niet. Zoo was 't mogelijk dat noch de Oentsche redeTijkers der XVIe eeuw in hunne « Ode » van 96 versregels en hunne herhaalde breedvoerige beschrijvingen,
noch de vreemde bezoekers J. Vydt ooit als stichter
hebben vermeld. Het altaar moet destijds altijd open
.hebben gestaan en met gordijnen toegedekt (?). Alleen

-

-

.

-

-

422

STAAT SINT WILHELMUS IN

Marcus van Vaernewyck (1568), • die ons zoo menige
belangwekkende bijzonderheid opschreef, heeft - gewag
gemaakt van « schilderijen » en een straat op dé buiten-luiken en van eenen ouden stichter, zonder meer. Hij
heeft Vydt's facie bekeken, maar kende zijnen schepeneniet eens bij naam : .< Een oude- leelijkerd, zei hij, naar
de oude wet gekleed, 'ne Jan, want hij ligt ge-knield voor zijnen patroon Jan wie ? « Jan-kan-me-niet-schelen... maar toch iemand die een bliksemsche « fraey ghoeste heeft ghehadt om dat hy zyn ghelt
heeft ghehanghen an d'weerck van zuick eenen
meester ».
In de laatste jaren echter, sedert aan • J. Vydt het
eerste bestellen der tafel wordt betwist, pogen. ze teGent (op de markt staat ieder boer achter zijnen korf ! ).
in de binnentafels iets van judocus Vydt op te delven,
en ze zijn blijven staan voor eenen pelgrim, die op Joost
Vydt 'niet lijkt, dat is zoo, maar die zijnen patroon zou'
« kunnen » verbeelden, nl. St. Judocus.
Zoo is de tot nog toe Peregrinus Anonymus tot
Vydt's patroon (en blijvend beschermheilige) aange-steld cum titulo colorato. Deze Oentsche Sint judocus
is geboren uit de behoefte aan hem. Het geleidelijk
verloop dezer conceptie en geboorte in sommiger geesten is goed in hare ontwikkelingsstadiën na te gaan-

„

-

-

-
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-
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Men voelde een pijnlijk tekort : Vydt kwam als stichter-

ernstig in 't gedrang, o. a. ook omdat hij niet in de
binnentafels verbeeld stond. Men meende en verlangdedat tékort door de mogelijke aanwezigheid van Vydt's
patroon aan te vullen. Men begon verlangend naar Sint
Judocus te zoeken en, natuurlijk, men vond hem. Die
vondst nu moest worden meegedeeld, aannemelijk ge-.
maakt en benuttigd. Hier weerom ging alles trapsgewijze als volgt : hij zou het goed kunnen zijn : vrienden
met eendere behoefte en eendere verlangens, stemmen
mede in als «.autres critiques d'art », (Bulletin Soc.
d'Hist. et d'Arch., 19e ann.), hij zal het zijn (V.d.Oheyn,
1920), hij is het (Dr Fris, 1921). En zie, bij Dr Fris staat
Judocus reeds als advocaat te pleiten voor dè rechtbank
der Geschied- en Oudheidkunde in het proces tusschen
Messire Joost Vydt van Gent en Willem IV, Graaf vanHolland. H. en Z., in zake bestelling van het Lam Godsbij Hubrecht Van Eyck, schilder, ingespannen door Jhr.
J. Six, hoogleeraar te Amsterdam en L. de Fourcau ,
,

,

-

-
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leeraar aan de Nat. School voor Schoone Kunsten te
Parijs. Tu quoque !

Wij hebben niets tegen schepene Vydt, niets tegenSt. Judocus ; we zouden hem graag genoeg met Vydt's
eigen wezen, kortweg als pelgrim willen vereeren, of•schoon . er in den hemel geene zijn die, frontstrepen
mdragen als • ze niet aan 't front zijn geweest.
. Doch ik zeg maar zoo : ' die aldus gedoopte en
gevormde Sinte Judocus met zijnen titulus coloratus,
kan evengoed eenig ander pelgrim zijn, kan evengoed
en beter, bij voorbeeld ik durf het zoo vlakaf niet S
.eggen : ze konden me voor n'en Hollander uitschelden,
want ze hebben dien eigensten Heilige uit het Lam•
Gods (waar toch alle volkeren en ' talen samenstroom=
den !) bij voorbaat geweerd, als « indésirable », ja, halvelings weggejaagd ! ... Die heilige pelgrim dus kan
evengoed, meen ik zoo, en kan beter nog, een Italiaan
:zijn,... een rijk edelman... een door en door goeie
vent voor de pelgrims : Sint Wilhelmus. • (Protest op
-eenige banken). .
Fr. « Ik zeg u alleen hetgeen geschiedkundig vaststaat : het tafereel is door en door Centsch » : Sint Wilhelmus, een vreemdeling, komt hier niet te pas.
Een vreemdeling ? ... niet te pas ? een heilige in
eden hemel ! ... In Gent zullen er ook wel brave Willem's
en fijne Guillaume's, William's en Willy's zijn. Kent
gijlie den Heiligen: Wilhelmus niet ? Ik heb een boek
-dat Van Eyck ook had, en daar staat zijn leven in, op
.25en Juni van ieder jaar, 's daags na Sint-Jan, den
-Getuige van Ons-Heer, dien grooten, groenen wo^es-,
tijnman met zijn vingerke, dat. voor ons, boerenmenschen, (en ook voor bisschoppen en - kardinalen !) wijst
en zegt : Daar is Hij, in levenden lijve!
Deze Wilhelmus was een adellijk Insubriër, uit
Italië, met ras-echt pelgrimsbloed. Vol vuur en devotie,
trok hij beêvaart vanaf . zijn kindsche beénen, barrevoets, met één dun kleedje zonder mantel, met een
ijzeren ketting dobbel om zijn lijfke. 't Was een ventje
van nog geen vijftien voluit, en braaf als een engel,
ocharm. Hij lachte met wind en weer, lachte met honger
.en dorst, en het meest met schelmen en baanstroopers
-

,

-

-

-

-
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die uit hun schuilhoeken, met messen in den
riem, springensvaardig zaten te loeren naar reizigers.
met geld op zak. Want hij moest door bergen en
bosschen naar den grooten en machtigen Sint Jacob-,
te Compostella, in Spanje. .
Die jacht naar pelgrimagie bleef levenslang diep.
er in. Hij voelde aan den lijve : « wij hebben hier geene
blijvende stede en zoeken ze aan . de overzij ». Pas-.
thuis van Sint-Jacob, wilde hij overzee, en naar het :
H. Graf van Onzen-Lieven-Heer. Het mocht niet zijn
er liepen en stieten hem zooveel en zoolang stokken:
in de beenen, dat er geen opweggeraken aan was. « In.
Gods naam dan » en" met Gods verlichting zou hij zijn
jong hart tot hooger én heiliger wérken dan aanlokkend'
bedevaart-loopen gewillig besteden. Twee jaren bleef=
hij boven op eenen berg alleen bidden en boeten, waken.
en vasten, zóó fel dat God hem liet mirakelen doen,._
gelijk "Hij er zelf gedaan had : Wilhelmus deed eenera.:
blinde zien, zonneklaar. Toen reed zijn reputatie op
alle tongen. Menschen van - allen aard stormden of suk-kélden alle dagen talrijker om hulp en troost naar zijn.:
hooge, voorheen zoo eenzame bergkluis.
En toen voelde Wilhelmus weer, gelijk de trekvogels in herfstluchten, dien ingeboren drang en drift,
dien ouden -nood van het godvruchtig beêvaart-gaan,
onbekend; ongeëerd, langs stille, altijd nieuwewegen
-

-

naar de heilige Plaatsen en hunne zegeningen. Zijn hart

joeghem met alle geweld naar den heiligen Berg, waar
het schuldeloos Lammeke Gods werd ver. reten door die
wolven, waar 't hing te bloeden, zonder blaten, overzijn vlekkeloos witte vacht, waar het werd geslacht,
omdat het het wilde; voor onze zonden zonder tal...
Blij te moede begon hij de lange vaart, maar
God wilde 't weer anders, tot Zijne meerdere eere en tottroost van vele menschenkinderen. Hij zelf verscheen
aan Wilhelmus. « Eerst uw eigen Italiaansch volk goeddoen », zei God. Wilhelmus begon onmiddellijk in de.
wildernissen kloosters te bouwen, waar overvloedig
vrede en zielevreugd zou wonen,» waar ze kost en onderkomen zouden verschaffen- aan trekkende pelgrims,.
goede en kwade, gelijk ze liepen en loopen onder Gods
werd deze Wilhelmus van Monte-Vergine heelt
zon.
heilig en dubbel nuttig voor zijn volk.
Er is echter een andere S. Wilhelmus, die hier-

-

-
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waarschijnlijker zal bedoeld zijn, omdat hij bij het
Vlaamsche volk en ook bij zijne kunstenaars beter bekend stond, de H. Wilhelmus bijgenaamd van Malavalle, bij Siëna, wiens feestdag op 10 Februari valt
(cfr. Acta Sanctorum). Deze was een Fransch edelman,
die eerst als soldaat een losbandig leven leidde, maar
zich bekeerde en tot uitboeting zijner zonden eene bedevaart opgelegd . kreeg naar de . Heilige Plaatsen, waar
Jezus voor . aller zaligheid- leed - en stierf. Van niet te
onderschatten beteekenis is het dat de cerebraal werkende Van Eyck onzen pelgrim geen sreutels, zinnebeeld
eener Roomsche reis,. doch wel een boden . of tinnen
medaille voor zijnen schelphoed speldt, met een hoog
kruishout tusschen twee vermoedelijke aanbidders,. eencalvarie dus. Na zijn terugkomst in 1153 vestigde zich
Wilhelmus te Siëna in de eenzame vallei Malavalle,
waar hij. heilig leefde en stierf in 1157. Hij was de
inrichter van congregaties die ze later Bieten « Wilhelmieten ». Dezen hielden in . onze Vlaamsche en Waalsche landen opene godshuizen en pelgrimsheimen langs
drukke verkeerswegen, bijzonder in meer arme en' eenzame. streken. De Walen hieten Willem « Guillaume » en zijne witte paters « Guillilmites » en « Ouillemins » dat • heel wat zoeter klinkt. Te Luik
stopt de trein naar Aken en Keulen nu nog
« aux Guillenzins ». Daar stond vroeger een Wilhelmieitenklooster. In de Ardennen . waren er. ook : b.v. ' in het

huidig Klein Seminarie te St. Rochus ; in Vlaanderen
waren ze populair, te Aalst en te Brugge o. m.
Daarom is 't, dat wij in de pelgrimstafel van Van
Eyck (wie van de twee komt er niet op aan) graag,
en goed, dunkt het ons, een echten, vurigen pelgrim
en een gansch specialen vriend van de pelgrims zien,
een H. Wilhelmus, nog liever als St. -juudocus, . die maar
eens meeliep, halverwege is blijven plakken, - en. niets
meer, voor zooverre zijne eigene, beste advocaten het
ons vertellen.
Wij raden .een opwerping : De Gentsche rederijkers
van Sint Agneten wisten " in 1458 van . eenen St. Christoffel, maar : niet van eenen St. Wilhelmus.
Dat is alleszins waar, doch daarzonder kan hij er
evengoed bij zijn. De verslaggever over hunnen toog,
spreekt ook niet van Stephanus, Laurentius of Livinus,
patroon der stad ; noch van Agnes, Barbara, Dorothea.;
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noch van zijnen eigen stadsgenoot, Gent's eeuwigen
roem, den stichter-schepene Judocus Vydt ! Allerminst
van St. Judocus, natuurlijk. De rederijkers, laten we
zeggen, de verslaggever gunt geen enkel woordje aan
de beroemde meesters : Pictor Hubertus en Johannes,
zelfs geen toespeling op hun geweldig schilderwerk
in St-Jan, waarvan de rederijkers hadden geprofiteerd
om, op hunne manier, met vele veranderingen boven en
beneden, hun mysterie van het Paaschiam op te stellen. Wat ze wel als verbeeld vermelden op hun soort
amitiés-dag na den slag bij Gavere, dat zijn « ridders »
in heiligenglorie met hunnèn naam, die zeker niet allen
in de schilderij staan : « vj. Gods ridders, als sent joerijs, sente Victor, sente Maurissius, sente Sebastiaan,
sente Gandolf (let op den uitleg !) wijlen hertoge van
Bourgognen, elc met sinen standarde van sijnder wapene in sijn handt ; voor hamlieden stont gescreven
Christi milites » (1). .
Weest niet bedacht : hier schuilt niets onder tegen
Vydt. Om de mogelijke . en gevreesde dracht van deze
wijziging te bepalen, willen wij iets uit de huidige mee-.
•ningen -over mogelijke • stichters van . het altaarwerk in
't kort uiteenzetten. .
Willem IV van Beyeren, graaf van Holland, Henegouwen en Zeeland, neef van den hertog van Berry, had
dezes Getijdenboek laten voltooien, n. g. Les Heures de
Turin, van 1416 (in 1904 jammerlijk verbrand), dat
de wonderste en geniaalste miniaturen bevatte van heel
dien tijd. Hoogst waarschijnlijk hebben de Van Eycken
die met miniatuurschildering begonnen. zijn Jan toch
zeker daar enkele van geschilderd (2).
Een van die miniaturen vertoont Den Terugkeer
van Willem IV uit Engeland, en die trekt op een brokstuk uit Het Lam Gods, - in zoo verre dat zij een trap
vormt tot het raadselachtig schilderwerk. Dus heeft met
schijn van waarheid, Willem van Holland ook het « Lam
-

(1) Heel merkwaardig is dat. de , Rederijkers, volgens toenmalig spraakgebruik, « Christi milites » vertalen . door « Gods
ridders », al zag de verslaggever in Hem, die zij met Van
Eyck, hieten : « Deus potentissimus... Summus omnium... Remunerator » niet Christus, maar wel, zonder oplettendheid of
volgens een hem persoonlijken ..indruk :. God den Vader.
(2) -Nota 2 aan 't einde van dit artikel.
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Gods » besteld. . . en werd dit, na zijn dood in 1417,
wegens moeilijkheden over erfenis of iets van dien aard,
naar Gent overgebracht, en op verzoek van den' rijken
bankier Judocus Vijdt, die het aankocht, (door Hubrecht
en later door Jan) voleindigd. Een Dus die maar zwakjes sluit. .
De Heeren van Gent weten opperbest, dat het Tui
rijnsch Getijdenboek een bewijs levert, hoe de Vlaamsche schilderkunst van het boekverluchten ' (de miniatuur) tot het fijn paneelschilderen overging. Zij weten
dat bet in voornoemden Terugkeer :0f Landing van Willem IV, een ruitergroep bevat nauw verwant met die
der Justi Judices ; dat in eene andere miniatuur een paard
wordt opgemerkt met typisch vooruitstekenden . horen
van stijf geslingerden hoofdbles, lijk het wit paard van
den tweeden vaandrig der Christi Milites ; dat eene
rijkgekroonde Moeder Gods door maagden omringd is,
die blijkbaar met sommigen uit de Aanbidding en uit
andere Eycksche tafereeleq verwant zijn ; dat in eene
meer persoonlijke fries het Lammeken ook op eenen heuvel staat • (1) en gevolgd wordt door een maagdenstoet, in opvatting, vorm en uitvoering gelijkend op een•
brok uit het Lam Gods van St-Baafs. Zij weten dat
er in het polyptiek van Gent geen enkele der Vlaandersche kerken en torens voorkomt, doch wel Maasen Rijnlandsche : zeker de bijna identisch nageschilderde toren van den Dom van Utrecht, zeer waarschijnlijk
een andere van de in 1863-64 afgebroken. St. Martinuskerk te Maestricht, een derde, die eenigszins lijkt op
dien van Aken. En- nu wordt nog, in 't Lam -van Gent,
Sint Wilhelmus ontdekt ! in de luiken, op de gewone
plaats van de stichters- en schildersportretten !... Ik
hoor reeds een angstkreet : « Geen Willem's in onze
Aanbidding. Dat is Hollandsch, dat. is Duitsch, dat kan
niet, mag niet. \Tlaamsche schilderkunst spreekt, gelijk
al wat kunst heet, Fransch, of ze is niets (2) Mirage
hollandais ! Ik zal blijven zeggen : neen ! .
-

.

-

(1) Over de aloude voorstelling van Het Lam op den Berg,
zie de eerste nota aan 't eind • van ons artikel.
(2) Wij kennen meer dan een tijd dat Vlaamsche schilderkunst ook door vreemden gretig werd gezocht en hooggeprezen
juist omdat ze « Vlaamsch sprak », organische en harmonische
uiting was van een ras : bellissima pictura... di mano di Flammingho. (Hun) « werck dat was ghesocht uyt alIerley Land.
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. Enfin, je vous en •prie, rassurez-vous, Messieurs.
Vermoedt niet overal nieuw-modisch landverraad. Ik
zci 't u reeds : ik ben niet Wilhelmist in dien zin. Voor
lmmij kwam, als mogelijke stichter, eerder zijn broêr, Jan
van Beyeren, de gewezen . prins-elect . van Luik, in aanmerking, de historisch zekere patroon van Jan en
Hendrik - Van Eyck ! Er staan verder ook Fransche
koppen in het rijke werk. 'Dat alles laat uit zijn eigen
tot . niets zekers besluiten. - Wij zouden op tientallen na-ijverige stichters uitkomen, wat geen vreedzame en
waarachtige oplossing zou laten vermoeden.
Feitelijk weten we, met volstrekte zekerheid, niet
wie eigenlijk den raadselachtigen Maeseyckenaar Meester Hubrecht (die pas in 1425 zeker ..in Gent vertoefde
-en er. stierf op 18 Sept. 1426) het eerst aan hèt reuzenwerk van het Lam Gods - heeft gezet. 't Kan een Willem
zijn, 't kan een Jan zijn, een Hollander,. een Luikenaar,
een Franschman ! Niemand tot nog toe vond den onderbindel. Die het is, is het ; en die haalt er eeuwig eer
mee, zijn geld te hebben gehangen aan 't werk van
Benen kunstenaar, gelijk ge er geenen vindt in duizend
jaar! .
. Er - rijzen. erge bezwaren op tegen Judocus Vydt
van Gent. Zijn portret staat niet binnen in . de tafel.
Was Hubrecht wel zeker te Gent vóór 1425,- het jaar
dat Jan uit den dienst van Jan van Beyeren, van den
Haag naar Vlaanderen kwafn ? Geen antwoord door
historische stukken afdoend gestaafd:
Op anderhalf jaar kan geen enkel schilder zoo'n
geleerd scholastisch kunstgewrocht . ontwerpen en zoo
verte aanzetten en volvoeren, dat hij de 'meester van
het werk genoemd kan worden : « Pictor Hubertus de
Eyck, maior quo nemo repertus. » Kenners. (o. a. James
Weale) schatten dat er minstens tien jaar werks aan
.

-

-

ouwen » en daarom - vond men in 't eigen land te nauwernood
iets van hen over. We weten nog dit : bij de rijkstbegaafde
dolers die hun eigen kunst-dialect wilden verloochenen en er
op roemden het te hebben versmoord, hoorde eene vulgaire
meid onmiddellijk dat ze van Gallilea waren. -- Kunstenaars
weest u zelf, weest waarheid, schept haren glanzenden wezensvorm ! En drijft u de drang naar Frankrijk of naar elders, volgt
dien drang, als 't u lust : niet om er het slechtste te halen,
maar om er het ' goede af te leeren ' en het beste zelf te leveren.
Zoo deden 't ti de ouden voor. Maar komt ge terug, dan zij
het als onverbasterde 'werkers.

;

.
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-geweest is. Jan kan er hoogstens. anderhalf jaar . mee
,bezig zijn geweest ( 143 f, tot 6 Mei -1432) en . intusschen
.:zal- hij van drukken .hofdienst niet ...gansch..verschoond
..zijn gebleven. . ; . •
Tekort aan klemmende bewijsvoering spreekt luide
uit volgende woorden van een bekend historicus : « Een
laatste en afdoende bewijs dat het meesterstuk door
•een Gentschen patriciër besteld werd, ligt in den vorste- lijken rijkdom van den begiftiger der Sint-Janskerk, Joos
Vydt of Vyt... » die Hubert Van Eyck arm liet sterven !
Noch het eerste feit, dat de heer Fris in 1921 aanhaalt, noch het tweede, dat uw dienaar er- aan toevoegt,
bewijzen iets afdoende : noch voor -de noodzakelijke
.bestelling, noch tegen de - mogelijke . opdracht. Voor dit
laatste steun ik op het leven van onzen groot-meester
G. Gezelle, die ook geen schatten, maar wel eene hooge
en zelfs vriendelijke opdracht onvoltooid achterliet.
Wij meenen dat Judocus Vydt de eerste besteller
,geweest is, al kunnen wij alles bijlange niet verklaren.
Indien bij veronderstelling schepene J. Vydt de
:allereerste besteller niet "zots geweest zijn, dan moet
'het een ander zijn. En, ondanks veel moeite, krijgen ze,
met goede papieren natuurlijk !. nog geen ander in Vydt
.zijn plaats gezet. Daarom blijven voor ons de echtlieden judocu's Vydt en Isabella Borluut de kerkbegiftigers en altaarstichters voor wie Meester Hubrecht.. (tot
zijn ontijdigen dood in 1426) en na hem Meester Jan
Van Eyck zeker • hebben gewerkt ,en tevens de vermoedelijke eerste bestellers van het meesterstuk.
Het mogelijk aanwezig zijn van St. Wilhelmus,
•dat wij heden vooruitzetten, wijzigt o. i. niets aan
-die meening en aan den grond waarop ze steunt,
evenmin als er iets .zal aan gewijzigd worden, op • den
-dag dat men onweerlegbaar zal hebben bewezen, dat
:b. - v. Fransche prinsen • triomphant in de deuren
rijden onder « de bende der Coninghen, Princen, Graven en heeren », die als Justi Judices beteekend staan.
,

-

-

-

-

,

-
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judocus zelf moet een vriend en bewonderaar geweest zijn van St. Wilhelmus. Verlangt gij bewijzen ?
--- Joost Vydt zelf stichtte om aan arme en noodlijdende
pelgrims kost en onderkomen te - schaffen, het « Gods-

-
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huus » der z.g. Broeders van de H. Drievuldigheid te
Beveren, in zijn land van Waes, omtrent 1414. Later,
in 1461 (?), om meer tucht onder de soms rare «gasten»te handhaven, kwamen Wilhelmieten van Aalst het godshuis bedienen, in de plaats der leeke Proviseurs. « Pour
éviter toute rudesse charge et inconvénians qui ad^viennent és paroiches de Beveren, Melsene et. à l'en-viron, par les vagabonds et brimbeurs étrangers qui
journellement y hantent en grand nombre et du soir
font leur assemblée à l'hospital de' Beveren, desquels -.
le peuple est fort surchargé. »
Dit heeft mij een geleerde heer van Sint-Niklaas,.
M. de Maesschalck, laten lezen in een fransch boekske.
In dat boekske stond ook nog iets over het begiftigen der capelle te St-Jans, « vulgairement nommé (sic)
« d'Adam et Eiva » uit eenen ouden stamboom van
1628, opgemaakt voor verre neefjes die moesten erven.
Judocus Vydt had verder een broêr, Jan, zegt Dr
el. Die was kapiFris, maar het was eigenlijk Christoffel.
tein, " lag te Beveren en was de aanvoerder van de
Waezenaren. Hij stierf jonkgezel. Joost Vydt had ook
geene kinderen.
-

-

-

-

-

-

--

Luistert nu wat ik zoo dacht en prakkezeerde --die zekere (?) -Sint Joost van sommige heeren vanGent, kan evengoed en beter Sint Wilhelmus zijn, zoo.

,

meen ik toch en lei mijn kaarten bloot op tafel. Anders...'.
ja, anders zette ik op de eereplaats • dien verminkte,
den mutilé, Messire Kapitein Christoffel Vydt met zijn
broêr, Schepene Judocus • Vydt, en met' den zwervenden
schilder Jan Van Eyck kennelijk aan zijn
s taf en zijn kapsel naar de, wet ofte mode der hofbedienden én staande in een • krans van koppen dan,
zette ik * die alle drie netjes samen in de pelgrimstafel
van St Baafs... Dat ware mij een idee die in Gent
onmiddellijk hooge peters zou vinden. En dat woordje
H. Drievuldigheid dan ?...
Een van de achterste pelgrims schijnt er wel wat
om te lachen, dom genoeg. Dat is er 'n cadet die
vast voor straf op pelgrimagie gestuurd is, «,ne Gentsche
Uylenspiegel » of een « brimbeur étranger », die geen
aandacht verdient. Stoort jullie u daar niet aan. Ver-sterkt uw feitelijk zwak pleidooi ten gunste van St. judocus met hetgeen ik belangrijks vond in de vermeer--
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-derde Legenda Aurea en in Les' Petits Bolandistes par
•P. Guérin 14, p. 242. Want in zijnen . ouden dag werd
Judocus, priester geworden en beroemd geraakt, door
den Paus naar Rome ontboden. Die reis -schijnt als pelgrimstocht opgevat. « Le plus ordinairement . meer
-dan gewone regel ' dus -- on représente S. Josse . en
pèlerin, un bourdon - à la main et deux . clefs croisées
sur son chapeau pour indiquer son voyage á Rome. »
Doch veroorlooft mij u te doen opmerken. dat Van Eyck
zijnen pelgrim dat duidelijk herkenningsteeken niet gaf,
maar wel een penning met calvarie. Eén staat er « en
:habit de pèlerin, un bourdon á la main », maar het is
een jonge figuur. en zonder hoed, blootshoofds. ..met de
-eigenaardige haarsnit of pruik van- adel en hof.. Diezelfde staat nogmaals. in de voorlaatste rij der -mannen
van het. Oud-Verbond. Is dat Jan of:.' Hubert ' Van Eyck,
de jonge Judocus,. een Fransch dauphin ? Kwestie !.
Maar enfin, houdt gijlie over dit alles maar even raad
en schrijft later een woord over ons besluit :. « de' pelgrim met den calvariepenning, in de: rechter binnenluik•
van het Lam Gods, kan evengoed en -beter de toenmaals
_zeer. 'bekende • S. Wilhelmus (van Malavallé) zijn die
.door den Paus als officieel naar Jerusalem beêvaart
werd gezonden en daar acht jaren boete deed dan
S. Judocus die enkel als Roomsche pelgrim vermeld
.staat. Van volle zekerheid en gevolgtrekkingen . er uit
'is hier voorl.00ópig nog geen spraak' ».
.

-

-

-

-

,

-

-

-
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Dit is eene verhandeling voor :simpele menschen
van goeden wil. Die ze schreef wil:: niemand iets op-dringen. Waarom schermen met namen en teksten, waarom leuren met kaarsen en brillen ? Een Luiker denker
en edel man, zijn vriend, besloot onlangs eene reeks
gedachtenwisselingen over de belangrijkste vraagstuk.eken .met de stelling : « On ne convainc perso.nne. Ne
le sera j amais ' que celui - qui veut l' ê?tre. - La créance et
la foi ressortent essentiellement de li volonté, (omzetting van het vers van onzen diepen onëindigheidsziener :
.« Het licht schenkt' zich. weg 'aan de strevers naar 't
licht ») de la volonté, la : grande ' invalide, qui continuellement a besoin d'assistance surnaturelle pour tenir
•rnême . naturellement de.bo.ut.».
-
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Schrijver dezer liet zijne. meening drukken en
bekent naief -weg te meenen, dat er iets goeds in steekt,
hoe weinig ook, iets toch, dat simpele menschen van
goeden wil zou kunnen interesseeren, boeien misschien,
mogelijk het hoogste : wat leeren. Op het instemmend
oordeel van « andere kunstcritici » kan hij niet bogen.
Maar «. si la protection tient - souvent lieu de mérite,
jamais le mérite ne peut se passer de protection ». En
daarom wil hij UE. mededeelen dat een zeer scherpzinnige Kempische vrien`ti, wien hij zijne meening over•
St. Wilhelmus en wat er rondom draait, met vraagteekens in 'zijne oogen, uiteen had gezet, er een.:
sappig lofwoord voor overhad. Die vriend zei zoo : « Een.
blind verksken vindt ook al es een eikel ». « Als er'
genoeg liggen, best mogelijk ! » was 't antwoord. Toen.:
zijn ze allebei « lachend en voldaan vaneen gegaan »,.
tot wederziens.
ERISC OVER DE HEIDEN:
-

1. Aller opmerkzaamheid verdient het aansluiten van Van
Eyck bij de zeer oude en meest gebruikelijke Lams-verbeelding -:
Het Lam op den Berg (IVO eeuw). Het Lam beneden diende
dikwijls om de groote bovenfiguur - als Christus te verduidelijken.
Een opschrift luidt : Den hoogepriester die in 't midden staat,
kunt ge kennen door het Lam. « Pontificem magnum medium
cognosce - per Agnum. » De beschrijving van een oud fresco ..
luidt bij Cabrol :
... Christus rex praesidet altus
...................................................
Vivaque Jerusalem Agno illustrante refulgens
Quattuor unno agitat paradisi fumina fonte.
Vertaald : Christus als Koning zit voor in het bovenste .•
gedeelte... En het levend Jerusalem, schitterend door het lich-- .
tende Lam, stuwt de vier paradijsstroomen voort uit eene
enkele bron ». Letterlijk de vier bestanddeelen der Aanbidding
van Van Eyck. Het oudste - embryo in beeld, met ook in
twee verdiepen alle de bestanddeelen, dagteekent uit de vierde•
eeuw ! Afbeelding van dit goudglas bij CABROL, Dict. d'Arch..
9. Agneau, p. 888, fig. 202, KRAUS, Geschichte der Christ..
Kunst, I, fig. 356.
2. Wij' weten uit geloofwaardige bronnen dat Jan Van
Eyck met boekverluchten begonnen is: Pietro Summonteschrijft
in 't begin der XVIe eeuw aan M. A. Michiel (Repert. f. Kunst-..
wissenschaft XXX, ' 1907) van den « gran Maestro Joannes,
che prima fe 1'arte d'illuminare libri, scive uit hodie loquimur
miniare ». Even zeker weten wij . dat hij, aan 't hof vang
,
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Philips, nog gelast was boekverluchters, die onder zijn toezicht werkten, uit te betalen. Voor Hubrecht zal 't ook wel zoo geweest zijn, al falen de bescheiden ; met dit onderscheid nochtans,
dat Hubrecht tevens het monumentale der bouwkunst (naar
vorm en inhoud) in de paneelschildering overdroeg en, behalve
als schilder-miniaturist, ook als slot van vroegere monumentaalstijl gelden mag.
Er daagt een tijd dat. men niet ' enkel uit de aanwezigheid
« in 't landschap (van) veel -uitlandsche vreemden boomen »
zooals de schilder C. Van Mander reeds opmerkte, van vreemde
planten, van :vreemde gebouwen, maar uit de iconographische
ontwikkeling en architectonische voorstelling van het Lam op'
den Berg in verbinding met den Christus, zal vaststellen en
aanvaarden, dat Meester Hubrecht zeker Italië heeft bezocht
en den weergaloozen glans der mosaieken als een uitdaging
voor zijn alvermogend palet naar zijn vaderland heeft meegedragen : H. Van Eyck wortelt diep en breed in de oudChristelijke kunst. Zou . men hem durven - heeten den verzoener•
van Byzantinisme met realisme ?
3. In bovenstaand artikel wordt aangehaald uit en gezinspeeld op : CHAN. VAN DEN GHEYN. L'Interprétation du
Rétable de l'Agneau mystique, 1920, p. 50 ; L. AERTS, Het
,

d iiiur, 1920,
Lam Gods der Gebroeders Vam Y
Eyck :f
de fg
hoc
'21 (passim) ; Dr V. FRIS, De Altaartafel : « De Aanbidding van het Lam », 1921, bl. _- 5,.. 28 tot 33 ; BREVIARIUM ROM.,
pars aestiva, die 25. Junii,
S. . Gulielmi abb. ; P. DURRIEU,
Les Débuts des Van Eyck, 1903 ; G. HULIN DE LOO, Heures
de Milan,. 1911 ; A. VERMEYLEN, Geschiedenis der Europ.
Plastiek en Schilderkunst, I, bl. 180, 193 ; MAX FRIEDLANDER,
L. MAETERLÍNCK, Hubert Van Eyck et les Peintres de soit
Temps, 1920 ; DE MAESSCHALCK, Josse Vydt, le donateur del'Agneau mystique, 1920, Annales Cercle Arch. Waes, t. XXXIII.
Acta Sanctorum. J. MOLANUS, lovaniensis (Jan Vermeulen),.

De Historia S. Imaginum, 1567.

KADUIN.
(Vervolg.)
Nu schoot Daas in een fellen lach ; 't is kalk, spotte
hij, kalk, metserskalk ; hij * langde een stuk uit het
baksken en trok met een snelle beweging een lange
witte streep over de jongen zijn rug.
En toen begon Kaduin te verwijten en dat deed
"Daas lachen dat hij hutste ; Wieze zette meteen den
koffiemoor op de tafel en begon boterhammen te snijden.
-- Alhei, zegden ze beiden, zet u bij Kaduin ; eet
uwen buik dik, zei Daas, dan staat ge sterk om te
.leuren.
Kaduin schoof achter de tafel en liet het zich geen
tweemaal gezeggen ; meteen kwamen de zoons binnen
.uit den peerdestal en kort daarop de twee dochters
.met hun eemers melk.
Elk drumde bij aan de tafel, en weldra was 't daar
een gelach en gejoel dat het daverde ; spot op spot,
ruwe dingen of malscher gelach, 't viel al op Kaduin
en op zijn krijtbaksken ; hij weerde zich tegen, gelijk
hij het best gewend was en tastte tusschenin ferm toe
aan de boterhammen.
Maar toch, het wierd van langs om meer luide spot,
en Kaduin wierd gewaar dat hij niet volhouden kon
tegen heel de bende ; toen hij genoeg had, stond hij
haastig op, wreef de mannekes uit die Freer, de zoon,
op zijn baksken had geteekend en de woorden daaronder, en meende weg.
En toebak dei, zei Daas, en krijt dei
Moet ge krijt koopen, zei Kaduin ?
-- Ja, tweehonderd -kilos, zei Freer.
Maar nu kwam . Wieze bij, ze stak hem een stuiver
in zijn hand en : zie jongen 'k zal u handgiften en
hier is nog een boterham voor onderweg ; enWieze
=duwde hem dat in zijn handen als wou ze den armen
duts daardoor vergelden wet ze hem aan spot misdaan
hadden. .
-- Dank u Wieze, zei Kaduin, en hij greep een
handsvol krijtstukken, legde ze op tafel, en :
-

-

,

-
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(.Ie zijt nijg bedankt zulle mannen
Ne, zei Daas, en hij duwde Kaduin eér' endjeu
gesponnen toebak in zijn vingeren, - siekt u nu .dood
vandaag!
En toen, blij dat hij los was, haastte Kaduin zich.:
uit den huize met een gemeenden « geluk ! » van Wieze.._
Een gevoel van veiligheid, kwam over hem als hij
weer op de baan stond ; nog nooit had hij de tempteeringen zoo nijdig op hem weten vallen, hij had ze
nog nooit zoo diep gevoeld, omdat hun spot, een belachelijkheid wou trekken over hem en over zijn am-•
bacht ; 't was meer roet zijn -bedrijf dat ze lachten
als met hem zelf, en dat vernederde hem, dat kwetste
hem en 't gaf mismoed. Hij bevroédde al met een keer dat het . ging lastig om doen zijn voor hem, op al die
bekende hoven ; nu dat , hij leurder was, was hij zijn.
vrankte en zijn verweer van gisteren kwijt en dat gaf
hem het besef dat hij ten deele hulpeloos stond tegen-.
over al die spottende menschen ; hij kreeg al met een !
keer een felle tegengoeste om een tweede hofgat in
te ' gaan en voelde geen naaste meer ; hij was bang:
geworden, en bloó en verlegen, en truntelde met een.:.
't en gaat mij niet. ! voort !
Hij begon te schuifelen uit verveling ; peinsde plots-,
op zijn endeken toebak ; bekeek het begeerig en wrong
er gretig-weg een brok af met zijn- tanden ; dat gaf
hem een genot, een deugddoende voldaanheid omwille'
van kitteling in mond en keel, en 't genot ervan dreef:
omhoog in zijn kop en verluchtte zijn mismoed ; hij:
keek. doelloos over de velden, naar de lucht en de zonne„
en liet zijn oogen op een kerktoren hangen die boven
't zwart-verre geboomte uitprieemde.
Dat was de plotse redding ; ; die toren stond op.
een parochie; op die parochie stonden huizen ; in die-.
huizen woonden menschen die hem niet . kenden ; geleidelijk dreef dat alzoo door zijn kop, met de benieuwd-heid erbij en 't verlangen 'om ginder te zijn en te zièn ;
en met geruststellende zekerheid erbij dat hij daarmee
aan verdere tempteeringen ontsnapte, en ginder zijn..
dag kon verleuren.
Dat besluit gaf hem zijn stoutheid weer, en hielp.
zijn mismoed weg' en omverre ; hij -keek naar .de zonne
en wist daarmeê dat de dag nog endeloos lang ging
duren ; alle haast was nu uit hem geweken en alle
-

.

.

,
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. gejaagdheid ; hij voelde plots dat hij weer blij was,
vrij was, en dat hij tijd genoeg had om ginder te
komen. .
Achter Pee zijn hof liep de baan door velden en
vruchten er naartoe ; . zonder meer bepeinzen draaide
Kaduin in, lonkte nen keer door de hage, zag niémendalle van belang en . licht van hert, met de wijde on. bekende wereld voor hem, stapte Kaduin voort op zijn
doó gemakken.
De wereld stond open voor hem, de. stille kouters
met hun zware weelde van volle vruchten, de zonne
: zat er over • met een lavende geweld teweeg ; de dag
was lang, de parochie verre, de bekoring groot ; hij
vergat alles voor een stortdeken, voèldé zich vrij, . los
en . blij„ en ging, zonder zich te bekreunen . om iets
..anders, vooruit in dolenden wandeltocht zonder haaste.
Achter hem wentelde de baan toe met vruchten
voor hem draaide ze verloren in de vruchten, boven hem
hing de blauwe lucht en in hem zat zijn blijheid ; met
. wonderbare liefde gevoelde hij de eenzaamheid in 't
. ronde, een eenzaamheid, stil sprekende van groei, van
zonne van bloei ; aan een stuk blommende klaver hield
hij stille, trok 't zeel van zijn schouders en liet zijn
krijtbaksken neerrijzen ;' hij spuwde zijn toebáksikke
weg, tastte naar den gekregen bdterham en beet . erin
: net gulzige brokken.
Hij liet zijn , hand langs de koornpijlkes slieren en
voelde behagen in de koelte van den dauw die . er af
. droop ; hij snokte hier en daar een i aar- mede en proefde
van 't papachtige meel ; sloeg met blijde verwachting
een leewerk . ga die in een stuk tarwe nederwiekte en
kroop er stillekens achter om te zoeken naar haar nest ;
greep een schamele puit op die weg meende te springen met een haastigen sprong, bekeek. hém nen keer
en smeet hem dan hoog in de lucht dat hij met zijn
pooten uitgesteken en open ginds verre in een stuk
beeten tuimelde, en truntelde day weder voort in 't
volle genot van zijn lossen, leutigen vrijdom.
En als hij op was liep hij langs en in de klaver
. achter de zingende bietjes ; hij schepte ze op met zijn
twee handen, wierp ze tegen den grond dat ze kwalijk lagen en dood, trok hun n^erstige lijveken van
een en zoop . het tikje honig op dat tot een klein scha
..mel bolleken onder hun barste zat geduwd en sprong
;
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dan weer op en verder achter andere. bedrijvige bietjes.
om ze te vermoorden.
Stilaan wierd de zonne feller, ze ging hooger ' en-._
Kaduin die haar hitte begon te gevoelen in zijn . nek-.
en op 'zijn kop, kreeg al meteen 't besef dat hij. een..
leurder was, en naar de andere paroch.ié moest.
Hij greep zijn krijtbaksken vanher op, schuifelde.
.dijdopen een dansende vooise en ging.
Hij verschoot als hij van tusschen ' de roggestuk-.ken kwam en al met ne keer op de kasseide viel, de
witte weg die zoo recht als - een meet naar het andere:
dorp liep ; hij . schouwde hem langs uit en 't verwonderde hem, dat hij niemendalle begankenis zag, 'noch
gerammel of' geschok van kerren hoorde ; 't was erlangshenen even stil en eenzaam als in den kouter en.
nog warmer naar hem docht.
Een pooze ging hij neerstig vooruit over de blakke baan ; zwaar en vreemd stonden als onduidelijke
dingen de hoven ginds verre in 't geboomte en kwamen.
altijd naderbij ; met . benauwdheid keek Kaduin en
zocht iets te verkennen of zich iets te herinneren ; de
zonne neep langs om nijger in zijn nek ; hij begon.
den last van zijn krijtbak te. voelen en wierd gewaar dat
het zweet langs zijn wezen kittelde ; hij was blij dat
hij zoo nabij zijn doel was ; voelde weer dat hij nog al den "tijd had vandaag ; zette zijn bakskeri weer af
en liet zich op zijn buik rijzen op den gerskant langshenen de kasséide.
Hij lei zijn beenen overeen, zwaaide met zijn voeten in de lucht en lei zoo met halve oog het hof te
verkennen en 't geen dat er rond stond, het eerste hof
van de vreemde' parochie.. Hij lag op de menschen te
peinzen die daar woonden en op 't geen ze zeggen zouden als hij aan hun deur kwam ; toen beet hij weer
een versche toebaksikke af, legde zijn kop op zijn ármen en lag zoo, in 't koele gers, te staren naar' dé
wereld.
Hij voelde de hitte lastig ; 'een genot was het van
zoo in 't gers te liggen en dat, zoolang te doen duren
als 't hem beliefde, hij zag en hoorde de warmte trillen ; een vaag onduidelijk geronk van allerhande verre
geruchten opgesprongen, God weet ' van waar, en tot
een zinledig gezoef vergroeid, dat nu voorbijvaarde,
hoorde hij in zijn ooren tuiten ; een lastigheid, een moe
-
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zijn van. zijn - oogen omwille van dat staren in de ijle
lucht, deed zijn oogleên zwaar wegen en wou ze toedrukken. .
Nu vielen ze op zijn krijtbaksken op twee stappen
van hem ; zijn mond zat vol toebakspeeksel en in een
plotse tempteering mikte hij naar zijn bak en spuwde
met een lange boog het speeksel weg.
Hij zag het -openkletsen op den zijkant van zijn
baksken en vond er nu plots leut in om dat nog te herdoen ; nu kletsten 't een achter de ander, in lange geboogde draden uitgespuwd, vuil-bruine, toebakspeeksels naar zijn bak ; hij spuwde er op, er in, er neven
en op een ommezien stond zijn krijtbak daar nu on. ziende en belachelijk en • vermooscht in 't zicht van al
die ging langs komen.
Maar daar kwam niemand en 't 'spuwen verveelde
hem ; zijn keel wierd dor en droog, hij voelde nog geen
goesting om vooruit en toen neep hij zijn oogen toe,
rekte zich uit en probeerde te slapen.
.' Bijtijds trok hij zijn oogen weer open en schouwde
de baan af ; dan lei hij zich ;weer gerust neer en luisterdè naar de trilling van lucht en vage geruchten, die
uit verre verte kwamen afgevlogen.
Hij . had geslapen. Plots schoot hij wakker. Hoe
lang hij geslapen had, wist hij niet ; een stondeken
misschien was hij in zuil geweest en had voeten hooien
gaan op de kasseide.
Hij keek op en zag twee kleine meiskens komen;
ze hadden hem in de oog en 'schenen verlegen en schuw
te zijn voor den slapenden leurder in den gerskant ; met
groot bange oogen bekeken ze hem en schenen te haperen om vooruit, ze mistrouwden den leurder en waren bang van de stilte -en de eenzaamheid rondomme' ;
tastend, haperend kwamen ze af stil fezelend tegen
malkaar.
Kaduin had het gezien en ' begrepen ; hij vond er
leut in en plezier, omdat die kleine meiskens bang
waren van hem ; ze aanzagen hem voor een grooten
kwaden vent met veel macht en sterkte in zijn lijf, en
Kaduin voelde een " hoogmoed en een fierheid daaro>ver ; en toen ze recht over hem waren, woelde weer.
zijn kwá-jongensziel boven ; hij wou ze nog meer
bang maken en al met een keer sprong hij half recht
. stak een vuist op en sakkerde ... Hier nonde !...
-

-
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. Met een vervaarlijken schreeuw schoten de kinderkens voort al klabetterend met hun houten • schoentjes tegen de steenen, ze liepen al dat ze konden en toen:
keken ze omme..... ze zagen den leurder weer rustig
neerliggen en lachen en. toen was hunne vrees ook weg
en wierden ze ook weer stout en vrank en toen,
schreeuwden. ze het uit : •
Wittekop, krijtmerchand, ezel ! •
Kaduin keek niet meer op, stilaan voelde hij weer
een goesting in hem naar eten en . zag dat de zonne naar
den noen ging ; hij sprong rechte, greep zijn bak op:.
en stapte recht naar het hof toe, met een stil verlangen in hem naar een teel patatten.
Met benieuwdheid keek hij de erve rond, hij zag
de achterdeur openstaan en hoorde een getik van lepels..
op tellooren ; een geur van ajuinsaus walmde naarbuiten en deed hem zwelgen van de goeste. die op-.
kwam ; met een beetje bedeesdheid en een onschuldigstil wezen kwam hij in 't deurgat staan en schouwdebinnen.
Moet ge geen krijt koopen ? vroeg hij vriendelijk.
.
Nee man ! zei een stemme en Kaduin zag vele
koppen kijken van achter de tafel waarop een dieper
test pap te dampen stond ; koppen die met groot open
oogen hem aanstaarden en hem keurden over zijn heele s.
ijjf.
.--- Hebt de me geen beetjen patatten overschot ?
En toen klapte weer de stemme ruw en uitschie- ,
tende . :
Maak dat ge , weg komt zulle ! en hij zag een:
struischen vent zich omkeeren en met kwaadaardige—
oogen hem bedreigen.
Hij was bang en ging, met 't water in. zijn mond.
omwille van de goeste en de bekorende ajuinsaus dies.
in zijn neus schoot en voor den eersten keer van zijn
leven wist hij 'dat patatten met ajuinsaus zoo schrik-..
kelijk goed was !
Met een Naaste nu ging hij een ander hof op, en
dan nog andere, zes, zeven achtereen ; nievers en had-..
den zij krijt vandoen en nievers en . hadden ze eten
over voor den barrevoetschen leurder ; een weemoed:
zonk plots over . Kaduin en voor den eersten keer ook.
van zijn leven, gevoelde hij dat de menschén wreed:
-
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en onbermhertig waren. Hij besefte plots het waarom;
ware -hij een groote struische leurder geweest dan hadden ze. hem - bijkans nievers voorbij gezonden, maar omhij nog een bloode simpele jongen was, moesten . ze
hem niet vreezen en mochten ze tegenover zijn kleinheid uitvallen en op hem wreken datgene wat ze tegen
hun goesting moesten toegeven aan groote vreemde
leurders. .
Hij had honger, grooten honger, en dat maakte
hem nijdig en boos ; en hij- voelde zijn onmacht om eten
af te dwingen en dat deed hem verdriet ; • meteen voelde
hij dat de leurdersstiel ook zijn zwarigheid medebracht
en zijn ongerief, op andere dagen zou hij wel trackten .omtrent bevriende hoven te zijn waar ze hem eten
zouden geven, gelijk bij Daas of bij Janus.
Janus, die woonde langs den boschkant . op, een
halve uur van hier als hij dik over dunne liep. ; die
inval kwam: hein als een redding . op ; hij was zeker
van daar patatten te eten ; Janus zag hem geerne, om
dat. hij altijd kerre en peerd bleef bewaken, als hij
ajuin naar de kaai voerde, en nen keer in de herberg
ging.
Geleidelijk waren die gedachten in zijn kop geschoten en wekten meteen zijn moed weer op ; zonder
vertoef of verlet draaide hij .omme, verschokte zijn baksken eens, en keek met één kwaadaardig _-ooge naar de
onbermhertige hoven.
Die sme-irlappen ! Meteen ontspande de nijd
uit zijn wezen, een inval was gekomen en met een
snelle beweging voerde hij het uit ; hij greep een
krijtstek, schoof stillekens langs de poorten of de stalling die langs de baan stonden, stak zijn krijtstek er
tegen en liep zoo in een haaste voorbij, trekkende
achter hem. op 't hout en op de murén een dikke, witte
krijtstreep.
.. Hij had plezier, omdat hij die menschen nu ook
judassen kon ; ze zouden wel weten nu langs waar de
krijtleurder geloopen was ; deur ' na deur, poort na
poort, en muur na muur langs om dikker en langs olm
meer krijtstrepen trok Kaduin erdoor ; aan de poort
van 't laatste hof bleef hij eventjes staan, wreef en
-schreef hoog en leeg, bréed en zijds de schoongeverwde poort ijselijk vol. .
Toen keek hij eventjes om. en lachte ; hij zag nu
-
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:zijn doortocht afgeteekend, en de. menschen hun ge-doe onziende en leelijk gemaakt ; zijn leut was groot
hij dat ongezien en onbekend had kunnen doen ;
langs hier zou . hij toch nooit meer komen- bij zoo'n
:.beesten van menschen, en hij had dus nooit te vreezen
.: ook, voor slagen. daarachter.
En nu met een voldaan gemoed sprong hij over
-de gracht en schoot zich dik over dun recht naar Janus
toe wiens hooge .kanadaboomen • hij in witte verte zag
..staan met daaronder de donkerheid van zijn onduide..lijk gedoe. .
De honger begon hem te pijnigen. en zeer te doen;
:zijn . krijtbak hing als een zware vracht op zijn rug en
't zeel neep snerkend in zijn schouder los door. zijn
.hemdsmouw ; de zonne gloeide, er . was geen windeke
dat asemde ; de loomheid en de. zonnelast zonken in
zijn beenen t hij voelde zich plots flauw worden en
wierd gewaar dat zijn beenen beefden boven zijn • knie-.
ën van de danige ijlheid in zijn buik en van slapte ;
: in zijn kop ook .wierd het zwaar en dom,. en hij had
zelfs geen goesting meer om nog op iet te peinzen;
het zweet liep- langs zijn kaken en • in zijn nek, en 't.
zand van de baan wierd -nijdig heet voor. zijn bloote
voeten.
Zijn oogen hingen onafgewend. op Janus -zijn gedoe ; hij begon al de omlijning te .zien van stalling en
.. huis, zag de pannen liggen en loosde een blijden zucht
.. als hij in haar duidelijkheid de poort zag.
Toen hield hij het niet. meer uit ; met .'t overschot
van zijn uitgeput lijf zette hij in op een. drafken om ér
eerder te zijn, hij was plots onzeggelijk blij als hij op
de baan viel, met een paar sprongen was hij aan de
. poort grabbelde met zeven haaste de klink op en wrong
binnen.
Ha ! wie dat we daar hebben ! Kaduin ! Wat
is dat? wat bak !...; en zoo ging het . omhoog... . Kaduin
. zag bleek van honger en flauwte en peinsde op geen
lach ; hij zag de zonen en de knechten op de koele
:.steenen van 't plankier liggen, rookende . en verdoende
.in 't koele lommer het- geweld van den zonnenoen... ze
waren dik geëten en lagen met hun lijf tegen de steenen
. als in 'n opperste zaligheid.... dat zag, dat voelde hij
ren toen hij bij hen stond, liet hij zich neerzakken en
::met 'n echte miserie over hem nu, zegde hij :
-

.
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Miel, 'k krever bijkans van honger, is er geen_
patat over van te noenent ? •
Ze zagen allemaal dat hij dat gemeend zei, • en dat
hij wit zag, wit gelijk zijn krijt, en moe, en • dat hij
vreeselijken honger moest hebben.
Tille, riep Miel luide, Tule ..... .
En Tille kwam in 't deurgat... Kaduin ishalf dood
van honger, zorg er nen keer voor ! •
. En Tille lachte en wenkte minzaam : kom ! Vergeten was alles, alles ; Kaduin zat achter de tafel, en at'
patatten met goeie, vette saus en 'n schelle spek bij ;
nooit van zijn leven had hij dat geproefd... hij at al
dat hij eten kon, ongevoelig, gulzig, uit drift, en Tille.
schepte maar altijd bij tot hij plots zegde : "
Halt ! Tille, 'k ben dik, dik om te bersten ; zulk
goed eten, zulk goed eten, Tille !
En toen hij bekomen nu was en weer =in zijn effen
stak, toen klapte hij en vertelde van zijn . leuren en zijn.
reize. En toen riepen ze. hem van buiten. De guitige:
lach stond vanher op zijn gezicht, en als 'n jongen van
den huize, legde hij zich neer bij de mannen op 't plankier, lachte, klapte, • verweet en judaste gelijk dat immer
gegaan had ; en voelde zich weer zijn de oude Kaduin..
Hij voelde nu ook de deugddoende koelte van de
steenen op zijn buik drukken, dat voldeed hem na zoo'n.
maaltijd ; toen beet hij een sikke van zijn toebak, kruiste
zijn beenen overeen en begon Miel te tempteeren met
de dochter uit « 't Zwart Vogelken » ; 't eenigste« waarnieê hij Miel kon judassen en doen zwijgen.
Waar is Zander ? vroeg Miel al niet een keer_
Om 't rattekasteel, zei Felen.
Durft gij ratten pakken ? . . •
Ik, zei Kaduin, ikke, en hij rekte zich half op
en spuwde 'nen keer met 'n gebaar er bij van : hoe
wilt ge dat vragen -?
En toen : Toch zoo goed zeker als die vette loebas.
van nen paphond die ge daar liggen hebt !
En dan kwam Zander uit de schuur gekropen met.
't rattekasteel in zijn armen : 't zit er wat in, zulle, riep.
hij met 'n blijheid om 't vooruitzicht van de slachting,.
en ze wipten allen op ; loome,. lamme lijven opspringend in een rasse beweging nu om 't plezier te 'hebben.
van ratten te helpen dood doen.
Zander zette 't kasteel neer midden 't voorhof.
.
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:'n Lange, smalle bak gelijk een goot, met binnen in
al vierkante kotjes,. waar de ratten komen in nestelen
en ongerief kweeken. Op de hoeken waar de kruip-in
,en kruip-uit was, zaten twee proppen hooi gesteken
en vast ingeduwd ; de scheel zat vast met een werrel.
.-en al dat er in zat en kon er niet meer uit ; 't zat gevangen en. veroordeeld.
Kaduin zat er al bij op zijn knieën ; Miel had den
.gróoten trekhond losgelaten ; hij wreef met een nijdigheid langs Kaduin zijn rug en snuffelde met blijde geweld aan den bak ; hij probeerde met zijn dikken muil
om de scheel -te heffen.
Mijd u, zei Kaduin, gij vette loorias ! 'k zal ze
'k ikke wel doodnijpen. 'Maar de hond stond en bleef
:-staan met springende pooten gereed voor den bak en
:.keek naar Miel op met vurige oogen als wou hij beBieden .: « daar zit vangst in ik heb het- geroken ! »
Elk zocht een endeken hout of een tak, en kwam
dan ringsom den bak staan met dreigenden arm gereed om te slaan en te moorden zonder genade.
Maar nu piepte de poort weer open, en met 'n
,gezicht rood van de hitte en . nat van 't zweet stond
.al met een keer 'de paster daar. .
Hij wreef met 'n zakdoek zijn gezicht áf en knikte
lachend tegen 't volk ; dan vielen . zijn oogen op den
bak en op hun gewapende armen...
Wat is dat ? wat gaat ge doen, vroeg hij.
- 't Is 't rattekasteel, mijnheer paster, zei Miel,
en we gaan er nen keer . op slaan dat 't zal kletteren.
De paster kwam in de ronde staan, benieuwd om
"t spel te zien gebeuren ; Kaduin voelde 'n spijt, omdat
,de paster daar nu precies moest komen ; die kwam
't spel bederven ; wat verstand had hij van. ratten
pakken ? • .
Hebt gij geen stok, jongen ? vroeg hij aan
Kaduin.
Hij pakt ze met zijn bloote handen, zei Miel.
Met zijn bloote handen, zei de paster, verwon-derd naar Kaduin kijkend... en nu werd Kaduin in een
keer blij, omdat de paster daar wèl was, en dat hij
nu ook nen keer ging zien dat hij, Kaduin, een hert
:in had!
Toen trok Zander een prop uit. Met een snelle
vlucht wipte er een blauw-grijze rat uit het hol ; ze
-
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sprong maar sprong zich morsdood in de. handen van?
Kaduin ; de pastei- keek leutig - toe, -maar de trekhond:
was kwaad en jaloersch op Kaduin" en meende de ' rat
uit zijn vuist te trekken ; maar een schop tegen zijn.
buik en een kwaad verbod van Miel deed den hond:
verstaan dat alleman hier recht had ' van te helpen
aan de uitmoording. Zander tókte op de scheel, op
de kanten en peuterde met een stok ir! het andere-.
hol, maar er sprong geen een rat meer uit ; ze. hadden.
binnenin het vervaarlijke doodsgepiep gehoord van deblauw-grijze die er uit gewipt was.; . ze geroken dat:
buiten den bak de dood zat en de ondergang gereed;
om hen « allemaal te verderven, en ze roerden niet:
Zitten er veel in ? vroeg de paster.
Ja 't, zei Zander, en hij deed. de werrel . los:
en schoof de scheel weg heel réssekens met 'n beetjesefféris en keek... ..: maar al met 'een keer wrong de.
trekhond zijn dikken muil in hët spleetje, wipte met::
een nijdigheid de scheel wagewijd open en beet.
Ezel.... smeerlap, huilde" Kaduin, maar met den:
gruw voor den rondstaanden dood. in hun lijf, wipten.
twintig, dertig ratten eruit, al wrinkelende, springenderazende ratten ; 't volk sloeg en stampte erop . en huilde.
en joelde ; .. .
. Kaduin deed lijk een zot, sprong, viel, grabbelde en,
neep rat op rat ; de trekhond verloor zijn tijd met in...
den bak te snuffelen en de rattennesten te doorwoelen,.
en de paster stond te lachen dat hij hutste en op zijn:
knie te slaan van leute om dat. -ongewone vertoog.
Eene ontkwam het, eene die recht naar de schuur
was" gevlucht zonder omzien ; al de andere waren.
dood en kapot, - en Kaduin raapte " ze op en telde ze.
Vier en dertig, zei de paster, vier en dertig al
onziende, leelijke rattelijven, met uitpuilende darmen.
of kapotgeslegen kop, of zwart rattebloed uit hun openelanken druipend.
Wel, wel, zei de ' pastei, dat en heb ik nog
nooit of nooit gezien, en gij, zei hij tegen Kaduin, ge
zijt gij een felle - kerel, zulle, van dat alzoo met uw
bloote handen te . doen. ..
Kaduin voelde een wonderlijke fierheid, omdat depaster, de hoogste man van de parochie, hem alzoo•
bestoefte en in 't zicht van al de 'andere recht liet:
geworden ;. een plotse genegenheid voelde hij voor hem,_
-
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omdat hij ' nu zag dat de paster een mensch was gelijk
andere, die behagen ook vond in datgene waarin andere"
menschen behagen en leute vonden. •
-- En wiens jongen zijt ge ? had hij . gevraagd.
En toen had hij Kaduin uitgevraagd, al vragen die
Kaduin liever zou ontweken hebben, maar de jongen
vertelde hem van waar, en wie, en hoe hij nu hier
ten noenent op dees hof was. .
De paster vond smaak in Kaduin en hij had medelijden met den jongen. • .Die witte kop en die guitige
groote oogen in dat magere gezicht, zijn gescheurde
vuile broek en 't gelapte hemde, die vuile bloote voeten
en heel 't verwaarloosde gestel van den leurder deed
den pastor plots bevroeden dat er op de . parochie een
toestand was, dien hij niet kende, en dat die - jongen
op den doolweg ging, en dat zulks moest verholpen
worden.
Een goed gedacht kwam bid hem op, en minzaam.
•
.
zegde hij :
— Kaduin, wilt ge morgen 'nen keer bij mij komen in de pastorij ?
--- Ja, knikte Kaduin-.
..
En toen :
•
-- Miel, zei de paster, is vader hier, 'k moet
hem spreken ! En Miel ging met den paster binnen.
Ja, Kaduin, zegden de andere .; nu zult ge morgen in de pastorije moeten . ratten vangen!
Een plotse snoeverij kwam weer boven, ongemeend noch boosaardig, uit oude gewoonte :
--- Dat de paster mijn knoppen kust, .'k en zal ikke
daar niet bij gaan !
En hij ging leuren.
Bjnst dien achternoen nog, was de paster naar 't
klooster . gegaan bij de moeder-overste :
Ik heb u een knecht gevonden, had hij gesproken ; Kaduin, die witte vlaskop ; zoo'n lange, magere
jongen ; dezelfde . die verleden zomer door de haag gekropen was en uw aardbeziën kwam stelen, ge weet
nog wel ?... .
Maar, mijnheer paster toch ! zulke schavuit hier
•
in 't klooster ?
Zeker, moeder, zei de paster ; zeker, ge gaat
daar een dobbel werk van bermhertigheid mee doen;
naar lijf is 't een sukkelaar : half gekleed, vervuild,
.
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altijd honger ; en naar ziel is 't een ongelukkig, verdoold schaap ; ge gaat daar een struischen fellen werkman uit kweeken en een goeden kristen ; ge moet dien
jongen leeren dat er buiten sikken toebak, vloeken en
lossen vrijdom, een Lieve-Heer is, een Vaderons is en
een ordentelijk leven bestaat ; ge zult hem dat stilaan
inprenten en wijsmaken ; de grond is goed, maar hij
ligt - braak en vogelvrij, en de vruchten die ge er in
zaaien zult, gaan er in gedijen...
Moeder-overste lachte nen keer om 't vooruitzicht:
Dat's echt bekeeringswerk, en apostelschap dat
ge ons oplegt, mijnheer paster... 'n zware taak, 'n groote
verantwoordelijkheid.
Het loon zal zooveel te heerlijker zijn, zei de
paster, en morgen ga ik den jongen hier zenden...
Goed, mijnheer paster... we zullen zuster justiene daarmede laten betijen en haar dien akker doen
kuischen en bewerken !
En 's andrendaags rommedom 'schoftijd, belde
Kaduin aan de kloosterdeur ; hij was 'barrevoets in
zijn houten schoenen, had een hemd in . 'n neusdoek
geknoopt bij hem ; 'n gelapt vestje aan, 'n gescheurde
broek ; 'n paar verlegen schuwe oogen, 'n bevend herte,
'n vasten wil van te gaan loopen als 't niet deugde ;
en in zoo'n staat en gesteltenisse wierd hij lachend
binnengelaten door zuster Beatrice.
Houdt uw schoenen aan, zei ze zoet én ze
wenkte hem mee naar achter.
't Was den eersten keer van zijn leven dat hij
in zoon huis van beleefdheid kwam ; een stilte hing
in den langen gang ; hij voelde dat het hier bijkans
was gelijk in de kerk ; heilig, devoot en vroom en verdrietig en het begon hem al te spijten dat hij gekomen
was : dat was zoo aardig allemaal en zoo vreemd ! Hij
kwam met haar in de keuken en nu viel hij plots weer
in een bekende wereld ; een goeie geur van goeie
koffie snoof hij op, hij : zag fijn wittebrood liggen op
de tafel en een half bolleken hollandschen kaas daarneven; Peer Koen, de oude, kadukke knecht zat er achter
tesmakken en zijn buik wel te doen ; een volheid van
rijk huisgerief blonk hem tegen met een kostelijke stoof
daarin, en lachende vriendelijke zusters die praatten
en giechelden. gelijk andere vrouwen, en die hem zegden dat ze blij waren dat hij daar was.
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Kaduin was beschaamd, effenaf beschaamd ; hij
hoorde en zag te veel ongewoons in een keer, en die
verdomsche beleefdheid die zijn mond stopte ; Fie en
Fons hadden hem dat in 't herte gestampt : dat hij
zijn muil moest houder' en daar geen gerucht moest
maken gelijk op 't straat en dat hij beleefd moest zijn.
Hij wist niet wat beleefd zijn was en daarom zweeg
hij en lachte hij beschaamd weg. En de zusterkens
drumden er nochtans rond om hem aan den klap te
krijgen.
Zet u hier bij, jongen, zei Peer Roen, en eet
eerst 'n brok.
'k Heb geen honger toch zulle, zei Kaduin nu
al met een keer ; zijn tong was losgeschoten tegenover
Peer Roen en nu voelde hij al meteens datgene weg
zijn wat zijn mond toe gehouden . had : Peer dat was
zijn volk, zijn slag ; zijn gelijksel.
Ze hadden een stoel bijgeschoven, zijn pakje weggedregen, hem boterhammen en kaas voorgelegd en
warmen goeien koffie ; en toen had hij weer ineens
de goesting gevoeld, had zijn schaamte verloren, had
op geen beleefdheid meer gepeinsd en 'was beginnen
eten ; en • hij voelde dat het goed was.
En zonder een kruis te maken !. . . de zusters haddén 't gezien, ze hadden malkaar eens bekeken en gegremeld, : en een gebaar gemaakt met hun lippen, als
hadden ze een gruwzaam kwaad zien gebeuren, lee-lijk
als 'n doodzonde.
En dan was er een klein zusterken binnengekomen;
'n klein ding dat lachte en veel klaps over haar had
en minzaam kijken • kon uit open groote oogen ; , met
een vlug beweeg van handen en armen, een levend
lijf onder haar zwarte kleederen en 'n lachend nootje
dat niet ophield van klappen en tateren, was ze bij
Kaduin gekomen, had hem een hand gegeven, had met
haar handop zijn schouder getoept, en klapte tegen
hem met simpelheid van woorden en gebaren. - Ze had
zoo'n mooie vriendelijkheid over haar dat de jongen
ophield van eten en meeklapte en meelachte. Hij begreep dat het een beste zusterken was, en voelde een
plotse genegenheid voor dat kleine, felle dingsken ; meteen voelde hij de belofte in hem spreken, dat het • hier
zou goed zijn om blijven en dat hij hier dingen en
dagen zou genieten en beleven die als een kostelijkheid
-
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en als een wonderbare weelde over hem gingen komen.
In - doezeling van onduidelijke gedachten. zag hij dat
en hij voelde zijn hert week worden en zijn gemoed
zacht en malsch ;. die vriendschap rommedom en al
die ongewone minzaamheid, zooveel in één keer, was
te machtig voor zijn .jongenshert ; het overviel hem gelijk een geweld en omdat hij het behagelijk vond en
plezierig, liet hij dat geerne gebeuren, en leefde hij
daar in op en in mede.
-- En ik ben zuster Justiene, had ze gezegd, en
we.- zullen goeie kameraden worden, Kaduin ! en toen
had ze hem een schoon houten pijp gegeven en een
.
hoveniersmes. ..
Kaduin zijn oogen hadden geflikkerd van begeerte
en toen hij het schoone gerief in zijn vuist voelde en
betastte was het plots bovengeschoten : de spontane
verrukking om dien rijkdom, die nu den zijne was,
en de plotse dankbaarheid die er uit moest....
-- Nonde !... voor u wil ik door de helle loopen
En toen had ze heiei doen meegaan bij moederoverste ; die had hem een briefje gegeven en hij moest
ermede in 't dorp naar den . winkel, èn in den winkel
hadden ze hem een nieuw kostuum gepast, één floersen
schoonheid, bruin-zuivere floers, maisch als boter en
warm en zwaar, dat hij als een nooit geproefde weelde
-om zijn mager lijf voelde wegen.
En - een pak met hemden in : schoone gekleurde
werkhemden, en lijfsgerief' allerhande, zooveel als de
burgemeester ; ze spanden hem daar in met al kostelijke dingen, splinternieuw gelijk voor een die trouwen
moest, en wonderlijk ; hij voelde ' dat hij al met een
keer een beste goeie vriend was geworden van de winkelvrouw en van al die hem waren voorbijgegaan ; ze
klapten nu allemaal zoo fatsoenlijk tegen . hem en zoo
grootemenschachtig ! Dat deed hem deugd ; hij probeerde ook van beleefd te zijn en van gewoonweg menschendingen te vertellen ; een klein tikje preutschheid
en hoogmoed deed hem zijn Kaduin-manieren onder-drukken en intemmen : hij wou. doen zien dat hij de
knecht van 't klooster was, 'n man van aanzien, teweeg,
en van gewicht, effenaf 'n man die :ook fatsoenlijk klap-.
pen _ kon. als. 't moest. ..
Hij was blij dat hij vanher in 't klooster kwam,
zuiveruit om al 't ..gepraat te ontwijken waarmede ze
,
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hem in 't voorbijgaan vasthielden ; ze wilden hem uitpluizen en meer weten over hem en hoe hij daar ingeraakt was ; maar hij hield zijn mond toe of ging er
van onder met een lachwoord of . een nijdige tempteering ; hij wist dat hij heel de parochie nu missen kon
..en 'dat bewustzijn gaf hem de stoutheid en de vrankte
rom elk als gelijke te bezien en te woord te staan.
En als hij weer veilig binnen zat, en 'n beetje
:geklapt had tegen zuster Justiene, dan was hij in - den
wijden lochting . gegaan bij Peer Roen die bezig zat
aan groensels en vruchten, op zijn doó gemakken peuterend en lullend aan het werk gelijk het aan zijn komende bejaardheid paste ; Pier had hem werk aangewezen en met een echten blijden peerdeniever . was
Kaduin begonnen. hij
Bijtijds keek hij eens op en rond en genoot de
mooiheid van den hof gesloten in de Spaansche hagen ;
een zoete zomerzonne viel erin, komende uit eerster
hand, recht uit den blauwen hemel, en lichtende en
streefende over wegels en groensels en blommen met
al de volheid van haar weelde ; zakkendedoor de spillen en bladeren het stille geweld van haar gebroken
stralen:
En als de stond kwam van pijpuur, was zuster
Justiene gekomen met al haar vriendelijkheid ; ze had
een kanneken bier meegebracht, naar dagelijksche geplogenheid, had een stondeken 'gesproken, was - naar
de bloemperkjes gewandeld, had er in gekeken, aan
gevoeld, aan getrokken, aan de bloemekes geroken en
was dan weer niet een snel - beweeg weggewuifd.
zijn Dat's een goeie he, zei Kaduin tegen Pier, die
zijn pijp stopte.
De beste, zei Pier, de beste van allemaal.
En een kleintje he !
Ja't, maar 'n slimme zulle, zei Pier, die' heeft
meer verstand als geheel 't klooster t'hoop.
En dan stopte Kaduin ; Pier had hem een handsvol toebak gegeven, eigen gewin, besten, bruinen toe'bak, en met een wonderbaar behagen zat Kaduin nevens Pier te rooken op de bank ; met kleine zwelgskes
dronken ze, omwille van 't genot het lavende
bier binnen en toen klapten ze als twee oude kennissen
over al wat blomde en rijpte : over de zusterkes, over
de scholen, over den stal, over 't werk en over de
-
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dagen die gingen komen met . de neerstige bezigheid
er in, en 't simpele verloop er van.
En als Kaduin alles wist en alles gezien had, en.
dat hij den grond en. 't gedoe stilaan verkend had ert
hem eigen had gemaakt, voelde hij nog één verlangen:.
van er nooit of nooit meer uit te gaan, en gelijk Pier,
zijn leven te verdoen in de onbezorgdheid van het.
klooster. . .
Gelijk de voornoen voorbijgeschoven was in voldaanheid, verging ook de achternoen in rustig bedrijf;:
'n beetje neerstigheid, geen hard labeur ; 'n beetje fel-ligheid, geen overhaasting noch gejaagdheid om af
en gedaan ; 'n beetje plezierig snutterwerk was 't verloop van den « dag geweest, tot = aan de kalmte van den:
avond.
. En de avond bracht weer wat nieuws bij voor
Kaduin ; hij moest • meê in de kapelle ; . Pier was na.
't eten naar zijn bedde getrokken ; de vent werd sukkel-achtig en kaduk en de zusters moesten hem een beetjen''.
involgen en hem wat toegeven ; Pier was lijk een oude.afgebeulde djoleruin die bij avondtijd geerne. vroeg en I
rustig op stal stond, om de moeheid van den doorwerk-ten dag in de zachte nachtrust te verdoen - en om weer
versche krachten te kweeken tegen 's andrendaags.
't Was half donker binnen de kapelle, een flauw
.gepink aldoor 't roode glas van een godslampe hefteeen tastende lichtflikkering omhoog, eventjes tot tegen.
de muren waar groote . stukken schaduw op . bewogen.
in 'n teer fijne rilling. .
Hij zag de zusterkey ' nu binnenkomen langs een
zijdeurken ; donkere . wezens met een wit beweeg rond
hun kop van blanke doeken die onder hun kap zaten
en rond hun ' gezichte ; hij zag ze knielen een voor een,
en dan afkomen één lange root op een stillen. terd- van,
zoete zókkevoetjes ; ze gingen voorbij met een teeder
gewuif over hen van koel ruischende rokken, en met
een zilveren geruttel van ' medaliekens en paternosters ;
zwijgende levens die .geluidloos "voortbewogen en in de
banken` neerknielden met een 'gebaar van heiligheid,
wachtende . naar een gerucht dat ging uitgesproken worden in de ijlheid én de plechtigheid van de koele kapellelucht. . ....
En toen hefte er eenti haar. stèmmè . uit ; fijn, in-jacht, • vreemd en beroerend, en al de anderen viel-en:
-
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dan bij : eentonige woorden-reeksen op gepaste stonden uitgesproken, wonderbaar en onverstaanbaar voor
Kaduin. .
Een pooze zat hij gretig te luisteren naar 't gebed
en naar 't fijne geprevel ; maar 't duurde lang en toen
verveelde het hem ; bijtijds hoorde hij de namen van
Jezus, Maria en Jozef en dat was 't eenige verstaanbare
voor hem ; hij had dat nog gehoord bijtijds - bij .Fie
als ze ievers een noveen beloofd had om d'een of
de andere kwaal uit haar kinderkès te krijgen.
Plots bleven zijn gedachten bij Fie en • Fons haperen ; ' nu zaten al -de mannen daar langs de gevels
t'hoope te vertellen en te lachen, een endeken den avond
in ; de dag van gisteren, met al zijn wonderbaar verloop van krijtbak, van ratten en paster spookte weer
ineens met bekorende goeste door zijn kop, en Kaduin
voelde, nu in de stilte van de kapelle iets over hem
+zakken, iets dat was als 'n betrachten naar 't voorbije
'vainher ; iets dat was als een spijt ; een treurnis en
leen weemoed over 't verlies van iets dat nooit of nooit
:meer zou weer komen. Er kropte iets in . zijn keel," wat
xof waarom wist noch begreep hij niet..; het kropte erin
- omdat hij in een plotse verbeelding de kleine huizekes
vanher zag en omdat hij daar gelaten had datgene wat
hij hier nooit vanher vinden ging.
Een heimwee naar datgene waarin hij zoo lang geleefd had overviel hem, een heimwee naar zijn verloren
vrijheid. .
Hij was blij als 't gebed uit was ;- buiten de kapelle
<deed zuster . Justiene hem mee en leidde hem naar een
klein kasmerken waar hij slapen moest ; ze deed een
keerse branden en zei dat hij ze moest uitblazen eer
dij in zijn bedde kroop ; dan was ze met een minzamen
nachtgroet weggegaan en had de deur toegetrokken ; ...
ten toen, toen was het in een keer wonderbaar, eenzaam
stille rondom hem geworden.
Hij snoof een lucht . in van zuiver waschgoed, dat
'hij in witte reinheid op zijn bedde zag, met een vlug
loog keek hij 't kleine kamerken rond, deed zijn vest
en zijn broek uit, liet ze beneen op den vloer liggen
gelijk vroeger, blies met een haastige zucht het licht
uit en kroop met 'n koude bibbering over zijn lijf, in
liet schoone bedde. .
Nu lag hij te staren in den donkere ; zoolang de
-
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dag geduurd had, had hij geen tijd gevonden nocf
goesting om te peinzen ; de bezigheden waren gekomen.
elk met hun blijde nieuwigheid en met hun stille voldoening ; maar nu dat die wonderbare stilte in den
donkere hing, nu voelde hij zijn gepeinzen komen aangestormd gelijk een 'bende jongens.
Al 't geen hij binst den dag gezien en gehoord- had,
kreeg een andere beteekenis voor hem ; het . kwam anders op, omdat zijn gemoed nu anders gestemd was ;
alles kreeg een andere bediedenis ; het werden plots
al groote • onbegrijpelijke dingen, waarin hij als een
klein nietig ding verloren liep en ommedoolde, bevreescL
voor - zijn eigene schamelheid midden het ordentelijke:
groote leven rond hem. •
Hij lag te luisteren naar de stilte en hoorde niets ;
een doffe zindering van donkerte en geslotenheid woelde rond hem, hij keek rond in den donkere en zag niets ;een vage bliksem die uit zijn opengesperde oogen schoot
en in stomme donkerheid hem een halve blankte liet
zien ; hij hoorde niets en zag -niets, maar juist. dat,
verzwaarde zijn gemoed en deed in zijn gedachten weer
opleven, de gedoken bedolven dingen . van gruwzame.
gebeurtenissen uit gruwzame vertellingen. Hij was bang,,
ijselijk bang al met een keer, -als beloerde hem , hier in_
dees kamerken een kwaad waaraan hij niet ontkomen.
kon ; buiten in den donkere, buiten in 't . veld was de•
vrijdom ; hier in de stilte van 't klooster zat de ondergang of de tempteering van doode levens.
Hij had het vroeger weinig geloofd, maar nu, nu-.
geloofde hij het : hij wierd het gewaar aan. den klopvan zijn bange bloed, dat er begijnen waren. die 's
nachts kwamen rondspoken, dat er tooverheksen waren,.
belust op kwade bedrijven en gruwzame dingen ; dat er
duivels waren die de hoven in brand staken, dat erallerhande booze dingen liepen in de wereld om mensch-.
en beest te tempteeren en te vernielen ; dat er doodelevens waren, weer opgedoken . bij. nacht uit hunne gra-.
ven, kwade 'machten uit dood en doemdag losgebroken
om te komen spoken -en te komen leeliik doen in de.
wereld. Dat er Goed was om dat te verhelpen wist hij
niet"; hij moest het laten gebeuren en hoe wijder het
vertoog door zijn kop rende, hoe banger zijn herte
wierd ; als een marteling zag -hij den nacht komen.
-
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zonder hoop op verweer, zonder hoop op hulp of bij.
:tand.
Een kwellende last was er bij gekomen, hij voelde
-als, een zwaren steen in zijn maag zitten en een loom:heid in zijn buik en in zijn dermen, een smaak .van
vette vleeschbrokken hing met een volle tegengoestè
:in zijn mond, en een tempteering . in zijn heele lijf die
den vaak uit zijn oogen dreef ; hij 'snakte naar water
-om zijn dorst te laven en voelde al. meteens dat hij
<dien dag veel geëten had en dat het allemaal zulken
-zwaren, kloeken kost was dat ze hem in 't klooster
ingestampt hadden.
En toen voelde hij een endeloos verlangen om weer
&den dag te zien ; om uit die lastige dooleering . te geraken ; hij had het besef ineens, dat hij morgen zooveel
vvleesch niet " meer opeten mocht. •
-

.

Pier Roen, de oude . versleten kloosterknecht was
=al " een paar -jaren dood en vergeten, en Kaduin 'deed
nu 'alleen 't labeur van 't devotelijke boerderijtje ; gegroeid tot een langen, struischen kerel vol jong levende
bloed met een frisch uitzicht over hem van reine gezondheid, was hij geworden de felle pronte hovenier
van de zusterkes.
Als een droom vol beleven, met dag en dagen erin
.ondergaande in kalme verten, en met 't simpele uitzicht erover van indoezelende vrede, was zijn bestaan
,geworden : het simpele gebaar van 'n gelukkig bedrijf.
Zuster justiene had hem geleerd wat goed was
en zonde was, ze had met een beetje seffens zijn hert
.gezien ; ze had er in gekeken gelijk in eert opene blomme ; had er de blaadjes van geteld en gekeurd en elk
vezelingsken ervan- met diepe oógen bekeken ; ze had
er in geklapt, in geroerd, in kapot genepen wat mis=
,groeide, en 't geen daar verloren zat, had ze in helle
.zonne bijgetrokken opdat het zou bekomen in . de lavende warmte en gedijen.
Nu wist Kaduin dat er buiten vloeken, sikken toebak
-en losse nuttelooze vrijheid, een Lieve-Heer was die de
-boozen strafte en tempteerde, en de simpelen van ge-moed genade deed ; . dat er een Vaderons was die in
..angstige uren goed deed en kalmte bracht, dat er een
-
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ordentelijk leven was, zoet om beleven en zoo heele^maal anders als 'n doelloos ommedolen ; dat was zijre
levenswijsheid. .
Hij -wist hoe de grond moest bewerkt worden,
hoe ieder stuk allaAm best paste, wat elke vrucht meest
vandoen had, wanneer er verandering in de lucht . zat.;
-hij kende den naam van elk zusterken en van allemaal`
de parochiemenschen ;*. hoorde alle nieuws vertellen en
vertelde alle nieuws in-'t klooster ; wist in welk windgat Gent en Brussel zat ; dat België . een klein. onnoozel'
landeken was en dat Vlaanderen een hemel . was of
de hemel Vlaanderen ; dat was. zijn vroede wetenschap
en in de ronde van die kennissen draaiden zijn dage-lijksche gepeinzen meé. .
En zijn verlangen was en zijn eenigste bekommer'nis, hier te mogen blijven tot aan zijn dood lijk Pier
Roen. Maar toen gebeurde er iets.
.

Op een blooten Aprildag stond Kaduin -. te spitten
in den hof ; er hing een magere lustelooze zonne over
't land, en 't waaide door de ijle lucht een koude bibber
wind, die ver uit de leegte een wolke zand opgráb= 1
belde en met 'n nijdige boosheid. dat opengooide overmenschen en huizen ; 't en geleek noch zomerdag noch}
winterdag, en niemand en kon vooruit zeggen wat er
ging achter komen.
't Allekante zat er jong groen gereed, of ressekens
uit de geborstene dikke bot gekropen ; op beziestruiken'en vlierenhullen, in de haag en op 't vroege steenfruitgeboomte ; de uitkomende zat er in, en 't was moeilijk
om kroppen en zwelgen dat er nu weer zoo'n magere .
slechte dag gekomen was om dat uitbotten te judassen
en te kort te doen ! En wat zat die zonne daar toch
te' doen als ze aan de wind geen hand kon. steken ; dat
was beloven en niet geven. Dat steekt mij tegen zulkedagen, peinsde Kaduin.
Toen had hij het ' stuk overkeken dat nog omme
moest ; met een snelle oog verkende hij het ; als hij'
fel was en neerstig had hij tegen ten noenent omme-gepeild ; hij berekende hoeveel stappen grond hij om-.
tuim'elde op `n kwartier, op 'n half uur, op een voor-noei , en zag dat hij met een sta-vast labeur heel 't
overschot ging 'kunnen ommepeilen. .
-
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De lust bekroop hem om fel te zijn ; de blijheid
't werk: en 'n tikje hoogmoed om te kunnen ver`tellen dat hij zooveel roeden had omgelabeurd op één
voornoen. . .. .
Hij smeet zijn vest uit en stroopte zijn hemdsmouwen op, spuwde op zijn handen en stak met 'n geweldig beweeg de spade in de eerde. ' .
. . Een voor een hefte hij zware lokken uit de voor,
tuimelde ze omme, en met 'n doffe klop tegen de andere;
gooide hij ze recht, gereekst en aaneen, op root... al
blinkende eerdelokken met de belofte -op hun kop van
.zoeten grond, waarin 't • gewas ging gedijen gelijk een
weelde... rapper om rapper tuimelden ze -van zijn blinkende spade onder 't schoone beweeg van zijn heupe
en zijn armen die immer staken en heften.:.
Toen wierd zijn bloed warm in zijn lijf ; het deed
zijn aders opzwellen en gulpte naar zijn kop met 'n
heete vlucht ; het deed hem deugd dat - alzoo te voelen',
en 't sterke leven gewaar te worden dat door zijn lijf
stormde ; dat was plezierig: sterk zijn en kunnen spelenin. 't labéur !
. Hij had nog een ondervest aan ; met 'n plotse
snok trok hij de knoppen open en zweepte ze uit bij
fde andere kleeren ; nu schoot dé wind tegen zijn hemde
en 't deed deugd, zoo'n koele huivering tegen zijn
heetelijf voelen tikken ; hij ging . tusschen de snobbe
met zijn hand en wreef over zijn bloote borst ; dan keek
`hij nog eens over 't stuk dat omme moest, bukte zich
vanher en stak. .
Zijn hemdeknop schoot af en nu voelde hij zijn
nek en zijn keel los en 'bloot, de wind die opkwam
schoot er tusschen en kroop tot op zijn rug -waar hij
biet hemde deed wapperen; blies het op tot een grootera
"bult en liet het dan weer in
i rimpels en vouwen omleeg
zakken.
Maar Kaduin en voelde noch en zag iets anders als
-zijn eerdelokken die hij wegtuimelde één -voor één" in
onvermoeibaar beweeg van gespierde armen en ge-pannen heupe ; hij stak en hefte uit de voor, met een
zelfden zwaai, met eenzelfde gepastheid, imnter. nieuwe
zware lokken ; ze vielen neer, geluidloos, roerloos, geStadig -- de mooie rythmus van • 't landelijk labeur !
Stilaan was de zonne uitgebleekt tot een zilver.achtigen bol - en versmoord in waterwolken ; beneén
-
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den einder hefte een grijze donkerheid omhoog met de-

belofte erin van regen, hagel of sneeuw, dikke wolkeni
stuifzand schoten bijtijds in den wind, en strooiden de•
lucht vol dorrigheid en droogte ; de grond die opge-zomerd lag en wit gebleekt van de week voorbije zonnedagen kreeg een klampig uitzicht en een magere voorkomste ; het waaide met stooten en stampen en de natte
vuiligheid was in -aantocht ; langs alle kanten van de.
wereld dreigde en donkerde de dag.
Toen piepte de deur van 't schoolhuis open en!
zuster Justiene kwam in 't deurgat staan met 'n wittelijnwaadschroo in haar handen. ..
Kaduin, riep ze, ge moet uw vest. aandoen,,.
't is te koud alzoo.
Kaduin keek op, voelde een overmoed in hem, ha&
geen kou ; lachte nen keer om haar moederzorge, schudde zijn kop en stak voort.
Hij voelde bloed in zijn lijf, bloed dat niet schafteom kou of regen of ander ongetoef, - bloed dat onder
zijn vel gespannen zat en ieder peze van zijn lijf door-gulpte met 'n zotte kwistigheid ; hij wou ommegepeildl
liggen tegen ten noenent, goedschiks of kwaschiks, en.
't zwaar labeur was prullewerk nu voor hem ; 'n bezigheid, 'n .verzet, 'n leute.
't Waaide veel harder als over een beetje, . maar zijn bloed was veel heeter als daar straks, 't deed deugd`
als de wind langs zijn lijf zuchtte en aan zijn hemde
wuifde en wapperde ; het . was een lavende koelte voor.
hem en geen kou.
Toen hoorde hij de - deur weer openpiepen, maar
wou niet ommekijken, hij stak neerstig voort en loerdemet een halve oog op zijde ; hij zag een onduidelijk:
gewemel van vrouwenkleederen afkomen, en hoorde
een ongewende stille terd op den wegeling achter hem
en dan heel dicht achter zijn rug een haperende stemome,
met een beetje ongemak er aan.
Kaduin, ge moet van zuster Justiene uw vest :
aandoen !
Hij snokte zich omme« en . recht in de voor ; zijn:
oogen vielen in 'n paar groote reine meiskensoogen diehem bloc aankeken, hij keek naar 't mondeken dat_
gesproken had en zag meteen dat er over haar wezen-.
tjen zulke schoonti kleur lag ; hij . was gelijk beroerd
-
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bij dat zicht -en voelde iets in - zijn lijf springen en .in
zijn hert, iets dat vreemd was en . wonderbaar.
--- 't En kan geen kwaad, zei hij lachend.
En dan bloosde ze, en lachte verlegen, ze keek
eens eventjes omme naar 't schoolhuis, en staarde dan
weer naar hem in een plotse zenuwachtigheid ; ze zag
den sterken kop gedragen op den sterken nek, in mooie
omlijning, de spieren die kronkelden over zijn armen
en de kloeke borst tusschen zijn open hemde ; ze zag
de kleine zwarte haartjes in zijn harteput en op zijn
borst opengeklest en toen snokte ze ras haar kopke
weg en ging aan ; want ze had menschenkracht gezien
en 't ontroerde.
Hij zag ze gaan, maar ze keek nog eens eventjes
omme en toen 'riep ze stillekes, en bang dat het zou
gehoord worden.
Doe uw vest dan voor mij aan, - toe!
Toen tord hij uit de voor,
haar achterna 'tot
zé weer binnen was'; sloofde zijn hemdsmouwen af en
deed zijn vest aan.
En wonderlijk, nu voelde Kaduin al met eens dat
het eigenlijk koud was ; de stormslag van zijn bloed
was weg en over hem was nu een ongewende zoete
ontroering gekomen ; een plotse onverschilligheid gevoelde hij voor weér en wind, voor zonne en land, voor
tijd en labeur ; hij leunde op zijn spade en keek naar
de glazen deur van 't schoolhuis. Hij zag gedurig die
groote oogen vanher, met diezelfde beroering, zag de
slanke, rilde omlijning. van haar lijventje weer afkomen
en weggaan, zag haar mondje en de wrong van. beur
haar en heel 't bekorende gedoe, en voelde meteen
een bangen tik, een zoeten tik van -binnen in hem. Het
besef viel in hem en 'hij doorvroedde plots dat het
ineisken schoon was, rein was, goed was, én dat vrouwenmooiheid beroerde.
En nu begon hij op haar te peinzen, hoe dat haar
naam was, van wiens volk dat ze. was ; wat ze hier
kwam doen in de - naaischool van zuster Justiene, wat
ze tegen hem gezegd had en waarom hij zijn vest om
harentwille moest aandoen.
-
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(Wordt vervolgd.)
JEF SCHEIRS.

HET BLANKE KLEED
II BEDRIJF
Eene halle in Nathan's woonst. — Droomerige omgeving. —
'n Vensternis, waarin arabesk-tralie, geeft uitzicht op den
straatweg. — In het fondscherm 'n openstaande deur leidend naar 'n .lusthof, waarin 'n pracht van bloemen. —
Zijdeuren, met draperijen behangen, leenen toegang tot de
nevenzalen. — 'n Divan, 'n reukbrander, 'n paar lage bankjes vormen - de meubeleering. -- Aan de ' wanden en op den
vloer 'n bonte mengeling van allerlei ' tapijtwerk.
1 e Tooneel.
MIRJAM :
(ligt op den divan uitgestrekt en blijft 'n pooze droomgin.)

Angst... angst,
wat ligt ge op m'n . hart,
als ebbe en vloed mij sollend
in 't wentelen miiner eedachten...
't Gekir van duiven in den tuin
en 't roerloos fleuren van rozen
in zonnelicht en zonnelach,
't is alles vrede... vrede... •
Angst... angst,
wat brandt ge m'n hart
als de vlam van m'n drukkenden twijfel
. ....................
Straks zwelt 'n zwoelheid ,onbestemd,
in • zangen en snarengezinder...
en spreken veel stemmen en kraalt de wijn,.
bij ronkend gejubel en feestgedruisch...
aïe, Mirjam... U alles ter eere
.....................
Angst... angst,
wat knijpt ge m'n hart
en perst me de zuchten tot snikken ?

HET BLANKE KLEED

Bruid in uw smetteloos tooisel, wees blij
Bruid van 'n vorstelik ridder...
Snoer u de lenden met lelies en neig
diep voor uw' edele' meester !
Klap in de handen op maat van 't gezang;
dans op fluweel en bedwelm u, .
lachend om. 't leven, gek van geluk!
... ...... ...... ..... .

Angst... angst,
wat foltert ge mij,
en vlijmt en drijft zoo diep
uw doornen in 't smartvolle hart mij ?...
'k Verliet uw dak, o moeder mijn ;
was m'n heengaan geen schandélik vluchten ?
'k verliet de sponde waar uw mond
z'n laatste woorden zuchtte...
Vergetelheid... vergetelheid ?

-

'k Zou willen huilen al m'n wee
en om vergeving smeeken.
Ik was zoo moe toch, moeder mijn
en 't vond geen kracht, geen wil meer
om daar te blijven in de - kou,
toen handen . reikten tot m'n steun •
en ongekend gevoel, mij sprak
van nooit-gehoorde schoonheid en
van rust en blije levensvaart...

Het vreemde wezen boeide mij
en heeft me meegevoerd... zoo ver,
tot in dit oord, waar ik u roep,
vergaan in twijfel...
Draag dit kleed uw gansch leven
smetloos...
Red mij uit m'n onrust:
Is m'n kleed wel blank gebleven ?
2e Tooneel.
SIMEI:
(veel rijker gekleed dan in 1)

Ja... uw kleed is blank gebleven,
maar 'k verkies toch mooier kleuren
dan . dat streng-eentonig wit, kind.
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Rood en blauw en geluw, Mirjam ;
goudbrokaat, damast en paarlen...
Wat 'n vórstelike weelde !
MIRJAM:
Ik behoud m'n blanke kleedsel.
SIMEI:
Nu, mij goed.
Uw eedle meester
gaf mij oorlof tot bezoeken
van z'n uitverkoren duive...
en ik vind u bleek en droevig,
eenzaam in die tempelstilte !
Het. -ontroert m'n zorgzaam harte
dat, sinds luttel dagen, bloeiend
en verjongd is in z'n blijheid.
Zegt m'n lach niet alles, Mirjam ?
Ach, wel kan 'n smart ons kwetsen,
zeker, 't is 'n harde waarheid,
maar het leven blijft het leven
en 'n mensch is zwak, melieve...
MIRJAM :
Lokt de tuin u niet naar buiten ? ,
SIMEI :
Neen ... De hitte weegt te drukkend..'.
ik ben 't niet langer.
Mag uw voogd...
mag uw oude voogd niet even,
in vertrouwen, u iets vragen ?
Ha... wat straalt daar in uw oogen !
Zeg mij, is de meester hartlijk
voor het kind dat zoo verwend werd
door de liefde harer moeder .
,en... toch ook wel door de mijne ?
't Zwijgen is 'n droomrig antwoord....
Uw geluk is ook het mijne,
kind waarvoor ik nachten slaaploos
ben gebleven...
Hemel ! 'k Dank u
voor de vreugde mijner grijsheid
MIRJAM:
,

(scherp)

En wie toeft in moeder's huis nu ?
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SIMEI:

'ik en vrouw en kinders, Mirjam,
tijdlijk slechts:..
:M'n schamel ijvren
voor den kost wordt langsom harder
-en ik dacht... ik dacht : Waar allen
-samen in 'n vroom herdenken
"-hunne dooden blijven eeren
is 't der doode en ook allen
-aangenaam en zegenbrengend. -. .
MIR JAM : .
Wat ik voel, ik kan 't niet zeggen,
maar ik denk soms dat 'n adder
-steekt...
SIMEI:
Verbeelding en verzwakking.
:Lucht en liefde zullen 't heelen !
MIRJAM:
Liefde ? .
Voor m'n arme ziel is
_zij te hoog en niet omvatbaar...
En hoe zou het kranke loover
-niet verdorren in de doornen
van zooveel verzwegen haten!
-

-

-

-

SIMEI

Haten?
MIRJAM:
Striemt dat woord uw ooren ?
't Is zoo ruw en 't moet wel haatvol
uitgesproken.
'k . Voel me dalen
naar de diepe,
.afgrondsdiepe donkerheden
van den haat...
.Ik kan niet langer
..zwijgend zwoegen,
-duizlig denken,
bijten op m'n lippen, sarrend
.al wat ik verloor aan liefde....
'k Schrei het uit : • Ik haat , u ! Haat u
_Berg u weg in al uw rijkdom ;

•
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schoor de vracht van uwe laagheid,
't holle roemen van gevoelens
dat uw woekrend hart moet dekken
met 'n - weefsel, zwaar van logen
Berg u!
SIMEI:

Mirjam !
MIRJAM:
Richt u huiswaarts!
Ga naar vrouw en kinders, juichend
om uw braafheid en uw schatten!
SIMEI :.
Mirjam !
3e Tooneet.
NATHAN:
Stiller wenschte ik alles,
nu m'n zoet-gevooisde vogel
in het eigen nest gaat kweelen .. .
Hooggevoerde woede blaft hier
en ik. gis niet wat die woede
moet verklaren ?
SIMEI :
_
't Zij vergeten...
't Eigen kroost gaf mij ervaring

van onnoozle kindernukken
en daarom vergeef ik gaarne
wat 'n kind zich laat ontvallen
in 'n gril... 'n korte schaduw...
NATHAN:
Waar men schaduw vindt, bezoeker,
is ook licht... Dat licht is 't mijne.
Spijts m'n eerbied
voor uw .wijsheid en - uw grijsheid
zij m'n taal u duidlijk !
Heden
wil ik geurige ertsen branden
en m'n huis tot vreugde wijden.
Goed is 't hart mij...
Laat dus vrede
met z'n ongerepten vleugel
dalen op dit huis, m'n gast, en
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'heng u in de schaar der eedlen
die in gindsche halle wachten.
Uw verschijning moet ons naadren
melden aan begeerig wenschen.
CCa ; uw wezen weze helder !

,

-

(Simel treedt in de nevenzaal)

4e. Toonel.
NATHAN:
.
0 glorie mijn. !
Daar is geen ochtendstraal zoo• puur
.als 't lijze glanzen van uw oogen.;
.geen avondzon
weemoedig als de diepten van uw ziel;
geen korenhalm .
:zoo rank en bloeiend als uw lente;
. geen diadeem
.
uw fiere schoonheid waard !
Wat geef ik u,
kdie mijn zijt, offeranden
van goud en edelsteen ? .. .
•'t Verduistert al te snel bij de éénge weelde
die rust in 't schrijn van uwe jeugd t •
:Dat Nathan's uitverkoren vrouw hem volge...
M'n hand is vast ; ik steun u met die hand
-

,

een leid u opwaarts, naar de blijheid.. .
MIR JAM :
(sluiert zich)
•
NATHAN:

'n Vreemde blik kan slechts uw oogen zien.
:Hij steelt geen sprankel van m'n licht ;
"hij . rust niet op uw karmozijnen lippen
of aast niet op 't fluweel van uwe wang...
-al gloeit die blik, al vlamt • hij als karbonkels.
•
De kroon is mijn.
.
Ik leg ze in heilge. vazen
:in 't weefsel van m'n liefde, van m'n trots
ik sluit ze weg voor al wie haar begeert!
Kom, Mirjam, kom...
(Hij reikt haar de hand. Beiden gaan in de nevenzaal. Muziek speelt 'n zachtdeinende oostersche wijze die aanhoudt gedurende heel de volgende scène.)
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5e Tooneel.

(Twee van Nathan's slavinnen — een 'oude en een jonge vrouw- treden op, van uit den tuin, dragend manden waarin.
bloemenslingers. Met die slingers zullen zij de halle sieren.)
:

OUDE VROUW:
.
Hier is de bruidshal, meisje.
De meester sprak van lustwarande en eischt
dat bloemenregen tooie tot warande
dees plaats waar zijn geluk hem toelacht
eer 't fluisteren der palmen de' avond meldt...
JONGE VROUW:
Is de uitverkoorne schoon ?
OUDE VROUW:
Dat moet wel zijn.
Wij, armen, zien geen schoonheid;
't is ons lot,
te leven in afwezigheid van 't schoone,
waar eigen jeugd geroofd werd en versmaad.
Reik mij 'n slinger — woorden zijn te zwaar soms 1 -reik mij 'n slinger... Neem het ander einden hecht 'het vast aan deze deur...
JONGE VROUW :
(na 't gevraagde uitgevoerd te hebben.)
Waar nu
Ach neem - die roode rozen, vurig-rood...
ls dat geen kleur van zomer-weeldrig bloed ?
Neem deze...
OUDE VROUW:

Zwijg... Wat stuwt uw gek gedachte
nog ver van hier ! ... Wat spreekt ge mij van zomér
en denkt niet aan den al te snellen herfst
die ons om 't lijf z'n killen • mantel drukt
en stom versmacht wat eens de zomer was
'n Slinger nog... nu kruiswijze opgehangen...
Laat meer hem dalen... boven den divan.
Daar vlechten wij 'n kelkenhemel nu
van bloeiend-blanke bloemen...
JONGE VROUW:
En ook roode ?...

-

,
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OUDE VROUW:
Ja, roode en blanke saam. Neem uwe mand.
en rep u . wat.
JONGE VROUW:
(zij houdt 'n roze in beide haar handen)
Fluweelen rozeblaadj es... .
OUDE VROUW:
Wat vindt ge morgen nog van dit fluweel ?
'n Dor en kleurloos ding...
JONGE VROUW :
•
Ik voel me 'n vlinder
.
die, zon- en .levensdronken, spelemeit
op al wat geurt...
OUDE VROUW:
Ge kent geen vlinder-vrijheid, .
m'n dartel meisje!
.....................
Is die mand haast leeg ?
Nog twee, drie slingers
achtloos neergeworpen...
'n regen, zei de meester — .... Zoo is 't goed.
Wat dunkt u? •
JONGE VROUW:
Om te droomen is zoo'n rustbed.
EL.. 'k word zoo treurig plots...
OUDE VROUW:
Wel gauw bedwelmd
is 't hart dat waagt in . vreemde . luchten
te dwalen en het nooit-bereikte
wil zoeken zonder hoop...
Sla even vuur;
dit vat vol specerij ontstoken,
dat walmen wierook . stijgen...
JONGE VROUW:
(ontsteekt den reukbrander)
0... die geur...
..
JONGE VROUW:
Nu spoeden wij ons weg, eer 's meesters voet.
den drempel overschrijdt... Kom, neem de mande
en gaan we. . . •
.
,
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JONGE VROUW:

Nog ééns aadmen.:. Nog eens wijden
rn'n oogen aan de schoonheid .. .
OUDE VROUW:
Meisje, kom !
JONGE VROUW:
•
Nog even wijlen in dit oord van liefde...
OUDE VROUW :
'k Ga verder. Lust ge zweepslag, 't is uw "loon
(Zij neemt de manden op en vertrekt.)
6 e Tooneel.
(De jonge vrouw staat, als bedwelmd en wezenloos, vóór
zich uit te staren.)
MIRJAM:
(komt smart- en angstvol uit de feesthalle)
JONGE VROUW:
(schrikkend)

Vergeving ! Eedle . vrouwe die mij hier
verrast in onverklaarbaar nietsdoen...
ach, vergeving...
MIRJAM:
Spreek stiller... stiller.. .
JONGE VROUW:
Meesteresse, hoor mij .. .
MIRJAM:

Wie zijt gij ?
JONGE VROUW:
Uw slavinne... 'k Kniel deemoedig
en biddend voor u neer ; ik wacht in vreeze
verdiende straf... Kan meelij die verzachten ?
MIRJAM:.
Sta op en vrees geen straf van mijne hand.
Ik zoek geen macht in andrer zwakheid, meisje;
'k ben. zelf te zwak voor meesterlijken trots
en draag, in m'n verhevenheid, 'n last
die mij begrijpen doet den last der mindren...
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Lees in mijn oogen niet wat leesbaar is ;
laat smart 'n loutring zijn voor velen,
ik ben te krank omdat ik hooploos ben!
JONGE VROUW:
M'n ooren twijflen voor het al of niet begrijpen".
Spreekt mij uw taal zoo mededeelzaam toe ?
Ik vreesde ruwheid... en uw • stem is zacht
als 't murmelen van de bron in Yentenachten...
Begrijp ik u, m'n meesteresse ?
MIRJAM : •

Zeg mij:
Waarom die bloemen hier ? Ach ja... ik weet
Voor mij, het zeldzaam voorwerp, hooggevierd 1
Het stemt zoo treurig als het hartniet kan •
tot vreugde reiken in zoo'n droompaleis
waar vlugge handen alle weelde spreiden
en dwingen tot . bewondering en tot goedheid.. .
JONGE VROUW:
Zoo ongewoon er! toch zoo mild is 't woord
dat van uw lippen trilt... Ben ik , slavin
en waak of slaap ik thans ? Ik vat • niet...
Vergeef me toch, indien ik verder spreek
dan uwe gunst wil dulden. . . maar ik voel
uw denken zoo eenstemmig met het mijne...
Die zucht naar verten, onbereikbaar, en de dorst
naar stroomen goedheid uit . gewijde bron....
Zóó is mijn trachten, zóó breekt uwe klacht
en... afstand moog' ons scheiden, ver, heel ° ver...
ik ben zoo blij dat ik niet langer . blijf
vereenzaamd in m'n zoeken.
MIRJAM:
Weet ge heil
of troost voor zieke ziele ? Wees niet bang
en spreek mij toe als eene zuster, wilt ge ?
Wel is de meester hier en kan z'n wil
tot zwijgen dwingen... maar 'n roes
heeft allen, en ook hem, vermand
•
in wufte sfeer, waar 't kralen van den wijn
hun krachten breidelt en hun geest omfloerst.
JONGE VROUW:
M'n schamelheid ontving ik als het lot
.
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dat eenmaal mij beschoren moést.
Den slaaf
past niet het zijden kleed van. weelde...
Zijn wenschen .. stuiven weg als 't mulle zand•
vbór sterke winden uit 'n hooger streek.
Dit alles weet ik, in mijn leven, goed...
En Om dit weten is mij dubbel rijkdom
het vredevolle, • nooit-voorheen-gehoorde,
het menschlijke en zoo innig-troost-vervulde
Zie deze bloemen, zie de bloem des velds ;
« zij werken niet, zij spinnen niet, en toch,
zelfs Salomo, in al z'n heerlijkheid,
was nooit- gekleed gelijk één dezer bloemen. »
•

MIRJAM:

Wat meent ge, meisje ?... Sar m'n • ongluk niet,
..nu 'k even adem ,buiten 't zinloos • gieren
der zwaar-bedronken gasten... Sar me niet 1

-

JONGE VROUW:

(met 'n expressie van 'n hoogeren vrede)
Indien nu God zoo'n ééndagsbloemekijn,
dat morgen reeds verdord is, z56 bekleedt,
-^ wat zal Hij u, o mensch, dan niet bedeelen
meer dan uw klein geloof verdient ?... »
. MIRJAM:
-

Wie spreekt zoo'n wijsheid, door uw stem herhaald ?
Wie leerde u zulke spreuken, meisje?
JONGE VROUW:
(in de rustige overtuiging van beter weten)

-Kent gij de Heer. niet ?
MIRJAM:

Welke Heer ?
JONGE VROUW:

_ De Goede. ..
De reine Wonderdoener die sinds luttel tijd
- den lande zeegnend rondvaart en z'n wondren
ontelbaar aan 't eenvoudig volk bestemt?
,

MIRJAM:

..Zeg mij z'n • naam?
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JONGE VROUW :

Ik ken dien naam nog niet...
Wel hoorde ik, op 'n avond, in de verté
de meenigt juichen en. 'n duizendvoudvernieuwde kreet --- die mij zoo rustig miek. -de lucht doortrillen... maar 'k verstond het. niet..
De Goede... voor m'n hoop ; voor allen
de ' Grootste die het Leven zelf gebiedt...
Ach... reeds zoo dikwijls wachtte ik, in den nacht,.,
geklemd aan 't tralievenster, op z'n komst, .
maar 'k zag hem nooit, al weet ik dat " Hij eens
zal komen. . .
.
MIRJAM :
Was ik niet zoo zwak .
en angstig voor de woede van den meester...
JONGE VROUW:
« Bidt, zegt de Heer, en veel wordt u gegeven.
« Die zoekt, die vindt ; die klopt, dien doet men open. »..
'k Ben nog zoo blind voor al , dit licht maar 'k leef
'n ander leven als ik zal begrijpen:..
MIRJAM :
:
.
Zou hij niet.
van avond langs dees wallen komen ?
.
JONGE VROUW :.
Zou Hij ?
Als eiken avond blijf ik uren toeven
en uitzien of z'n tred niet herwaarts voert
den . zegen van z'n wondren...
(Het deemstere.)
i..
,

MIRJAM:
Zie, het deemstert...
Kon ik u volgen...
JONGE VROUW:
Naar mijn kille cel ?
Gij, meesteresse ?
MIRJAM:
'k Ben m'n eigen slaaf. .
..
M'n hart gebiedt ; wat draal ik langer nog ?
Wijs mij den weg... -en loop onhoorbaar voor.

•HET BLANKE KLEED

470

JONGE VROUW:

Is dat uw wensch ?
MIRJAM :
:Ik volg u zwijgend... Ga.
(Beiden af, langs den tuin)

7e Toonel.
NATHAN:
.. (z'n beschonkenheid bedwingend)

..Is wijn geen leven ? Bruischt de macht van 't bloed
.niet hooger
'n dronk van gistend : sap
uit zon-doorgloeide druif geperst ?
Ik word
.
:gedragen in .'n sfeer van louter dwaasheid...
Voort L
- Cimbaal en cither,. .. jokkend vriendenheir !
:Geen ° tiende van 'n uur, of Nathan keert
terug in uw rumoer!
Ik zoek m'n bruid...
Waar is zij, ongemerkt, zoo vlug gegaan ?
'Wat dreef haar van mij weg,. toen alles gek
en driftig juichte haar ter eere ?
Wat?...
Geen mensch hier... en zoo stil de tuin

na

-

-

.

,

-

-

-

-

in 't naken van den avond...

JNiirjam !
-Uw gade roept u, wenscht u aan z'n hart ! .. .
8e Tooneel.
SIMEI:

Was 't kind niet ongesteld van warmte, heer,
dat zij wat lucht zocht en nu buiten toeft ?
Ei, ja... begrijp toch' : 't Is zoo ongewoon
voor haar die nooit zoo'n feesten kende...
:Uw roepen vort haar dra terug, m'n eedle,
:m'n fel-geprezen gastheer.
Blijf in vree...
_Adonaj ! Drank van suiker en sucade,
citroenera, druiven, al wat heerlijk is...
maar sterk, - m'n gastheer, sterk en plagend vocht
Het laaft niet, 't brandt ! 'n Stroom van zomerllitte
•.
-die fonkelt in bekorend kleurgespeel !
-

-

-

•
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NATHAN:

Nog hoor 'k geen stap...
Is hier geen slaaf te vinden
om overal 't verloren kind te zoeken ?
SIMEI:
Geen onrust, prins. ! Geduld is wijsheid, prins,
al is zoo'n wijsheid stram voor jong begeeren !...
Ik adem vrijer in de koelte ; 't aait mij
verkwikkend langs m'n hersens ... 't Is wel goed
zoo 't avondstille te genieten na 'n spel •
dat voor mijn jaren wat te los loopt.
NATHAN:
(roept)

Mirjam !
SIMEI:
'n Zoete naam, niet ?. . . Laat ons even praten....
NATHAN :
Ik word. zoo loom... nu 'k al m'n dienaars wil
rond mij ... Kunt gij niet roepen ? Roepen
of zoeken, vóór en achter, overal !!
SIMEI :
• .•
Had ik nog stem, ik zóng het kind terug,

.of... zou ik, als 'n herder, gaan schalmeien ?
'k Ben oud, helaas...
Kom, laat ons even praten...
De nacht is goed en... onze vriendschap ook
NATHAN:
Wat raast ge ? Meent ge mij beschonken ?
SIMEI:
'k Spreek toch van vriendschap..:
NATHAN :
Tusschen u en mij ?... Wat zegt ge ?...
SIMEI:
Zoo vereerend en zoo pijnlijk...
NATHAN:
Vereerend ?... Ja... En pijnlijk?

r
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SIMEI : .

Voor m'n borst
•:die zooveel bergt aan eerbied -voor uw hoogheid
. maar schroomvol zucht om eigen armoe, • prins
NATHAN:
"k Versta niet... 'k Houd m'n wentlénd. peinzen
,niet langer saam. Wàt armoe is u zwaar ?
SIMEI:
'n Nare droom is gauw vergeten, 'als
' het licht van nieuwe dagen wekken komt.•
Lust niet de heer 'n frisschen teug ? Dan wenkt
.m'n hand 'n dienaar...
NATHAN:
(luid)

'Breng ons wijn !
SIMEI:
(schuift . even de draperij terzij en wenkt 'n dienaar die wijn
in zilveren schalen aanbrengt.)
SIMEI:

_Mijn droom, heer...
-

NATHAN:
Drenk uw tong vooreerst en zeg
dan sneller wat als olie kruipt,
voor mij zoo duister, van uw . lippen...
SIMEI:
_Dank!
NATHAN:
Wat nare dingen gisten in uw hoofd ?
Wat lijmt ge Nathan vast met armoe,
nu feestlijk hij z'n gastenrei verlaat
.. en - luistren komt naar klachten ?
-

SIMEI :

Waarde vriend,
uw rijkdom was, voor ik u kende, groot
- en ongemeten . uw bezitting en uw faam...
't Geslacht Menahem is van edel bloed ;
uw naam is, voor het volk, symbool van goedheid-...
Dit alles deed mij, toen ik 't hoorde, juichen...
en daarom gaf ik vreugdig u het kind ... • : ••

-

-

,
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dat, ouderloos, - den voogd tot rijkdom was .. .
maar,... hoór de vrage die, • heel schuchter,
•
mij steeds bevangt, sinds zij uw gade werd
Wat bracht de kroon op al uw schatten, hoogheid?
Is 't niet de gift die de oude voogd: u deed ?
Het rein juweel dat ook mijn fierheid was
en dat ik — spijts den rouw van- mijne grijsheid -u schenken wou, voor uw verlangd geluk ?NATHAN:
'n Waarheid... die gij . weeft in stille wenschen !
SIMEI :
Ik loof uw geest. Ge ziet m'n armoe thans...
- Smei's , winter biedt geen sprokkelhout
---am vuur te maken in 't verlaten huis...
NATHAN:
En vrouw en - kinders ?. . . Och, wat vraag ik meer?
Gij ziet naar de oogen mij, of die ook dwaas zijn;
ge roert de snaren van uw armoetuig
en dwingt uw voorhoofd in z'n rimpels
en durft niet zeggen wat ge wenscht !
De prijs,
..
de prijs die uwen handel moet betalen...
-0... wijze koopman, die z'n vak bemint,
niet om het vak, maar om den milden zegen.
Hahahaha... Schenk in ! Schenk boordevol m'n kelk
en de uwe... Drink ! Op 't lukken van uw zaken!
Hoeveel, zeg, koopman ?
SIMEI :
.Kwetst m'n ouderdom,
.
.ge kunt het doen, 'k ben weerloos...
NATHAN:
'k Mag toch bieden ?
.'k Geef duizend drachmen....
SIMEI :
_Hemel, hoor mij aan
en staar op mijne wanhoop...
.Kan ik weigren ?
.
M'n kroost vraagt offers... Kan ik weigren.?
-

-

.
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NATHAN:

Neen!
'k Geef duizend drachmen, hemel, voor z'n kroost
en' dank den koopman voor z'n eerlijkheid!
(z'n gordel losknoopend)
Hier... voogd... Neem aan en zegen mijne goedheid
want Nathan is wel rijk, maar dank aan u !
(bruusk)
Wat jeukt - m'n vuist ?
Nog gister kwam 'n kramer
mij smeeken om 'n koopje... Weeral armoe!
Z'n liedje kende hij ook best , van buiten
en dreunde 't af, met open mond... en hand.
«. Tapijtwerk, heer, door m'n verstramde vingers « geweven, dag en nacht... voor 't daaglijksch brood
« van negen arme stumperds... »
'k Gaf hem -geld, geachte voogd ; ik gaf hem klinkend
[ geld
en toen de koop, naar handelaarsbegrippen,
gesloten was, heb ik hem dank gezegd ...•
SIMEI :
Nóg. dank gezegd ?
NATHAN:
Ik heb hem weggeranseld,
m'n huis uit, met 'n zweep, de huichelaar!
Z'n waar had hij gestolen ! Ja, gestolen!
Wat sta ik suf vóór andre dieven, zeg ?
-

SIMEI:
(krimpt ineen)

NATHAN:
Boe knikt uw lijf en kromt uw breede rug ?
Die zijn gewoon toch aan veel last en zorg
die zijn gestaald • in uw gesjacher, zeg ? Uw grijsheid toomt m'n driften in
want sisen zou de koorde, scherp en hard
waar drift haar jaagt ! •
- Blijf rustig, zilvervisch !
Uw vijver zal vandaag niet - rimplen.
De winden van m'n woede waaien weg
en dalen tot gefluister, haast onhoorbaar,
maar hoorbaar toch voor wie die móèt verstaan
Feest in m'n huis !... Drink gek bij 't zingen, voogd,
-
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+en zing bij 't drinken !
.'k Roep het .gansche bent
:naar deze hal en meld uw deugdental
'n Deugd voor elken vinger van uw .had;
'n Deugd voor elken haarpijl op uw • hoofd;
•'n deugd voor ieder uur van uw bestaan ! !
SIMEI:

:.Neen ! Neen !
NATHAN :
.'k Wil vreugd ! 'k Wil grootér vreugd, o voogd!
.Alhier, m'n gasten ! Hoort m'n fantazij !
-

(Hij loopt naar de draperij en wil die wegschuiven. Juist
treedt Mirjam terug binnen. Hare verschijning _weerhoudt
hem. 'n Poos blijven allen zwijgend én beweegloos.).

9e TooneeL .
SIMEI : (hervat het eerst z'n plooi)

Mn kind... Waar toefdet gij zoo lang?
Uw gade riep u en ik zocht u overal.
Ons angstig vragen kreeg geen antwoord, kind,
en ' raadloos, tusschen vrees en vraag,
doorliepen wij de vele zalen... .

,

NATHAN:

Zwijg...
SIMEI :

Nu dat het schaapje keerde naar z'n stal,
de - ranke bloeme bloeit in 's meesters • huis,
:nu vraag ik oorlof tot vertrek...
,

NATHAN:

(schamper)

De disch
blijft onvolzet, waar gij bij 't feest ontbreekt.
Uw luim zal 't vuur zijn voor de smeulende asch
#die schijnbaar dooft het joelen van m'n gasten...
SIMEI :
.
'Ik dank u, heer... en zegen u, . m'n . kind!
-

-

(treedt in de nevenzaal)
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MIRJAM:
(blijft zwijgend in de deur . staan)
NATHAN :
Zal ik de kevie sluiten voor m'n vogel ?
Zoo luttel dagen zijt ge m'n bezit
en rept uw vleugel, grillig-wiekend,
naar buiten, ver van mijne hand ?
Uw trippelvoetjes wil ik hooren, Mirjam,
op zonnige porfieren gaan...
-De schaduw van uw teere slankheid
begeer ik aan m'n zijde, bruid !
Uw kristalfijnen stemgesprankel .
hoeft aan m'n gansch-verdroomde ° ziel...
Ik plok de nacht-verliefde lotos ;
nu beur den kelk van uwe lippen
en. drenk ze aan Nathan's beker, vrouw 1
MIRJAM:
Ik kan niet....
NATHAN:
Laaf U, wilde hinde...
Wel zijt ge schuchter, maar ik lok u„”
niet zacht gevlei en wonderwoorden,
naar 't nest van onze liefde... Kom !
MIRJAM:
Ik kan niet...
NATHAN:
Zal' ik nader treden
en streelen u de wangen, kind,
of dwong de nacht in mijne tuinen
tot eenzame en te schuwe waak,
verdwaasd 'en vreemd van mooier leven
Kom, sterre van m'n hoogst begeeren
en neig uw hoofd op mijne barst.
Hoe heerlijk is de stilte, Mirjam.,
voor ons, gescheiden van 't rumoer
der dwaze zangers en verwanten !'
Drink ! Op den lust van ons alleen-zijn;
op 't eerste kussen van 'n mond ;:
op 't luifelen van zalige' avond;.
-
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op al wat u de mijne maakt !•
Drink !
MIRJAM:

Wijn is droom en wijn is logen.
Gij biedt mij droom en 'k. vrees uw taal,
o meester... Wordt zij niet 'n logen,
eer 't morgenrood de sluimermoede .
en dauwbedropen aarde zoent ?
Ik doolde... Was m'n dolen vreugde ?
Ik droeg geen smart meer, onbestemd .
verloren in den nacht en zoekend
- naar licht...
0, reik 'me uw beker niet;
gèef waarheid mij ... en . zend uw gasten
.uw vesting uit en geef me rust.. .
NATHAN:
Zoo schreit geen bruid haar jammer uit,
als nog de sluier van bedwelming • .
haar eerste ' ontwaken tegenvecht.
Waar thans ik spreek, • is 't woord 'n trouw
en edel reiken naar geluk !
Geen angsten slopen in m'n huis;
wat stremt uw -blijheid dan, m'n lieve?
Drink op den lust van ons . alleen-zijn!
-

-

MIRJAM : .

Ik kan niet...
NATHAN:

Drink op onze liefde
MIRJAM:

Ik kan niet...
NATHAN:

Nathan's hart verlangt u,
in lachende .bekoring, bruid !
(Hij vat haar in de armen en dwingt haar tot drinken.
Plots slaakt Mirjam 'n gil : Haar blanke kleed is met
vlekken wijn besmeurd...)

MIRJAM:
0 moeder ! Wee !
M'n blanke kleed ! Uw - smetloos-blanké kleed!
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Nog slechts één teug ?...
MIRJAM :
Ga weg
en laat me alleen in m'n ellende.!
Staar niet herwaarts
'k Zal u vluchten !
Dood is Miriam door uw daad en
door uw gif besmet, verloren!
NATHAN:

Wilt ge vluchten ?
Nathan kocht z'n bruid voor zilver!
Duizend drachmen 1
MIRJAM:
(begrijpt niet)
NATHAN:

Duizend drachmen!
't Was de prijs, . uit louter liefde,
in de grage koopmanshanden neergeteld
en meegedragen!
MIRJAM:
Werd m'n leven u verkocht?
NATHAN:
Ja.
MIRJAM:

Werd m'n jeugd verkocht ?
NATHAN:

Ontwoekerd
aan te kromme vingers...
MIRJAM : .
Reedloos
.
beest dat uit z'n stille vrijheid
moest gerukt, ter markt gedreven
0 wat ongekende woede
rijt m'n hart nu plotseling open.
Ik wil sterven !
:.
'k Wil het einde
van ni'n schand, als ''t laaiend vuur dat
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alles rein maakt en vergeten
(bruusk)
Wie verkocht mij ? Wie bestaat er
laag genoeg tot zulk een doemenswaardig zielloos handlen_.? Wie toch.?
NATHAN:
't Is uw grijze voogd,' m'n lieve !
MIRJAM:
Duizend drachmen ! In zijn handen !
Nu is alles neergebroken...
't Laatste schragen van m'n krachten,.
reeds zoo vaak door mij betwijfeld,
wordt versgrieten in den baaierd
van der menschen dolle driften...
Geef me wijn... maar meng er gif in !.
Reik me een dolk, of sla mij neder
Sleur mij henen naar de diepte
van het. zwijgend donker water...
Dood is rust en rust is zalig
voor het vlijmenmijner smarten.
Zijt gè man, zoo beuk uw vuisten
op m'n hart dat gauw zal breken...
Ik wil weg uit deze woning.
Buiten ijl ik naar de verte,.
nooit-bereikt, van zinloos wenschen.

Ach m'n hoofd...
Ach, laat me vluchten...
(Binnen klinkt weer dè muziek)

NATHAN :
Hoor... Daarbinnen wellen tonen
zachter dan uw gieren, Mirjam.
Waak, gij 'slapend kind, en droom niet
langer met uw woelig jagen.
Zang van liefde... Wierookwalmen.•..
Harpakkoorden... Offeranden'
door m'n hartstocht .0 geboden...
Alles gaf ik en ge schuwt - mij
Alles geef ik en ge weigert
mij 'n glimp van vreugd te geven?
Moet ge Nathan beter kennen ;
drijft ge mijn geduld zoo verre
dat m'n streelenszachte vingren
-
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-straks omknellen eene zweep en
u de scheiding bloedig striemen
in uw vleesch ?
Wat zegt m'n bruid mij .?
Kies genade ; kies m'n gramschap..-.
Eén van beiden...
'k Ben uw meester !
Kies genade... en kus m'n handen.
Blijft ge sarren, dan...
ik zweer het,
bij den roem van m'n geslacht ! =• dan
barst m'n toorn en werpt u weg
als waardloos ding !
.
MIRJAM:
'k -Ben levensmoede...
Graag zou ik m'n arméri heffen
naar u toe, maar 'k ben te huivrig
-van de kou in uw gedachten.:.
Geef m'n blanke kleed mij . weder.
;

NATHAN:

'k Schenk fluweel van grooter waarde..
MIRJAM:

Geef m'n blanke kleed mij weder...
NATHAN:
Rijker zijn de kostbaarheden
-die 'k uw- lenden om • wil hangen.
-

MIRJAM:

Ach, ge kunt niet... '•k Ben verloren!
M'n geluk zal nimmer keeren...
NATHAN :
(heeft zich te lang bedwongen. Z'n woede breekt los in woorden die van somber-kouden toon naar 'n geweldig stormen
stijgen)

Leg uw mond het zwijgen op.
't Vecht in mij 'n vlammenstrijd
Goed en kwaad.
M'n geest is neevlig
-en ik merk niet,
neen, ik merk niet,
•
wie van beiden moet verwinnen !
Leg uw mond het zwijgen. op!
-

-
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...
.Kwaad is machtig,
•
.
..
..mij te machtig...
"k Voel de greep van gramschap schroeven
-in m'n borst en -langs m'n 'handen..-.
Vloek ! Mij is bezitting. niets
..als geen fierheid u het jonge
.nauw-ontvangen lijf • .omvademt !
'k Spuw op krachtelooze lafheid;
:schoppen zou ik op de flanken
van 'n afgereden draver....
-'Zweepen moet ik rond de lenden:.
van de vrouw die willoos wijf is
Voort !
'Ga naar de rei der slaven !
Duizend drachmen voor uw janken !
-

-

-

-

Voort ! !

(Hij heft z'n zweep en wil de ineengekrompen vrouw slaan.
Juist treedt de Heer, door eenige volgelingen omringd,
voorbij het venster...)
DE HEER:

« Ik zeg het u, Judeëers
-^c Die z'n kruis niet dragen wil en
mij. niet volgt, is mijns niet. waardig...
MIRJAM :
(schreiend, de handen hulpeloos reikend)

heer !. . . Heer !. . . Ik smacht naar U
Groote Goede, hoor m'n stem !
=Ga niet verder ! Voer mij mee ! •
(Zij loopt naar den uitgang, maar wordt door Nathan
weerhouden.)

NATHAN:
Vlug is uw tred naar de vrij_héid, daarbuiten!
Tuchteloos, vrouw !
'k Zal u bevelen m'n voeten te wasschen ;
..'k Geef u 'het merk van m'n stam op den rug!
MIRJAM:

..Ha !
NATHAN : .

Op uw knieën ! Omlaag ! Op uw . knieën!
(Nu is hij zichzelf niet meer meester. Hij rukt de draperij
der nevenzaal weg en huilt
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•.
Jeus ! Simeï ! Jesaja ! Alhiér !
Komt allen hier voor 't verkwikkende schouwspel;
gekker dan 't slempen aan. tafel ! Alhier !. •
(De gasten loópen verwonderd toe.)

Nathan is dronken van tóomeloos toornen !
Nathan is .. dol met z'n heerlijke bruid !
1 le Tooncel.
SIMEI :
Heer, hoe verklaar ik uw doening?.
.

NATHAN:

De koopman
spreekt nog 'n woord en vergeet onzen ruil ?
Weg !... Gaat terug, m'n • edele gasten !
Is m'n. verrassing niet heerlijk geslaagd ?
Wegl... Weer ten disch keert uw hunkerend wezen ?
Roemt m'n vernuft en den smaak van m'n wijn !
(Allen trekken zich terug, verstomd voor dit onverwacht en
ruw tooneel.)
.
NATHAN :
(nadat allen verdwenen zijn, blijft hij 'n poos de geknielde aanstaren. Dan, spuwt hij haar toe en begeeft zich insgelijks in
de nevenzaal.) . .

12 e Toongel.
MIRJAM :
(Zij ligt, als wezenloos, vóór zich uit te staren. Langzaam-aart
daalt echter 'n milder gevoel in haar geschokte - ziel en, heel
zacht, met 'n innig trachten naar hooger- heil, zegt ze
•

0 Gij die, onbekend nog voor m'n ziele,
zoovele • zegeningen sprankelt .langs den weg
waar uwe voetenschier geruischloos gaan,
als 't rijzen van de blaren in den herfst..
Mysterieman die in den droeven avond
.uw trage woorden vloeien laat, als goud
door late zon op heuvelen vergeten...
en stil •voorbijtreedt, • zonder vreugdezangen,
uw denken dragend als 'n heilig iets,
dat heerlijk is als 't lichten. van uw oog::.
Gij hoordet niet den roep van. mine smart,
.
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liet angst-gekreet dat ik niet dwingen kon
tot zwijgend nokken in . m'n hooploosheid !
Ik zag u - nooit nabij m'n levensweg,
noch kon tuw handen 'volgen in 't -beweeg
dat. wondren wekt, waar gij die zalvend heft...
Hoe noem ik u ?... Ik hoorde nooit • uw naam,
:maar wel de zegeningen. rond uw daán gevlochten
en al het goede, ongeteld als de uren
van goedheid, door uw edel hart gezaaid...
Neig, Heer, uw luistren naar 't gewoel
en 't branden van de zware smartenzee
.die deinend met de stuwing van • den haat
:mij, arme, meerukt verre van het land
waar 't laatste mijner hoop in stormen zonk...
:Ik ben alleen... De kluize mijner droomen
is, ach zoolang reeds, door geweld gesloten...
en dwalen moet ik, zonder licht, bij nacht
waarin de twijfel-wolken neerwaarts ijlen,
waarin m'n ziel zoo droef . en bijster, wordt...
Geen zachte peluw van berusting beidt m'n hoofd;
m.'n j
heen, ontsluierd, krank, gebroken !
Ik berg m'n liefdesarmoe, zwijgend, diep in mij,
en armoe dekt m'n angsten als 'n schaduw...
ik strompel, vloékbeladen, naar 't verlangen,
den drang naar wondren van uw goedheid, Heer:.:
.Zie niet m'n laagheid. . . Zie niet naar de vlekken
die 't blanke kleed besmeurden in m'n val...
,

-

-

-

-

-

Nu zwijg, m'n hart.
.De nacht is neergezegen..:
,Zal ik thans vluchten ? Hoor ik niet den stap
van wakers langs • de wijde hovingmuren ?
Ach, kon het licht toch luwen in den • tuin
en duisternis het wakker oog beneevlen...
Stil... stil...
.Zal straks geen dolle vaart
van ruiters mij vervolgen, als m'n vlucht
ontdekt is ?... Wacht mij niet de dood
'waar haat en ruw geweld mij ooit weer vatten ?
M'n zinnen zijn ontredderd... Moet ik gaan ?
Nu gaan of talmen tot de morgen roost ?
-0 moeder... geef uw krachtloos kind 'n raad!
Wat klemt mij vast op dezen killen drempel ?
Wat breekt de macht van m'n verlangen ?
-

,
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Stil • • .
.
Waar de Onbekende beentoog, zal ik volgen
en zoeken 't voetspoor van z'n avondgang...
Nu zwijg, m'n hart. •
Ik wil ter" vrede gaan... •
-

-

(Zij ontvlucht langs den . tuin.)

13 @ - Tooneel.
,

SIMEI :
(hij z'n optreden kijkt hij rond zich in de verlaten halle eng
achterwaarts naar de gasten.)

Verlatenheid, Simeï, is 'n gunst
die dankbaar wordt ontvangen op dit uur!
Daarbinnen kwijlt genieting, .dood-bedronken....
Bah ! ... Snuflaars van goedkoope vriendentafel!
Ik walg van u en al uw kruiprigheid...
al prijs ik toch de fijnheid der gerechten...
Ja, wijn is goed voor wie hem zelden proeft
en geurige olie, frissche vruchten, wild,
't is alles goed... maar matig blijft Simeï,
omdat hij denkt aan zaken, zorgen, plicht t
De Heer heeft mij gezegend in . m'n grijsheid.
Het leven , is • wel ongedegen-taai,
als steeds de deesem van het geld ontbreekt !
0 Heer, heb dank ! M'n duizend drachmén zijn
bestemd voor vroom gebruik en edel werk!
Weerhoudt mij iets • om even te beroeren
die onverhoopte gaven van geluk ?...
,.
-

-

.

(Hij ontknoopt z'n gordel en speelt met de zilverstukken.)

Drinkt, gasten, hooge gasten, op uw vreugd !
Ik sluit mij op in m'n bewogen wwnsch
en slier m'n vingers in het zacht getinkel
van duizend wel-gemunte drachmen...
Hoor.. .
Wie erft is dankbaar... Ik heb niet geërfd
maar slechts . ontvangen wat ik had verdiend
door grooter gift, meer waard dan 't hoopje geld
miskennend, , in m'n • hand geworpen..:
.
Hemel.!
Wat breng ik straks de blijheid in m'n huis!
Hoe zal ik lachen met der kindren lach
en stoeien met 'n kinderlijk genot,
waar zooveel monden bidden om geluk !
.
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(Hij . gaat aan 't tellen)

-Dit zijn er .tien... tien drachmen, ,wel geteld.
•Eén honderdste van m'n bezitting... één 1
'Tien, twintig... Wat 'n mooie stapel , reeds
'sen zoo nog vijftig stapels, vóór het eind....•
-Hihihihi... Simeï... Blijf toch wijs...
Ik dwing m'n mond tot ernst en 'k lach zoo luid 1
Vat toover ligt hier in m'n" handen neer
en zingt 'n liedje dat me droomen doet,
-mij, oude man-van-zaken...
.
'k Word weer jong
-Zoo groet, na Winter, ook de Lente mij -...
Tien... twintig... dertig... 'k Word al moe...
M'n oogen scheemren van die schittering. •
,Adonaj ! Veertig... vijftig... en de rest !
.M'n mooie schat ! . M'n zware duizend drachmen 1.
M'n duizend drachmen 1
.Duizend ! Duizend drachmen 1!
-

-

III BEDRIJF
-Zelfde schikking als in bedrijf 1 — Tegen 't krieken van : den
morgen.
.
le

Toonel.

•
SARAH:
(komt op, 'n olielampje voor zich houdend.)

:Ik tel ze niet, de slapelooze nachten,
'•
-waarin m'n rusteloos gedenken dwaalt
naar al de verre goedheid van dit huis,
:zoo jammervol verloren en - ontwijd !
'Te vroege deemstring en te trage morgen;
Mdaartusschen hangen loo-me droefheidsuren
..als webben vóór 'n lang-gesloten deur...
Wordt leven liefdeloos, dan sterft de • lach
-die 't zware licht maakt en het hart verruimt...
.

•

.,Als alles slaapt ga ik de woning rond,
-bij 't grillig dansen van ''n olievlam
-en , als die vlam, voel ik me steeds gestuwd
door winden -van te. kouden bangen nacht.:.
-

S
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Ik • zoek vergeefs bekende dingen op ;
de vreemde handen borgen alles weg
en hakten in de takken vanden boom
die, ach zoo oud, van naaktheid sterven moet ! ....
En . needrig danken blijft, zelfs nu, m'n plicht,
voor 't schamel. brood, mij karig toebedeeld,
want dankte ik niet, m'n lampje werd gedoofd
en dakloos zwierf ik dra in armoenacht...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zoo dooi en waak ik tot den morgen,
in rustloos wachten naar de komst
van Mirjam's blije lentewezen ;
M'n levensvreugd ... m'n laatsten waan!
SIMEI:
.

(buiten)

Ontwaak, - daarbinnen ! Sarah ! Open !
SARAH:
Wee mij. . . Ik ken dit ruw gebieden...
(zij opent)

2e Toonel.
SIMEI :

•

(hij duwt de uitgeputte Mirjam binnen)

Ben ik niet zinloos om zoo'n last,
met eigen handen mee te dragen
naar eigen huis ?
•
't Was lichter toch
haar op den weg te laten...
Zinloos,
onzeglijk-zinloos is m'n • daad.!
Ik berg ontvluchte prinsenvrouwen !
M'n eerlijkheid versneten... zinloos
Wat kon ' m'n harte wel bewegen
tot zulk een reedloos helpen, zeg,.
tot • zooveel onvergeven lafheid.?
Daar ligt de bruid van Nathan ben Menahem
Bij nacht ontvlucht en door 'n vrome . gast
gesteund bij 't trouwloos vlieden...
Sluit de deur !
Straks komt 'n storm. van opgehitste ruiters
't verloren dier ontdekken in . mijn huis !•
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Dat kan niet ! Neen ! Simeï is geen sjáchraar !
Hij koopt, verkoopt... «maar steelt z'n waren niet!
.'t. Moet weg 'van hier, wat • eeens verhandeld werd.
Ga verder, vrouw, en berg u waar ge wilt.. .
.

(zich hervattend)

Neen... 'k Ben te gek ! Kan Nathan met z'n geld
m'n eerlijk vinden niet beloonen voor den ruil
van 't weergevonden kind ? Adonaj ! Blijf •!
(tot Sarah)
Geef 'haar te drinken... koele zoete melk;
laat. rustig haar... 't Is niet mijn - eigendom
en eischt men ooit haar, jonge leven weer
dan bied ik 't graag in vlekkeloos behoud.
Ik ben te moe... Men, blijve stil in huis,
zelfs heel den dag, indien ik slapen wil!
En loop niet bij de buurvrouw... Vreemde tong
is - al te los ' voor anderman's negocié...
1Vlijn rust wordt zacht... Rechtvaardig rijst de zon
voor wie rechtvaardig is... en 't goede doet...
maar Nathan-ben-Menahem's wijn is sterk...
.M'n hoofd is zwaar... van zorgen en van vreugd...
Ei... vreugd vooral, om. 's hemels milde gunst !
-

-

-

3e Tooneel.
MIR JAM :
(ligt, als bewusteloos ter aarde.)
SARAH:
(knielt bij haar neer en tilt haar overeind)

M'n arme kleene vogel die z'n vleugel .
.zoo smartvol breken zag... Wat medelij
welt in m'n hart nu ge op dit harte rust.. :
Ik beidde uw komst, maar niet zoo'n onheil...
Ach,
.
hoe kracht- en lichtloos zijn die streelende oogen.
.Zoo dikwerf, toen ge kind . waart, zoende ik ze
met • al den drang van .onvoldaan verlangen...
.Mijn leven lag in uw zoo zacht gevlei
en al m'n dagen waren warm en goed
als ik mezelf uw 'moeder droómen kon...
Laat niet het wee uw mooie ziele schrijnen
-

-

;
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de morgen daagt... en brengt 'n zonneschat
van hopend leven of . berusten... . •
Waar gij moet lijden, wacht u straks geluk.:
Ge . zijt zoo rein...
MIRJAM :
0 spreek zoo'n woorden niet !
Gij peilt den kring niet van m'n donker denken ;
gij draagt geen wroeging,kent geen wanhoop, vrouw 1
M'n blanke kleed...
SARAH :
Omvangt zoo blank - uw lenden
en rankt als lelierankheid in 'n tuin...
Uw zaalge moeder weefde 't mét 'n traan
van stille vreugden in haar oogen.
MIRJAM :
Zwijg.
.
Laat niet m'n angst weer branden ' op m'n hart..
(in climax van angst en vertwijfeling)
Noem niet de goede die 'k bedrogen heb ;
wijs mij geen schoonheid van verheven licht
als ik m'n blik geen stond verheffen durf...
Eens knielde ik, in dit huis, gebroken neer:
De dood was langs mij heengegaan.
Ik droeg 'n smart die mij 'n wereld scheen,
.

van wanhoop eindloos en van stormen zwaar..

Ik heb -toen aan verwijderde ooren
..
'n woord gesproken dat belofte - was ;
teer-witte lippen lachten mij, , voor. 't laatst,
den zegen van hun zachte liefde toe...
Eens ging ik, van dit huis, bezwijkend weg
Het leven klopte aan deze deur,
Ik voer langs wijde wegen, ach zoo ver,
dat ik niet wist waar ik belanden zou...
Toen drukte ik doornen in het cdóode hoofd
en brak m'n woord gelijk 'n br000ze bloem...
Nu keer ik weer, 'gedreven door m'n angst;
nu keer ik weer, gekwetst en lijdensmoe,
m'n bange ziel beladen met 'n vloek !
0 wagend wee dat ik niet dwingen kan
tot vrede ; -wagend-wilde wee
mij. sollend in 't gehuil van gure wanhoopswind !
Waarom kan 't nietig dier, voor 't geile goud verkocht,.
-

-
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niet neergedrukt en niet geslacht ?
Ach, kranke voeten die -mij draagt
in lage meeren Van verderf,
wat ijlt ge . niet naar 't afgrondsdiep
dat eeuwig m'n vervloeking dekt ?

.

(zij schreeuwt het uit :)

Verloren,' moeder, is uw ' kind !
Ik schond de . reinheid van uw kleed
en sta ten oordeel vóór uw hart ! !

•

(Zij richt zich op. Het. morgenlicht kijkt stilaan verder. bin-

rien.)

SARAH:
Op uwe wonden spreid ik zalf
van meelij en'van liefde...Zie,
daarbuiten rijst het eeuwig licht;
nu sluit de nacht z'n donkerheid
en vlucht voor 't aanschijn van de zon!
Zoo vlieden« alle duisterheén
waar 't stralen van 'n - zegening
uit moeder's milde handen daalt
en u weer goed . maakt, als voorheen!
Veel smart is loutring...
MIRJAM. :
... Of de dood...
Ik zou haar danken als zij kwam.

Zij aarzelt nukkig voor 'n prooi
die, waardloos, in zichzelf verteert...
En vroeg ik niet aan mannenkracht
de snelle snerping van 'n dolk ?
Waarom zijn menschen toch zoo laf
dat zij niet . heelen waar het kanen hooren naar • m'n klacht ? Waarom?
SARAH:
Drijft, grauwe wolken, van haar weg,
dat weer de rozen bloeien gaan !
Kom, droeve lente, richt u op.....
Ik zoek naar teere woorden, kind,
die u vertroosten...
'k Ben zoo vreemd
aan rijke woordenweelde ; 'k denk
en stamel slechts waar. 't hart mij, . spreekt
.

-
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veel goede dingen voor uw zorg.
Blijf niet zoo angstig...
Kon ik slechts
u verder. .steunen, 'k deed het graag...
Wat is uw lot ?. . . Ach, 'k zwijg daarvan!
Nog zijt ge hier ; ik dien uw jeugd
en- dwing mezelf tot vlugheid weer...
Beveelt ge niet uw dienares ?
MIRJAM :
Laat mij 'n eenzaam uur • in rust...
SARAH:
Verlangt ge niets ?
MIR JAM :
(ziet plots 'n dolk aan den muur hangen. In haar • kiemt de gedachte aan zelfmoord, Door die gedachte gestuwd, zege ze
zenuwachtig :) • .

Ja, breng mij wijn...
Breng . f risschen wijn, als bloed zoo rood
en meng er geurge kruiden in,
maar langzaam... zorgzaam... zonder drift.
Ik beid die dronk geduldig wel...
Niet haastig zijn ... Niet haastig.... Ga.
SARAH:
(spoedt zich weg.)

4e Tooneel.
MIR JAM : .
(loopt snel naar den muur, rukt den dolk los en houdt hem vóór
zich. Sterk articuleerend zegt ze :)

Ik breek den draad van 't noodlot af.
Knel vast, m'n hand, en sidder niet!
Eén durf, één slag en 't is voorbij.
-

.doos ................

Wat is het scherp en koud, dit staal...
Hoe dringt het in m'n vleesch ?
Knel vast !
Knel heftig vast uw greep, m'n hand;
sla toe... één enkel durven'...
Neen...
Toen ik, als kind, bij 't jaarlijksch feest
der offring, hier den slachter zag,
'n ruw-gebaard en voelloos mensch
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die 't schuchter lam 'n vlijmend mes
in strak-gebonden zijde stak,
toen huilde ik bij het week geblaat
-en borg m'n hoofd in • moeder's schoot...
Nu sta ik voor de heuvelkling
waarachter 't onbekende schuilt.
Ik wentel mij in 't grove web
van smart en logen, smet en vloek...
-

(sterker)'

Wat aarzeling weerhoudt me thans
om, in één ruk, m'n hand te slaan
in 't weefsel van m'n hooploosheid ?
(zwakker)

Hoe dringt die snerping in m'n vleésch .?
Is dood wel aan m'n zijde nu ?
•
(climax)

Ha 1... Weg alle huivering ! Dood is het eind l
Werd - ik geslagen, vernederd, verkocht ?
Ben ik het wild voor 'n zinneloos jagen ?
Lafheid, wat jukt ge dan . langer mij" neer ?
Niet voor den hemel is 't waardeloos offer ,;
niet . voor 'n liefde van droomerig hart ;
niet voor 'n koning ; niet voor 'n minnaar;
niet voor 'n glorie ; niet voor 'ri godheid !
't Is voor mezelf, voor m'n walg in ellende!
Nu komt de dood » als 'n bruigom : Het moet 1!
(Zij heft den dolk op. 'n Ultieme siddering doorvaart haar.
Plots schreeuwt zij het uit, terwijl. de dolk hare hand
ontvalt.)

Moeder ! M'n moeder !. . . Ach, wees mij, genadig!
(Zij stort geknield ten gronde.)

.

(De buitendeur schuift zacht en wijd open. In de deuropening staat de Heer. Zonnig licht straalt van hem uit:)

5e Tooneel.
DE HEER:
Zalig het kind,
zijner ouderen waardig.
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't Bloeit in de gaarde mijns Vaders en rijpt
als eene druif aan gezegenden wijnstok...
MIR JAM :
(Met betrouwende oogen kijkt zij den Heer aan. 'n Zoete rust
is over haar gekomen. Verlángen. trilt in hare stem.)

0 Gij die, onbekend 'nog voor m'n ziele, .
zoovele zegeningen sprankelt op .m'n hart,
Gij neigt uw luistren naar m'n weëen
en reikt uw handen tot m'n. steun?
DE HEER:
Uw liefde. voor wie liefdevol u baarde
is rein -als wierook in mijns Vaders Huis
ik leid u, uit uw droefheid, op tot Hem,
de Oneindig-Goede, die uw- komst verbeidt...
Zoo volg mij, dochter, langs 'n lichten ' weg,
ter lustwarand' van Gode's heerlijkheid... •
MIRJAM :
,

(Zij richt zich op. De vlekken verdwenen van haar kleed.)

M'n harte juicht van ongekende vreugde...
Heel zacht, wijl ik U vredig volgen zal,
ontstijgt m'n ziel 'n innig-vroom hosannah...•
•(Hare stem gaat over tot 'n zachte zangerigheid.)

Hosannah... Moeder... Moeder lief... Hosannah...
(De Heer vat hare hand en leidt haar buiten. De eerste stralen

van het dagebranden tooveren alles in heerlijke tinten. In
.de verte rijst 'n droomgaarde... Een . weg, door lelies omzoomd, voert er heen. Mirjam volgt de(n) Groote(n) 'Goede(n) naar dien einder van . eeuwig geluk... 'n Nevel omhult . hen... Onzichtbaar voor onze oogen wordt hun zalige
gang. De zonne klimt tot vollen luister en spelemeit, door
de ramen, in - het " eenzaam vertrek.)

6e Tooneel.
SARAH:
(draagt 'n .beker met wijn gevuld.)

Zoo ,laaf u, meesteresse, met zoeten wijn
't verkwikt uw zwakheid...
(Zij bemerkt Mirjam's afwezigheid)

.

Hemel ! Ging zij heen ?
Waar. kan . het kind zich wel verborgen houden ?
Of snakte zij naar frissche morgenlucht
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De deur is dicht... Die dolk ? Wat vreeze klemt
,opeens zich- vast aan m'n onzeker denken ? Wat vroeg ze mij om traagzaamheid ?...
O wee ! .
.Mij wacht 'n wraak die 'k niet ontvluchten kan...
Hoe, • arme, red ik 't kind en ook mezelf?
t

7e Toonel.
SIMEI:
(blijft even in de . zijdeur staan, peinzend.)

:Simei, schud uw bomen sluimer af.
Uw zaken staan te sterk in hun belang
}dan dat de slaap uw oogen sluiten zou.
SARAH:
-

(haast onhoorbaar)

M'n meester...
SIMEI:
(hij hoort haar niet)

Werkloosheid is geldverlies.
_Eén enkle sikkel weegt wel tienmaal meer
dan .'t krachtsoos rusten van 'n ganschen dag.
SARAH:

-

(a. v.)

_M'n meester...
SIMEI :
(a. v.)

'k Voer nog heden haar terug
en keer, ná m'n volbrachten plicht, hier weer,
niet, met 'n ijdle beurs, -- mendankt me wel
en Nathan is zoo rijk ! ik kom hier weer,
verrassing . brengen aan m'n kroostrijk huis...
SARAH :
(a. v.)
Ach hoor toch...
SIMEI:
-

(zich tot Sarah wendend)

Maak het kind gereed,
Ik zadel fluks m'n draver en we gaan.
Waar toeft het kind ?
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SARAH:

Ach, meester, hoor mij aan
en moog' uw luistren u bedwingen voor
ge uw gramschap op m'n onschuld breekt.:.
SIMEI :

Waar toeft het kind ?
-

SARAH:
Zooeven was • •zij hier
en bad om lafenis... Ik ging onm» i-ddlijk heen,
bereidde wijn en kruiden... Toen ik kwam,
dien beker dragend, was hier niemand meer...
-

SIMEI :

Vervloekt ! 0 leugenzwarte raaf
die mij bedriegen wilt... Waar is.. zij .? 'k Sla u neer
zoo niet uw mond mij zegt waarheen zij vlood
-

SARAH :

Ik weet het niet...
SIMEI :
.
Gij hoont m'n ouderdom • • •
en lacht om m'n beangstigd vragen ? . Spreek ,!Waarom kon niemand haar ontvluchten zien ?
-

Noch gij, die hier waart, noch m'n eigen vrouw

die. 'k niet in 't echtelijk huis ontmoette ?
Spreek !
•.
Zijn allen dan in opstand tegen mij ?
SARAH :
Uw . gade en kinders togen gister weg
naar hun • verwanten ... .
SIMEI:
Vloek op die verwanten !
Waar ik m'n recht op rust niet neem
en al de dagen mijner grijsheid vul
met zorg en arbeid ;- waar ik nooit geniet
van • lust en leven, krijgt m'n eindloos -werk
den spot van eigen bloed ter! dank ! Vervloekt!
'Ga naar den stal en doe m'n draver tuigen
en rep u ! Rep u ! 'k Ga ter wilde jacht !
(Sarah spoedt zich weg)
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8e . Toonel..
SIMEI :
•0 ráadloos diep van m'n geschokten • geest,.
wat doe en laat ik ? . Duizend drachmen méér
_indien 'k haar vond en weerbracht - bij dien man.
.Nu beeft de grondvest van m'n trotschen bouw;
ik mis de . hoeksteen van m'n plannen 1 Wee!
Wat moet ik vreezen ?
(hij loopt den straatweg op)

Mirjam ! Mirjam !
(treedt 'tering binnen)

.Vloek !
Geen sylbe trilt op den verlaten weg.
_Ik blijf alleen in m'n rampzaligheid
en blijf tlleen voor 'n gewisse wraak!
.Stort, hemel, op m'n reedloos-wrakke hoofd
en sleep « verwanten, kinders en m'n gá
-en heel de buurt in uw tormenten mee!
Wat is het leven zonder eigen kroon
waarin, bij eiken dag, •'n parel blinkt,
+door eigen handen in het goud gedrukt ?
Verlaten staat Simeï in "z'n huis..
.In 't zijne ?... Zweeft de dood hier niet •
en lispelt ' niet 'n stem verwijtend rond,
:hierheen, daarheen, waar ik m'n schreden richt ?
,

......................

.

Wat stierf is weg ; wat leeft vergt alle zorg!
Ik tart het oordeel van 't verdwenen oog ; •
:m'n recht op zon . kan niet geloochend!
•
...
'Vloek !
Ik wil den weg op, jaag 't ontvluchte dier
langs heuvelrug en dalen, overal ! .
Ik sla m'n zweep dat alle mensch mij vreest•
en drijf m'n paard in woedend-wilden ren!
.Nog is m'n stam niet, in 'n wraak vergaan;
mijn taaie kracht bouwt alles ' hooger op
Waar blijft m'n paard ? Ik duld geen, talmen meer!
Voor duizend drachmen werp ik bergen om.
Wat brandt mij in het bloed 'n razend vuur
:Nu heel de toekomst van m'n huis . mij ' wekt !•
Nog roep ik !
-

(Hij loopt terug den weg op)

.Mirj am ! Mi rj arn ! .
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Ha L..
.
(Hij deinst terug het huis in)
(Nathan staat, met gekruiste armen in dé deur, 'n grijns-lach om den mond.)
NATHAN:

(koud en sterk articuleerend)

Nu zwijgt
.
de wijze koopman vóór z'n. wroegingsbeeld !
Ik werd gehoond door minderen dan ik
-en eisch vergelding voor dien' zwaren hoon!
Buig uwe knieën of ik dwing u neer
en sleep u, *met de haren, door het stof!
Men spuwt niet op Menahem's • oud geslacht!
Ik wreek mezelf en doem uw huis tot puin.!
Buig uwe knieën !
SIMEI :
(knielend)

Heb erbarming, heer ! .. .
NATHAN: .
De vlammen likken reeds 't onveilig dak
waar gij uw laagheid hield geborgen!
SIMEI :
Wee!
.
NATHAN:

En straks, als rosse . gloed hier danst,
als . geestenzwerm uit wrake's nare nacht,
zal Nathan lachen_ om uw 'tragen dood!
-

:

(Rook. en gloed worden zichtbaar.)
SIMEI :

(heeft den dolk op den grond gezien.Hi j grijpt hem en springt
plotseling op Nathan toe.)

Ik sleep u mee!
NATHAN:
(trekt snel z'n zwaard)
SIMEI :

(deinst terug.)-
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NATHAN:

Ik volg uw tragen dood!
SIMEI:
(In paroxism van radeloosheid en wanhoop.)
Adonaj ! Laat het stormen rondom mij.
dat ik den klank van m'n gekrijt. niet hoor,
dat ik niet zie hoe ik gebroken word !
Weg alle hoop van ijle droomen ! Weg!
De zonne zakt... Het duistert vóór m'n oog!
Ik jaag. omlaag in dollen woesten rit !
Simeï ! Sla ! Voltrek uw eigen vloek 1!
(Hij doorsteekt zich _het' hart.)
-

-

ANTON VAN DE VELDE.
»

Alle rechten voorbehouden.
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BOEKENNIEUWS
VAN WAGENINGEN EN MULLER. Latijnsch Woordenboek. 3de druk. J. B. Wolters, ' Groningen-Den
Haag. 1019 blz. óp twee kolommen. --=- Fl. 1490.
Een der heerlijkste dingen in den loop . der jongste jaren

top de Nederlandsche boekenmarkt gebracht is wel dit Latijnsch
'Woordenboek, op de oude. basis van Prof. van Wageningen
door Prof. Muller bewerkt.
Het is een genot niet enkel » dit woordenboek te raadplegen,
maar ook er in te lezen. Zóózeer het Grieksche Woordenboek
van Muller voor specialisten en goed gedrilde klassici is be:stemd, zoo. populair zich neerbuigend naar beginnelingen is dit
Latijnsch. En toch zal ook de meest verfijnde bedrevenheid in
. al de schakeeringen van de groote- taal der Romeinen hier voldoening vinden. Germaansch is het niet 'enkel in zoover . dat de
'keuze der realia bij voorkeur wijst óp meer noordelijke aangelegenheden ; maar ook in zoover dat in dit woordenboek hand in
"hand gaan Duitsche geleerdheid en Engelsche gezelligheid. De
keus ook, der voorbeelden is eenig, ten minste zoo men • zijn
wenschen beperkt tot de heidensche literatuur. Sober en rijk
:zijn de aanhalingen : sober, voor elke nuanceering een tekst ;
:rijk, . bij elke theoretische zwenking in de beteekenis ook een
practisch bewijs. Enkel de Kerkvaders komen veel te weinig
in aanmerking. In zijn inleiding zegt Muller dat de wenk hem
te laat werd gegeven. Maar waarom moeten kerels als Muller
-vachten -op zóo'n wenk ? Augustinus is aanwezig, Justines . ook.
-

,

1

-

.

,

S

-

Maar, noch Ambrosius, noch Hieronymus, noch Gregorius, noch
Lactantius, noch Prudentius.
Blijft men binnen 't klassieke Latijn, dan is 't gebruik van
zulk een boek een feest voor meester en leerling. Aan Muller
de taak dit feest nog wat ruimer te maken, en niet puristisch
bang te ' zijn, wijl ook door hem wordt ingezien . dat de
taal der groote Kerkvaders •hare rechten heeft, al is ook
haar aanschijn soms meer Romaansch dan Romeinsch.
En ten slotte vraag ik aan onze • paedagogen : wijs me
zulke handboeken aan in het Fransch. Alweer een reden om te
beamen wat we onlangs lazen in een , Fransch tijdschrift dat
-ook andere belangen dan de Fransche verstaat : • .
« Et il serait bon si l'on votilait, enfin, se rendre à 1'évidence
que le mouvément scientifique, dans ces derniéres années surtout, , a marche à pas de géants, non plus seulement dans les
pays de . langue allemande et dans certains autres pays, à domaine restreint, tel la Hollánde, mais. encore dans les
pays Anglo-Saxons, les Etats. tUnis surtout. Le temps n'est
. pas . loin, si l'on continue de caresser les , mêmes préjugés, de
vivre les mêmes négligences avec les mêmes erreurs, et l'on
pourrait s'en repentir, hélas ! tróp tard. Il ne •. faut plus que 1'on
dise, conime je l'ai entendu dire : « Je plains l'homme de science

-
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qui ne connait que Ie Francais », ou encore : « le Francais est
un mur chinois qui isole l'homme de .science - du - reste du.
monde. scientifique ! »
K. W.

-

-

ALFONS BUS, m.s.c. Over Bedrijfsorganisatie. Bèdrijfs-raad of socialisatie. Vlaamsche Boekenhalle,
Leuven, 1921 ; 4 fr.
B. P. Bus heeft goed werk geleverd met dit boekje te
schrijven, niet wijl hij . omtrent dit onderwerp veel nieuws tevertellen had ; hij zegt dit trouwens zelf ; maar de aandacht
mocht er wel eens op gevestigd.
In de nijverheid viert het liberalisme nog hoogtij. Organisatie is er • niet. Van twee kanten uit wil men hieraan verhelpen. De socialisten - meenen dat het beter zal gaan, wanneer
alle voortbrenging s- en ruilmiddelen tóehooren zullen aan de
gemeenschap.. 't Is maar . spijtig dat zij, die hier niet van
overtuigd zijn, zich te veel beperken tot negatief werk, tot
het aantoonen van hetgene in het socialisme . niet deugt. De
kristelijke demokraten zoeken de oplossing voornamelijk in de
bedrijfsorganisatie : boven alle bedrijven van eenzelfde vak,
zou een raad staan, voor de helft werklieden en voor de 'helft
bazen. Deze bedrijfsraad zou wettelijke verordeningen kunnen
nemen, wat het bedrijf betreft en • dit alleen kunnen met de•
2/3 der stemmen, zoodanig dat altijd een deel der werkgevers
of werknemers zich bij de genomen beslissing moeten aansluiten. De bedrijfsraad staat boven de vakvereeniging der ar-.
beiders en der bazen. I-Iiervoor is stellig organisatie van arbeiders
en - bazen van noode, maar men denke niet dat het hier- een
bloote hersenschim. geldt : in Nederland kan men op voorbeelden wijzen.
Mocht het boekje ertoe bijdragen om die denkbeelden
ingang te doen vinden. .
L sten wij hier nog vermelden wat ons, Vlamingen, deugd
gedaan heeft, dezen zin : << De reorganisatie van het sociaal
economisch leven en de oprechte ' verzoening der standen, stuit
bij ons op een hinderpaal, die alleen- in Vlaanderen denkbaar is,
en die bestaat in de vervreemding en de diepe scheiding' tusschen de verschillende klassen door de onkunde en den afkeer
der leidende standen voor de volkstaal ». (Blz. 37.)
E. Vl.
-

-

-

,

,

-

-

-

MARIE KOENEN : Het Koninkje.
sum, 1921.

Paul Brand, Bus-

Het wordt een trilogie, gelijk « Stephana Schwertner » en
Marie Koenen heeft alle kans onze Enrica von Handel Mazzetti
te worden. .
. We voelen ons nog niet geneigd een stipter parallel. te.
trekken. Van « Het Koninkje » is immers nog maar het eerste.
deel aanwezig. - Maar alvast kunnen we getuigen dat Marie
Koenen een geschiedkundigen roman weet te schrijven. We
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. hebben 't getuigenis van « De wilde Jager a», maar welsprekender
.
nog dit van « Het Koninkje >.
Veel studie ligt aan den grond van dezen Merovinger
. roman en men wordt ze, gedekt door zooveel kunst, bijna niet
gewaar. En wat een vaste typeering van Pepijn van Landen,
van . Dagobert, . van Begga, van . Otton, : van Grimoald, • van
Radock, van Eloy. Wat • Siegbert, «. het Kaninkj.e > onder Maria Koenen's hand worden zal, moeten we nog afwachten. Intusschen vermeien we ons in 't bonte leven te
Reuilly en in de heerlijkheden der Moezelvallei. -- Een brokje
« Histoire poétique des Mérovingiens » wordt in 't Nederlandsch
-uitgewerkt door iemand die, hoewel . ze zeker niet mooier
schrijft dan Kurth, toch veel beter en veel plastisch-psychologischer een roman weet - te scheppen. D. W.
-

-

WIES MOENS : Opgangen. Houtsneden -van Joz. Cantré.
De Sikkel, Antwerpen. Van Loghem,' Slaterus en
Visser, Arnhem. .
De gaven van Wies Moens zooals die blijken uit zijn
« Celbrieven », werden hier gehuldigd met geestdrift. Het spijt
ons, maar 't zou opwinderij zijn, moesten we met even veel
waardeering over zijn verzen. spreken. Wij missen misschien
een .orgaan, of wellicht worden -we op onze- beurt reeds :te oud
om de schoonheid dier « Opgangen > .mee' te voelen: Voor ons
is deze poëzie onecht, gezocht en geforceerd, zooals ze telkens
weer in alle ' literaturen opduikt, niet zelden vanwege begaafden,
die zich geweld aandoen om • anders en grooter te schijnen
dan _ ze wezenlijk zijn. .
We voelen in deze poëzie, die toch wordt gevoed door
de : liefde van een jongen voor • zijn meisje, geen harteklop,
:maar wel sterk-gecerebraliseerde beeld-sprakerigheid. ' Hier en
. daar een- zet van Bijbelsche pracht; jawel ; maar waar is de
. adem van 't Hooglied ? We schatten Wies Moens hoog ; daarom
. grijpen we dadelijk weer naar de « Celbrieven ». D. W.
_MARIE SCHMITZ : Marietje. Mij voor Goede en
Goedkoope Lectuur. Amsterdam, 1921.
Marie Schmitz, die zoo stilaan onder de vele ' schrijvende
vrouwen een plaats verovert niet ver meer van de eereplaatsen
. af, heeft aan. haar moeder het verhaal van Marietje opgedragen.
.Met haar eigen piëteit heeft ze dan ook wel de portretten
van Moeder -en Grootmoeder gemaald, zooals die leven in dit
verhaal. Wat . een schatten van vrouwen in die wereld die, Q zoo
weinig, vermoedt van de zoogezegde schatten 'dezer wereld.
Ze gaar op in hun eigen schat, en dat is < Marietje », hun
te dierbaarder wijl ze zoo doof is.
Dokters hulp baat weinig. Marietje loopt school, en het
.leeren gaat goed, ondanks alle hardhoerigheid. Haar geestdrift
gis voor de literatuur. Ze , is ook zoo vinnig ; maar vreeselijk
.zenuwachtig ' bij 't minste wat niet is naar heur zin. En
-dat is heel veel. want het arme meisje krijgt een ontgoocheling
bij elke aanraking met de buitenwereld. De laatste is nog de
.grootste :' In de plaats van te mogen opgaan in de kunst moet

-

-

-

-

-

-

-

-
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ze ,om wille van 't harde leven op een kantoor. Deze »los aan...

mekaar hangende een en twintig -schetsen vormen een geheel,.,
af, en één als weergave van een beproefde meisjesziél. Die
Marie Schmitz .arbeidt . fijn en sterk. . L. P.
.

Lettres du .R. P. Lacordaire à deux jeunes AlsaciensLorrains. -- De Gigord, Paris.
Al degenen die den grooten Dominikaan bewonderen, zullen..
dezen bundel met vreugde ontvangen. Meer dan zijne heerlijke
reeksen voordrachten, laten -deze brieven in 't intieme van.
zijn wezen dringen. Zacht, kalm, vol wijsheid en liefde klinkt
zijn raad aan twee jongelingen, die hij 't geluk had tot het
geloof terug te brengen. 't Zijn de brieven van een gewetens-.
vollen, diep-ernstigen zielenleider, maar tevens van een trouwen,
oprechten, vaderlijken vriend, die . al de macht kende der liefdevolle toewijding. Hij wist zijn eigen woorden waar te maken :
4 Faites-vous aimer, car on ne se fait aimer que par ses .
vertus ». .
. Het boek bevat ook een wonderschoon portret van Lacor. B.
dalre in zijne eerste priesterjaren.
-

,

-

.

-

ADOLPHE RETTË : La Perle du Sacré-Coeur, Sainte
Blond et Gay, Paris.
Márguerite-Marie.
Een boeiend boek, geschreven in den levendigen trant, —
die wel eens naar journalistenstijl helt — eigen aan Adolphe
Retté. Heel eenvoudig vertelt hij ons het . leven van eene der
wonderbaarste heiligen. Hij toont ze ons , eerst, die, - een klein..
kind nog,' -aan Jezus zegt : « Mon Dieu, je vous consacre ma
pureté et ejevous faas voyu de perpétuelle -chasteté ». We volgen
-

haar, een meisje reeds, opgroeiend in een zonneloos midden,

tusschen eene zwakke moeder, en strenge en hebzuchtige ooms
en tanten, in betrekkelijke armoede -; want haar vader, vroeg gestorven, had verwarde zaken achtergelaten: Hare familie wil
ze tot het huwelijk dwingen, maar zij voelt zich al meer en
meer tot het klooster geroepen. En eindelijk zegeviert ze over
alle hinderpalen, en mag ze haar wonderbaar leven van nederigheid en liefde beginnen.
't Boek is vol aanhalingen ontleend aan de heerlijke autobiographie der heilige, aan hare briefwisseling,. en aan andere
geschriften uit dien tijd. Hoogst interessant en levendig wordt
het kloosterleven voorgesteld, met de kleine geschillen tusschen
de zusters, de kleine persecuties die Marguerite-Marie moet
ondergaan, wanneer zij gehoorzamend aan Jezus de
nieuwe devotie aan het Heilig Hart wilde doen kennen en liefhebben ; alsook de plotse gemoedsverandering van hare gezellinnen ten haren .opzichte, toen ze eindelijk begrepen. hadden,
dat hare vizioenen wel van den hemel kwamen. Dat alles is.
vol kleur en leven.
Schrijver heeft. volkomen . 't leven der heilige, in zijne twee
uitingen — natuurlijk en bovennatuurlijk — voorgesteld. Van
buiten uit gezien, is zij slechts eene nederige, zwijgzame, gewone kloosterzuster, haren regel getrouw, en die met ootmoed":
-

502

BOEKENNIEUWS

.de vernederingen • voor lief. heeft,: welke • haar hare 'verstrooid:.beid en : onhandigheid - maar al- te dikwijls op • den hals halen.
Van binnen bekeken, straalt haar leven als een heerlijk gedicht
van hartstochtelijke liefde voor Jezus. En dat alles komt tot
.zijne volle waarde in Retté's boek. .
Is het een kunstwerk van 't zuiverste . gehalte ? Dat ' zou
moeilijk te beweren zijn. Gemakkelijk zou men bladzijden en
zelfs -hoofdstukken kunnen weglaten, die meer tot ballast dienen
dan tot iets anders. Sommige al te dagbladachtige uitdrukkingen zouden ook best kunnen verdwijnen, al zijn ze echt ge:sproten uit Retté's pittigen 'geest.. Misschien ook is het historisch
kader een weinig te oppervlakkig afgewerkt. Maar dat alles
a. neemt niets; af van 't aangename en boeiende van 't leven der
wonderbare heilige. L D.
:

ERNST ZAHN : Lotte Eszlinger, vertaling van. Anna van
.
.
Gogh-Kaulbach, Wereldbib., Amsterdam, 1921.
Een van Zahn's degelijkst bewerkte boeken. Een vrouw die
gevaar loopt haar plicht te vergeten, of liever die niet goed
..ziet waar haar plicht heenwijst : huwelijkstrouw of echtscheiding. Bij geloovige christenen is dat . alles duidelijk, maar. -niet
bij menschen als Lotte - en Hess. En evenmin bij fatalisten als
.,grootmoeder, anders een ontstellend . toonbeeld van levenswijsheid, en eigenlijk de heldin van dit boek.
Lotte is dan zoowat een Nora_ in een Zwitsersch landschap.
Een Nora,. die . op weg was Anna Karenina: te worden. Maar
de zelfmoord . is -het deel van haar zoon om harentwille, in
.:de plaats van het hare. Juist die zelfmoord brengt haar tot
het besef, dat ze - moet blijven bij een man, die haar. niet
begrijpt, en bij haar overblijvend kind, een dochter, die haar
stilaan wel leert begrijpen. De Zwitsersche atmosfeer maakt
dit boek gezonder dan de denkbeelden en de lotgevallen. Maar
•ongetwijfeld is hier weer de menschenkenner Zahn aan het
'.woord.. L. E.
,

-

FLOR. PRIMS : Drie Geestelijke Voordrachten : Zede. Godsdienstige Opvoeding --lijke Opvoeding
GeloofsverdediBovennatuurlijke Opvoeding.
39 blz.
ging, Ploegstraat, 23, Antwerpen, 1921.
2 . frank.
.
Deze ' voordrachten werden gehouden ter gelegenheid van
het jaarlijksch Triduum -= 7-8-9 Maart 1921 — van St. Thomas'
}:Genootschap te Leuven.
Zij passen vooral nu de strijd om de. zedenleer "met of
zonder God weer aan 't broeden ging.
Met de wijsheid van St. Thomas, onderzoekt de spreker
het moderne opvoedingsvraagstuk. .
Hij betoogt o. a. hoe de moraal-zonder-God ontoereikende
is, hoe de Godsgedachte in de zedenleer onmisbaar is, hoe
de Christelijke mensch tot een hooger doeleinde op te voeden
en met hoogere daartoe passende middelen.
Stevige gedachten en bewijsvoeringen : een schat van argumenten, doch gevoerd in een al te schamelen, hotsebotsenden,
:.piependen taalwagen. L. D.
.,

.
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FR.. '. CROLS, pr.: Heeroom's nichtje is. verloofd: ^-Uitgave « De Standaard ». Prijs, fr. 4,25, vrachtrij. 1921. .
-

-

Een keurig boekje, bijzonder passend in meisjeshanden. De
brieven van Leentje aan .haar Heeroom, en van dezen aan. zijn
nichtje zijn uitstekende lectuur voor alle jonge meisjes, die,
gelijk : het onervaren Leentje, in den waan verkeeren dat de
verlovingstijd en het verdere leven een hemel is zonder wolken.
;..In haar. onbezonnen . eigenwaan wil nichtje niemands raad,
volgen en meent ten slotte . dat . allen. tegen haar gekant zijn.,
Om nietige redenen breekt zij zelfs af met haar :verloofde, eenflinken jongen man, die niet wil toegeven" aan hare meisjesgrillen. Gelukkig dat Heeroom daar.- is . om' zijn pruilend nichtje
op haar .gebreken te wijzen en zoo alles weer in, orde te. brengen._
Terecht vestigt hij haar 'aandacht op de volgende tegen-stelling : Godelieve, Leentjes- zuster, - in een klooster te Paris,
leidt -een leven vol zelfopoffering, en , is volkomen gelukkig.
-- Het wispelturig Leentje daarentegen, te midden van. allen_.
die. haar. liefhebben, vindt geen rust zoolang ze niet treedt uit. den kring van haar • eigen-ik. Zoo geeft Heeroom op gemoede-..lijken toon menige wijze les ten beste, welke, in- onderhoudendere
vorm uitgedrukt, veel meisjes. zal ten goede .komen.
Sommige onder haar zullen Heerom beslist te preekerig-vinden en de -brieven wel wat onnatuurlijk --- als brieven, —.
maar allen zullen bekennen dat het boek als ontspanningslectuureen pereltje is. Het mooi formaat verdient een bijzondere . vermelding. - A. T.
-

-

-

-

-

,

AANBEVOLEN:
-- Vronwenleven, dames-tijdschrift ; redactie en beheer:
Antwerpen, De Bomstraat, 11-. Prijs per jaar, 12 fr.
-- Standaardjaarboek - voor 1922, onder de leiding van.
Dr M. Cordemans. Brussel, « De Standaard »; Em. Jacgmain- .
laan, 127. — 764 blz. met 2 kolommen. Prijs : 30 fr.
Een heele hoop nuttige inlichtingen 1 Vele zelfs die zeer
nuttig zijn, en sommige die voor 't eerst in 't Vlaamsch ver-.schijnen. Om volledig te zijn, zouden we de tafel moeten over-.
drukken, wat hier natuurlijk niet aangaat.
Uit het woord vooraf 'mogen we hier echter dezen zin overnemen : « Het < Standaard-Jaarboek » wil een eerste poging
zijn om ons volk een rijke, afwisselende documentatie te ver-.
schaffen op staatkundig - en economisch gebied ».
-

E. V.
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De eeuwfeesten, nu ze eenmaal in • de 'mode zijn, volgen
malkander op den voet : Joseph de Maistre, La Fontaine, Keats,
Dostojewski, Flaubert, Molière... Vooral - over Flaubert en Dostojewski heeft ook de Nederlandsche - letterkunde • zich druk
gemaakt. Men 'kan zelfs spreken van een Dostojewski-messiasschap ; gelijk het zich die toch zoo kranige Dirk Coster droomt,.
en gelijk « De Stem » er voor propagandeert. Een beetje kalmér
zou ernstiger zijn. .
Pater J. V. de Groot overleed einde Jan. 11. Ook in Vlaarnderen was de groote -Dominikaan een welkome verschijning. Als
hoogleeraar heeft hij met zijn kloeke wijsgeerige denkkracht en
zijn welsprekend *oord veel invloed geoefend op een breede
schare van Amsterdamsche studenten. Maar door zijn pen bereikte
hij het. heele Nederland: Zijn « Denkers van • Onzen Tijd », zijn
« Denkers over Ziel en Leven », zijn < Leven van St. Thomas
van Aquino » dragen zijn faam voort op de komende geslachten.
Een zijner laatste bezigheden was het onderricht van Fred.
van Eeden. En de leerling wijdde den meester dit gedicht dat
.-in de. « Amsterdammer » verscheen :
-

-

Pater J. V. de Groot, O.P. t
Ik zag . een dreigend zware wolken-drift
met blinkend-gouden, - kartelende zoomen,
en 'k las, omstraald door helle 'vlammenstroomen,
.
God's . -heilig schrift.
Hij- schreef voor mij, aan 't oopen 'firmament,
in • licht-karakters, de " verheeven konde,
dat j Hij de doodelijke schicht der zonde
. ..
had afgewend.
De waereld zweeg, alleen de Heemel sprak —
van donker leed en van een diep verdrieten,
maar ook van peilloos - zalige verschieten
waar. licht uit brak.
Ik heb gegeten van - der Englen Brood,
ontzondigd bei ik en . kan vrij uit juichen,
ik mag van God en Zijn gena getuigen
tot mijnen dood.
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De vriend, die mij geleidde in 't Vaderhuis,
sterft mij nu vóór, in blijde heemel-landen,
terwijl zijn koude, witte, stille handen
omsluiten 't Kruis.

•

Geliefde Leeraar, die -nu de Englen • ziet,
Gij leerdet mij door leeven en door sterven;
Wie kan onmeetelijker schat beërven .
dan gij mij liet ?
Gij hebt uw laatste taak aan mij verricht.
Uw laatste krachten hebt ge willen geeven
om mij te redden voor het. Eeuwig . Leeven
en 't Eeuwig Licht.
-

Ik zie den leegen heemel weer bewolkt
en kniel • met de geloovigen te samen,
waar in het kleurig licht, der hooge ramen
de wierook wolkt.
En statig dreunt de lofzang door 't gewelf:
hier ligt een eedel strijder uitgestreeden,
hem dragen onze dankbare gebeeden
.
tot Jezus zelf. •
Ik weet de kracht nu van -het * vroom gebed.
Ik laat niet .af, Heer ! 't zij dan met Uw zeegen

Ik roep U, bij elk zeggen of beweegen,
bij eiken tred.
0 Heer der Waereld ! hoor mijn smeeken dan
ik bid voor hem, die eens mij leerde bidden,'
neem in Uw arm, voer in der Zaaligen midden
.liep dierbren man. •
Was niet zijn hart vol goedheid, als van 't kind
eenvoudig en oprecht ?
maar onverwinlijk
in liefdekracht
Wie kende ik zóó ' beminli jk
en zóó bemind?
Hoe vreedig was het in zijn stil vertrek,
daarbuiten straat-rumoer en woelig leeven,
hier hooge wijsheid, aandachts-vol verweeven
In zacht gesprek.

506

ALLERLEI•

Machtige -Heil'ge, wiens diep-zinnig :woord•
hij ons verklaarde eerbiedig en bescheiden:
Wil hem ver-wellekoomen en geleiden.
in 't heemelsch oord.
Maria, zuivre Moeder, reine Vrouw,
-Rein was ook deeze in denken: en. int- daden.
Breng hem" het heil, en troostende genade
in onze rouw.

(Amsterdammer.) FREEDERIK VAN EEDEN.
In de Revue des deux Mondes, Nrs van januari en Februari,
schreef Victor. Oiraud een belangrijke studie -over . Barrès. De
slotbladzijde luidt aldus : • .
. « A suivre dans tous ses méandres - une pensée très mobile,
tres accueillante et très diverse, en ai-je .bien saisi et fait
sentir la suite et l'unité ? Certes, il a beaucoup changé, et
dans le grave orateur du « Génie du Rhin » et des discours
sur Dante, il serait assez difficile de -reconnaitre le biographe
amusé de Bérénice. Mais 'qu'on aille au fond des choses : il a
évolué, . il s'est développé, épanoui, plus qu'il n'a changé. L'auteur des « Barbares » avait « de l'avenir » et des 'parties sérieuses
dans l'esprit ; et d'autre part, en cherchant bien, il ne serait
pas impossible de trouver cà et là dans ses derniérs ouvrages.
encore un peu d'égotisme et de dilettantisme littéraire. Ce qui
est certain, c'est que le romancier des . « Déracinés » a très
librement, mais très fidèlement suivi le mouvement de la pensée
de son temps. Parti du pur individualisme, il a progressivement
élargi son esprit j usqu'à lui,, faire . contenir . et exprimer le nationalisme intégral ; un nationalisme - sans étroitesse, et qui sait
etre juste et libéral, méme á • 1'égard de ses ennemis, mais
qui n'en est pas moins un - nationalisme résolu r. les « Barbares »
ont été repoussés jusqu'aux frontières du monde hellénique et
latin. Né romantique, de par ses hérédités et ses premières
lectures, il a débuté par le romantisme le plus exalté et le plus.
imaginé ;. et, comme un vin généreux qui peu à peu se dépouille, ii est allé se clarifiant, se simplifiant, et, sans
répudier toutes ses rêveries de poête, 11 a connu le prix
de 1'ordre, de la sobriété, de la raison bref, il. s'est rangé à
la tradition classique. Dilettantisme, pessimisme, nihilisme, il a
commencé par sacrifier — avec combien d'autres -- . à tous
ces faux dieux de sa jeunesse ; mais il les a reniés à temps,
et par la plume et par l'exemple, il a fini' par glorifier les
saines vertus et le nécessaire optimisme de 1'homme d'action... »
;

-

-- Van Querido's « Oude waereld », waarvan het I ste deel
« De Koningen » hier breedvoerig werd besproken, zijn thans
twee verdere bundels verschenen : « Zonsopgang ». en « Morgenland ». — Niemand loochent Quérido's groote gaven, maar gaat
hij. zoo door zichzelf te gobeeren, dan is er alle kans toe dat
de schrijver het langer uithoudt dan zijn lezers, waarvan
-

ALLERLEI. 507
"het nadenkend gedeelte thans reeds het hoofd schudt. De raad
van P. Slijpen dat .Quérido Grieksch. zou leeren dringt zich meer
ren meer op.
.

Onder de groote dooden van den laatsten tijd telt beslist
mee de Finsche dichter Juhani Aho. Zijn beste werken werden
-ook in 't. Nederlandsch vertaald, o. a. zijn roman : « De , Vrouw
van den predikant » en zijn drama : Lentedagen en Troost_nachten ». Zie meer over hem in de • onlangs hier opgenomen
bijdragen over « Het Finsche Finland » door Mevrouw LogemanVan der Willigen.
De Leidsche hoogleeraar Bolland, t in Januari, 56 jaar
-oud:
.Velen zullen zijn luide stem missen. Maar 't is voor hem
een bedenkelijke vraag of het werk dat hij naliet zoolang
.zal duren als dat van den - stillen, schuchteren Pater De- Groot.
-
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en de R. K- Boekcentrale, Keizersgracht, 62-64, te Amsterdam.

REDACTIE : Markgravenlei, 168, Antwerpen.

Nieuwe üitgaven van Het Vlaamsche Land
Beâéaardenstraat« 19. Antwerpen.
VIER IDEALE PRIJSBOEKEN.
I. — Bij het laaiende turfvuur, door SAMUS MAC MANUS.
Vertaald door E. H. Arth. Coussens.
Veel Iersche schrijvers hebben die vreemd-mooie ziel van
hun volk uitgediept en blootgelegd. Sommigen zijn er heerlijk in
geslaagd. Sommigen hebben dit gedaan in breeder opgezette
werken, met aangrijpender, sterker analyseering. Niemand echter, dunkt me, heeft het vermocht over alles, wat met het
volksleven aldaar samenhangt, zoo ongemeen aantrekkelijk te
schrijven als deze geboren volksjongen.
Wat « The Chicago Citizen », jaren geleden over hem
schreef, is door de werken, die hij sindsdien nog heeft uitgegeven, steeds meer waar gebleken : « Samus Mac Manus is veruit
de echtste en beste Iersche Verteiler. Niemand is er, die hem
als zoodanig evenaart. Zijn humor is onuitputtelijk. Zijn zonnigblije of teer-aandoenlijke verbalen zijn allen zoo door en door
Iersch : zoo rein en helder als de riviertjes zelf ,die springen
nit de heilige bronnen van Erin. »
Uit het voorwoord van E. H. A. COUSSENS.
Ing. fr. 4,25. — Gek. fr. 5,—
IL — Regenboog. Viffde vermeerde druk door HUGO VERRIEST.
Ing. fr. 2,25. — üek. fr. 3P—
HI. — Op Wandel. Vierde druk door HUGO VERRIEST.
Ing. fr. 3,25. — Gek. fr. 4,—
Het werk van Pastor Verriest is een kostbaar bezit.
IV. — Onze Priester-Dichters.
Deze bloemlezing is uitsluitend gewijd aan de Zuid-Nederlandsche levende priester-dichters ; zij wordt bijeengebracht
en ingeleid door den uitstekenden dichter en critikus Eerw. Heer
JORIS EECKHOUT.
't Gold al te lang als axioma, dat éen priester geen kunstenaar wezen kan ! 't Werd zelfs den genialen Guido Gezelle
onder den neus geduwd ; 't werd, nog in 1913, herhaald in de
Wereldtentoonstelling van Gent, door niemand minder dan Frederik van Eeden !
Deze bloemlezing mag wijzen op den weelderigen bloei
der poëzie bij onze priester-dichters!
Werden opgenomen,' gedichten van : Hugo .Verriest, Karel
Blanke, Jac. Muyldermans, Alfons Mervillie, Eug. de Lepeleer,
Aug. Cuppens, Jan Winters, Amaat Dierick, Julius Valckenaere
(Horand), Lodewijk Adriaensen, Arthur Scheiris, Delfien van
Haute, Cyriel Verschaeve, Alois Walgrave, Caesar Gezelle, Emiel
Fleerackers, Jozef de Voght, Jan Hammenecker, Valerius Mahy,
Arthur Coussens, Antonius Thans, Léonce Reypens, Clemens
van der Straeten, Joris Eeckhout, Maurits van Hoeck en Hubert
Buyle (Gery van Helderenberg).
Allen zal dit böek wezen : een blijde schoonheidsveropenbaring !
Ing. fr. 4,25. — Gek. fr. 5,—
U Doe uwe bestelting onmiddettijk aan : « Boekhandel Het
Vlaamsche Land», Beggaardenstraat, 19, Antwerpen.
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Elk mensch draagt zijn eigen persoonlijkheid mee
-door 't leven. Zoo elke groepeering, elke gemeenschap„
elk volk: De algemeene natuur-eenheid bloeit open in
de grootste verscheidenheid : en dat is juist de schoon
held van het leven, die rijke openbaring van tallooze mo-gelijkheden in een eindelooze schakeering van verschillende deugden en daden : de verscheidenheid in de eenheid.
In 't leven der katholieke Kerk doet hetzelfde phe-nomeen zich voor. Eenzelfde levensstroom, en duizenden levensvoorwaarden ; eenzelfde • levensbeginsel en:
duizenden levensuitingen ; eenzelfde Geest, en alle'rlef
gaven. Een heerlijke bloei in de rijkste verscheidenheid..
Een koninklijke Elisabeth naast de herderin Genoveva
een strijdlustige Jeanne d'Arc naast een vrome Cecilia ;
een Ignatius naast een Franciscus van Assisië ; een Paulus naast een Benedictus den Kluizenaar ; de politieke
heilige Catharina van Senen naast de stille Rosa van
Lima.
Sint Paulus in den morgen van,'t opkomende Christendom ontwaarde reeds dien eersten bloei en met zijn
zienersoog wist hij het feit te ontleden. « De genaden
-zijn verscheiden, één echter is de Geest. De werkingen
zijn verschillend, één echter is de Heer die alles in allen
uitwerkt. Aan dezen gaf de Geèst het woord der wijsheid ; aan genen het woord der wetenschap. ; aan dezen
het geloof in denzelfden Geest, aan. genen de kracht der
genezingen in eenzelfden Geest ; -aan dezen de gaven
van voorzegging, aan genen de onderkenning der geesten ; aan dezen de gave der talen, aan genen de verklaring der woorden. Dit alles werkt een en dezelfde
Geest uit, aan elkeen meedeelend gelijk Hij het wil. »
(2) De H. Geest als levensziel der Kerk is unicus et multiplex, een en verscheiden.
-

-

,

.,

(1) De H. Dominicus, de roemvolle stichter der Dominikanenn
of Predikheeren, stierf den. 6 Aug. 1221. In zijn orde en irL
heel de katholieke Kerk wordt dit zevende eeuwfeest een heel
jaar lang op luisterrijke wijze gevierd. 't Is te dezer gelegenheid dat ook D. W. en B. hare hulde -wil brèngen.
(2) 1 Cor. XII, 4-11.
-
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Wie in de prachtige levensontplooiing der Kerk de
groote kloosterorden aanschouwt, staat in bewondering
voor hetzelfde verschijnsel. • .
Gelijk de enkelingen dragen ook zij elk hun indi=
vidueel en eigen-aardig karakter, en te samen vormen
ze een multiformis geheel in eenheid van geest. Benedictus « verkoos de berghoogten » om van dichterbij den
hemel te aanschouwen, Bernardus « de valleien» om
zich te beschutten tegen de orkanen van buiten ; Franciscus, aanschouwelijk toonbeeld van armoede, herinnert
aan den schamelen Prediker van Nazareth, Vincentius a
Paulo aan den liefderijken Meester, die « voorbijging "al
weldoende », Joannes Baptista de la Salle aan den
Kindervriend, « die de kleinen tot zich . laat komen »,
Alphonsus aan -den . goeden Herder, « die medelijden
heeft met de scharen »...
Het oog op Christus' heilig voorbeeld namen ze
met voorliefde in zich op een of anderen hoofdtrek van
Jesus' wonderbare physionomie en vereeuwigden hem
in een grootsche daad van navolging tot onvergankelijken roem der heilige Kerk. Zoo leeft Christus op zichtbare wijze voort in het mystiek lichaam zijner Kerk.
Dominicus aanschouwde met zijn eigen oog het
goddelijk voorbeeld. Die aanschouwing deed in hem een
.groote gedachte geboren worden, en ook Hij zou in
Gods Kerk bestendigen . een der grootste openbaringen
van 's Meesters optreden in de wereld.
Hij zag Hem vooral « leerarend in den tempel in
't midden der Doctoren » en predikend « door - geheel
Judea, verkondigend het Rijk Gods ». Vooral het euntes,
praedicate evangelium omni créaturae klonk hem in
de ooren, gelijk Franciscus- vooral had geluisterd naar
het : Si vis per f etuis esse, vade,- vende quae Nabes et da
pauperibus .. et veni, sequere me.
Heel het levensprogramma van Christus zag hij samengevat in Zijn eigen plechtige, proclamatie aan Pilatus : «Hiertoe ben geboren, en hiertoe in de wereld
gekomen om getuigenis te geven van de waarheid. »
(Joan. XVIII, 37) . En wijl rondom hem de leugen • der
ketterij den hoogen toon aansloeg werd de gedachte
hem als een obsessie en 't hoogheilig woord Waarheid
stond hem als in vlammende letters voortdurend voor
den geest. 't Is de waarheid die Jesus predikte, 't is de
waarheiddie de wereld redde : alleen de waarheid
moet opnieuw den nacht van 't heidendom doorbreken,
.

:
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en met de energie van den grooten apostel..klonk het .in
zijn ziele : « Wee mij,. zoo: ik het evangelie der. waarheid niet verkondig ! » En in zijn -droom. voorzag hij
een schare van apostelen rond hem en. in- Jesus' naam
h-erhaáldé hij.. pleeh kig en ernstig het bevel :..Gaat en
predikt
ding duidelijk voor hem open : hij
Daar lag zijn zen
voelde het : zoo gaf God zelf het - hem in. Daartoe - zou
hij worden uitverkoren. En Gods' -voorbestemming sluit
. tgrzelfdertijd zijn geproporti-onneerde genade in.
Dominicus zou een man van studie zijn, een predikér. der waarheid Doctor veritatis en -zijn orde
zou in haar blazoen het. eene veelzeggende woord dragen.: Veritas.. . .
. De wetenschappelijke zending van Dominicus en
van zijne orde wilde ik even onderlijnen in dit artikel
ter gelegenheid van het . 7e eeuwfeest- van zijn - overlijden. (3) Deze im.mers schijnt te zijn de karaktertrek,
het proprium van zijn grootsch -werk.
;

-

-

.

-

-

Dat was ook de noodwendigheid van zijn tijd. Het
is. de groote verdienste van Dominicus' genie dat hij zijn
tijd zoo wel wist te begrijpen -en met een bewonderenswaardige juistheid en vastberadenheid zich. plaatste
midden in zijn tijd en doorvoerde, spijts alles, wat de

(3) Ons Géloo f (Aug.-Sept. 1921) leverde een der allerlaatste artikelen van den - te vroeg gestorven Dr Alfons Fierens,
wijzend op Dominicus' zending : « het doen heropleven der
kanselwelsprekendheid en de ónderrichting- van het geloovige
volk ».
. Een feestuitgave van De Rozenkrans, tijdschrift der Hollandsche Dominicanen gaf - een volledig beeld weer van den
heiligen Vader. (Studiehuis, Zwolle.)._
De Jezuiet Mulder deed verschijnen : Sint Dominicus en zijn
werk, aangevend vooral de oorspronkelijkheid van .Dominicus en
zijn 'stichting. - .
La Vie spirituelle had het in een jubelnummer over : -La
spiritualité dominicaine. (Nr van Augustus 1921.)
L'année dominicaine schetste met liefde het portret van den
heiligen ordestichter. (Nr Aug.-Sept.) ..
La Revue des Jeunes deed in. duidelijke trekken Dominicus
persóonlijkheid uitschijnen. (Nr -- lo, Aug: 1921.) (St. Dominique
fut un génie d'organisation et de gouvernement.)
Van uit Bologna verschijnt maandelijks« een geïllustreerd
feestnummer : ; Il VII° _ Centér arlo :di S. Domenico. Enz., enz.
-
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Geest van hierboven hem:. ingaf.. Zijn tijd had grootera
nood aan -licht. en waarheid en deugd.
Elke groote periode der geschiedenis heeft haar
eigen noodwendigheid, en God, de Leider der gebeurtenissen, weet op het gunstig oogenblik den voorbeschikten man zijner wijsheid op- te roepen.
De stichting der Kerk vroeg de uitbreiding van- het
Rijk Gods, de wijding der schapen, de bevestiging der
overtuiging : God zond zijn apostelen, zijn herders,
zijn martelaren. Naast het goede zaad groeide alras het
onkruid op : de kinderen der duisternis traden op .als
kinderen des lichts om velen te verleiden : God zond
zijn leeraren om de leering- der waarheid te verklaren
en te verdedigen. De - barbaarsche wereld, krachtig vanbloed, en onstuimig van zeden, overrompelde de oude
wereld die in puinen wegzonk : God zond zijn monniken wier leven op welsprekende wijze de waarheid zou , uitbazuinen en wier voorbeeld een allérheilzaamsten invloed tot beschaving en bekeering zou uitwerken. Tusschen de kloostermuren zou de leering der
waarheid als in een ivoren toren worden bewaard. Men
zou _de waarheid beleven meer dan bestudeeren. Doch
stilaan . kwam verzwakking, de studie en de prediking
der waarheid werden verwaarloosd en met het verval
van de studie kwam het verval der zeden, en bij -gebrek aan schittering van de waarheid schoten in den
nacht allerhande dwalingen op. 't Was de tijd der nieuwe
groote ketterijen, voor Kerk en Staat allernóodlottigst.
Een hervorming drong zich op. De waarheid - moest
haar eereplaats terug innemen, het zedelijk leven moest
tot zijn vollen _ bloei terugkeeren. 't Is het werk vooral
van twee grooten van dien tijd: Franciscus en Dominicus.
:Franciscus zou prediken door zijn voorbeeld en door de
heilige uitzinnigheid van zijn handelen de in slaap verzinkende wereld wakker schudden : Dominicus . zou op
de.torens en de wallen der stad Gods uitbazuinen dat de
waarheid het leven is en dat de waarheid geen vijanden
ducht.

**
Met bewondering en geestdrift schreef Dr Fierensin Ons Geloof :

« Geen schooner dracht dan het gewaad van den
Dominikaan: Lenig dalen de blanke plooien van toog -en
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kap van het hoofd tot de voeten omlaag • en breed golft
iaaróver met zwierigen omhaal de zwár"te nï ntel, die
die geh-eele gestalte met zijn vaste omlijsting tot "een
rootsche verschijning • verstevigt. Van de pij der Preikheéren gaat een indruk uit van voornaamheid ^ en
étnst, dië' eén weelde is voor het" oog en eén bekoring
vdor het hart. Ze doet aan als een harmonie van lijnen,
die de. volheid symboliseert van het aanvattingsverrno-.
gen des rimenschen. » • .
Vérschaeve in zijn. Florentijnsche herinn ringen
nze jeugd, 1920, n'. 1) staat in bewondering voor Sa(O
vonarola en voor de pracht zijner pij. i En. 'k zag. de
kleuren van zijn habijt : wit: én' zwart, dë antithesekleuren.:. wit en zwart zijn de kleuren, en geene zijn
meer harmonisch -.gepaard 'dan in dit habijt door de
H. Maagd zelf geteekerid en gekozen ! -' Dié kleuren en
die Savonarola zijn een leus en een* levensplan. »
Voor alle kunstenaars gaat er als een bekoring uit
van -de kleurenharmonie en de kleurenantithese van
de Oominicaansche kleedij. 't Zal ' dan ook niemand
verwonderen dat de kunstenaars met voorliefde hun
keuze zochten in het Dominicaansche schoone. Daar ligt
"ddán ook wellicht de onmiddellijke en natuurlijke uitleg
van het feit dat de H. Dominiéu's in de kunst zulk een
ruime plaats inneemt, daargelaten al het mooie en hoogedele dat zijn leven vult. Treffend is evénwel hoe de
—

.

,

-

.

H. Ordestichter altijd met een hoogen ernst wordt afge-

beeld als een denker, een bidder, een apostel.
Tiziano stelt hem voor als den strengen prediker
van Gods woord - (Roma, Galleria Borghese) met den
:vinger wijzend naar den hemel die lichtstralen uitzendt
.op zijn wezen : het statig apóstelgebaar van ' den Doctor . véritatis. ofwel (Ancona, Pinácoteca Comunale)
_neergebogen onder aan den voet van '-t kruis dat hij
met -beide armen met kracht en. liefde omhelst als om
te beletten dat de levensboom 'ooit werd uitgerukt.
Giov anfli Béllinl (London, Gal. natron.) teekent hein
.niet het diep-denkend gerimpeld voorhoofd en de doctorsmuts, en dragend in zijn handen een groote witte
'lelie en het boek der waarheid.
Claudio Coello (Museo del Prado, Madrid) beeldt
hem. uit als een macht-apostel, gewapend met den langen pelgrimstók bekroond met het ""wit. zwarte kruis,
waarmede hij de wereld doorloopt als _een tweede Paulus, . met wién hij zooveel gelijkenis' :toont.
.

-

,
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-

-

-
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Alessandro Franchi (Lucca) geeft hem weer als
den stillen vromen beschouwer met de ster op het voorhoofd, de traditioneele lelie en het boek in de handen,.
den hemel aanschouwend in een extase van licht man
van vrede en licht.
Pietro-le-Cros beitelde hem in 't marmer (in de- S.
Pietersbasiliek van 't Vatikaan) in een houding van
groote kracht en geweld als praedicator veritatis uit-bazuinend wat de Geest van alle waarheid hem ingeeft :.
een veroveraar, zijner hooge macht bewust. Zoo staat
hij ook te Bologna op de Piazza del Santo, dominee-rend als een held en overschreeuwend al het rumoer der
woelige stad.
P. Besson teekende hem met zachtheid en vroomheid onder aan den voet van 't kruis ' in een houding
van verlangen en liefde-smeeking die zelfs • zijn lichaam
mee boven de aarde schijnt te ontvoeren : of (Rome,
S. Sisto) bij de consecratie zijner apostelzending in de
verschijning der Apostelen Petrus en Paulus die hem
den predikersstok en het evangelieboek overhandigen
Ga• en predik ! .
Op de schilderij van Ant. Van Dyck (Antwerpen,,
Museum) staart hij rechtstaande met verbazing den
gekruisigden God-Mensch aan en: leest in het zware.
Christusbeeld de geheimen der goddelijke liefde.
Guido Reni (Bologna, Basilica di S. Domenic,ó)
;

-

-

`

toont hem ons in» de glorie des hemels omgeven van

licht en 't hart als brekend van zalig geluk.
B3ozzani (Roma, S. Sabina) gaf een heerlijk beeld
van den Dominicus, dialogeerend vol pieteit en innigheid met het zwarte stille Christusbeeld : de contem-.
plator die zijn ziele voedt.
Fra Angelico vooral heeft het beeld van zijn Vader
weergegeven, gelijk alleen hij dat: vermag. Liefst verbeeldt hij hem aan den voet van 't kruis, het mysterie
der mysteriën, het licht van den leeraar, de genade van
den apostel. Nu eens neerzittend in stille gepeinzen (San.
Marco) de hand onder de kin en de oogen als gesloten
o.m des te beter te zien ; dan weer (San Marco) den
kruisstam omhelzend en opblikkend naar den geliefde.
en luisterend met stille aandacht ; of uitgestrekt op den
grond- met de armen open als wilde hij zijn dorst les-.
schen aan het goddelijk bloed dat neerstroomt op de.
aarde ; of neergeknield met de armen open als zuch-.
tend : 0 liefde onbegrijpelijk ! of rechtstaande in.
-

-
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een weidsch gebaar vlak voor den Christus dien hij in
breed-openstaande armen aan zijn hart wil drukken en
wiens liefde hij bereid is te gaan verkondigen over de
heele wereld ; of in de glorie des hemels (Parijs, Louvre) omkleed met een mantel van schittering, doorpareld met goud en diamant, en een blik als van een engel die het volle licht aanschouwt.
Nog vele anderen trachten uit te drukken in beeld
wat ze in hun kunstenaarsvisioenen aanschouwden.
't Meest universeele symbool blijft toch : de hond met
in zijn muil de brandende fakkel die den aardbol verlicht, gelijk zijn moeder hem aanschouwde vóór zijn
geboorte ; de glanzende ster op zijn voorhoofd gelijk
ze bij zijn doopsel zich vertoonde ; het boek der waarheid in de handen, hem overhandigd in • de verschijning
der apostelen Petrus en Paulus. Dit immers schijnt wel
cle hoofdtrek te zijn in zijn leven en zijn zending : hij
was een man van studie ; zijn apostolaat was hoofdzakelijk intellectueele activiteit en zijn orde, de ordo
Veritatis, zou de • voortzetting - zijn van zijn ideaal : 't
verkondigen der waarheid.
Z. H. Benedictus XV, in zijn lofbrief ter gelegenheid
van het eeuwfeest, onderlijnt met beslistheid dit wetenschappelijk karakter van den H. Dominicus. « Het is
waarlijk bewonderenswaardig hoe machtig Dominicus
-

-

.

was in het overtuigen en weerleggen der Ketters », die•

juist in de wetenschap hun grootste argumenten
zochten.
-

Zeer jong nog zocht en vond Dominicus zijn voedsel in de studie. Op zijn vijftien jaren is hij student aan
cle hoogeschool van Palencia. Zijn levensbeschrijvers
prijzen zijn grooten ijver en "zijn liefde voor de studie.
« De schoonheid der jeugd werd in hem verhoogd door
de rijpheid van den gezetten man. Het goddelijk woord
was zoeter aan zijn lippen dan de fijnste honing. Zijn
nachten bracht hij 'slapeloos door en hij gaf aan de
studie den tijd die aan de rust toekwam. » (4) • Een
detail door Pater Stephanus opgeteekend dient aangestipt : - « Al " de boeken die Dominicus. zich had aangeschaft en die hij in een -hongersnood verkocht uit
.

-

(4) Jordanus van Saxen : « Prae discendi infatigabilitate
noctes pene insomnes peragebat... » Acta Sanctorum.
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liefde voor de arme lieden, waren door zijn eigen hand
geglosseerd (manu sua glossatos) », wat enkel de magisters zich veroorloofden, volgens de ' Bollandisten:
Kanunnik geworden te Osma, leefde hij als monnikgedurende tien .jaren. « Men zag hem zelden buiten de
omheining van het klooster. » (5) Den " tijd dien het
gebed niet in beslag nam, besteedde hij aan de studie..
S. Augustinus was zijn geliefkoosd meester. Bij den
grooten controversist ging hij ter schole : niemand beter
dan hij kon . hem wapenen voor den. strijd tegen de
neo-Manicheërs.
God geleidde hem op .zijne wegen en toonde hens
duidelijk zijn heilige inzichten. Op reis met zijn bisschop vernacht hij te Toulouse, het brandpunt der ket-.
terij, bij een ketter. Het duurde niet lang of het gesprek
ging over geloofszaken. Dominicus, aldus verhalen de.
chronieken, zette zich « onmiddellijk aan 't werk en_
tot laat in den . nacht liep de redetwist - door, totdat eindelijk de gastheer de oogen opendeed voor 't volle lichtder waarheid. 't Waren de primitiae van zijn apostolaat
en. « van dan af kwam in hem de gedachte op een orde
te 'stichten om door de prediking van het evangelie aan_
de bekeering der ongeloovigen te arbeiden ».
Van dichtbij had hij het ondervonden : in naam
der wetenschap werd het geloof bestreden : met de.
wapenen der wetenschap moest de aanval worden af-geweerd, en op de wetenschap zelf moest voor het
behoud des geloofs worden gebouwd.
De strijd door Dominicus tegen de Albigenzen aangegaan was een strijd om de waarheid : 't ware , eer,
dwaling te meenen dat de ketters onwetenden en stomperds waren. Een der hoofden, Thierry, was destijds deken van het kapittel in de hoofdkerk van. Nevers. Bijna.
heel de adel- was .kettersch : aan hun hoofd stond de
graaf van Toulouse, Raymond VI. .
De conferentiën met tegenspraak waren publiek en
plechtig, voorgezeten gewoonlijk door een der ketter.
sche notabelen. Om zulk een tweestrijd aan te gaan
moest men durfkracht, welbespraaktheid en groote geleerdheid bezitten. Dominicus was de . groote apostel
dezer strijdmethode.
« De strijd-werd gevoerd hoofdzakelijk in den vorm.
(5) Vix extra - septa monasterii comparebat.
Saxen:)

(jord. vare
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van • wat wij in moderne taal zouden heeten : meetings•
met tegenspraak. Op een bepaalden dag kwamen voorstaanders en tegenstrevers soms met duizendtallen
bij elkaar om over sommige wel bepaalde punten
te redetwisten. Op voorhand - duidde iedere partij hare
woordvoerders aan, en dezen bepaalden er zich niet bij
:mondeling in de tegenwoordigheid der toegestroomde
menigte hun gedachten - te verdedigen, maar bezorgden
daarenboven uitvoerige schriftelijke verhandelingen, die
aan het oordeel van scheidsrechters werden 'onderworpen ... Sommige discussiën duurden dagen en dagen en
wanneer zij in de eene stad tot een 'min of meer goed
einde gebracht waren, herbegonnen zij in een andere.
Deze manier van te prediken en het geloof te verdedigen eischte natuurlijk een groote tegenwoordigheid
van geest om steeds het juiste woord te vinden dat den
tegenstrever schaak zette, en een - even groote beslistheid van handelen - om niet den indruk te geven van
onmacht - of aarzeling. Het was dan ook ongetwijfeld
in die machtige kampspelen - des geestes, waar aanval
-en afweer elkander. aanhoudend afwisselden en gestadig
gespannen moest blijven de boog van. aandacht en
redeneering, dat de heilige- Dominicus die klaarheid van
dóorzicht verwierf en dit meesterschap over zich zelf,
.:die hem in de moeilijkste omstandigheden bekwaam
maakten tot ingrijpend optreden en daadvaardig besluiten, te samen met het onaangevochten prestige dat
hem toeliet zoo gemakkelijk zijn wil op te leggen aan
anderen.. . .
tie een oefenschool voor
Was Dominicus' predika
zijn wil, zij was hem ook 'een . gedurige - aansporing tot
%steeds grondiger. studie. Om het geloof te verdedigen
. scheen de wetenschap hem onmisbaar. Thomas van
Aquino kon rechtstreeks groeien uit den - geest van
den grondlegger zijner orde. Hoe groot Dominicus' • beslommeringen ook waren, geen dag liet hij voorbijgaan
zonder zijn kennis - te verdiepen ; het evangelie van den
heiligen Mattheus en de brieven van den Apostel der
volkeren -droeg hij bestendig bij zich ; " zijn predikatie
aan het pauselijk hof - had het karakter - van een dogmatische voorlezing, en indien zijne keuze viel op Parijs. en
.Bologna om er zijn" eerste en bijzonderste kloosters te
vestigen bij - zijn vertrek. uit, Languedoc, dan was het
juist omdat in die twee bloeiende universiteitssteden
,

-- -

-

-

-
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zijn discipelen konden worden opgeleid in een atmosfeer
van breed uitslaande ontwikkeling. » (6)
Tien jaren lang stond Dominicus aan het hoofd
van dezen intellectueelen kamp. Hoe jammer dat zijne
-geschriften voor de nageslachten niet zijn bewaard gebleven ! Ze schenen zelfs Gods goedkeuring te dragen.
Want, zekeren dag gebeurde. het, aldus de geschiedenis
door menig kunstenaar weergegeven, dat te Fanjeaux
beide partijen tot geen besluit konden geraken aangaande beider geschriften. Toen werd besloten tot de
vuurproef : De geschriften van beide partijén zouden
aan de vlammen prijs gegeven worden ; werd een _ervan
r niet verslonden dan zou dit het bewijs zijn dat het
de waarheid bevatte. In een groot vuur werden openlijk
de twee geschriften geworpen : Het boek der ketters
werd onmiddellijk de prooi der vlammen ; dat van Dominicus bleef ongedeerd en werd door de vlammen uit
den gloed weggeworpen. Een tweede en ' derde maal
werd de proef hervat : telkens werd het- boek gespaard
en teruggeworpen, « aldus getuigenis afleggend èn van
de waarheid van den inhoud èn van de heiligheid van
den • schrijver » (7) . .
Dominicus was in der waarheid de fakkeldrager
dien zijn moeder voorzag in haar visioen ; de ster die
scheen op zijn voorhoofd bij zijn .geboorte was symbool
van het licht van zijn helderen geest, en de kerkelijke
liturgie zingt hem terecht al jubelend toe : 0 lumen

Ecclesiae ! Doctor veritatis ! •
De H. Catharina van Siëna,zijn apostolische dochter, hoorde in een visioen den goddelijken Vader een
paralleel maken tusschen zijn eeuwigen Zoon en Dominicus, den zoon der genade. « Dominicus' werk was
hetzelfde als dat van het Woord, . mijn eenigen Zoon.
Als apostel verscheen hij in de wereld : zóó machtig
was de waarheid en de bezieling, waarmede hij Mijn
woord verbreidde, de duisternissen uiteenjoeg en 't licht
overal deed stralen. Zelf was hij 'n licht. dat Ik aan
de wereld gaf door Maria. De uitroeiing der ketterijen
was zijn zending in 't mystieke lichaam der H.Kerk.» (8)
En Dante geeft hem weer in één meesterlijken trek,
zeggende van Franciscus - : .
L'uno fu tutto serafico ardore,
'(6) Fierens ; Ons Geloof. Aug. 1921. "
(•) -Jordanus van Saksen in Acta Sanctorum.
(8) Dialogen.
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-en van Dóminicus :
L'áltro per sapienza in terra fue
Di chérubica lucé uno splendore.
Theodoric van Apolda, zijn geschiedschrijver,
kenschetst hem - aldus : « Hij was zonder twijfel wonderbaar als geeselaar der ondeugden, als bestrijder -.der
ketterijen, als ijveraar voor het geloof ; allerijverigst
vermaande hij de christenen en _zijn woorden brandden
.als fakkels, want hij kwam in den geest en de kracht
van Elias. »
Zoo staat hij in de . geschiedenis uitgebeeld als
-een man van Ood, als een tweede . Paulus, de groote
Prediker van Gods Kerk met de fakkel der wetenschap
in. den dienst der waarheid.
-

Als Elias' mantel zou die geest van studie overgaan
.op zijn orde. In geene orde zou de studie in eeré zijn
als in S. Dominicusorde. Was zij te voren veeleer als
een bijkomend iets, in zijne orde zou ze samen met
.het godvruchtig leven hoofdzaak worden, en als een
strenge verplichting zou ze den k-loostérling worden
opgelegd : ze zou behooren tot de essentie- zelf van het
.Dominicaansche ideaal.
Dominicus' opvatting van het kloosterleven . zou
zijn als de samenvatting . van heel het vorige leven der
Kerk .in - eenzelfde orde : zijn zonen zouden zijn de hérders -der- kudde, de leeraren der waarheid, de apostelen
der goede tijding, de monniken der stille beschouwing
en de strijders midden in de wereldarena. Als leeraren
.zouden ze zetelen ad docendum, als apostelen zouden
ze worden uitgestuurd over de heele aarde ad praedi•candum, als beschouwers zouden ze de waarheid overwegen en instudeeren om daarna van den overvloed
aan de anderen mee te deelen : contemplata aliis tradere,
en in alles zouden ze als herders beoogen het heil der
zielen ad procurandam . animarum salutem (9).
De vermaningen en voorschriften der constitutiën
klinken dan ook van af den beginne duidelijk en streng.
Laat ik een en ander aanhalen uit het gezaghebbend
wetboek. De toon is ernstig en gewichtig.
Op de allereerste bladzijden reeds die het eigen
doel der orde aangeven, wordt er op gewezen.
-

(9) Formulen overgenomen uit de eerste bladzijden - der
Constitutiën.
.
-
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« Wij verklaren dat onze orde hoofdzakelijk voor
de prediking en het heil der zielen is gesticht. » Dit meer
algemeene wordt onmiddellijk -duidelijker omschreven:
«. Onze orde werd van het allereerste begin voorname
lijk, essentieel en bepaaldelijk gesticht om te onderrichten . en te prediken óf om de. zielen te verlichten: en te
redden door de leering. en het predikambt » (!0)@.
Om die zending van « verlichten en onderrichten
door de leering en de prediking » te kunnen vervullen,
moet - diepgrondige studie voorafgaan. . ,
S. Thomas, de roem der orde en de , luister der
Kerk bepaalde het reeds : « Om anderen te onderrichten
i-n het goddelijke worden drie zalmen vereischt : de volheid der kennis, de bewijskracht en de,. zeggingskracht » (.11) . .
Dominicus, genie van wijsheid , en machtig organisator,. sloeg dan ook een grooten slag met. zijn nieuwe
stichting en zijn nieuwen vorm van • opvatting van het
kloosterleven. Niet zonder moeite gelukte hij er in zijn
geniale gedachte door te- .drijven. De '.omstandigheden
immers waren ten zeerste ongunstig, - Zoo juist had _het
vergaderd Concilie verboden nog nieuwe kloosterorden
te stichten. Doch de gedachte van Dominicus was de
gedachte van God zelf en God zelf wist . op' bovennatuurlijke wijze de menschelijke . omstandigheden . te
regelen volgens de schikkingen zijner Voorzienigheid.
Zijn . gedachte werd daad . en zijn orde droeg eindelijk
de hooge kerkelijke goedkeuring mee.. . .
Pater Mulder, S.. j., wijst treffend op de nieuwigheid en de voortreffelijkheid van Dominicus' werk (12).
« De nieuwigheid lag ten eerste in het feit • dat de
Dominikanen een. ander . doel hebben . dan . tot" nog . toe
religieuze orde ooit gehad had r zij zouden .het predikambt uitoefenen over . de . geheele wereld, niet op. het
gezag van den bisschop der plaats, .m.aar op dat van den
-

-

-

-

(10) Cfr..Prologus Cónstitutionum : « Declaramüs quod
ialiter ob praedicationem et animarum salutem
ordo noster spec
ab initio noscitur institutus. » -- « Ordo .noster -Praedicatorum ex
sua prima institutlone est principaliter, essentialiter et nominatim
institutus ad docendum et praedicandum seu iltuminandum et salvandum animas per doctrinam ét práedicátionis officium. )
(11) « Ad docendum alios in divinis tria requiruntur : scilicet, plénitudo - cognitionis, vis probandi et pronuntiatio. »
... _
Ia, IIae q. CXI a. 4.
(12) S. Dominicus en zijn werk. Maimberg, 1-916.
-

.

SINT DOMINICUS EN ZIJNE ORDE

521

Stedehouder van Christus zelf. » (Tot dan toe was de
praedicatio het uitsluitend voorrecht der Bisschoppen.)
« Maar om van die - oude gedachte een nieuwe en
práktische uiting te worden, moest de orde met middelen
worden toegerust, die even nieuw waren als haar doel
zelve. Daartoe behoorde op de eerste plaats de studie • ( 13) : die tot dan toe wel. door kloosterorden werd
beoefend,, maar nooit was voorgeschreven als- plicht
van staat... Bij de Predikheeren wordt de studie opgelegd door den regel - zelf, haar vruchten zijn derhalve
rechtstreeks bedoeld en voortvloeiend uit het instituut.
Het kan ons dan ook niet verwonderen dat de jonge
orde zoo spoedig een eerste plaats in de wetenschappelijke wereld innam ; dat men hare • jeugdige leden
aan alle universiteiten aantrof, vooral te Parijs ; dat zij
school maakte, een school, die onder de schutse van
den Aquiner nog heden de leiding heeft..van de katholieke wijsbegeerte en theologie. Glorieus is dit plan opgezet en triomfaal uitgewerkt ; men "-kan de annalen der
Kerkelijke . geschiedenis niet openen of men • vindt • er
Dominikanen die hebben uitgemunt in geleerdheid ; men
kan geen bibliotheek betreden 'of men treft er de ,werken van Dominicus' zonen in overvloed. De prediking
zonder voldoende kennis, de H. Stichter had het. zoo
goed begrepen, was minder dan niets. Hij wilde het
doel en . consequent wilde hij ook de middelen. .
Maar uit die verplichting van de studie,- door hem
zelf gewild en voorgeschreven vloeit een andere ingrijpende wijziging voort. Zooals dè oudere orden, zou
ook onder de ' Dominikanen scheiding zijn tusschen
« clerici » en « conversi ». Op de eersten alleen kon de
verplichting van studie rusten, de laatsten moesten zich
zelfs . niet. met wetenschap bezighouden. Vandaar eene
verdeeling van arbeid, die tot dan toe nog niet in den
religieuzen staat was doorgevoerd...
Een derde gewichtige nieuwheid, door de orde der
Predikheeren ingevoerd, was de « dispensatie » als middel van bestuur. Natuurlijk bestond de. dispensatie ook
wel. vóór.. den H. Dominicus, maar zij , was een daad
van barmhartigheid, door den overste aan. den onderdaan bewezen, wegens hoogen ouderdom of ziekten of
anderszins. Dominicus dorst.- het aan, die dispensatie
-

-

.

,

-

-

-

(13) Prius habuit studium cum religione .conjunctum. »
E. Humbertus.
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te maken tot een integreerend middelvan bestuur.» (14)
(Vooral ten voordeele van de studie zou de dispensatie
van vasten en. koorofficië moeten toegestaan worden.)
« Maar de belangrijkste var' alle nieuwigheden die
de orde invoerde, mag wel genoemd worden de wijze
van bestuur. Tot dan toe, zou men kunnen zeggén,
bestonden de orden uit een agglomeratie van kloosters.
Die kloosters kregen een eigen prelaat elk. Door het
< votum stabilitatis » kon de prelaat nimmer een kloos- .
terling van het .eerre naar' het andere klooster overbrengen:... Met dat « votum stabilitatis _ i heeft nu de
H. Dominicus geheel gebroken. Zijn orde is geen agglomeratie van autonome kloosters.' Men treedt de orde
in, niet het klooster ; men belooft gehoorzaamheid, niet
aan den prior localis, maar - aan-den magister generalis
(overste der heele orde),. Dominicus had een mobiel
leger noodig, eene militià, in strengeren zin, dan de
oudere orden ooit geweest waren. De Dominikanerorde
•is dan ook de eerste die als orde werd goedgekeurd.«
In dit opzicht vormen de Predikheeren dan ook de eerste
eigenlijk gezegde moderne, orde, naar wier voorbeeld
de latere orden zijn geconstitueerd of de oudere hervormd.» (15) ..
Dominicus' stichting was een totale omwenteling,
hij bracht een heel nieuwen koers in het ordeleven.
Hij verbond tot een harmonieus en vruchtbaar geheel wat tot dan toe afgescheiden was en wilde - dat
zijn orde beschouwenden actief tegelijkertijd zijn zou.
« Contemplata aliis tradere » is een , tweede leus der
orde. Het verblijf in het Cenakel gaat de geloofsverkondiging vooraf.
« Avant d'être apótre, le Frère-Prêcheur est ascète
et contemplatif. Ascète, il demande à la pénitence de
Ie purifier, de le préparer à la charité, de protéger et
de faire grandir en lui l'homme intérieur. Contemplatif,
dans le silence du cloitre, il demande á l'étude des
sciences divines, á la lecture assidue des livres saints,
á la prière privée et liturgique de remplir son Ame de
vie surnaturelle.
. Alors seulement il devient apótre.. La contempla-

-

-

-

-

-

-

(14) « In suo conventu Praelatus dispensandi cum Fratribus habeat *potestatem : in ^ his praecipue quae studium, vel
praedicationem - vel anirnarum fructum videbuntur impedire. »
Eerste bladzijde der 'Constitutiën.
(15) Mulder, S. J. : S. Dominicus en zijn werk.

SINT DOMINICUS EN ZIJNE ORDE

523

tion prépare l'action,. 1'alimente, la féconde ; 1'action,
selon la pensée de Ste Cathérine de Sienne, n'est qu'une
plénitude intérieure qui s'épanche. » (16)
Contemplatie : gebed en studie moeten de onophoudend vloeiende bron zijn van het apostolaat. Daarom zal in de orde aan gebed en studie de voorrang
worden toegekend. Omwille van het hoofddoel van dit
artikel houd ik me liefst enkel op het terrein der studie,
om de wetenschappelijke zending der orde te doen uitstralen.
De Constitutiën ook de oudste uitgaven zijn
formeel op dit punt. •
« De studenten wezen heel en gansch aan de studie
gewijd, zoodat_ze in den dag, des nachts, in 't klooster
of op reis iets lezen of overwegen, en trachten al wat
ze kunnen van buiten te onthouden. » (17)
Van in den beginne werd het beginsel aangenomen
en zelfs als gebod opgelegd dat de beste studenten voor
de groote. studies naar den vreemde zouden • gestuurd
worden.
De dispensatie wordt regel omwille van de studie
« De overste zal volledige vrijstelling geven aan de studenten opdat ze omwille van het officie of iets anders
niet gemakkelijk van de studie zouden afgetrokken worden of weerhouden. » (18) .Zoo zijn de professoren en
-

de studentes formales van bijna heel het officie in 't

koor ontslagen en vergenoegen ze zich met het privaat
opzeggen van 't officie.
Elk student zal zijn eigen cel hebben « waar hij
kan schrijven, lezen, bidden, slapen en zelfs 's nachts
waken met licht, als hij het wil, voor zijn studie. » (19)
Onmiddellijk na het klein noviciaat moet de novice
zich toeleggen op de studie (20).
-

(16) Bernadot : L'ordre des Frères-Prêcheurs. ,
( 17) « Studentes in studio totaliter , sint intenti . ut de die,
de nocte, in domo, in itinere aliquid legant vel meditentur, et
quidquid póterunt retinere cordetenus nitantur. »
(18) « Circa eós qui student totaliter dispensetur a Praelato
ne . propter officium vel aliud, de facili a studio retrahantur vel
im.pediantur. »
(19) « In cellis scribere, legere, .orare, dormire • et etiam
de. nocte vigilare ad lumen possunt qui volunt propter. studium.?>
:.. (20) « Declaramus. quod post professionem simplicem, novitii ad studia statien applicandi sunt. »
.
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De studie. niet behartigd wórden: met déti-' -r. ee t.
.inogelijken "ijver, ácriter . et per. severanter (21)
Zij die niet geschikt .:zijn voor -.. de - studie: moeten
-overgaantot• -den . staat • der s=leekebróedérs. (22)...
De Predik
heer heeft : zich ; meer toe :te - leggen - op
de.. studie dan andere kloosterlingen . (23)
Het officie moet gezongen: worden :kort en zonder
:traagheid om de studie niet 'te belemmeren.».. '(24)-..
Elk klooster moest een -doctor.: bezitten en - heel het
klooster, ook de prior, 'moest zijn lessen bijwonen. Zoo
degelijk , was . -in - de kloosters de studie en het onderwijs ingericht dat in meer' dan eéne un vers teitstad
het studiehuis der Dominikanen .. aanzien . werd . als een
faculteit .- der - Hoogeschool:
Caj eianus; de grootste verklaarder van S Thomas,
durft het aan te verklaren. dat clé Predikheer d-ie - da gelijks geen vier uren . studeeren zou, in . staat ,van - doodzonde zou- zijn een vrome overdrijving voorzeker, doch
die duidelijk wijst op den- ernst • en. den cultus die de
studie -in"" de orde moet hebben:
Mgr - Douais die heerlijk schreef over : I'organisalion des: études :dans t'ordré-. de S::.D órnigi ►ue,: . vat: -in één
woord het leven .van den Predikheer .samen.: « Le • FrèrewPrêcheur ' reste étudiant - "par profession -». - • .
De... beroemde :Pater -Liberátóre, S:.« J., caractériseert
heel- juist S. Dóeninicus'. horde - : :
La mission de 1'ordre de =S. Fran ois semble avoir
:

-
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;
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-

été surtout -pr.atique. Ais cóntrai-te la mission" dè S. Do.
i inique fut par-ticuii•èrement -spéculativé. 'File = coínsista.
.à : combattr.e - dans • "l'or.dre des .idées la :fausse ságêsse,.
-

. (21) Debet in professoriis non. imperfecte , sed , plene et
serio .vigere studium. ... Studentes debent acriter et .persev erantér
incumbere studio... In studio sint _plus - solito diligentes. »
(22) « Fratres qui' inepti sunt ad studia trarisferantur ad
statuur . Fratrum conversorum. »
(23) Praedicatores verg ,plus, oportet studio vacare quam " alios religiosos: » (B. Humbertus:)
(24) . « Declaramus quod , divinum . officium " debet ::cantari
devote.:., . breviter, .hoc est: distincte,_ expedite et non ni nis tnórose. Debet etiám dici succincte:... ne fratrés " devotionem ::am t^`
tont,. et -, ne , et am .; studium. impediatur.....'»
« Dans - ce passage, les Constitutións 'ne roettent ,pas l'etude
au-dessus de la priére , elles lui sacrifient seulement la Iongueur
exageree de celle-ci. Il est' préférable en .effet, d'avoir .Un' office
bref avec l'étude qu'un office long, mais qui empêche d'ëtudier,
et sela á cause des nombreux avantages de I'étude. » (Bernadot, o. c.)
,

-
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-a tr-availler pour 1'explicatidn et l'affermissement de la
saine doctrine, à repousser les erreurs... C'est pourquoi
il saisit l'arme de la science- et -mérita le nom de Chérubin... Aussi .vóyons-nous la Sainte Eglise, tandis qu'à
la fête de- S. Francois elle nous fait demander - de mépriser comme lui les biens terrestres : tribue nobis ex
ejus imitatione terrena despicere, à celle de S. Dominique nous engager à rendre gráce - à Dieu pour le * don
qu'il nous a fait de ses doctrines : Deus, qui Ecclesiam
tuam Beati Dominici, cónfessoris tui, _illustrare di.gnatuses meritis et doctrinis...
L'ordre de S. Dominique fut dans les sublimes
-desseins de Dieu établi comme le rempart de la science
.-catholique. » (25)
Ter bevestiging ware hier nu heel de geschiedenis
van S. Dominicusorde in te lasschen : een reuzenwerk.
.Ik signaleer enkel eenige sommiteiten, eenige « initiateurs », eenige diensten zoo voortreffelijk dat ze ten
-eeuwigen dage dienen verheerlijkt (26). Men vergeve
me den kouden, onvolledigen cataloogvorm:
Schriftuur. • Van 1236 af schrijven de Domini-kanen de eerste Correctoria Biblica, door de éeuwen
heen en door de huidige "critiek vooral voortgezet. Hugo
a S. Caro schreef rond 1250 de eerste Concordantiae
-biblicae. Een 500 kloosterlingen, zegt men, werkten eraan mee. Dezelfde Cardinaal gaf omstreeks dien tijd de
eerste volledige Commentaar op de -heele Schriftuur. Dominicus was de "eerste dié aan het pauselijk hof de Brieven van S: Paulus verklaarde : Van dan af- dagteekent het
eervol -ambt; nu nog ten dagé dom'inikaansch, van Magi,ster sancti Palatii. De Catena aurea van S. Thomas blijft
een meesterwerk zonder weerga. De . eerste Introductio
in Sacram Scripturam is te. danken aan fr. Joannes van
Raguse. De eerste vertalingen van den Bijbel in de ge•spróken taal zijn het werk van Dominikanen. Hierin
schitterden Sanctes Pagnini (de eerste na den • H. Hieronymus) Marmochini, Jacobus a Voragine, Joannes van
:gelach, Augustinus Giustiani (opende in de universiteit
van Parijs den eersten* officieelen cursus van
:hebreeuwsch) .
Het bijbelsch orientalisme heeft zijn ontstaan . te
-

.
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-

-

(25) Aangehaald door P. Bérthier, o. p., in La -Revue
Thomiste, 1893:.
(26) Cfr. Revue Thomiste : P .Berthier : Pour la. fête de
S. Dominique. 1893.
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danken aan fr. Raymundus Martin. Zijn Pugio ƒidei blijft
nu nog 'een meesterstuk. Fr. Riccoldo da Montecroce inaugureert de bijbelsche ethnologie en Wansleben "de.
egyptologie. In 1236 reeds- had de provincie van het
Heilig Land in ieder harer kloosters een studium lin-

g uarum.

In de Nederlanden werd de eerste Roómsche Bijbel
uitgegeven door den kanunnik van Winghe, in. dezen
arbeid bijgestaan door Peter di Corte enden dominicaan.
()odevaert Stryroide, doctor van Leuven.
Moet ik wijzen op de lichtbaak van bijbelweten
schap van heden in de befaamde bijbelschool van jeru-^
salem onder de leiding van P. Lagrange, geholpen door
beroemde ordebroeders als P. Vincent, P. Abel, R.
Dhorme, P.. Jaussen, P. Scheil, die standaardwerken
leverden met goud békroond ? Kan er een tijdschrift
vergeleken bij de dominicaansche Revue biblique ?
Godgeleerdheid en Wijsbegeerte. Overbodig hierop.
te insisteeren. Op dit gebied_ zijn de Predikheeren ongetwijfeld de groote meesters : ze _ hebben school gemaakt. Als twee schitterende lichten stralen over heel
de wereld met hun genie : Albertus de Groote en Thomas van Aquino, roem der orde, luister der gansche
Kerk. S. Thomas' wijsbegeerte bekleedt _den eersten
rang, en tot officieelen Patroon der Universiteiten, colleges,_ seminariën werd S. Thomas uitgeroepen door
Leo XIII. Meer dan ooit wordt in de moderne wereld
weer naar zijn licht opgezien : Als om strijd _wijzen de
Pausen en de Kerkvoogden er naar als naar de eenige:
redding in den wervelwind der. ontelbare hedendaagsche
systemen. ..
S. Thomas is zonder weerga ; « de geleerdste der
heiligen, en de heiligste der geleerden » .gelijk een Paus
hem noemde.
.K Het werk van Albertus vormt een encyclopedie,
zoo reusachtig als de middeleeuwen er geen tweede
kunnen aanwijzen. ' Zoologie, botaniek, mineralogie, alchimie, aardrijkskunde, sterrenkunde, geneeskunde waren
even zoo veel wetenschappen, waarop hij zich met opmerkelijken speurzin had toegelegd en daarbij niet zelden resultaten had verkregen, die niet alleen in . zijn tijd
verbazing wekten, maar ook thans nog worden erkend
-en . gewaardeerd. » (P. Meyer)
Vincentius van Beauvais schept de eerste, breedste
en meest logische Encyclopedie in zijn. Speculum ; Ray-

SINT DOMINICUS EN ZIJNE ORDE

527

rnundus van Pennafort stelt de eerste verzameling op
der Pauselijke Decretalen. Melchior Cano is als de
:stichter der Loci theologici. In de mystische theologie
-zijn: er weinigen zoo beroemd als Tauler,. Suso, Ludovicus van Grenada, Catharina van Senen. En wie kent
de namen niet van Cajetanus, de gebroeders Soto, Capreolus, Antonius, Joannés van Torquemada, Silvester
Ferrariensis, Joannes á S. Thoma, Noël Alexander,
enz., enz. Uit de laatste tijden dienen genoemd de magisters Gatti, Luidi, Zigliara, Gonzalez, Lepidi, Dum-mermuth . .
In den allerjongsten tijd moet aangestipt :
In 1890 werden aan de orde door 's Pausen bemiddeling de faculteiten van Philosophie en Theologie
aan de universiteit van Freiburg toevertrouwd.
In 1910 kwam, op aandringen van Pius X, het centraal-studiehuis, het Collegium .Angelicum te Rome tot
stand, - terwijl aan de universiteiten van Manilla - en
Washington het Thomisme bekwame vertegenwoordigers telt.
Sinds 1894 werd in de universiteit te Amsterdam
een leerstoel van Thomistische wijsbegeerte opgericht,
sindsdien met eere bezet door P. De Groot. (t 1922.)
De thomistische- leer vond de welsprekendheid ten
haren dienste in den persoon van Lacordaire, Monsabré,
011ivier, Etourneau,... en sedert verscheidene jaren
Janvier in de Notre-Dame van Parijs.
Een grooten dienst werd aan de wereld bewezen
door het ruimer verspreiden van- Sint Thomas' - meester.lijke Summa, die voortaan ook door keken zal kunnen
geraadpleegd en bestudeerd worden. P.Pègues,o.p. geeft
zijn Commentaire franfais littéral . uit, waarvan . reeds
ruim een dozijn zware boekdeelen verschenen, alsook
zijn Catéchisme de la Somme, waarvan zooeven het
tweede - deel in 't Nederlandsch verscheen.
Nog vele namen waren te noemen onder de
levende ordeleden die den grooten Meester ir! eere
houden «en . zijn grooten naam zelf eer aandoen.
Hier ware het de plaats om te wijzen op de oorspronkelijkheid der Dominicaansche mystiek, op • haar
intellectueel en theologisch karakter, op hare blijheid, op hare breedheid.
Op voortreffelijke wij-ze werd dit gedaan in de
prachtige jonge dominicaansche revue : La Vie Spirïtuelle (No. van Aug.) . Dit artikel is , te verkrijgen' in
-

.

-
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afzonderlijke brochuur onder den titel : La spiritualité
dominicaine.
;
Geloofsverdediging.. De verdediging des Oelóofs had
de orde doen ontstaan. Dominicus was , een prachtig. en
machtig Geloofsverkondiger en verdediger. Heel de: geschiedenis door zou -de orde vooraan in 't gelid staan.
Dominicus streed tegen. de Albigenzen, «. propughans fidem et . expurgans hceresim' ». .. .
Zijn zonen waren. de eerste' pauselijke Inquisiteurs
in Languedoc en Lombardije.
.
Hevig was hun strijd tegen de Mooren en de Joden
in Spanje...
..
.
Raymundus Martin . schreef zijn Pugio fidei en
.s. Thomas zijn Summa contra Centiles.
Ze strijden tegen Wïcle f . De geschiedenis der . Boheemsche ' ordeprovincie . van 1420 tot -1440 is . als 't
ware een fragment. van een martyrologium. Het Dom!nicanenklooster te. Praag,_ , waar een honderdtal. reli-.
gieuzen,. ook van . buiten, waren bijeengevlucht, werd
in brand gestoken, waarbij de bewoners in de vlammen
omkwamen ; te Pisek -werd het klooster door de- Hussieten, -overvallen en werden 44 paters levend verbrand.
Alleen de orde van S. Dominicus verloor,-in dien vreeselijken strijd een twintigtal kloosters en . omstreeks
driehonderd. leden.. :
Ze strijden tegen Luther : De strijd wordt geopend
door Tetzel, Sylvester . Prièrias, Kardinaal Cajetanus,,
P. Hoogstraten, Conrad Kóllin, Arnold van - Tongeren,,
P. Xgnties Host. van Romberg, Ambrosius Catharinus, enz. .P. Eustachius . was een . der , eersten, zoo niet : deeerste Nederlander, die tegen Luther in 't. strijdperk trad. Hem volgden P. - Joannes van den.. Bundere, een grootkanselredenaar en- tevens een degelijk theoloog, wiens
werk tegen Luther en Menno: dikwijls herdrukt werd,.
P.. Petrus De Backere, wiens beeld de Calvinisten ., uit
haat in effigie verbrandden, P. Antonius . Ruyskensveit,.
aanvoerder zijner ordebroeders in . de dagen van den.
hevigsten strijd. Onder de Brielsche .Bloedgetuigen, wiernamen in het Roomsche. Martelaarsboek zijn opgenomen
telt -S. Dominicusorde eenharer leden, den H. joannes .
van Keulen.
err
Ze strijd-en tegen: het jansenisme : P. + Ale
xand
-S-ybille, P. Bernard Gpyard, -P. Francois Vermeit, P. -Vin-.
cent Baron, P. -Van Bilsen. .
.

.
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Ze strijden tegen het Gallicanisine :- P. Harney du
Jardin, Janssens Elinga.
.
« De storm sloeg over naar België en- Nederland,
waar de Jansenisten en Gallicanen vele geestverwanten
té1den. Hier stuitte bij echter op den 'onwrikbaren tegenstand van verscheidene onverschrokken voorvechters
onder" de seculiere en reguliere geestelijken. De orde
van S. Dominicus nam daar waardig deel aan ; zij wierp
mede een dam op tegen de vloedgolf die het Roomsche
Vlaanderenland dreigde te overstroomen. Aan de Leuvensche universiteit, waar de strijd het felst was, telde
de orde in die dagen eene reeks van hoogstbekwáme
kampioenen, die met hart en ziel aan Rome waren verknocht, o. a. P. Thomas Leonardi, P. joannes"Daube-rmont, P. Martinus Harney, P. Hieronymus 't Seraerts,
P. Hyac. du Mont, P. Fr. - Van Enghien, P. Fr. van
Ranst ; verder te Antwerpen : P. Heftriéus van Hedich,aijzen, P. Hyac. van Huysen, P. Norbertus van Bilsen ;
te Brussel : P.* Gundisalvus de Hondt ; te Brugge : P.
Janssens Elinga, P.. Bern. de Keyser ; te Namen- : P.
Stephanus du Pont ; te Maastricht : P. Matth. Dolmans;
te Gent : P: Lud. Meyere en P. Thomas - du" Jardin, enz.
Toen Kardinaal Cibouit naam van Paus Innocentius XI aan P. Daubermont vroeg, wat hij na zooveel
zwoegen van Zijne Heiligheid als belooning wensch•e,
antwoordde de nederige kloosterling : « Niets= anders
dan den pauselijken zegen • om goed te sterven ».
(P. Mèyer.) . .
Zij streden tegen het Josefthisme moedig . trad
vooral op P. Vincentius Herffs, regent . onzer kloosterschool en hoogleeraar aan de Leuvensche Universiteit.
Zij strijden tegen de moderne aanvallen met voorbeeldigen heldenmoed : P: Gatti met zijn-Institutiones
apologeticae-polemicae, . P. De Groot met zijn Apologetica de Ecclesia catholica en andere werken ; Zigliara
met zijn Propoedeutica ad sacram theologiam. Nieuwe
banen voor de apologie opende de beroemde Kanselredenaar Lacordaire. P. Monsabré, P. Didon, P. 011ivier,
P. Janvier, hebben door hunne conferenties over . het
Katholieke dogma en de Katholieke moraal toegang - gevonden tot harten - die van eiken godsdienst waren
vervreemd. Twee hoogstaande tijdschriften - slaan als
scherpe zwaarden : de Revue Thomiste en - de Revue des
Sciences philosophiques et théologiques, waaraan , een
staf van kloeke medewerkers is verbonden die naam
-
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hebben in de wetenschappelijke * wereld als Coconnier,
Gardeil, Schwalm, Poulpiquet, Hugueny, Hugon, Gar=
rigou, Pegues, enz., enz.
« Conferenties te Munthen voor een geletterd publiek gehouden, waren P. Wéiss (leeraar aan de univer;
siteit , te Freiburg), aanleiding en grondslag voor eer'
standaardwerk waardoor hij zich in de apologie van
den tegenwoordigen tijd een eerste plaats • verzekerde:
Apologie des Christentums (7 deelen).• ..
In Holland hebben de Paters een prachtige en
krachtige actie ingezet onder de Protestanten. « In dé
oude Dominicaansche Kerk van Leeuwarden vergaderen
wekelijks meer dan 1500 protestanten om er de conferenties onzer Paters te volgen,.: niet uit nieuwsgierigheid, 'doch uit belangstelling. Een dergelijk- feit doèt
zich • voor te Amsterdam ' en te Zwolle. In deze laatste
stad heeft men den eerst bepaalden tijd der conferenties
snoeten verlengen. 't Geschreven woord zal weldra 't
gesproken woord komen aanvullen. In andere klooster-:
steden als Huissen, Olst, Deventer., Nijmegen worden_
door Dominicaansche professors lessen van godsdienst,'
maatschappijleer, staathuishoudkunde, wijsbegeerte,
mystiek gegeven : zegenrijk apostolaat onder een vernieuwden -vorm. »
In Engeland is de Dominicaansche bedrijvigheid
voorbeeldig. Lectures en conferenties oefenen er èen
machtigen invloed uit ook onder de protestanten.
In Frankrijk wordt reuzenarbeid verricht. De geest
van Lacordaire leeft voort in 't . jong geslacht. Sertillanges, Mainage, Giflet, Noble, Janvier, Hébert, Kuhn,
enz., treden op als baanbrekers op alle gebied: Heel
Frankrijk door weerklinkt hun welsprekend woord, en
hun degelijke geschriften bestendigen hun actie. Een
bieënzwerm kan niet bedrijviger zijn.
De wetenschappelijke prestatie der Dominicanen is
bewonderenswaardig. Mag ik eenige der tijdschriften
noemen onder hunne leiding uitgegeven ?
La Revue biblique : hoog-wetenschappelijke waarde, 't grootst en degelijkst tijdschrift over Bijbelstudie
van heel de wereld.
La Revue thomrste : philosophisch en' theologisch,
zeer ernstig.
.
,

-

-

La Revue des sciences philosóphïques et théologïqués:
hoogst belangrijk om zijn chronieken en overzichten;
Rijke documentatie. .
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La Revue des Jeunes : een pracht-orgaan, staat in
hoog aanzien en oefent een overgrooten invloed uit.
La vie spirituelle : levert maandelijks allervoortreffelijkste studies over mystische theologie.
Onze Jeugd : gewijd aan de verstandelijke en zedelijke ontwikkeling en vorming der Vlaamsche Jeugd,
met de medewerking van de beste intellectueele krachten van Vlaanderen. .
Reeks vlugschriften van C eloofsverdediging, " en Les
Tracts de la Soci:té d'études religièuses.
Worden uitgegeven in de Geloofsverdediging,. hoewel niet rechtstreeks onder hare redactie staande:
Ons Geloof en Pastor Bonus : het hoog geëstimeerd
maandschrift der geestelijken en intellectueelen • van
Vlaanderen (hoofdredacteur : E. H. Van Tichelen).
De Gids •op maatschappelijk gebied : een model in
zijn soort (hoofdredacteur : E. H. Floris Prims) .
« Daar het. hartstochtelijk winstbejag en de overspannen bedrijvigheid in den strijd om het bestaan aan
de groote menigte geen gezette studie en rustig gepeins
van de geloofswaarheden gunnen, en voor velen de
gang naar de Kerk, waar conferenties worden gehouden, te zwaar en te moeilijk valt,. hebben, eenigé ondernemende Dominicanen van het Sint Paulusklooster te
Antwerpen éene. vereeniging tot Geloofsverdediging gesticht, die zeer practisch ten doel stelt door populaire
tractaten, vlugschriften, en tijdschriften het godsdienstig
bewustzijn bij het volk te verlevendigen en de geloofswaarheden zoo bevattelijk mogelijk te verklaren en te
verdedigen. Een apostolaat waarlijk in Paulinischen
geest : Predik het woord, dring aan, tijdig, ontijdig.
Een tegengif bovendien, want het is geen geheim, dat
ongeloof en zedeloosheid met behulp eener veile . pers
doordringen in fabrieken en werkplaatsen, in de hutten
der -armen, in stegen en sloppen. Waar nu de kinderen
der duisternis hun onkruid zaaien,. daar trachten dekinderen des lichts. het goede zaad met volle hand . uit
te strooien. Aldus leeft de geest voort van den H: Dominicus, die den eeretitel draagt van : Strenuus fidei
defensor, wakkere verdediger des geloofs, » (P. Meyer.)
De Geloofsverdediging van Antwerpen is een
brandpunt geworden van hooger degelijke Vlaamsche
werking. Tot het volk richten -zich : De Ster, De Waarheid ; tot de meer ontwikkelden : de reeks vlugschriften ;
.tot de Vlaamsche studeerende Jeugd.: Onze Jeugd ; tot
.
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.het werkvolk : De Vlaamsche: Werkman ; tot de geestelijkheid en de. ontwikkelde leeken : Ons Geloof en Pastor
Bonus ; tot de sociale werkers : De Gids op maatschappeliek gebied. Ter aller beschikking staat een prachtige
Apologetische en Sociale Bibliotheek en een -rijke- Documentatiedienst. Eiken winter worden ook in. de School
van Hooger Godsdienstonderricht (vertakking der Ka,
tholieke Hoogeschooluitbreiding) wetenschappelijke
Qodsdienstcon f erentiën gegeven. De Paters . zijn ook
werkzaam als lesgevers in de Hoogeschool voor Vrouwen, (die vooral door hun toedoen -werd gesticht), in
-de Volkshoogeschool en waar hier, waar daar op aanvraag. Een allerverdienstelijkst apostolaat: Profane wetenschappen. Een woordje ook over de
Pro
profane wetenschappen. Hoewel hun studie , eerst en
vooral slaat op de goddelijke wetenschap werd ook de
profane wetenschap, in den dienst van de hoogere wetenschap, beoefend en mag de orde roemen op • allerverdienstelijkste . baanbrekers ook op p. -.rofaan-weten:schappelij k gebied. S. Thomas op 't einde van zijn
leven werkte, terwijl hij zijn Canticum canticorum verklaarde, aan een tractaat over de -waterleiding. Albertus
de C rooie was - een profeet op zuiver-wetenschappelijk
terrein : • een hoog-geleerde en een uitvinder. Hij schreef
-zelfs een tractaat over de Perspectief. Joannes Schwarz
of Niger stelde de eerste hebreeuwsche grammatica op.
De ware -uitvinder der luchtballons was Pater Callien.
In • zijn boek : L'art de naviguér dans les airs (1757)
voorziet hij het vliegen en legt reeds de regels ervan
uit, dertig jaar voor de proefnemingen der. gebroeders
Montgolfier. P. Ciacconio was een der eerste paleontologen : hij bezat een merkwaardige verzameling van
fossielen. F. Ignazio Danti is vermaard om zijn mathematische, sterrekundige en aardrijkskundige kennis.
Was fr. Diego Deca de «eenige en , onvermoeibare
verdediger van Columbus niet ? De groote ontdekker
getuigde zelf dat de . Spanjaards. America aan de Dominicanen verschuldigd zijn. .
In de archeologie stonden ze vooraan.
In de kunst bekleeden ze een eereplaats die door
niemand zal geloochend worden :
Als bouwkundigen : fra Sisto en fra Ristoro die
de Bargello en Santé Maria Novella bouwden te Florentië, de Minerva te Rome. Fra Gioconde bouwmeester
van 't justiciépaleis te . Verona, de oude Notre-Dame
-
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brug. te Parijs, de Fondaceo der . Duitschers: te Venetië,.
enz.:. P. Marchese geeft de - namen 'op van vijfenvijftigdominicaansche bouwmeesters, en zijn. lijst is - onvol-.
ledig.. .
Als schilders.: de onsterfelijke fra Angelico,- %fra_
. .
Bar:tolomeo,. fra Benedetto, enz..
. Als glasschilders : de gelukz. Jacobus var! Ulmen Fra Marcellat, uitstekende meesters in het vak.
Als miniaturisten : fra Benedetto (Angelico's broe.
der) , en fra Eustachio, enz.
Als, inlegger (.rnarqueteur) : fra Damiano, in die:
kunst misschien de grootste.
.
,Als beeldhouwers : fra Guiglielmo. da Pisa die meewerkte aan het grafmonument van den : H. Dominicus
en den voorgevel van Orvieto, en fra Jacopo Talenti
die ook de bouwmeester was van- Cappellonne degli.
Spagnoli van Florentië. , Een der voornaamste werken over de muziekkunst
in - _de XIIIe èeuw : Tractatus de Musica, is te danken
aan Pater Hieronymus van Moravië. . .
. Enz: Enz. De verdere opsomming ware al te droog:
en te vervelend. Talrijke enzeer eigenaardige wetens-waardigheden . staan opgeteekend ' in de ..Memorie van
Pater Marchese. Het zou nu al te veel lijken op een
pro-domo moesten we . heel die merkwaardige - en zoo..
weinig bekende lijst aangeven hier (27).
• :. De bedoeling was enkel aan te toonen dat de orde
van S. Dominicus een wetenschappelijke zending heeft,
vervuld in de , geschiedenis. Het boven even aangestipte
moge volstaan om het te bewijzen.
-. Op . den tegenwoordigen tijd wijzen we niet in 't
to jzonder omdat hij beter bekend is en om de beperking
van plaatsruimte in dit tijdschrift. ..
Paus Honorius III, :die de orde goedkeur-de., schreef
profetisch neer =in zijn Bulle : « Wij., overwegende dat
.de broedersuwer orde de. kampvechters van het geloofen -ware lichten der wereld zullen zijn, bevestigen uwe,
orde. » Benedictus XV, dien tekst aanhalend in zijn
huldebrief, voegt ér-aan toe : « Hoe - waar dit getuigenis
:was, bewijzen klaarblijkelijk de feiten die sirids dien.
tot op onze dagen hebben plaats gehad. » .
- Een aureool van schiterenden . glans - en onsterfe--.
lijken roem . omkranst het heerlijk 'week-van.: Domi:nicusF
,

-

-(27) Cfr. Revue Thom- iste, .1,898:
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en zijne glorieuse orde, en te recht mocht zij jubelen
bij dit eeuwfeest. Zij heeft een grootsche zending vervuld in C ods H. Kerk. Van Franciscus en zijn zonen is
de bruid : de armoede. Van Dominicus en zijn. zonen
is de bruid : de Waarheid. Zij hebben de waarheid liefgehad en als trouwe apostelen hebben ze de waarheid
verkondigd en verdedigd. • .
Met den wensch door Z. H. Benedictus XV in zijn
encycliek uitgedrukt (28) mogen wij dan ook besluiten:
« De Dominicaner-orde, gij begrijpt het,- is niet
minder noodig op onze dagen dan in dé dagen van den
Stichter. Wat zijn ,ze talrijk tegenwoordig zij die, beroofd van het brood des. levens, t.t.z. van de hemelsche
Zeering, van verzwakking bijna omkomen ! Wat zijn ze
talrijk zij die, bedrogen door den schijn van waarheid,
van het geloof zich . laten verwijderen door de groote
verscheidenheid der dwalingen die heerschen ! Willen
de priesters op doeltreffende wijze . in al de behoeften
van die zielen voorzien door het ministerie van het goddelijk Woord, hoe moeten ze dan zelf ijver voelen voor
het heil van den naaste, en solied onderricht zijn in de
wetenschap van het goddelijke ! Al die kinderen immers
moeten teruggebracht worden in den schoot van den
Vader van allen.
De Dominicanen hebben dus als 't ware een veld
zonder grenzen om er hun nuttig apostolaat uit te oefenen ten voordeele van 't algemeene welzijn. Aan al degenen die, gelijk wie ze zijn, dezen levensvorm hebben
omhelsd, bevelen we, bij dit eeuwfeest ten zeerste aan,
hun leven te vernieuwen volgens het toonbeeld van hun
heiligen Stichter... Dat de zonen der eerste orde, gelijk
het natuurlijk is, daarin de anderen overtreffen : met
meer ijver nog zullen zij zich wijden aan de prediking
van het woord Gods, opdat in de harten der 'menschen
toeneme de kennis en de beoefening der waarheid. »
Geplaatst als een verlichte stad boven op een berg
in 't midden der Kerk strale S. Dominicusorde haar licht
uit, afstraling van het eeuwig licht, en dat velen uit de
duisternis komen tot het licht en uit de dwaling tot
de Waarheid opdat ze « niet langer putten graven die
geen water houden ».
-

-

PATER PAUWELS, 0. P.
(28) Aug. 1-921.
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ST-THOMAS EN ITALIE

(

1

)

Thomas . is - door . de Danteviering, . die . nog versch
in ons geheugen ligt, opnieuw zOó nauw met den • dichter, dien hij verwekte en voedde, in verbinding gebracht,
dat niemand mij misduiden mag, van - Thomas' lof met
Dante te beginnen. . . .
Het heugt u uit. uw genot van de Divina Commedia,
hoe de « altissimo poeta » aan de . zij van Beatrice opzweeft door de stralende sferen van het Par-adiso- en,
voor hij het zich bewust is, den zonnehemel binnen
gaat.
Geen kunst, vernuft . of ondervinding zoo getuigt de . dichter stelde hem . in staat, de klaarteglanzen van dat zon-inwendig weer te geven, maar zóó
hevig werd zijn geest er . geboeid door liefde tot de
bovenzinnelijke kennis, dat zelfs Beatrice er in zijn geest
om verduisterd werd :
-

E di tutto il mio amore in lui si mise,
Che Beatrice eclissó nell' obblio.

(Par. X. 59-60.)

Dit mishaagde haar niet, maar zóódanig lachte zij
erom, dat de schittering van . haar lachende oogen. :
lo splendor degli occhi suoi ridenti, zijn verzamelden
geest op verschillende dingen richtte.
En als een krans om de klare maan, zoo 'zag
Dante rond zich en Beatrice een kring van levende
lichten komen, die nog zoeter waren van geluid dan
glanzend van klaarte.
Zij geleken een dansrei van jeugdige vrouwen, een
guirlande van bloemen ; en één der zonnen naderde
Dante, om verklaring te . geven, wie hij was : .

Jo ƒui degli' agni della santa greggia
Che Domenico mens per cammino,
U' . ben d'impingua se non si vaneggia.
Questi, che m'è a destra pui vicino
Frate e maestro fummi, ed esso Alberto
Fu di Colonia, ed io Thomas d'Aquino :
,

(1) Feestrede gehouden op St-Thomasdag. 1922, in de
Hoogeschool voor Vrouwen te Antwerpen.
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« Ik was een lam der heilige kudde, door Domi-nicus gedreven langs de baan, waar men oprecht ,bedfijt
-als men in de ijdelheid niet valt. • :
« Deze aan mijn rechterzijde naast mij was mijn.
broeder en meester : 't is Albrecht van Keulen ; ik ben
Thomas: , van Ac uinó. » (:Vert. , " Haghebaert : Par. X.
94-99.)
Z&5 openbaart zich =- eindelijk " de H. Aquinér aan
-den dichter, die hem van meet af tot zijn ongenoemden,
onzichtbaren gids heeft gekozen — Thomas : een lam,
-een fbloèm, éën zon, - ja de - eerste - van -- -de tweemaal
twaalf . zonguirlanden, die in -de stralende ° zonnesfeer
zich verlustigen in den aanblik van de Sancta Theologia
onder 't " beeld van de • glimlachende Beatrice.
Zoodra Dante Thomas vindt, ziet hij licht en nog
eens 'licht; Zijn beelden van reinheid en glans vallen
samen:° Zelfs 'zijn geestelijke vader : -Sint Dominicus,
hëët een schitterend licht : -.
-

-

-

Di cherubica 'luce uno splendore,
zoodat - we ook hier de zon van Thomas door
de ster van Dominicus gebaard zien :. sol de stella.
Het blijft een opmerkelijk verschijnsel, dat de klare
aanschouwing der goddelijke dingen,, de hoogste en
heiligste wijsheid geregeld • met "alles, »wat de aarde
aan reins en. onaardschheid kent, wordt uitgedrukt. De
zuiverheid van- de schouwingen postuleert de zuiverheid
van het oog, . neen van den heclén mensch. 'Want de
lamp van ons lichaam is ons oog. En als ons oog zuiver
is, dan zal ons heele lichaam verlicht zijn =-- leerde
Christus (Matth. VI, 22), die het heele geheim van de
verheven Godskennis ontsluierde met deze wet : « Zalig
de zuiveren van hart, want zij zullen God zien ». . .
Thomas heeft, gedurende zijn heele leven van
bijna vijftig jaren, God gezien, omdat hij een zuivere
van hart was-; en de omvang, de diepte, de zekerheid van
zijn kennis der goddelijke dingen werden wijder,. dieper
en vaster naarmate -hij met de -jaren groeide in onaardschheid. De -mate van -zijn intellektueele nadering
tot God was -evenredig aan zijn ontheffing van het aardsche en lichamelijke. Voller stroomde God bij hem . binnen, naar gelang hij leeger werd van de wereld. De zon,
waarmee - de- christelijke kunst- hem -afbeeldt,. ' de zon op
zijn hart, beteekerit niet alleen de klaarheid van zijn
-

-

,

-

-
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wetenschap, maar ook den oorsprong daarvan : zijn
verhevenheid boven alle aardsche nevelen en dampen.
. Daarom heet Thomas een + Engel, de Engel der
school, de Doctor Angelicus en het is een beschikking van de Voorzienigheid, dat dezè engel van leer
en leven . het hoog model werd voor het penseel van
zijn lateren broeder, dien anderen engel van den Dominikaanschen hemel, fra Angelico. Had Orcagna in
zijn gewelffresco's van de Strozzi-kapel 'te Florence den
heiligen Thomas symbolisch benaderd, toen hij hem
viervoudig weergaf als de verpersoonlijking van .de vier
kardinale deugden :.fra Angelico rekonstrueerde intuïtief
met den scherpblik van een kongenialen engel-broeder
het portret van den Aquiner, niet ééns, maar in een
dozijn van zijn werken.
Hij schildert Thomas met zijn doordringenden, in
God verloren blik onder de heiligen van zijn groot
kruisiginsfresco in San Marco ;
hij geeft hem als- leerling van Albertus den - Groote,
en, in pendant, als eigenmachtig Magister van de Parijsche hoogeschool ;
voor de beeltenis van Maria flankeert Thomas nu
eens zijn vader Dominicus, dan weer zijn evenknie in
't rijk des geestes, Sint Augustinus
op de stralende Maria-kroning van het Louvre zien
we hem in gesprek met den heiligen Lodewijk van
Frankrijk ;
en schitterend als een zon, ja als een engel van
licht laat fra Angelico den Angelicus met _ een dantesken
krans van heilige kloosterlingen, over een b.ebloemden
grond, het Paradiso binnenzweven.
Zóó heeft de zalige schilder vooral den zuiveren,
den onaardschen Thomas getroffen, om 't aan andere
kunstenaars over te laten, minder intens, minder ascetisch, maar intellektueeler en meer cerebraal de wetenschappelijke triomfen en den wijdstrekkenden invloed
van den meester voor - te stellen.
Wij komen daar op • terug, maar voor we den geleerden herdenken, willen we ons den mensch, den heilige scherp voor den geest plaatsen, « den goeden
frater Thomas », il buon ƒra Tomrnaso, zooals Dante hem
met' een teeder accent heeft genoemd.
Voor hem, die door. het land van Thomas, Italië,.
reist, bestaat daar bijna geregeld aanleiding toe _---- en
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niet alleen door het werk van den zieleschilder Fra
Angelico.
Er is geen stad of dorp, geen Apennijnendal- of
bergentop van dat betooverende land, die _niet door
den voetstap of het woord van een heilige gezegend is.
En onder die talrijke heugenissen aan Gods beste vrien•Jen nemen die aan Thomas van Aquino. een boeiende
plaats in. Wanneer ik daar iets van ophaal, dan is het
minder, om mijn altijd gereede mijmeringen over het
poëtisch Italië den vrijen loop te laten, dan wel om
.de figuur van onzen vereerden heilige al pel grimeerend
en verhalend voor u te doen oprijzen.
-

-

-

Het zal mij altijd als iets onuitsprekelijk schoons
blijven heugen, hoe ik eenmaal, van Rome uit, door
het gelukkig Campania felix Cainpania reisde in
de richting van Napels. Die streek behoort door haar
gigantesk panorama van rotsgrauwe bergen en vruchtbare vlakten tot de bekoorlijkste van Italië. Er is een
onophoudelijke wisseling van vergezichten in allerlei
tonen en tinten, van het diepste grijs tot het juichendste
groen, met het eeuwig spel van zon en schaduw over
-le matelooze bergflanken. Daar in dien hemel- op aarde
werd. Thomas uit 't grafelijk geslacht der Aquino's geboren op den burcht die de Rocca Secca bekroonde
en die er nu nog als een ruïne, met klimplanten overwoekerd, is te zien. De plaatsnamen Aquino, Rocca
Secca, Piperno, Cassino, die we in 't hart van de Terra
di Lavoro hooren weerklinken, vullen de ziel met -een
vreemd en streelend heimwee naar die romantische tijden van het begin der XIIIde eeuw, toen de woelige
wereld zwanger was van grootsche gedachten en daden,
toen het universitaire leven onder pausen als Innocentius III en Honorius III in een levenskrachtig élan ontbloeide, toen de machtige Orden van Sint Franciscus
en Sint Dominicus haar apostolaat waren begonnen,
toen allerwege de heldengestalten van mannelijke en
vrouwelijke heiligen ontloken, toen een heilig idealisnié
de ridders vervulde voor toernooi en kruistocht, toen
de troubadourspoëzie voortvloog van burcht naar
burcht, toen de Divina Commedia-werd voorbereid, toen
de groote plastische - kunstwerken van kathedralen en
,

-

-
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-
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stadhuizen met hun fresco's en marmerbeelden op 't
punt stonden geboren te worden.
Al die kultuurelementen vormden den jeugdtijd,
neen het gansche leven van Thomas Aquinas: We voelen
ze aan, wanneer we door de stadjes loopen die ik noem-de als de eerste getuige van zijn gezegende kindsheid
stadjes overigens, waarvan de naam de meest bedui-.
dende reliek uit Thomas' tijden is. Maar we zien
die kultuurelementen, synthetisch bij elkaar : zoodra
we over hellende zig-zag-wegen den Monte Cassino
hebben beklommen, dien mons Dei, mons pinquis, niet:
ten onrechte door onzen betreurden Prof. de Groot den
Sinaï van Europa genoemd.
Over de natuurprachten, welke de reiziger al stij-gend in stijgende mate geniet, natuurprachten van zondoorzaligd hemelblauw boven blinkend groen en wuivend graan, bij het eentonig. sjirpende rythme van duizend onzichtbare krekels over dat zichtbaar deel
van het Benediktijnsche wonderoord zal ik u niet spreken. Als opgeslorpt door die natuur, die ons in haarwarme zaligheid omvademt, verbeeldde ik mij, hoe graaf
Landulf en vrouwe Theodora in 't jaar 30. van deXIIIde eeuw met hun vijfjarig zoontje Tommaso eveneens naar den top van den berg , waren gestegen, om
hem onder oom Sinnibald, den vader-abt van de ver-maarde abdij, zijn eerste ontbolstering te doen óndergaan.
Het knaapje werd als een 'oblaat met den ravenzwarten kavel der Benediktijnen-. bekleed. Daar werd hij
groot gebracht bij het welluidend koorgezang der strenge
monniken ; daar leerde hij de harmonie kennen, die in de.
kloosterwet van het ora et labora lag uitgedrukt ; daar
werd -hem het verheven doel van elke menschelijke han-.
deling naar Benediktijnschen stijl ingeprent : ut in omnibus glori f icetur Deus.
De eeuwenoude abdij is, na Thomas' tijd, herhaal-.
delijk omgebouwd en veranderd. Maar, in de Toretta
van Sint Benediktus zitten nog zuilenkoppels en ro
maansche stukken architektuur, . die de jeugdige heilige
precies zoo moet hebben gezien. En de geest van studie en gebed bleef er als een heilige traditie tot den dag
van heden in bloei. Ook de heugenis aan Thomas wordt
er door de monniken, wier voorzaten zijn eerste geestelijke vaders waren, als een titel van roem bewaard ^,
en wat de Aquiner als kind van die meesters mocht lee--

-

,

-
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ren, blijft hij den bewoners van Monte Cassino vergoeden, door zijn theologische autografen, waarover ge in
de kostbare boekerij de zwijgende paters gebogen ziet.
.

**

Eenmaal in het land van Napels.. reist ge. vanzelf
door naar de stad, die als een amphitheater van zon en
kleuren zich om den staalblauwen zeeboezem buigt, met
den eeuwig ronkenden Vesuvius op den achtergrond
en het wazige Capri in 't verschiet. Napels het graf
van de Sirene Parthenope naar de legende, van den
dichter Virgilius volgens de historie was de wieg
van Thomas' wedergeboorte, van zijn Vita nova. Als
jongeman leerde hij er de Dominikanen kennen en nog
vindt ge er, in een groezelig straatje - aan een verwaar- .
loosd, maar schilderachtig plein, dat hoog op een zuil
een bronzen beeld van den Ordestichter draagt nog
vindt ge daar het klooster Santo Domenico Maggiore,
kort voor de komst van Thomas door den prior Tommaso Agni de Lentino gesticht. Kerk en klooster zijn
tot barokke bouwsels uitgegroeid, maar de herinnering
aan den heiligen gravenzoon, die daar, «als jeugdig en
later als volgroeid Dominikaan leefde, is er allerminst
om uitgewischt.
Van hieruit . vluchtte de novice naar Santa Sabina
te Rome, gedreven door de dreigementen van zijn eerzuchtige familie, die gekrenkt was door Thomas' keus
van een anti-gibillijnsche, d. w. z. den keizer vijandige
Orde, waardoor hij. immers zijn schitterende kansen op
den abbatialen kromstaf van Monte Cassino had ondergraven. We weten, hoe de vlucht hem toch van de
vuurproef zijner Dominikaansche roeping niet bevrijdde.
In Acquapendente overvallen, werd Thomas door zijn
eigen broers in een kasteel gevangen gezet, en niet tevreden met hem, ondanks zijn tranen, het kloosterkleed
van 't lijf te hebben gescheurd, durfde men het bruut
en brutaal waagstuk aan, den jongen man aan de .verleidingen van een gehuurde vrouw bloot te stellen. Maar
de kuische held triomfeerde en met dit feit begint de
hooge roem van den Engelachtigen Leeraar, het- overtuigendst bewijs immers, dat hij zuiver ' van hart en
lichaam was.
Niet alleen zijn devotie tot de Moedermaagd, maar
ook tot de dertienjarige martelares der maagdelijkheid
.

-
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St-Agnes mag hier herdacht devotie, merkwaardig
van den zwaren, donkerbruinen geleerde voor het tengere blonde kind, maar uit beider hemelsche,liefde tot de
kuischheid volkomen verklaarbaar.'
Na twee jaren gevangenschap in een sombere torenkamer ja het klinkt romantisch en wordt het nog
meer, maar we zitten in 't hart van de _ middeleeuwen
zag Thomas kans, om 's nachts langs een touw door
het venster te ontsnappen, en, geholpen door zijn Ordebroeders, kwam hij verheugd in Napels terug.
Voor grooter veiligheid en tot voltooiing van zijn,
zelfs in den kerker niet onderbroken studie, werd hij
naar Keulen gezonden, het heilige Keulen, waar hij neerzat aan de voeten van Albertus dén Groote -- en van
Keulen naar Parijs, het middelpunt van de middeleeuwsche wetenschap. In die omgeving, wijdstralend van geestelijk licht,
gedijde het genie van den -van God begaafden kloosterling, die in zijn disputationes en quaestiones weldra
bewees, hoever hij allen overvleugelde. Maar — al herinnert de trotsche Keulsche dom evengoed als de eerbiedwaardige. Notre-Dame van Parijs aan de dagen van
Thomas' ontluikend leeraarschap al kunnen we ar- ►
cheologisch aan den Rijn nog de plek van 't voormalig
Dominikanenklooster aanwijzen, zooals aan de Seine de
Place Maubert (samentrekking van Place_Maitre Albert).
en een gedenksteen, die het door Albertus en Thomas
beroemde St-Jacques verving : tastbare heugenissen van
den Aquiner binnen de Duitsche en de Fransche hoofdstad bestaan niet meer.
Ook niet te Aken, Leuven en Maastricht, waar de
heilige ter gelegenheid - van zijn reizen naar Keulen en
Parijs waarschijnlijk geweest is. Van een handschrift,
een lessenaar en een leerstoel, welke Leuven eenmaal
van hem heette te bewaren,, schijnt geen spoor meer
over. Alleen de schoone ' Dominikaansche kerk in
Maastricht, tegenwoordig gerestaureerd als tentoonstellingszaal, bezit in zeer beschadigden toestand nog muuren gewelf-fresco's, die het leven en de glorie van Sint
Thomas uitbeelden. Ze dateeren uit 1332, dus . wel niet
uit Thomas' tijd, maar zijn toch de oudste ikonografische voorstellingen van den heilige, kort na zijn kanonizatie uitgevoerd. .
De eenige relieken uit die jaren en die plaatsen,
.uit Parijs vooral, waar de 'heilige spoedig zijn onge-

-
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evenaarden wijsheidsroem gevestigd had, . zijn zijn boeken, waarmee hij zich mengde in den geestesstrijd, die
er brandde : boeken . tegen het Averroïstisch Aristotelisme, en boeken tegen de . konservatieve Augustijnsch
theologische richting. . . .
Want het kenmerk van Thomas' wetenschappelijken arbeid was zijn nieuwheid. Wat heidensche wijsgeerèn geleeraard hadden, wist hij, gezuiverd van dwaling, dienstbaar te maken aan dé -oude, beproefde . leer
der H. Kerk. Thomas stelde de verspreide waarheden
van de openbaring als een welgeordend, vastverbonden
leger in slagorde en hij zette de gegevens .van de zuivere rede als defensieve voorposten om der rotsburcht
Iran het Geloof.
Daarom zingt de Dominikanen-Orde op het Thomas-feest :•
1

'T y pum gessit Luciferi
eri
Splendens in ccetu nubium,
Plusquam doctores ceteri
Purgans dogma gentilium:
Omdat hij rnéér dan andere leeraren" de leer der heidenen wist te zuiveren, was hij als een morgenster, die
door de wolken straalt -- en heet het verder :
Profunda
unda scrutans fluminum

In lucem pandit abdita,
Dum supra sensus hominum
Obscura pandit cognita
Hij peilt de diepste stroomen en brengt het verborgene boven -- en wat voor menschelijk begrip te duister scheen, dat maakt hij helder.
Vijftien jaren, had de Parijsche magister geleeraard,
geredetwist, gestudeerd en geschreven toen Paus
Urbanus IV hem naar Italië terugriep met het plan om
hem tot Aartsbisschop van Napels te verheffen. Alleen
de smeekingen van den ootmoedigen kloosterling bewogen den opperpriester, om hem aan zijn studie te
laten, maar de. paus begeerde Thomas dan toch als theoloog aan zijn 'hof, dat toen te Orvieto • was.
Wie uwer Italië bereisde moet -bij den naam van
die hoog op een berg gelegen . oude stad (urbs vetus)
vanzelf denkerf aan een schoonen droom. Want de ka.

-
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thedraal van Orvieto . is met haar gevel van goudmozaiek . en marmeren kantwerk wel het wonderlijkste
wonder van de zuidelijke gothiek.
. Wellicht is 't u bekend, dat die christelijke Graattempel zijn ontstaan dankt aan het eucharistisch wonder van Bolsena, dat samen met het verlangen van de
Luiksche gelukzalige Juliana di Cornillon aanleiding
voor den paus werd, om den Sakramentsdag in te stellen.
Thomas kreeg de opdracht, om het liturgisch officie daarvoor te schrijven en hij deed dit in Orvieto.
Bij al zijn heiligheid en geleerdheid mag hij misschien
den indruk van een droogen geest gewekt hebben, ge-.
sloten voor de vervoeringen van het schooriè rythmsche
woord. Inderdaad is de eenige schoonheid, die tot nog
toe uit zijn geschriften straalde, de louter intellektueele
schoonheid van het ware. Maar de opdracht tot het juichend Sakramentsofficie zou den genialen meester de
ongezochte gelegenheid geven, om te toónen, dat hij
ook een dichter was in den meest eigenlijken zin.
Het geheel van zijn getijden is een grootsch gedacht poeem, waarin het parallellisme van het oude
naast het nieuwe Testament op even oorspronkelijke als
indrukwekkende wijze al dadelijk van een verheven
poëtisch-theologische instuïtie getuigt.
En door die wonderlijk gerangschikte psalmen met
-

-

.

hun antifonen, lessen met hun responsories slingeren zich

de in rijp en zoet Latijn berijmde hymnen, die stralende
schatten van diep devote, méesleepend teedere Kerkpoëzie, Adoro. te, Saccis Solemniis, Pangue Lingua, Lauda Sion, Verbum supernum, aan ieder roómsch kind op
den klank af gemeenzaam.
Het Dominikanenklooster, waar Thomas te Orvieto verbleef en met zijn Catena Aurea het Officie
schreef, is verschrompeld tot een weinig beduidend gebouwtje, waar me eenige twijfelachtige' relieken van
den heilige getoond werden.
Het pauspaleis met zijn welfische kanteelen boven
dikke muren met kleine ogief-vensters schijnt vrij
goed bewaard -in den staat, waarin Thomas het gezien
en bezocht moet hebben en in de mirakelkapel van
de kathedraal laat een middelmatig XIVe Eeuwsch fresco zien, hoe de heilige zijn voltooid officie Urbanus
IV aanbiedt. .
:

,

.
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Wanneer we het Itinerarium . van Thomas verder
volgen, dan ontmoeten we hem onder zijn pauselijken
vriend Clemens IV te Viterbo, waár.• hij op de piazza
Maria Duova met niet minder geestdrift voor 'het eenvoudige volk preekte dan hij te Orvieto voor kardinalen
en bisschoppèn had gedaan. We ontmoeten hem kort
-daarna, als organisator van de . studiën in zijn Orde, te
Rome in het onvergetelijk klooster Santa Sabina, hoog
op den Aventij.n gelegen, en vol heugenissen zoowel aan
Vader Dominicus, die het stichtte,, als aan zijn grootste
.zonen van Thomas af tot Lacordaire toe die het
bewoonden.
Nooit, hoop ik, zal dé • geur van' het venerabel
-Sabina-klooster uit mijn ziel verwaaien, want wie de
stoffelijke- voetstappen van heiligen heeft gedrukt, weet
van nabij, hoe weldadig dat is voor 't heele leven.
. Thomas heeft « de groote majesteit van Rome en
den vrede van Sint Sabina zooals de Groot zich
in zijn Leven van 'den Aquiner uitdrukt . maar weinig
jaren genoten. Opnieuw verwees de gehoorzaamheid
hem naar Parijs en opnieuw - pelgrimeerde de diepste
denker van de XIIIde eeuwsche Christenheid in zijn
pij en naast zijn met boeken beladen ezeltje over . de
bergen naar het Noorden. Maak zelf zoo'n tocht op. een
gezellig grauwtje, dat zoo vast en sekuur zijn fijne
-

-

.

hoeven op de wankele keisteenen zet, door de hooge

en rotsige Apenijnen, hier dor en troosteloos, ginds
groen van vruchtbaarheid, verderop plechtig donker
met bosschen bekroond, eindelijk om zijn met eeuwige
sneeuw bedekte toppen overweldigend en ge beseft,
hoe broeder Thomas met zijn onafscheidelijken gezel
:Reginald van Piperno al mediteerend en lezend door die
wonderen van Gods schepping moet zijn voortgétrok:ken, rusténd " bij een klaterende wel als de felle zon in
de hooge blauwe lucht te hevig stak, • en .- overnachtend
in zoo'n schamelé berghut, gelijk we als nesten tusschen
-de bergspleten verscholen vinden, woningen zóo primitief, dat ze in Thomas' tijd .. niet anders geweest
kunnen zijn. .
**

Maar - - we volgen den heilige ir! zijn. tweede professoraat te Parijs niet, al weten we, dat die jaren o.m.
.allerlei strijd en allerlei arbeid even woelig als gewichtig

•
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waren.. De meester gunde zich. geen verpoozing in het
ontwarren van de meest ingewikkelde problemen. Hij
stond midden in het akademisch.leven, hield voeling met
alle wetenschappelijke leiders en dikteerde zijn diepzinnige -Quaestiones disputatae, • zijn Quodlibeta aan
twee, driekopiisten tegelijk.
Weer • moest hij, na drie jaren, terug naar Italië
De Orde eischte zijn kostbare werkzaamheid voor zich
op en achtereenvolgens kreeg Thomas de -studiën
in de kloosters te Florence, Perugia, Viterbo en Rome
te regelen.
Eindelijk, na jaren, keert hij terug in Napels, waar
hij zijn wetenschappelijk en religieus leven begonnen
was, waar hij 't ook voltooien zou. We trekken meenaar die stad, die van Thomas' laatste daden getuige
was. En ronddolend door het vervallen klooster S. Domenicó, herdenken we in de Sint Nikolaaskapel 's meesters Misoffers en Vastenpreeken voor het dankbaar aandachtige volk, dat Fra Tommaso aan zijn eigenaardig
Napolitaans.ch accent als één der hunnen herkenden.
We herdenken, hoe Thomas hier voortschreef aan zijn
onvolprezen Summa Theologica, die zooveel wonderen
als artikelen bevat, maar hem door den dood niet gegund werd te voltooien.
Hier, te Napels, onderrichtte de vereerde meester

-

-

zijn kloosterbroeders in de diepe geheimen van de hei-

lige leer. Hier ook vernam hij de troostende woorden.
van het Christus-beeld : Thoma, bene scripsisti de me,
Thomas, gij hebt goed over mij geschreven.
Het wonderdadig schilderij, dat den heilige toesprak (werk uit 1230 van Tommaso degli Stefani) werd
mij in de Capella del Crocifisso getoond en in één der
kloostervertrekken bleef. ik stilstaan voor deze in marmer gekapte woorden : « Viator, huc ingrediens sistegradum : Reiziger, die hier binnentreedt, blijf staan en
vereer dit beeld en deze katheder, waarop de beroemde.
leeraar Thomas van Aquino zetelde, als hij voor eenbreede schare met wonderbaren bijval de godgeleerd-.
heid onderwees. »
**

Van Napels uit trok de heilige een enkele maal naar
Capua en naar Salerno, dat zich met zijn witte huizen
en groene cypressen zoo lieflijk spiegelt in de klare;
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blauwe zee. Maar te midden van zijn onverpoosde werkzaamheid voelde hij, dat zijn einde niet verre meer
was. Thomas telde 49 jaren toen Paus Gregorius X hem
met alle Kerklichten van dien tijd opriep naar het
Concilie van Lyon ter beslechting van • het Qrieksche
schisma.
Gehoorzaam als een kind ondernam de ongezond
zwaarlijvige man de groote, hem dubbel moeilijke reis
-- maar hij - zou ze niet voleindigen. In de Terra
di Lavoro, waar hij geboren was, mocht hij ook
sterven. Verlaten ligt de groote en rustige Cisterciënserabdij van Fossa Nova niet ver van den Monte Cassino.
Daar vroeg de zieke meester gastvrijheid, die hem met
eerbiedige liefde . geschonken werd en
,

ut nioriendo cantaret
et cantando moreretur
zegt de gedenkplaat in zijn tot kapel ingerichte sterfkamer : opdat hij zingende zou sterven en stervende
zingen, verklaarde hij aan de rondom geknielde monniken in verheven bespiegeling het Hooglied van Salomon.
Den 7 Maart 1274 stierf de Leeraar en er ging
een schok van droefenis door de Christenheid om den
al te vroegen dood van dien geestelijken reus.

Maar wat • toen een treurdag was, is nu een hemelsche feestdag —want Thomas, weten we, die een
sier van den Hemel werd, bleef en- blijft voor de Kerk
.op aarde een steun als een zuil. Niet alleen de scherpzinnige klaarheid, maar ook het aantal en de verscheidenheid van zijn geschriften lijken een wonder.
Want Thomas heeft het heele veld van de wijsbegeerte en van de godgeleerdheid als . een koning doorkruist. Hij heeft de werken Aristoteles doorloopend van
_heidensche dwalingen gezuiverd, en een eigen christelijke mestafysiek, zielkunde en kosmografie gebouwd. Hij
heeft de gangbare theologie van zijn dagen in verstandelijker, minder fantastische banen geleid ; de wijsheid der bijbelboeken en H. Vaders in zich opgenomen,
om er, met heilige trouw aan de erkende traditie, zijn
systeem als onverdacht katholiek mee te stevigen .; hij
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heeft . de Moederkerk weerbaar gemaakt tegen de halsstarrige en rationalistische meeningen der Arabieren en
Grieken ; de diepe beginselen gezaaid voor een gezonde
moraal-theologie ; traktaten geschreven over het recht,
den staat, de gemeenschap, die nog geregeld om hun
oorspronkelijkheid en verbluffende juistheid Thomas' be-.
teekenis ook voor onze moderne samenleving bewijzen;
hij heeft de zuiver ascetische literatuur met bijdragen:
verrijkt, die voor de grootste mystici zooals Tauler en
Seuze de veiligste gidsen bleken.
Wanneer ge door Italië rondtrekt en er de grootti
monumenten van de christelijke kunst opzoekt, dan
wordt ge langs dien weg herhaaldelijk aan den zegen.
van Thomas' leeraarschap herinnerd.
Andrea di Firenza schilderde hem als Meester van
alle wetenschappen op den wijden wand van de Spaan-sche kapel te Florence ; Traini als overwinnaar van de
dwalingen op een altaarstuk te Pisa ; "Benozzo Gozzoli
als Princeps Scolasticorum in 't Louvre te Parijs ; Fi--lippino Lippi als Doctor Ecclesiae voor alle volgende
tijden ; Rafaël als zanger van het H. Sacrament op deDisputa te Rome.
Zoo is het waar, dat deze zuivere van hart niet
alleen zelf God kwam te zien, maar ook anderen God
liet zien ; dat hij om de verheven allegorie van Dante
door te voeren -- als een zon blijft stralen voor alle
Dogen die waarachtig het licht zoeken.
Wij hebben Thomas gevolgd langs het spoor, dat:
hij in relieken en aan hem gewijde kunstwerken op
verschillende plaatsen ons liet. Laat me deze persoonlijke herinneringen met de volgende mogen besluiten.
Dezen zomer bezocht ik Toulóuse, volgens Mistral
« la ville en qui l'áme du Midi est ré f ugiée », en boven-.
dien de bakermat van de Orde, die zich in Sint Thomas
als in haar hoogsten glorietitel verheugt.
Welnu in de schoone gothieke kerk, waarmee
de wieg van Sint Domninicus' stichting in de XIVde eeuw
overbouwd werd, vond zijn grootste zoon zijn graf. Ik
zal u den loop der omstandigheden besparen, die oorzaak werden, dat dè heilige Meester, midden in Italiëgestorven, midden in Frankrijk begraven werd. .
Maar eenmaal kreeg hij in de Sint Dominicus-kerk
van Toulouse zijn graf, een praalgraf, waarvan - geen..
steen meer over is, helaas ! De Fransche Revolutieheeft ook deze misdaad op haar geweten, dat ze de al-

-
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oude kerk verminkt en 't graf van St-Thomas vernietigd
heeft. De kostbare relieken waren intijds gered, en overgebracht naar een andere kerk, de St. Sernin, en: daar
in de oude romaansche krypte heb ik bij het stille ros
sige licht van twee gewijde kaarsen in een foudraal
van glas en goud den schedel gezien van den grootsten
Middeleeuwschen denker, die als een reus zijn wetenschappelijke loopbaan heeft afgelegd én -.dat doen kon,
omdat hij, naar 't getuigenis van Reginald van Piperno,
-die hem stervend de biecht afnam, tot zijn laatsten
adem de onschuld van een vijfjarig kind bewaard had.
Zalig zijn de zuiveren van hart, want ze zullen
God zien.
B. H. MOLKENBOER, 0. P.

o ^

DE VERWACHTING

Zij had den groet des jongen boden,
Zij had de boodschap aangehoord,
Zij had gezegd, verblijd maar bloode :
« Oesehiede naar Gods wil en woord >.
Zij wist dat, na de maandenwende,
die 't lichter hart versnellen wou, —
hare onschuld. die geen man bekende,
't verkoren kindje baren zou.
Maar hoe Ze in droom of wake ook zinde
hoe 't kindje kijken zou, zij vond
de lijn en vorm var! haar Beminden,
Zij vond de vrucht niet van :zijn mond.
Soms zat Ze plots heel stil en de oogen
geloken, of het rijzen ging,

maar 't hart sloeg telkens z^ó bewogen
en 't beeld dook weer in schemering.
Haar denken doolde en liep ; verloren
in mist... 't Was of Ze in spieglen keek
en telkens 't hoofd dat op ' wou gloren
in waas van de eigen adem week.
Maar op een nacht, opeens ontwaakte
en, recht op beide handen zat
Ze of Haar. iets heel, heel moois genaakte
en Ze in verrukking" beefde en bad.
Zij zat in 't licht der maan die rilde
door 't loover van wat ijl :struweel,
Haar woordelooze lippen trilden,
Haar zingend hart sloeg naar haar keel.
-
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Zij kon 't geheim niet meer behoeden,•
Zij wilde roepen... maar Zij zag
hoe rustig de. oudre man en moede
in • Hare schaduw slapend lag...
Maar Jozef moest het wonder weten
dat God, Haar, schaamle, liet geschien ;
Haar stem zong in verrukte kreten :
•
< Ik heb ons kindje in droom gezien >.
-

Het was omtrent de tijd dat ze, even,
het eerste rythme voelen ging
en de eerste weelde van het leven
dat Haren zuiveren schoot beving.
En nooit was Ze eenzaam meer ; noch hoefde
genoode of vriend ; noch was Ze bang
als Jozef in de dorpen toefde,
en de uren leken niet meer lang.
Wanneer Ze met haar kruik, die helde,
ten schouder, daalde naar de bron,
was 't of Haar ' kindjen Haar verzelde,
met trippelvoetjes in de • zon.
En wijl Ze 't korlend koren maalde
of rijst bereidde voor den disch,

wist Ze dat 't luisterde en verhaalde
van de' Engel en zijn groetenis,
en van Haar nicht : hoe God, haar, oude,
nog moeder worden liet, en dat
in 't dorp nóg kindjes komen zouden...
maar hij was de allerliefste schat.
-

En als Ze lijk een nijvrig meisje,
de wol in koele kamer spon,
zong Ze, op een oud en simpel wijsje;
een liedje dat Ze zelf verzon..
-

Zoo stond Maria, bloei-behangen,
gelijk een rijke rozenboom,
Zij was één vreugd en één. verlangen,
Haar denken was een witte droom.
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Zij wist niet dat Ze eens met de snede
van zeven zwaarden in haar hart,
zou staan en worden aangebeden,
als Onze Lieve Vrouw van Smart.
Zij voelde alleen dat Ze, uitverkoren,
besloot en droeg, met lichten stap,
als in een vaas, een blank-ivoren,
de vreugde van het moederschap.
AUG. VAN CAUWELAERT.
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DE GEVLOEKTE SYCOMOOR
Nabij de breede baan van Jericho, even buiten
Bethphage, stond over zeer vele jaren, een zwaar gekruinde Sycomoor als een trotsche heerscher tusschen
bevallige palmen, rijzige terebinthen, donkere cypressen, waarachter een zwierige olijf, uit wiens prachtig
gewaai, onstoorbaar, de heerlijkste melodiën opruischten over de vlakte.
Al smukte de Sycomoor, in den feestelijken Zomer,
zijn bast met een glimmend schild, en zijn hoofd met
een vonkelende kroon van zondiamanten, toch kon hij
de hardvochtigheid niet verduiken" zijner lage ziel, die
mokte binnen den bultigen stam.
Zelfs in de milde Lente trok hij nijdig zijn gelobde
blaren bijeen tot een gesloten dak, waardoor hij zelden
een zonnestraal liet neerzilveren over de lieve lavendels,
de maluwbloemen en mirten die onder hem bloeiden,
en naar lucht en licht snakten.
Zooals ouden die nooit beminden, meende hij dat
alles hem dienstbaar stond : zon en zomer, weer en wind,
en ieder seizoen met de verscheidenheid zijner kleuren
en lusten, en vol verachting .schouwde hij naar de jong
opsprietelende geslachten, die rondom hunne levensblijheid breeder wilden uitjubelen.
En wanneer de boomen fezelen durfden dat zijn
waaier toch zooveel ruimte besloeg en hun bloei verdrong, en zijn gulzige wortels al het sap uit den grond
wegslurpten, dan bromde hij dat ze malden, en meer
eerbied moesten overhebben voor den oude, die genadelijk hun voorzaten niet wilde vertrappen onder zijn
sterkgepeesden voet. •
Vooral den olijf kon hij niet velen. Denkt even na:
al de boomen hieten hem hun koning.
Wrokkig zag hij hem, hoog- boven zijn kruin, in
de Lente de prach ontplooien van duizenden bloesems
in 't weelderige loover ; en als de najaarsstorm uit het
Libanon-gebergte losbulderde, hoorde hij, boven dien
donder, aldoor den stouten zang van den olijf, .terwijl
hij zelf kriepte van schrik, en zijn blaren lijk gekwetste
spreeuwen wegtuimelden over de baan. En wanneer,
in den oogst, het vlijtige volk de olijfbessen klopte, en
-

-
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net volle korven over den kretsenden pletsteen plofte,
dan knarste hij van toorn, getreiterd door de liederen,
waarin de jolige jeugd den olijfboom- roemde, zijn
vruchten rijk hiet als het hart van David, zoet als
de specerijen van Salomon, en zijn olie, waardig oom te
vloeien over het hoofd van den hoogepriester.
« Jawel, de olijf is koning ! » grinnikte de Sycomoor nu weer, zooals 'telken jare, « doch de koning der
koningen heeft mij geloofd en gezegend, toen "ik hem
een vracht vijgen toestak op zijn vlucht voor den snooden Absolon. »
« Het gezanik van elken oogst », spotte de
cypres.
« De olijf heeft dien machtigen koning niet eens
gekend », bofte de Sycomoor.
« Broeder Sycomoor, weldra begroeten we een
veel voornamer Vorst », sprak de olijf.
Uit alle boomen klapperde een -vroolijk' gefluister
door de avondlucht.
De Sycomoor grimde. .
« Wie zou wel . grooter wezen dan David, die
den reus doodde met één waterkei, én de vier koningen
van Syrië met een slag van zijn zwaard ? .»
« De . ,Liefde ! » voorspelde de olijf.
« Wat voor een nieuwigheid is dat nu ? » grijnsde de Sycomoor.
De palm, die met gebogen kruin had toegeluisterd,
vond dat ouden van dagen kortzinnig zijn, en 't ge-heugen er bij inschieten. Immers, zij allen hadden gezien hoe, deze dagen, de wegen grimmelden van jubelend volk dat opging naar de heilige stad. Op aller
lippen lag de ééne vraag of Hij zou komen. En de
meesten fluisterden dat Hij goed was ' en het morgenrood
van den dag, waarop Israël het juk zou breken van
vreemd beheer en dwingelandij.
Elken morgen en avond hadden, triomfantelijk als
nooit voordezen, de bazuinen geschald over de rillende
heuvelen. En de Sycomoor zelf had zich af gevraagd wat
er omging.
En hij had zijn rijzigen stam gerekt, en over alle
boomen en bergen uitgekeken . naar 't Westen, en wist
te vertellen dat in de voorhoven - van den tempel, op
het plein der. Waterpoort, - en nabij de poort van Ephraïm.
-
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en op alle daken looverhutten stonden, waaruit de lieden als bijen opgonsden naar den berg Sion.
In glansende rijen vergezelden ze elken dag den
ouden priester met de gouden kruik naar de fontein
van Siloë, zwaaiden dadeltakken en mirteloten, bespeelden schalmeien en rieten fluiten, en psalmden .dat de
Liefde komen zou. Dan keerden ze weer naar den tempel
waar, boven een donker Bosch van menschen en -de
glinsterende rei van witgekleede levieten, ' de rook opsloeg van brandoffers en de klank . van de zilveren
bazuinen. Heel Israël dankte Jahwe voor de vruchten
van den dorschvloer en de wijnpers.
Dezen morgen nog golfden, zevenmaal, de tonen
van schetterende trompetten, en cymbalen en liederen
over de bergen, zoo machtig en verrukkelijk, alsof een
jong en onoverwinnelijk volk het rijk inzong van zijn
nieuwen Vorst. « Ja, de Liefde is gekomen ! » besloot de palm.
« 0, voorzeker, Deze uit Nazareth .! » gekte de
Sycomoor.
En hij ovérpeinsde dé vele lessen van Rabbi Ben
Berith, die leeraart in zijn dichte lommer.
Hoe dikwijls heeft de wijze Rabbi zijn volgelingen
niet gesproken over de nieuwe leering die, als een vos
in den wijngaard, uit het gebergte is binnengeslopen.
Haar oorsprong blijkt verachtelijk, haar gebaar is ruw,
haar woord klinkt als een ketterij in het huis van Jahwe.
En zou Deze het Rijk - van. David herstellen ? Vah !
roept de meester dan uit, en grimlacht.
En toch "het volk loopt Hem na, en verlaat de
oude wegen. Ja, de domme kudde kunt ge gemakkelijk
een rad voor de oogen draaien. Toon de heffe nieuwe
banen, toover een droomland op, wijs het op zijn sluimerende levenskracht welke zelfzuchtige heerschers ingedommeld houden, en als een hunkerend "veulen stampt
het met de hoeven van zijn ongeduld het hek van den
dam.
Had onlangs de Liefde, in ''t voorhof zelf van den
tempel, de Rabboni's, die. zetelen - op den leerstoel van
Mozes, niet uitgemaakt voor blinde leiders, bedriegers
en gepleisterde graven ? Wel is waar-,. toen hadden
hunne leerlingen het bovenkleed gescheurd van' woede >
stof opgegooid, en de. lucht doen dreunen- van 't gebrul
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tegen den blonden profeet ; doch het volk. meesmuilde•
met hun groot kabaal. .
En Rabbi Ben Berith had alsdan een onderhoud
gehad met Ben Caïphas en Ben Sedim van Herodes hof,
doch, van wat ze beslisten komt nooit één woord over
zijne lippen. Maar sindsdien besluit hij zijne leering
met den grimmigen kreet :
« Ja, Broeders, wij zijn blinde « leiders, Deze
heet zich het licht der wereld ;
Wij zijn huichelaars, Deze is de waarheid;
Wij, zonen van den Haat, Deze de Liefde. »
En dan glooien zijn oogen als die van een jakhals,
en door zijn rossen baard sist de booze vraag : « Wat
zal Dezen geschieden die Jahwe lastert, de wet verkracht en omspringt met Beelzebub ? »
En telkens krijschen zijn leerlingen : « Raca, die
moet sterven •! »
« Dat ware best», meende de Sycomoor nu weer.
Zoo dikwijls had hij de nieuwe leer boven de oude
.hooren prijzen als een linze, waartegen men, uitzinnig,
:zijn eerstgeborenrecht zou ruilen. Zijn gekartelde blaren
klapten als kwade tongen, en wrokkig beet hij na:
« Ik vervloek de Liefde die de ouden veracht
en de jongeren misleidt !' »
Hij rilde op 't geluid van zijn eigen stem.
« De Liefde zal weldra -gekroond worden ! ».
sprak de olijf.
-- «. Broeder Sycomoor, en als de Liefde
heerscht, dan zullen wé geen stormen meer duchten,
of stortregens of kille nachten. Dan dragen we trots
een onverwelkbare looverkroon en, zingend in eeuwigen
Zomer, bieden we den voorbijganger onzen rijpen overvloed. De menschen zullen in onze lommer geen booze
plannen meer beramen, en de moede reiziger het geweld
niet vreezen van den roover of het staal van den moordenaar. Geen klaaglied of geen klank van de slepende
rouwfluit zal de blijde zangen storen die zullen toeklinken uit Jerusalem, en door ons klaterende loover
wegruischen in de bauwende bergen. » .
Al de struiken en boomen zongen van vreugde, en
wenschten weldra den weg te mogen vermooien waarover de Liefde zou opstappen naar • den - troon.
« 0, broeders », betoogde de palm, « naar alles
-
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wat we nu vernamen, mogen we besluiten dat de koxnende Lente de Liefde begroet ! »
.
« Ik nooit », bromde . de Symocoor, « en niet
-één droogt mijn vruchten op zijn dak in de zon der
.Liefde..»
« Wilt ge dan sterven""? » vroeg de palm.
« Welke dood zou me kunnen raken in mijn
rijk ? » snauwde de Sycomoor hem toe.
« Broeder », vermaande de olijf, • « het woord
van Rabbi Ben Berith ruischt door uwe twijgen. Liefde
baart leven, . Haat den dood. »
De Sycomoor pruilde roerloos.
Van de toppen der heuvelen dreef als een gouden
waterval naar de donkere dalen het late licht der zon
-die, beneden de glinsterende tempeltinne, achter de heilige Stad neerzonk. De boomen en de struiken - stonden
geluideloos te ademen in de avondlucht, alsof ze vreesden met de zonneparels een schoonen droom te schudden uit hunne takken en twijgen. De wolkelooze hemel,
waarin de rose stralen als heerlijke festoenen geslingerd
.hingen door de - donkerblauwe diepte, overkoepelde de
pracht van het geurende gewest, dat nu toeblonk als
een herinnering aan het verrukkelijk paradijs.
_ Door de tooverkleuren van den avond naderden,
over den balsemenden wegel, eenige lieden . die van
---

-

jerusalern afdaalden. Vooraan stapte een witte gestalte

. met den plechtigen tred van een vorst. De jongeren die
rond haar meêgingen, schenen aandachtzaam te luisteren naar de stille woorden welke zij toesprak.
En de palmen en de terebinthen bogen even hunne
slanke kruin overheen het parelgrijze voetpad, toen de
witte gestalte voorbijtrad ; door het weidsche gewaai
van den olijf reuzel de als een • ingetogen lied, dat lieflijk
versmolt in 't geritsel van klaprozen, kalmus, en roodbloeiende tamarisken. • .
En als de witte gestalte voorbij den stommen
Sycómoor kwam, verhief zij de stem en sprak met nadruk : « Kinderen, voorwaar, voorwaar ik zeg u, blijft
:in mijne liefde. Werkt wijl het dag is, want de nacht
zkomt waarin ge niet werken kunt. Iedere boom die geen
;goede vruchten . voortbrengt zal omgehouwen, en in het
vuur geworpen worden. » • .
En wanneer de witte gestalte met de jongeren achter den heuvel verdween, vroeg de olijf :
.

-

-

-

-
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« Broeder Sycomoor, hebt ge de stem der Liefde
gehoord ? »
Doch de Sycomoor zweeg, en stond eenzaam verzonken in donkere gedachten.
**
De zon steeg sedert eenige dagen heel wat later
op uit de bergen, dreef lager als een matte lichtbol door
de lauwe lucht, worstelde soms tegen de aanrukkende
wolk-en, en zonk weg met, keer op keer, een stuk
blijdschap van den schoonen Zomer dien de Herfst
verdrong.
De blaren verschoten op alle boámen, ritselden als
klatergoud aan de twijgen, ,en dwarrelden eindelijk door
de ruimte weg lijk . grauwe sprinkhanen.
En wanneer de eeuwig groene terebinthen het
plompe loover van den Sycomoor zagen neerpletsen op
den klammen grond, fezikten ze tot de palmen en den
olijf •
Broeders, de koppige sterft, de bijl is aan den.
wortel. »
« Weldra zullen ze weten hoe de Haat leeft in
het rijk hunner Liefde », peinsde de Symocoor.
Heel het gewest werd een grijze naaktheid. Donkere buien dreven over de rosse heuvelen, de regen
ruischte geweldig vele dagen en eiachten, over de glib-.
berige banen en de vettige velden wolkte de wasige:
nevel, en hulde de havelooze boomen in grauwe tries-,
tigheid. Soms kwam de snerpende noorderwind uit de
bergen aangerukt, en floot zulke :schrille liederen Boor
de ruimte, dat alle wezens ervan rilden.
Alleen de Sycomoor bleef ongevoelig aan het gure.
winterweer. Hij wroetelde- zijn lange zuigwortels door
de zwakke kleilaag naarboven, én slurpte vratig het
vette sap dat - uit de verrotte planten en blaren met
den regen traagzaam neertrij zelde.
De boomen en struiken vonden het verwonderlijkdat ze minder voedsel nog dan vroeger ophaalden, alhoewel de Sycomoor gestorven scheen. Door de dikkemistlucht zagen ze niet dat zijn bast gespannen stond'
van overdadig leven.
Maar wanneer de Lente aanroosde over de kammen
van Gilgal, bespeurden ze met; verbazing dat op alle-

-
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twijgen donkergroene botten opspikkelden die zwollen,
en waaruit eindelijk heele trossen kleine bloemen lonkten
in de lauwe lucht.
« Ik loof u, broeder Sycomoor », zei de konink.lijke olijf, « de harde eenzaamheid heeft u tot betere
.gevoelens gebracht ? »
De Sycomoor zweeg.
« Hij arbeidt in boete », schertste . de palm,
« straks steekt hij ons_de loef af in het rijk der Liefde ! »
De Sycomoor bleef mokken.
En koele nachten volgden nog op de warme dagen.
-« Wat scheelt me de koude », dacht de Sycomoor, en
-sloot zijn bibberende bloemkelkjes niet in den nacht.
En de frissche dauw besprenkelde elken morgen
.zijn glinsterende kruin ; « Weg • er mee », zei de Sycomoor, en schudde de droppelen af.
En de bijen zwermden om zijn bloeiende bloemen,
.nipten, gonsden schichtig weg, en bromden:
« 't Is gal wat die geeft. »
En zijn bloemen verlepten, vervaalden en vielen
met de stengels af.
En zijn blaren wiesen geweldig, _en van verre bléken hunne lobben de belofte te bergen van een weelderigen- oogst.
« Het leven • dat liegt verdient - den dood. » ver.klaarde de palm. En de kalmus, -de tijm, de tamarisken
en de oleanders vonden - het " bedroevend, dat zij niet
.schooner bloeien mochten, en, om wille van den hatelijken Sycomoor, van lucht en licht verstoken bleven.
. — « Ge zult niet lang meer treuren, broeders, »
:had de olijf hen getroost. « Israël woont weerom onder
zijn tenten, het hooge Paaschfeest nadert, de bergen
weerklinken van 't juichende lied waarin het rijk der
Liefde wordt aangekondigd. »
Maar de bloemen en de kruiden speurden in de
lucht geen voorbode van dit blijde rijk. Integendeel, ze
voelden hun leven erger dan ooit bedreigd.
Want dezen morgen stonden, aan den stam van
den terebinth, een ezelin met haar veulen vastgebonden, die dampelden van ongeduld en in 't wilde -met
-de hoeven kapten, zoodat de bloemen elk oogenblik voor
een doodelijken -trap vreesden. . .
-

-

,

-

560

DE GEVLOEKTE SYCOMOOR

Gelukkig, zooeven kwamen twee mannen uit Bethanië, en die maakten de ezelin en het veulen los. :
En de eigenaar, die 't van verre bemerkte, kwam.
aangestoven, en riep :
.
« Waarom maakt gij ze los ? »
En ze zeiden heel bedaard : « de Liefde heeft ze:
noodig. »
Uit alle boomen steeg een melodisch geruisch, alsof een nooit gekende lenteglans in de bergen - daagde
De Sycomoor gremelde.
En de eigenaar stond even versteld over dat woord„
en danste dan weg met wuivende handen, en tot allen
die hij ontmoette riep hij : « de Liefde komt, de Liefde
komt in het land. »
Die blijde tijding vloog, vlug als een grasbrand,
over alle heuvelen.
I-n de valleien, over de wegen krielde 't weldra van
juichende lieden, die elkander .toeriepen en de andere
broeders - opwenkten uit de looverhutten ; en boven 't
luide geroep klonken geestdriftige liederen, en de schelle klanken van tamboerijnen en cimbels. .
De hellingen weerkaatsten alom de spontane blijdschap, de boomen gonsden als de plots getokkelde snaren van feestelijke speeltuigen, en over de roode rotsen,
de bloeiende bergen, en 't wuivend gewas der velden,
strooide -de zon haar. triomfantelijke lichtbloesems door
de fonkelblauwe lucht.
De voorste rijen van den machtigen optocht, die
over de baan van Bethanië rukte, waren reeds verdwenen achter de hillen, wanneer opeens een luid gejuich
ontplofte, en van groep tot groep! als een golfslag over
de koppen voortrolde.
« Hosiannah ! Gezegend die komt in den naam des
Heeren ! » Mannen, vrouwen en kinderen kropen de
steile heuvels op, klauterden in dé boomen, hielden den
handpalm boven de oogen, en zagen uit naar het
Oosten.
. Ginder, over de baan kwamen, midden een zingende schare, eenige mannen rondom Eenen die, als een
blanke verschijning, onder den boog hunner wemelende
palmen, op een ezelsveulen de helling afdaalde. Achter
Hem joelde de ontzaggelijke menigte, die immeraan door
de .berggleuf toestroomde. Tegengehouden, stond het
opstappende volk een oogenblik stil in de vallei, juicht-

DE GEVLOEKTE SYCOMOOR
-

561

te toe en, onder geweldig geroep en gezang,. verdrongen
de eenen zich bezijden de baan tot levende hagen, terwijl de anderen woelig omzwenkten, -en den kop vormden van den onmetelijken stoet, die opgolfde naar de
heilige stad. .
Sommigen sprongen uit de baan, klefferden in de
palmen en rukten vederblaren af ; en de palmen klapperden van vreugde. Anderen kropen in den olijf, trokken er twijgen uit en slingerden ze over den weg ; en
de olijf klaterde van blijdschap omdat over zijn loover
de liefde zou wandelen. En klaprozen, tamarisken, oleanders en lavendels wenschten : « plukt ons », en ze
jubelden als de meisjes uit hunne weelde kransen en
tuilen vlochten voor de naderende Liefde.
En heeschgezongen jongelingen liepen naar • den
Sycomoor om verfrisschende vruchten te plukken, vonden niet één onder zijn blarendak, en vloekten : « verrek; Sycomoor », en stampten een schram. in zijn . bast.
De Sycomoor keek dom toe en zweeg.
Hij zag nu in zijn nabijheid, waar oude en gebrekkige lieden, buiten 't gedrang, den stoet naschouwden,
eenige mannen komen die hun woede verbeten, en uit
wier oogen een nijdige ziel flikkerde. Blauwe • kwasten
trilden aan hun mantelzoomen, en donkere gedenkcedels lutterden als kastanjekatjes aan den tr-otschen tulband. •
« Hoe ze doen zwijgen !» knorde de jongste.
« Ja, » mopperde een ander, « ge ziet dat ge
niets verder komt..» .
« Hoe ging het naar wensch, wanneer het volk
ons volgde !. » sprak de jongere. « De Synagoog werd
aanhoord, de Rabboni's vereerd, de tienden geschonken. Het volk droeg de wet als een gouden halsband,
en . de gestrenge klank der amuletten was hem lief en
geheiligd. Het juk van den vreemde schrijnt wel zijn
schouder, maar wanneer wij het'.voorhielden dat de weken van Daniël verstreken, en Elias weldra zou komen,
dan huppelde 't blijmoedig over het tempelplein, en onder de hallen dreunden de psalmen onzer blijde verwachting. Thans bruist zijn geestdrift niet meer op
voor Jahwe, doch voor dezen die de Liefde genoemd
wordt. • Het volgt den valschen herder als een domme
kudde op den klank van zijn tooverfluit. En ' morgen
-
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vervloekt het Hem gelijk Juda nu nog de Galileërs vervloekt, die onlangs onze zonen opruiden, en 't bloed
van duizenden deden stroomen over het voorhof van
den tempel. De Liefde versmaadt de Wet en misleidt
ons volk ! »
Een der ouden die eenige stappen verder stonden,
en had toegeluisterd, zag om naar den zeloot, en schuddekopte bedaard.
. Deze stapte toe en vloog uit : « Loog Hij dan niet
dat het Rijk Gods zou komen zonder opzien te baren ?
dat het is in ons midden ? Zóó moet Hij 't woord " der
profeten verdraaien, om het volk in te luien ! Wie, wie
der wijzen is met Hem ? » • .
De aanwezigheid der Rabboni's maakte hem driest,
en nu hij bemerkte dat men ook uit andere groepen
naar hem opblikte, riep hij luider
« Is Hij de zoon van David "? Ah, wat goeds
komt er uit Nazareth ! Kent gij de profeten ? Weet ge
dan niet dat de Gezalfde zal komen met volle macht
en majesteit ? •
De duizend zilveren bazuinen van onzen tempel
zullen voor Hem uitklinken, en tienduizenden uit elken
stam opstappen in glinsterend gelid. Hun gedrilde lansen bliksemen de Romeinen blind, en . óp 't geluid hunner schilden vallen de vesten donderend ineen. En dan
heerscht de Zoon van Jahwe, de Machtige, onze Vorst.
In zijn zonnemantel zal Hij zetelen op Sion, en
minzaam neerzien op .. zijn • volk ; maar wanneer
Hij oprukt tegen de vijanden van Israël, zal de aarde
daveren onder zijne voeten, en de bergen schudden van
schrik.
En alle landen zullen schatplichtig hun trezooren
uitstorten voor zijn troon : Syrië zijn smaragden en robijnen, Dedan zijn hoornen van elpenbeen, Tarsis zijn
zuiverste zilver, Damascus zijn vorstelijke zijde. Togarma levert Hem paarden en muilezels, en Perzen en Puteërs hangen hun helmen als een sieraad tegen de muren zijner stad. De zonen van Arphad planten hun vendelen op de wallen, en zingen door de kanteelen hun
vreedzame liederen. • .
Van den Carmel wolken de geuren van balsem, kaneel en wierook over de vlakte ; de heerlijke Hermon
en " Tábor huppelen op 't geurend geruisch van reuzenriet • en rozelaurieren, en de driftige muziek" der schit-
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terschoone steden die, als diamanten in den armband,
vonkelen om den oever van het GaIileesche meer. De
heuvelen van Juda druipen van olie en honig, en in de
opene tuinen breken de wijngaardranken onder de
bronzen vracht der sappige druiven. Rustend onder zijn
palmen, zal Jericho zijn lammeren als madelieven zien
opduiken uit de groene glooiing zijner heuvelen, de herders beluisteren, die de vruchtbaarheid loven op hun
schalmeien,, en de melksters toejuichen wanneer ze,
zwaargeladen, uit de valleien stijgendoor den purperen avond.
De roeiers van Tyr en Sidon bezingen de weelde
van Israël, de schepen van Tarsis loven ons volk, en het
wijde hart der zee bonst van trots, wanneer de naam
van Jahwe gedragen wordt naar alle streken en de verre
volkeren aanvaren om Hem te huldigen- in zijn Rijk.
Dat zeggen de Boeken over Hem, en nu.... nu loopt
het volk dezen bedrieger achterna, en verschopt den
glorieusen Vorst van morgen ! » zuchtte hij uit.
« Misschien is Deze wel Degene die komen
moet, » opperde de ouderling.
Zwijg, hond. Hij de Redder ? Hij, een 0alileesche boer, een die tollenaars bemint, sletten ontschuldigt, gerechtigen belastert en omspringt met Beelzebub ! Raca ! » lawaaide de geweldige zeloot.
— « Wijsheid valt als parels van zijn lippen »
juichte de Sycomoor.
Hosiannah ! Gezegend het komende rijk van
onzen vader David. Hosiannah de Koning van Israël ! »
De kreten der menigte donderden hem uit zijn hatelijke bedenking.
Hij . keek op en zag van weerskanten den weg het
joelende volk worstelen voor een gewenschte plaats. De
mannen wrongen en beukelden met borst en ellebogen;
de vrouwen tilden hun krijschende kinderen boven de
deinende koppen op den schouder, en in de krakende
bóomen hingen de jongeren'te ' zwieren als donkere trossen, en hun liederen klonken . gelijkstemmig - en . luid
boven de verhakkelde kreten der menigte beneden.
Over . de -baan stapten twee rijen mannen die, vijf
aan vijf, een houten staaf drongen door 't volk om
ruimte te maken. Achter hen volgden eenige vrouwen
en kinderen, en . stroeiden thymuskruid "en balsemblaren=
1

•
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roode. rozen. en witte oleanders, en terwijl van uit de
.boonren olijftwijgen en terebinthpluimen ' neergeslingerd werden tusschen de menigte en over den weg,
spreidden gebogen mannen en vrouwen hunne mantels
voor de voeten van het veulen waarop de Liefde nader-de, en uit duizenden kelen klonk het :
« Hosiannah .de Zoon van David ! Hosiannah
de Koning van Israël ! »
De Sycomoor grieselde ; daar - was Hij, vlak vóór
hem.
Onder een triomfboog van waaiende palmen en laurieren dreef de slanke gestalte als een visioen boven de
donkere deining der zingende menschenzee. Uit den
lichtbruinen baard steeg, over de gebronsde wangen,
een stille blos van schuchtere schoonheid, en in de
-oogen, die als twee blauwe violen weemoedig neerblikten naar 't begeesterde volk, raadde men eene ziel die,
te midden van dit vertoon, ongestoord verkeerde in
hoogere regionen.
« Er steekt geen kwaad in hem, » dacht de .
Sycomoor, doch verschrok van dien plotselingen inval.
Hij was immers Degene, dien Rabbi Ben Berith haatte,
en een bedrieger had genoemd.
En al daverden nu de bergen en de booroen van de
blijdschap der menigte, al scheurden de Hosiannah-kreten van duizenden de blauwe lucht, en zat de zon zelf
in haar diamanten luister te rillen van heilige ontroering, al schenen hemel en aarde, binnen den boog van
Bethphage's heuvelen, al hun vreugde uit te schetteren
om de vervulling van een lang verwachte geluk, de Sy•comoor stond stoer als een sphynx, en staarde stom
toe, zonder een blad te verritselen.
Ouden van dagen zijn niet te- verschalken
door schijnwijzen. Volksgunst duurt één dag. Wie op
-den bergtop wordt gezet, beve boven den afgrond. Deze
zal van Dan tot Berseba dit verleide volk niet laten wonen onder den wijnstok. En dan ? De Rabbi's waken. »
En hij wenschte dat allen de verachting zouden bemerken, waarop hij de Liefde onthaalde.
Rumoerig als een stormende zee, klom al het volk
in donkere bogen tusschen de witte rotsen voort naar
Jerusalem.
En wanneer de eerste rijen, van • op de heuveltop--

,
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pen de stad ontwaarden, die ginder met _haar witte paleizen, haar blankmarmeren tempel en gulden torenspitsen te. glinsteren lag onder de purperen koepel der he-melen, dan rolde als een donder van enthusiaste zangen waarin groep na groep de stad opriep om hare aloude poorten neer te halen voor den komenden Koning.
En toen de laatste kreten achter Bethphage's ge-.
bergte wegdommelden in de ijdele lucht, onderbrak de
olijf den blijden droom der boomen en sprak :
« Broeders, deze is dus de dag ! Nu is het rijk
der Liefde begonnen. - Wat geeft het dat onze kruin werd
geplunderd, onze bloemen geroofd, onze takken ge.spold en gebroken ! Liefde baart leven, en morgen zwieren we een bloeiender weelde frisch door de ruimte. »
De palm zwenkte zijn ontlommerden top naar den
olijf, en fluisterde hem -toe : « Hebt gé den Sycomoor
opgemerkt ? Zie hoe stijf hij nog staat in zijn toegetakelde pracht. »
En door de twijgen der_ suisende boomen klonk de
vorstelijke vraag van den olijf :
« Voorzeker heeft ook onze broeder Sycomoor
de Liefde begroet ? » : . .
« Ik vervloek de Dwaze die dwazen misleidt, >
bromde de Sycomoor schier onhoorbaar.
« De dooden zullen de Liefde - niet loven » her--

,

zong de terebinth op zijn snaren, als een echo . van de

liederen die straks hadden weerklonken.
Rondom de heuvelen steeg stilaan de doezelige
duisternis ; de Sycomoor begroette haar als de zwijgende vriendin van een somber gemoed. De moede boomen
sluimerden blijmoedig in, en in den laten avond be-.
merkte niet één dat, over hun reuzelende blaren, de
Liefde de baan weer opstapte naar Bethanië.
-

De eerste morgenklaarte rees over het rustige land..
De gezwollen zonnebol, die boven de bergen dreef, wor-stelde in de trilroode ruimte met den dampenden nevel,.
die alle heuvelen hulde in de diaphane pracht van oran.jekleuren. . . .
De witte huizen van Bethphage lagen tegen- de heuvelhelling, als dooreengeworpen teerlingen, te scheme-ren onder de rose . lucht. .
-
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Buiten het vlek stond • de Sycomoor pralerig in
zijn weidsche gewaai, dat bespikkeld hing met duizendvervige dauwdroppels, en gluurde nijdig naar de andere
boomen waaruit de trillers opdeunden van tortels" en
musschen. .
De boomen bespraken de groote gebeurtenis waarvan ze gisteren de deelnemende getuigen warerf, en de
een bevroeg den anderen hoe het er zou toegaan in het
Rijk der Liefde.
« Zijt ge de voorspelling vergeten ? Eeuwige
jeugd in zon en licht ! » jubelde de cypres.
« Ja, broeders, zei -de olijf, « doch met eenzelfde doel ; wie staat tusschen hemel en aarde schenkt
weg wat hij krijgt. »
« Wie geeft in liefde beleeft dubbele vreugd, »
.
zei de palm.
« En zijn schat is groot in mate zijner mildheid, » voltooide de olijf.
Doch de boomen konden maar niet begrijpen,
waarom de Sycomoor bij zijn roekeloos besluit .wou
blijven.
« Het Rijk der Liefde komt toch voor allen »
sprak de laurier.
« Een hatelijk wezen » meende de palm:
« Koppige boosheid » bevestigde de terebinth.
« Ja, broeders », sprak de olijf, « de Haat bezielt
hem. In uw geestdrift hebt ge gisteren de Rabbi's niet bemerkt die de zingende menigte toebasten. Welnu, een
dier kregele doctoren daalt driemaal in de week van uit
dé stad en, praatziek in zijn plooistoel gelegen, houdt
hij school onder den Sycomoor. Gij jongeren zingt onbekommerd van zon en jeugd, ouderen luisteren toe en
denken. In de ziel van den Rabbi huist de Haat, zijn
mond is een spelonk vol leugen, . en zijn- geest beraamt
snoode plannen tegen de Liefde. De voorzichtige ontvlucht hem, de roekelooze wordt wankelmoedig, en de
leerling wedijvert in haat met den leerling, om wille van
den meester. Ik vermoed dat zijn geest zetelt in het hart'
van broeder Sycomoor. »
« In de - schaduw van den Haat stapt de dood, »
opperde de palm.
Dé jeugdige terebinth die verstrooid had toegeluisterd, ritselde plots van blijdschap en riep :
--
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« Ginder nadert de Liefde ».
Werkelijk, over den weg van B.ethanië daalde, te
midden eener stille mannengroèp, de. witte gestalte, die
zachtzinnig zich onderhield met de jongeren.
« Aldoor dezelfde serene kalmte van een meer
in • de Lente », dacht de olijf. « Gaat Hij met zondaars
om of met de zijnen, wordt hij gelasterd of gezegend,
bezongen of bespot, even zacht blijkt zijn gebaar, even
vreedzaam zijn woord, en zelfs door tranen schittert de
minzaamheid van , zijn heerlijk wezen. »
De booroen meenden dat de Liefde naar hen opzag,
en hoorden de stem die sprak : « Ziet toe dat ge niet
misleid wordt, aan hunne vruchten zult ge ze kennen. »
Doch nu Hij van den weg afweek, en tot den Sycomoor toetrad, was hunne verbazing groot.
« Hij zal een sappige vrucht verlangen », peinsde de palm, « Voorwaar, nu loopt Hij« een bittere ontgoocheling op. » .
De Sycomoor hijgde loofstil, zooals booroen hijgen
voor een onweer, en kon de benauwheid niet weren' die
opsloeg door zijn stam.
De twaalf mannen doorzochten begeerig zijn kruin,
en bekeken elkander teleurgesteld.
De Liefde staarde doelloos 'en diep, alsof enkel een
hooger gedachte Haar bezielde. Uit de plooien van den
witten mantel hief Ze traagzaam de hand, en meteen
klonk het kalm doch krachtig : .
« Nooit meer in eeuwigheid groene er een vrucht
aan u. » En dan ging zij voort.
De Sycomoor ruischte alsof plots de bliksem neerketterde in zijn kroon, en een kort gekriep siste pijnlijk
op door zijn stam. Zijn zoekende zuigwortels doorwroetelden wanhopig den - weigeren grond, zijn vezels verduurden, door de slurpende worteltakken steeg een verstikkende hitte die binnen den bast opkiste naar. 't benauwde gewaai, waarop - de stijgende zon het volle geweld van haren gloed neervlamde. .
Zooals getroffen vogels die met de veêrenverward
hangen in de takken, flapperden zijn blaren aan , de
kwijnende twijgen, verkleurden, krulden en dorden, en
een houterig geklater rammelde rondom, wanneer een
bries door zijn kruin dartelde.
.

-

-
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-- « Ziet, broeders », zei de terebinth, doelend op
.
den Sycomoor.
-- « Hij sterft, » riep de palm.
De zwarte bladeren bibberden los, en dwarrelden
als roetklodden door de vallei.
.
Egypte kan nog een paar doodkisten kappen
uit zijn tronk, » spotte de cypres.
« Zelfs dat niet », besloot de olijf. « Hebt ge
de Liefde niet hooren zeggen, dat de kwade boom zal in
het vuur geworpen worden ? »
Nu zwegen ' alle boomen en peinsden.
Door hun zwierige kruinen ruischte ' stilaan weer
een zangerig geluid waarin, tot één zoete harmonie, het
gefluister versmolt van oleanders en tamarisken, die met
hun roze en witte tuilen lieflijk oplonkten naar de glanzende. Zon.
•

•

JOZ. DE VOGHT.
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GEZELLE'S LEERAARSCHAP TE ROUSSELARE
DE POËSIS 1857-1859.
2. De Priester-Opvoeder. .
« , L'instituteur est un second père... C'est surtout
en Seconde, en Rhétorique, en Philosophie, et même dès
la Troisième, que cette profonde influence • de l'instituteur se fait sentir... Il n'y a qu'un père et une mère qui
né laissent jamais leurs petits enfants en° arrière... ce
dévouement seul s'identifie profondément avec ces jeunes ámes, comme fait un père et une mère... Instituteurs de . la jeunesse, laissez-moi vous Ie redire : soyez
pères ! ce n'est pas assez : soyez mères !... Il faut que
l'enfant aime Dieu et ses fêtes, ses maîtres et ses études...
mais puur cela il faut qu'il soit aimé, recherché, cultivé
avec amour : il faut qu'il le sente, et alors il aime á son
tour... Non seulement il faut que les enfants aiment leurs
maîtres, mais il faut que leur amour soit mêlé d'une certaine admiration... • Oui, dans une maison d'éducation,
il faut de l'admiration, de l'enthousiasme,... un grand
mouvement littéraire et religieux... et ii n'y a que le . dévouement des maîtres qui inspire tout cela. ». (1)

Zoo spreekt Mgr. Dupanloup in zijn wonderschoon boek : De l'Education. Het was verschenen tusschen 1849-51, en verwekte overal grootera geestdrift.
Gezelle kon het in 1858 gelezen hebben, zeker was het in
zijne omgeving bekend. Wat er van zij, de aangehaalde
plaatsen zijn als de kern en samenvatting van Gezelle's
opvoedingswijze te Rousselare.
Hij toch had alles at iemand maar kan behoeven
om naar Dupanloup's gedacht te doen. Priester tot in 't
diepste der ziel, een ziel - val teedere godsvrucht, een
godsvrucht geholpen door dichterlijke geestdrift, geestdrift voor een groot godsdienstig en vlaamsch doel, en
die man leeraar der Dichterschool. Wie kon beter dan hij
wat de groote Fransche opvoeder verlangt : « s'identifier avec _ses élèves » ? hen meêsleepem in liefde en
bewondering voor groote en schoone dingen ?
(1) Dupanloup. De 1'Education. T. -II- (2e éd.) LIV. III.
passim.
.
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Zoo deed hij dan ook.
Wij hebben gezien hoe hij het deed, binnen de klasuren. Uit de klasse ontstonden de werken der leerlingen..
Zij sproten zeker uit eigen aard en gevoelen, maar waren gevoed door die dichterlijke bronne van. 's Meesters
w►lao rd..
En, zaadra hij in het werk van den jongen. een
straal licht of een vonkske vuur speurde, weerkaatste
't zijn lichtend en warmend woord menigvoud. Hoe dikwijls
ls hoorden wij Verriest in zijne - voordrachten vertellen van Karel de Oheldere's versje.
,

« Gelijk de vlugge bie
die
gezocht heeft in 'de blom
om
te zoeken achter was,
ras
vervliegt wanneer ze niet
ziet... »

zoo had hij vergeefs gezocht naar een onderwerp voor een
gedicht, maar intusschen had hij toch dichten geoefend.
Daarbij, daar zat een eigenaardige zwier in de rijmkens,
en ze zetten C ezelle's oor tot luisteren, zijn maatgevoel
tot bewegen en zingen. Dat de . bie in de blom geen was
zoekt weet hij wel, en hij zal 't aan Karel wel gezeid
hebben, maar dat is nu de - zake niet. Hij speelt met
zelfde klank en maat :
Zoo welkom als de bie
die •
aan 't ronken wijl de last
wast,•
terug met haren buit
uit
de velden rijk beblomd
komt„
zoo welkom zijt ge mij
gij... .
-

Dergelijke weer-werken. zijn er meer . geweest.. Reeds
vroeger, in de Vlaamsche lessen. der 4a en 3a, bemerkten
wij den leeuwerk van Robrecht Willaert, beantwoord
door zijnen meester. Het Kindeke en het graf, in dicht-
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oefeningen, is niet anders dan een verbeterd versje van
Karel Eugeen Legein. Gezelle's aardig liedje :
wijl gij ligt en rust en slaapt, Mon,
op twee stapkes maar van mij,
zit ik dikwijls en betraap, 'Mon
't vliegend vliegske, poëzij...

is insgelijks wedertoon op Edmond Van Hee's
Blinkend als het sterrelicht
Zag ik eens een vliegske vliegen...

En zoo voor vele andere.
Maar de eigenlijke schoolwerken bleven niet alleen. De jongens die er genot in vonden, maakten verzen
op eigen hand, en wetend dat de leeraar hen geern bijstond en aanmoedigde, brachten, zij hun dichtproeven
naar zijne kamer, of zonden ze hem met een brief erbij.
Dan kregen zij, met wenken en verbeteringen voor . hunverzekens, nog mondelings of schriftelijk, vriendschap
en aanmoediging :
-

,

« Geen blijder stonde leven
en mocht ik sedert lang
als die • mij komt te geven
uw brief en . uw gezang... »

Hij herinnert het later aan E. Van Oye
« wanneer gij zacht
mij verzen bracht
of verzen mededroegt ».

Van uit Rond den Heerd denkt hij na jaren nog aan
die bezoeken :
« Op dezen (St Thomas-) avond, 't j aar 1858,
bracht een van mijne studenten, nu priester en zelf professor, M. V(ictor) V(an) C(oillie) mij den volgenden herij mden uitleg...
En als student de Gheldere, door Homeros' vers
philên eis patrida gaian, en 's Meesters uitleg getroffen,
. daarop zijn gedichtje geschreven had « 't Lied van de
streke, mocht hij dat diep gevoelde beeld van den
ouden landman -wederkrijgen, einde 1858 :

.
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Tranen weent de grijze landman,
tranen, en hij 'n duikt ze niemand,
als hij, ver van huis en erve.
weggegaan en voortgevaren,
eens mag wederom — God wilde 't --eens mag 't land zien waar hij kind was,
't land waar vader en moeder kind was,
't dierbaar vaders ploeg- en zaailand... (2)

Desgelijks ontstak de Leeraar zelf zijn licht aars
Homeros' woord, en dichtte 't Ranke riet en den Wa-.
terspiegel.
.
.
Zoo diende de klasse dan tot ontwekken van eigenwerkkrachten. Men ziet in het geestesleven van het ge-- .
sticht duidelijk den invloed van een. dichterlijk-begaafden geest. Er was sedert 1850 eene Société littéraire of
Lettergilde, wier eerste student-voorzitter Adolf=
Verriest was gewest. De verslagen der eerste jaren toonen klassieke opstellen zonder vele .00rspronkelijkheid
en 't zijn maar weinige werkende leden die iets voortbrengen. Maar zaohaast 'Gezelle daar is, voelt men zijnen-klauw, tot in die werken toe. De velerhande onderwerpen
die de .Leeraar in de school behandelt, vinden hunne
toepassing in de proza- en dichtstukken der Lettergilde..
De Verriesten, Van Oye, Callebert, de 'Oheldere en ande-ren doen; er hunne eerste schrijversproeven, die ze later
in hunne bundels of in Oezelle's Rond den Heerd drukken. Van menig later gedicht van den Meester zelf vindt
men reeds sporen zijn eigen beelden en gevoelens aande jonge academici meêgedeeld in hunne bijdragen. Dit
is b. v. het geval met het zoo beroemde stuk uit 1882 :
Andleie, (Jordane van mijn hert) waarvan verscheidene.
gedachten en verbeeldingen in een Fransch opstel . van
Constant Verhelst : La Lys, ses champs et ses prairies—
te vinden zijn (3). En dit is wel het meest teekenend,
maar niet het eenig voorbeeld. Het leeraarswerk was dan
niet den leerlingen alleen ten zegen.
Toch was de klasse, en wat er recht- of onrecht
streeks uit voortkwam, den Priester-Opvoeder niet voldoende om met zijne kinderen - te leven. Ook daarbuiten,.
-

-

-

,

(2) Ged. gez. & geb. Tranen.. --- Op deze wijze hebben
Hendrik Van Doorne, Pieter Busschaert en andere hunne namerg:
in hun leeraar's boeken gelaten.
(3) Zie daarover Dietsche War. & Belt. 1911.
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in het dagelijksch lief en leed was hij met hen, en maakte
zijn leven tot het hunne, hun leven tot het zijne.
Wij hoorden reeds de Boodschap van de Vogelen
uit het Museum voor Dierkunde, óm hunne vrije broeders
ook te doen komen
« rusten en malkaar beschouwen
en beschouwd zijn en bezien
van die beste jongeliên
.
Die studenten... »

Wij spraken al van 't Jubelfeest, waarop hij tot
de studenten dichtte van hunnen « Bewaarengel ». Beziet
ook nog de Pachthofschilderinge. Zij ontstond op de
Seminariehofstede :
« Eens dat ik gezeten was
onder onzen koorentas... »
-

Wat in en rondom die studenten leefde -en groeide.
werd alzoo door hunnen Meester, voor hen, uitgesproken.
't Was 't Schrijverke op de gracht langs den hof -; 't
was 't Riet, in de Mandel, en 't rijden - van 't Stoomgevaarte op den spoorweg ginder verre ; 't was 't -Stille
van den Nacht, • waarin de zacht-glanzende Maan door
den Engel wordt voorgesteld als een van die getuigen van
God, den' Schepper :
« En de mane die al blinken
uit heur zilvren luchtboot lacht,
doet met vreugde God gedenken
binst het stille van den nacht »

.

en zij is ook een zinnebeeld van Maria
« 't Is heur beeld ! 0 Dichter, henen
hert en ziel den Hemel in !
Weg, de lichtbaan op, verdwenen
na der dichtren Koningin !

Altijd christen idealen voor christen dichter-studenten.
-En dan, die vaderlijke liefde ! D.e twee Van. Doorne's zijn met moeder uit geweest, en Gezelle heeft ze•
naar de statie vergezeld en brengt de beide jongens
weer naar school :
« Hoe zoet is 't, tusschen broedren twee,
te wandelen, te wandelen,
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bemint men van de twee den éen'
den een' gelijk den anderen ! »...

Eugeen Van Oye komt weer van een verlofdag en brengt
een schoone roos mede die hij zijnen leeraar schenkt.
Na een poos gesprek met hem, toen hij naar de studiezaal weg was, stroomde uit het vaderhert :
.

« 'k Heb menig, menig uur bij u
gesleten en genoten,...
'k Heb menig, menig blom voor u
gelezen en geschonken...
Maar nooit een, uur zoo lief met u
zoolang zij duren koste,
maar nooit een uur zoo droef om u
wanneer ik scheiden moste,
als de uur wanneer ikdicht bij u,
•
dien avond neergezeten,
u spreken hoorde en sprak tot u
wat onze zielen weten.
Nog nooit een blom zoo schoon van u
gezocht, geplukt, gelezen
als die dien avond blonk op u
en mocht de mijne wezen... •

Er was Plaatsafroeping ; een der zijnen - had de eerste
plaats veroverd, hij moedigt hem aan, al voorkomend de

hooveerdigheid :

....

« Polydor, gij kind van Vlanderen,
kind van God en kind van mij,
'k hoorde blijde, boven de andren,
uwen naam verkondigd zijn...
Wel en is 't niet, o, gij weet het,
om den ijdlen klank alleen,
en den lof, .zoo gauw vergeten
van de menschen : God alleen !... »

Ging men 's winters schaatsenrij den, ". de heldere
winterlucht, het leutig spel, de jeugdige vreugde der
beweging, samen met de beelden van 't roerlooze water,
en, zijne natuurlijkeen bovennatuurlijke bestemmingen,
't smolt alles prachtig samen in dat • schoon gedicht aan
Hugo Verriest, met zijn vorm naar Longfellow's Hiawa-
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tha en zijn Middeleeuwsch-Vlaamsch gevoel : 't Edele
spel der vlugge schaverdïjnders :
Water dat van God gemaakt zijt
op den eersten van de dagen...
ligt en slaapt wat,valt en ligt wat...
komt o jonkheid,. blijde jonkheid,
Gij, ge en rust, voorwaar, ge en slaapt niet...

Of was er muziekfeest; en speelde de Septuor van
Beethoven zijn in- en dooreen wevend lied, twee me.lodieën op- . en neer vloeiend, tegen, malkaar, met mal.kaar, zingend, dartelend, klagend... de ziel des dichters
hoorde, en • vlotte mede op het stroomen der tonen, en
hij vertaalde voor de jongens :
Er viel ne keer een bladjen op
het water...
Het spelen van twee harpen was
dat water...

. Ja, tot in de kleinste dingen toe. Hij zag den spelenden
knaap met zijn ronkenden draaitop" op de hand, hem
kinderlijk bewonderen en belonken, en hij sprak in rhytmische kindertaal : • .
Ach mijn bietje gij zingt zoo schoonti
en uw oogskén het blinkt zoo blij...

en voor den kleinen Verriest, van Deerlijk, hem ziende.
zijn drijftop zweepen
Timpe, tompe, terelink
.
vliegt van hier naar Dereli jk, .
vliegt van hier naar Rompelschee
kopei en kop en stalen tee,
wilt hij op zijn been niet staan
'k moet er met de zweep op slaan...

Maar -'t meesterstuk van die kunst, met zijne studenten
geleefd, - voor zijne studenten geworden en uitgesproken, 't is het boeksken van « Kerkhofblommen ». Hadde
Gezelle nooit iets anders gedicht, nog ware hij onsterfelijk.. Die kunst vergaat . niet, zij is 't leven zelf, gevoerd
tot de ideale hoogte waarop ze een Priester, Dichter en
Opvoeder brengen. kan.
.
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Den 3 Mei 1858 was Eduard Van den Bussche, uit
Gezelle's klasse, te Staden in zijn vaderhuis gestorven.
De Professor maakte zijn zielgedichtje
« Zoo der ooit een blomnke groeide
over 't graf waarin gij ligt,
of het nog zoo schoone bloeide
zuiver als het zonnelicht,...
riekend vol van honing ende
geren van de bie bezocht,
nog en waar 't voor die u kende
geen dat u gelijken mocht. »
-

Maar hij droomde meer. Met schoone spreken en bidden
verkreeg hij van Superior , Frutsaert dat hij met heel ' de
Masse naar Staden ter begraving zou gaan.
Zij gingen, zwijgend veelal, en biddend, in 't heengaan. De meester stil, al de snaren van zij në hemelharpe
gespannen en gestemd tot zingen. Veld en lucht, vogel
en mensch, al wat ze gemoetten raakte en roerde hem,
en hij zong inwaarts. De hofstede waar hun makker over
eerde lag ; 't kruise van gevlochten .stroo, voor de balie;
de wagen die gereed stond om het lijk te vervoeren
de moeder die eerst de bezoekers ontving en stoelen bijbracht, en onschuld vroeg « omdat '.t al overende stond »
om eindelijk uit te bersten in tranen ; de vader die zelve
doodelij k ziek lag en kloeg : t Eduard, ach mijn
Eduardje toch ! » ; 't laatste gebed bij de doodskist, de
lijkvaart,met het kruis aan 't hoofd, gaande door de
groene, . wentelende koornvelden van Vlaanderen ; de
lijkdienst in Staden kerke, met de hooge dichterlijkheid
van Psalm- en Misgebeden, van rouw en toch zegezangen : « In Paradisum deducant te Angeli ! » de begrafenis zelf... hij leefde 't nu al dubbel hoog en sterk meê, omdat hij 't voor die kinderen rondom hem wilde meêleven.
Ook, toen hij bij 't graf den mond opende om 't woord
van scheiden te spreken, wat een woord 1 .
« Mijn beminde en dierbare leerlingen , ! Het is
mijne plicht, alle dagen onder. ulieden het woord te
voeren. Heden, dat wij niet meer in het stille schoolverblijf, maar samen op de boorden st4an van een graf, heden en zal ik nochtans- aan deze - mijne plicht niet te
kort blijven, maar u hier mijne dagelijksche lessen voorenhouden. Doch wat behoort het mij te spreken, alles
rondom ons zoo een klare tale voert ! »...
-

-
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En toen ze thuisgekomen waren, liep het hert over,

liep. de pen op het blad, en op . twée dagen lag daar dat.
prachtbeeld in vers en proza afgewerkt : Kerkhó f blom.men, geplukt en bewaard ter nagedachtenisse van zaliger
Mijnheer Ed... Van den Bussche, student van Poësis...: ►
Een verwezenlijking van zijn droom : alle waarheid en
schoonheid van natuur, dichtkunst der ouden en der
•christen tijden, menschelijk en . goddelijk Woord versmolten tot de_ Christen-Vlaamsche voorstelling • der
eenvoudige, landelijke begrafenis van een eenvoudigen
student !
Het was een triomph voor den Dichter. Alle zielen
gingen in hem op, een oogenblik was alles, ook wat hem
eerst minder begreep, tot hem gekeerd en. bekeerd. De
Superior, die op 't kerkhof aanwezig was geweest, loof-de uitbundig • de gesproken rede ; geheel 't gesticht, wei.nige dagen later, las het afgedrukte boekje met geestdriftige ontroering.
't Was het eerste dat van hem inderdaad verscheen
(Juni 1858), maar hij had toen reeds verzameld en tot
uitgave bereid de « Vlaamsche Dichtoefeningen » "die ' in
Oogstmaand zouden uitkomen. • ..
Reeds in April schreef hij aan Jos. Alberdingk
Thij m •
« Wij blijven hier geen enkele bewonderaars van
't gene gij, Catholieke broeders in Holland, al tracht uit.

te voeren. De Christene geest komt allengerhand weerom

te voorschijn, én wat een dingen • ware 't niet, konden
wij daarmede .onze jeugd ontvlammen !_ »...
Men ziet het, hij is in verband met die christen
kunsthervorming waar wij hem in 't voorgaande hoofdstuk als medestrijder van toonden. Zoo spreekt hij in
-dienzelfden brief van hetgene er te Rousselare in 't Seminarie gedaan wordt. onder -opzicht van goede kerkmuziek en kerkversiering (hij vermeldt met fierheid de
-godslamp die zijne Engelsche jongens aan de kerk
:schonken) en, als zijnde in dienzelfden geest opgevat,
kondigt hij aan :
« Dus heb ik nu een bundel Dichtoefeningen veer1 ig, waarop bijna al de leerlingen ingeschreven hebben
-en inschrijvers zoeken te werven »...
De opdracht van den bundel was aan de studenten
van het klein Seminarie te. Rousselare. « Voor u, naast
God, zijn ze gemaakt en uitgegeven, aan U ook, naast
--Iem, ben ik ze opdragend. Oefeningen zijn het, en pó-

,
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gingen... om u, studeerende jonheid, dichterlijke en altijd
. beminnelijke jeugd en jongelingschap van Vlaanderen,.
tot gelijkdanige, ja treffender krachtinspanning . aan te:
sperken en te bewegen ». .
Deze opdracht, het Prospectus dat den bundel voorliep, de. « Verantvwoordinge » die hem vergezelt, toonen.
klaar de ééne., hoewel driedubbele strekking. van deze;
kunst : Christen-Vlaamsch^Middeleeuwsch.
. Christen :
« Geen vreemde, oneigen klanken, niet
als christen-vlaamsche tonen » (Opdracht).

Levende Vlaamsch : ,
...« dat de volkstaal, die bij ons toch zoo nabij de
oude taal gebleven is, in eeniger mate mag en moet ge-.
bruikt worden » (Verantwoordinge)^ .
Middeleeuws che kunst : • « Deze mijne- Vlaamsche Dichtoefeningen worden.
u aangeboden met het gevoelen als van iemand die een}
,speeltuig uit de middeleeuwen zou trachten weer in tevoeren ». (Prospectus). .
Het boek bestaat uit oudere gedichten, uit den stu-.
dietij d (Mandelbeke, Aenroepinge etc..), uit gelegenheidsgedichten van het einde der Seminarie- en begin der Lee-raarsj aren (Het laetste Avondmael ; Het Katholieke Al-

,

,

.

taer ; Op de Kuste van West-Vlanderen ; Onze Bewaer- -

engel, etc). (4) maar de meeste en schoonste stukken zijn
van 't laatste jaar, sedert November 1857 tot April`
1858,uit de werkzaamheid der Poësisklasse,en ontstonden
zooals ook de later verzamelde verzen, (Gedichten, gezangen en gebeden), uit den omgang met de studenten.
en het dagelijksch priesterleven.
Bisschop Malou gaf een uitbundig-lovende Goed-keuringe : « 't Is altijd met vreugde dat wij de heeren
Professors onzer Kollegiën hunne schriften zien in hetlicht geven: Wij verleenen dus volgeern onze Goedkeu-ring aan de Vlaemsche Dichtoefeningen van den E. H:
G. Gezelle, pbr. prof. van Poësis in 't klein Seniinariete 'Rousselaere. Dit werk, dat den Schrijver moet tot:
eere strekken, zal ook, verhopen wij, van langs om
beter bewijzen dat Godsdienst en Deugd de schoonste.
stoffen leveren voor Letter- en Dichtoefening ; het zal'
(4) Zie hooger over het ontstaan van deze en dergelijke..
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onze jonge Leerlingen meer en meer aanmoedigen om
hunne Tael te beoefenen en in waarde te houden. »
Die vaderlijke lof bleef niet de eenige. Uit ZuidNederland kreeg de jonge dichter aanmoedigende getuigenissen van Bormans, Conscience, en Schuermans ;
Ida von Düringsfeld vertaalt Het Ruischen van het. ranke riet in haar « Von der Schelde bis zur Maas » 1861,
en zegt van den schrijver : Eenige zijner gedichten be- .•
tot het schoonste dat ik in 't Vlaamsch kenne ;
men kan ervan in vollen zin des Avoords zeggen : zij
zijn van eenen priester...
Uit Noord-Nederland kwam waardeering vanwege
J. Alberdingk-Thijm en Bogaerts uit Amsterdam. De Tijd
wijdde hem een lang en prij zend - artikel. 0. a. : Gij beijvert u de oud-Nederlandsche tale zuiver te spreken, en
moogt verzekerd zijn,. in Nederlandsche harten weerklank te zullen vinden.... gaarne- zouden wij zien, dat vele
van onze zich-noemende "litteratoren, een weinig beter
in uw spoor gingen, en wat- meer lazen en nadachten,
voor zij schreven... Ga voort, dergelijke schakels aan te
brengen in den taalbond, welke Noord- en 'Zuid-Nederland, in weerwil der staatkundige verdeeling omsluit,
en .gij -zult de voldoening smaken, dat, wanneer klinkende namen reeds vergeten zijn, de uwe in het natio
.nale hart zal blijven voortleven ! » ..
De Bien Public, toen in zijn 7e j aar, had ook voor
de Dichtoefeningen niets dan lof en zijn beoordeelaar
lag helder, wat Gezelle's strekking betreft : « L'auteur
rompt, en visière: avec l'école réaliste et plus ou moins
païenne que la France a implantée sur notre sol : il est
.national, il est religieux, il est véritablement poète catholique flamand.... Chéz lui tuut est flamand : le fond et
:la forme, la pensée et l'expression....
De tijd was nog ' niet gekomen, waarop tegen Gezeile's frissche taal en vernieuwde vormen, verzet zou
worden aangeteekend vanwege menschen, meest halfslachtige taalkenners uit het Zuiden, die zelfs niet wisten waarop de dichter steunde. Noord-Nederland, hoezeer Gezelle ook tegen misplaatst hollandsch ijverde,
.smaakte van eerstaf zijne kunst en vond geen bezwaar
in de middel.eeuwsche of voIksvlaamsche woorden en
wendingen die hij gebruikte.. .
Het ging hem. dan goed. Hij mocht tevreden zijn
over zijne eerste poging, en des te vuriger ging hij
.

.

580 GEZELLE'S LEERAARSCHAP TE ROUSSELARE.
voort met het dichterlijk en christen opleiden van zijn
beminnelijke jongelingschap van Vlaanderen ».
Nog dieper dan uit onderwijs en algeméénen om-.
gang met de studenten, ontsproot de bron zijner kunst.
Zij vloeide vooral uit het innig zieleleven van den Pries.-.
ter zelf met C od, en met zijne kinderen. Dat blijkt,.
nog beter dan uit Dichtoefeningen, ,uit de Gedichten, gezangen en gebeden, waarvan de meeste reeds in 1858:
begonnen te ontstaan terwijl het eerste boek onder druk.
was.
Van Doorne, in zijn « Gedenkboek » schrijft daarover schoone woorden :
« Een kring. van waardeerende . vrienden schaarde=
hem bij, en rondom hem.... zij verbeelden de eerste kern
van die schoone, edelhártige bende studenten die. zijne
macht en sterkte uitmieken, en door hun getrouwen
aanhang hem moed verschaften.... de .kostelijkste eerekrans daar priesterhèrte naar verlangen durft : de on-,
.overwinnelij ke liefde der jongelingen.
« Rond dien tijd (1858) ontving hij ' zijne brieven
als Biechtvader der . studenten. Het • dei hem zulke deugd:
dat zijne oversten hem... erkenden.. Hij - en kon zijn ge-.
noegen niet verduiken. Ik was dien nuchtend in zijne ka
mer, • en met lachende oogen kwam hij binnen, en opzulken kinderlijken toon :
« Ze hebben mij biechtvader gemaakt ook » zei
hij, en geheel zijn ziele smolt in liefde en dankbaarheid,
dat men hem goed wilde en de gelegenheid gunde van
dat goed vrijelijk te kunnen bedienen aan de anderen... »..
« Ik stelde mij onder zijne eerste biechtelingen, en
blijde dat ik was om zijn zachte doeninge ! Hij bezateen ingeboren vete om zalve aan de wonden der zielë
te smouten en 't geweten ruste te geven. Nooit heb ikvan hem een stuur woord noch vrees-injagende vermaning ontvangen, en nooit heb ik mij meer, en moediger,
geweerd om brave te blijven. Hij sprak van God en van
Gods liefde, trachtende ons op te wekken tot wederlief-de en .dankbaarheid...' hij gelukte op wonderbare wijze,
zoo het ontelbare zijner zielekinders getuigen... Wij
verlieten den biechtstoel met hope en voornemen gelijk
wij er nooit te voren gevoeld of verwekt hadden.:. En
't en Was nog niet meest wat hij zei, maar het kwam at
uit zulke oorspronkelijke bronne gevloeid, niet zulke
eigenaardige reden, toon, toesprake • en toepassinge,
;

.

-

-
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'dat het herte, ziele en gemoed met weergalooze lafenis
verzaadde ».
. .
Zoo ging het in den biechtstoel, zoo daarbuiten.
Wie wilde, werd geleid met goede woorden, voorbeeld
-en daad. Hij leefde zijn kinderen hun .godsvrucht mede
-en bad met hen voor hen.Dierven zij,uit jongens-schuchtérheid, hem niet alles zeggen, dan • mochten • zij het
schrijven; en die brieven, 't zij uit het gesticht, 't zij van
:huis gedurende de vacantie, werden ernstig en overvloe'beantwoord, soms in 't Engelsch, - voor daarin gevorderden, meest in 't Vlaamsch, proza of vers. Reeds
:in Dichtoefeningen :
Nooit en streelde er mijne 'wangen
traan zoo dierbaar en zoo lief
als die ik heb opgevangen
in de plooien van uw brief, ..
zoenend hem zoo menigwerven
eer dat ik nog tenden was,
vreezende eerder hem te derven
hoe ik snel en snelder las.
Ja, een kind dat blijve uw herte
schoon al 't ander. manlijk zij,
ende, vriend in vreugd en smerte,
heb ik u, zoo hebt ge mij ! (5).
.

Hoe konden jonge zielen weerstaan ' aan klanken als
deze
« Mochte ik in de ziele u schrijven
als ik op dit blad papier
schrijf, dat zal geschreven blijven
'k weet niet hoeveel tijd van hier 1 .
Kon ik een gedicht u maken
beeld van hemelzuiverheid
met godvreezend liefdeblaken
krachtig door malkaar geleid... » (6)

Of nog inniger
« Mocht ik met een dichtje uw herte
winnen, 't waar mij weerd genoeg.
(5) Dichtoefeningen. Antwoorde aan eenen vriend. (E.
Van Oye)..
.
(6) Oed. gez. & geb. Mochte ik in die ziele...
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dat ik dichtte en lachte en werkte
'S navens late en 's morgens vroeg...
Maar ik zou dan weer dat herte
dragen, waar ? Gij weet genoeg :
'k geef Hem wat ik win en werke
'S navens late en 's morgens vroeg... » (7)

Een der jongens,. hij heette Edmond Van Hee, gestorven
in 1913 als Gouwraadsheer van West-Vlaanderen, was
zekeren tijd gekwollen met ongerustheden en zwaarmoedigheid. Gezelle had het bemerkt en hij lokte 't vertrouwenuit:
G' hebt dan ook dat bitter water
van de groote zee gesmaakt
't is u ' in den mond, en later
't is u in hert geraakt,
kind... (8)

De bekentenis kwam, in verzen zonder dichter-verdienste,
ja, maar in - oprechte kindertaal, zij heeft de groote eer
gehad, later den heerlijken Brief te hebben veroorzaakt
« Ik zoek en zoek schier vruchteloos het blanke vlies
waarin .'k mijn ziel, mijn eigen zelven prenten zal,
nu ik alleen, met God bij mij, met God, op u
te denken zit, mijn dichterlijk, mijn dierbaar kind...
o kind, watheeft de bittre kelk toch bitters in
waaruit de mensch " van kindsbeen af het sterven
[drinkt ! » (9).

En toen Edmond uit Roesselare weg was, en zijn -Meester zelf er zijne laatste dagen doorbracht, kwam nog die
andere brief :
-

Hoe vaart, hoe vaart gij nu, mijn kind,
dien 'k vechtend, in de vlagen
weleer, en 't miek mij grootsch gezind,
heb door en door gedragen ?...
zal 'k, o zal 'k, mijn kind,
nadien
u eenmaal wederzien
spijts weer en wind ?... (10)
(7) Ged. gez. & geb. Mochte ik...
(8) Ged. gez. & geb. G'hebt dan ook...
(9) Ged. gez. & geb. Brief.
(10) 5 Aug. 1860. Ged. en gez. chr . geb. 2e uitgave 1879 en
verdere.
.
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Wat heeft die gelukkige Eug. Van Oye niet al gekregen
uit die edele dichterziel ? De « Antwoorde aan eenen
vriend », hooger, in Dichtoefeningen, is aan hem. Toen
hij op Gezelle's kamer de prent aanschouwde van Fra.Angelico's Engelen, dien vooral met de teltrommel,
werd voor hem dat klinkend en roerend lied van den
Engel 'en de Ziele gedicht, zoo schoonti passend op 's
jongens droomigen weemoed en zoo zalvend tevens
voor' alle zielewonde :
.

Waarom altijd, altijd weenen
altijd klagen, nooit niet eenen
enklen stond, of met een traan
in uw blinkende oogen staan ?
op met u, geliefde, laat dat af, kom,
luister naar den rinkel van den teltrom
ringe, ruige, ringe, ringe, ring, rom ! (11)

En 's zomers, in den kerzentijd, leerde hem de Meester,
bij den rijpen kerzentros, God gedenken en danken :
a Een bonke kenzen, kind.,..
vol zoet, vol zuur,
vol zijpelende sap,
vol zoetheid !...
een gloeiende bonke, be' dankt Hem ! • (12)

Aan hem, dien avond en die rooze ; aan hem verzen op
St Eugeens' dag, brieven vol zieleraad en kunstleiding ;
aan hem, reeds weg uit Rousselare, die gevoelvolle klanken, waaruit men de teedere liefde tusschen die beiden
gissen kan :
Ik misse u waar
ik henenvaar
of waar ik henenkeer,
den morgenstond,
de dagen rond
en de avonden nog meer 1
Wanneer alleen
ik tranen ween
't zij droevig, hetzij blij,
(11) Dichtoefeningen. De Beltrommel.
(18) Ged. en gez. & geb. Een bonke kerzen.
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ik misse u, o
ik misse u zoo
ik misse u neffens mij
Zoo mist voorwaar
zijn wederpaar
geen veugelken in 't net
zoo mist geen kind,
hoe teer bemind,
zijn moeder, noch zij hèt...
..Geen hope o neen,.
geen hoop, hoe kleen
die 't leven overschiet,
maar in den schoot
der goede dood
en misse ik- u toch niet ? (13)

Zoo leefde hij dag in, dag uit, met zijne kinderen. Hij
steunde en troostte hen ; een glimlach, een oogslag van
hem, in 't voorbij gaan, verbiij dde hunne zielen ; velen
kwamen, als ze de keure hadden, hem 's morgens en 's
avonds gelijk aan vader, het kruiske 'vragen :
-

« Kruiske, kruiske, goed begin
heeft het kruis toch wonderen in...
Wat dan, eedle vriend van ,mij,
dunkt u dat de blijdschap zij,
meent gij, dat mijn herte smaakt,
als mijn hand uw voorhoofd raakt,
en, verborgen onder 't haar:.,
maakt het nederig kruiske ; daar ?... (14)

Die « eedle vriend -van mij » waas : Gustaf Verriest, de
levenslange trouwe, van toen af hertevriend. Hem werd
ook, in den tweeden bundel, Een dreupelken poëzij
opgedragen :
-

Hoe blij is de arme vogel toen
hij lange, lang geboeid
weerom zijn vlerk mag opendoen
en in den hemel roeit L. (13) Ged. en gez. Ik misse u ; Aan eénen afwezenden vriend.
(14) Ged. gez. & geb. Kruiske, kruiske...
(15) Ged. gez. & geb.
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En omdat Guido en Gustaf met dezelfde letter beginnen,
•
dat letterspel :
Een de uwe en een de mijne
zoo droomde ik eenmaal dat
ik zag G. G. verdwijnen
in een en 't zelfde vat,
en de eene G en de andere
niet de eerste G van « God »
in ééne G veranderen,
ontsluit me nu dat slot
Gustaf, Guido, God ! (16)

Zijn broeder Hugo kreeg, wij weten 't al, die verzekens
op den ijstop en op 't schaverdijnen ; hij was een levenslustige speelveugel in dien tijd, en Meester Guido gaf
hem volgens zijn wezen ; 't schaverdijndersgedicht is
een van de meest karakteristieke stukken van Gezelle's
jonge christen-vlaamsche kunst. Voor Hugo ook was
dat ander letterspel, of liever speling op het schrijven
van 't handteeken, omdat de jonge veugel • zoo.' geern
schoone krullen maakte rond zijnen name
« Wanneer ik mijnen name zet
dan trek ik met de penne
een kruis, een dobbel ' kruis, en let
gij wel, gij zult verkennen
dat kruis alhier, aldaar bezet

met puntekes, dat bewijst 'die
vijf zoete wonden Christi.

Uit alles haalde die Groot-begaafde . een richting
voor 't jongenshert.
Was er een die misdaan had, en leedwezen toonde,
de minnende, maar zorgende Vaderwist,. jeugdige onstandvastigheid kennend, daartegen te waarschuwen
-

« Mocht zulk een tale, eilaas geen enkel tale wezen,
maar ingegeven rouwe en ongemaakte smert
op willen vast gesteund. »

En hij wenscht hem dan, . op

te leven in den liefdeglans

« van Jesus, die ons mint, van Jesus, dien gij tevens
al waart gij nog zoo boos, niet haten kunt, mijn kind !
(16) Door G. Verriest later herdrukt in kleengedichtjes. II.
Veen. 1905.
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Ja, wist hij' dat een zijner lieve zonen gevaar liep, en bekoord werd om aan de verleiding toe te geven, de kreet
klonk, tot diep in 't jongelingshert :
« Nu of nooit
zoo spreekt de booze,
« Nu of nooit,
gij christen kind
« Nu of nooit,
ha plukt de rooze
eer gij roos
noch blad meer vindt ! »

Maar :
« eiken stap kunt gij, . gestorven
en Gods recht.
zijn bin'gegaan ! » (17)

Nog een, die hem bijzonder dierbaar was, is een Italiaan,
Domenico de Pisano, te Rousselare, met zijn jongeren
broeder Vincenzo op studie. Hij was niet in Gezelle's
klasse, maar een zijner « kinderen » daar hij . met" hem
zijn tale spreken kon. Met Oogst 1858 verliet Domenico
het gesticht om naar -zijn vaderland. Lucca' weer te keeren, en toen ontstond dat. roerend lied Rammentati, (18),
om hem te vermanen tegen de gevaren der wereld
Rammentati, onthoud 'et wel
de wereld is een zee, oh !
met baren, rotsen, winden fel,
en nogal ander wee, oh 1
-

Betrouw ze niet, geen kort verdriet
maar wel een korte vreugd, oh
alzoo gewis de wereld is
vol al dat niet en deugt, oh
-

Maar moet gij — en ontwijdert men
u ver van mij verscheen, oh !
dan gaat, mijn kind, en laat mij, kind
voortaan hier gansch alleen, oh
-

(17) Ged. gez. & geb. le uitgave bl. 54, later weggelaten.
(12) Ged. gez. & geb.
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Wij scheiden met dit laatst gebed
maakt dat ik u nog zie, oh,
onthoud 'et wel, mijn kind, vaarwel,
Rammentati, addio !

Als hij wegreed, ging de Meester meê naar 't spoor, en
met tranen in de oogen nam hij afscheid en dichtte,
thuis gekomen.: ..
Hoe rookt en rijdt het rad gezwind
der snelkoetse op de schenen !
Hoe is het onverwachts -- de wind
en haalde 't niet -- verschenen ! Het voert mijn hert, mijn hoop, mijn. kind,
mijn al, mijn: zelven henen... .
o, kom terug, en faal niet in 't
weerom zijn -- 't is verdwenen !...

Domenico schreef hem van huis zijn gevarenissen, en
Gezelle spreekt- van hem in eènen brief aan een ander
oud-leerling : « Domenico heeft vele te lijden, straf vele, maar
houdt moed, en schrijft mij brieven op zijne knien, bij
nachte, en hij doorweekt ze met zijne tranen. Hij leeft
onder de wilde beesten. »
Wat mag er van Domenico de Pisano te Lucca of
elders, wel geworden zijn ? God weet het, maar Hij
-

weet . ook wat de goede leiding . van Gezelle voor dien

Italiaanschen doolaar in Vlaanderen gedaan heeft, dat
hem tot zijn dood toe is bijgebleven...
Zóó moet men. die Gedichten, gezangen en gebeden
lezen, bijna alle ontstaan in dien vurigen tijd 185859. Naast die verzen, rechtstreeks voor studenten, zijn de
gebeden van den Priester daar ook, en zijne liefdezuchten voor Gods Tabernakel. Toch draagt hij ook deze aan
zijne jongens op, zoo de bijtitel der_ le uitgave zegt
een schetsboek voor vlaamsche studenten. Van de laatste soort zijn : Oneindig Wezen -- Jesu, liefste Jesu
mijn 0i* badt op eenen berg --- Bezoek bij 't Allerheiligste, maar vooral 0 'k sta. me zoo geern en het overprachtige Blijdschap : .
« Ja, daar zijn blijde dagen nog in 't leven,
hoe . weinig ook, daar zijnder nog voorwaar
en geren zou ik - alles, alles geven
om 'één van die, mijn God, om éénen maar,
wanneer ik u gevoel, u heb, u drage.:.
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Gij zijt mijn troost, toen alle troost vénijn is ;
Gij zijt mijn hulpe als niemand helpt, elk vlucht,
Gij zijt mijn vreugde als elke vreugde een pijne is,
Alleluia ! als alles weent en zucht !..
-

Ben ik het nog die minne al die mij haten,
ben ik het nog die duizend levens wou
voor U, mijn God, en iedren mensche laten,
en zelfvergeten lachend sterven zou ?...

Eenige der stukken van Gedichten, gezangen en gebeden ontstonden na den tijd waarop wij nu staan, en
de bundel verscheen slechts in 1862 ; wij komen er dan
ook nog op terug, maar hij is van nu af onmisbaar om
het leven van Gezelle met de studenten, zijn onderwijs en
opvoeding te verluchten. .
. Opvoeding smolt met onderwijs te zamen. Onderwijs
is eene opvoeding van de krachten des geestes, en, zon-.
der de vorming van den wil en het herte, een onzin.
Luistert naar den « letterkundigen » raad door Gezelle
in een zijner brieven gegeven aan den lieven leerling,
die hem een stukje verzen ter beoordeeling gegeven had;
de Meester vond het wat onvatbaar en ijdelbeeldig:
« Poësis, mijn liefste, bestaat! niet alleen in. de
conceptie van een ding, maar in het doelmatig uitbrengen
van datzelve in woorden.
« 'k Versta dat iemand die alleen is, zich zelve een
poétique, een uitdrukkingsstelsel zou kunnen maken, 't
zij uit enkele klanken bestaende, 't zij uit- woorden die,
schoon van niemand el verstaen, voor hem zouden de
uitdrukking zijn van zijn gedacht; en misschien veel
edeler als alle bestaende dichtspraak ; maer wij hebben
eerie tael die toch maer tot een zekeren graed buigbaer
is ; wij leven bij menschen wier zielen maar door gewone klanken en woorden raekbaer zijn, dus ligt de volmaektheid van 't gene poësis aangaet van te kunnen in
de bestaende , dichtspraek, of in die er wettiglijk kan uit
voortspringen, onder de werking van 't genie, zijn conceptie uit te geven. Gekortvlerkt ja wordt daerdoor de
vrije ziele des dichters ;, dichten kan hij bij zich zelven
zonder sprake, alleen in den geest, maer wil hij uitkomen,
zoo moet hij gekleed gaen op zulke maniere dat hij kennelijk is. Zulk een keten is zoo eerlijk om dragen als de
keten die onze vrij-willigheid aen God en aen de Kerke
vastbindt ».
.
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Daar is de d isci pl ina van wil. en verstand een verbeelding, in den éénen mensch, en ding door onze moderne poëten en andere nieuw-kunstenaars, nu nog, zoo
:kwalijk begrepen ! .
Nog anders gezeid
.« In oogenblikken van inbeelding en frisch • gevoel
is den dichter alles een uitdrukkinge, die hij verstaet, die
hem van den drang der ziele ontlast, of ware hij voor
anderen onverstaanbaer. Wie verstaet er wat de vogelen
zeggen ? Wie verstaet er de pogen van den stomgeborene (dichter misschien) ? Zoo is 't met uw; stuk ; zoo maek
ik er vele die nooit den dag noch het papier . zien zullen,
vooraleer de vrucht, tot hare rijpheid en gestalte gegroeid, de stralende zonne en de afgunstige menschenblikken verdragen kan ; dat men zien kan wat zij is en
men ze aen heurzelve verkennen kan als kind en echt
kind heurs vaders » ... « Ha, w'at is verzen maken, wat
.is alles, vergeleken bij eene ziele, het edelste dat ooit uit
•Scheppers handen gekomen zij, eene edele, zuivere, versche ziele, als de uwe is, nog edelder, nog zuiverder te
kunnen maken ! 0 ! die hemelsche, goddelijke soort van
.Poësis, die Liefde, die soort van in en dooreendringen
- der ziele eens Vaders in Christo met die van zijne kinders !...
« Verstaet gij nu wat voor Pleïade wij zouden ma-

-

-

.ken kunnen ? Aldus noeme men mij vrij : professeur
-d'art chrétien ! (19) ... « 0 de begoocheling der • poëzij en

-de « . réalité de la vie ! » Laet ze roepen ! Begoocheling
en is zij niet, maer wezenlijkheid, zoo .wezenlijk als de
Religie zelve !... 0 Poësis-Religie ! Religie- Poësis !
"Poësis-Engel Raphaël, qui ducit et • reducit 1 Leid mij,
waer ik zijn moete, door 't onbekende land des levens,'
en, moet 'het een harde reine zijn, dat het zoo zij ; moet
het een gedurige oefening zijn, 't zij dan eene d ichtoefeninge, oefeninge met hoofde en borst, met zweeten en
.zwoegen tot den laetsten dag ! Maer zij de dood mij dan
't openslaen van die zale, waer wij allen, oefenaars,
geroepen zijn om stemme te voeren in den grootera lofzang
« Dan, geen oefeninge meer, gééne, maer vrij bewegend losbreken der Hymne van Liefde ! Snoert maer de
keten, schroeft de banden toe, moete ik er dragen, zij
breken wel eens -als ik vrij van alle boei en kluisters maer
-

-

(19) Brieven van G. G. aan één zijner studenten.

-
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éénen band meer lijden en zal, één keten, van God zelve uit goud geslegen, één keten van oneindig beminnen
en bemind zijn van • den Heere Jesu ! » (20.
Van November 1857 tot Oogsmaand 1859 duurde
dit leven van een leeraar, en opvoeder der christen
jeugd. Zoo veel als het immers doenbaar is; werkte hij
dat ideaal uit, door Dupanloup geschetst : « s'identifier
profondément avec les jeunes ámes ». Zijn dichten was.
niets anders :

,

.

« Mijn lier, mijn harp, mijn snaargeluid
mijn kroóne en al mijn ijftekruid
en de Echo die mijn stemme blij
herandert, -- zijt, mijn kinderen -- gij,
mijn kinderen ! »

AL. WALORAVE, pr..

('t vervolgt)

M, N

(20) Aan E. Van Oye. Aangehaald in Caes. Oez. 0. 0. 97.
De laatste regels van deze aanhaling zitten vol « kiemen »
van gedichten en kleingedichtjes, o. a. : Brandt los, mijn ,hert...

DE GODSDIENSTIGE STROOMINO
.IN HET SOCIALISME,
. De ineenstorting van het socialisme na den oorlog
;door armoede aan levensbeginselen, heeft onder de jon..gere socialisten, in Duitschland vooral, eene beweging
doen ontstaan, welke verzoening zoekt tusschen Christendom en socialisme, ten einde aan de diepste behoeften der teleurgestelde volksmassa te voldoen. «• Een
=synthesis van het Christendom en het socialisme, zegt
.Johann Plenge (1), dat is de onvermijdelijke taak van
onzen tijd en ongetwijfeld een der grootste gebeurtenissen in de geschiedenis der Europeesche menschheid. »
Godsdienstige behoeften, zoo schrijft de socialist
..Muller-Wolf (2), al te lang door zuivere geestesontwik-keling onderdrukt, komen weder tot groote spanning in
tijd. Er ontstaat een zucht naar alles omvattenden godsdienst. Het socialisme had zich immer tot nu
toe bemoeid met kiespolitiek en economische organi:atie. De technische organisatie-arbeid slorpte alle
:krachten op. Deze materialistische revolutietaktiek heeft
de ziel van het volk niet bevredigd. De massa voelt het
:hart leeg en hare ontevredenheid, door ware behoefte
.aan geluk verscherpt, maakt de wonde door het bittere
wereldgebeuren erin geslagen, dieper. Tegenover de
.groote feiten, tegenover de schokkende verschijnselen
.in het hedendaagsche menschenleven staat het volk* onbeholpen en radeloos. Want al degenen die zich- tot het
-socialisme hadden gewend om er antwoord te vinden
op de gróote levensvragen, die vroeg of laat ieders
:hart beroeren, voelen zich onvoldaan en vragen naar
eene levensoplossing, die het socialisme hun niet geven
".kon.
« De honger naar méér dan brood, zegt Wendel,
verheft veelvuldig zijne stem. Zijn onze aanhangers
-dan werkelijk van een ander menschenslag : socialisten
. of automaten ? In het socialisme ligt het gevaar eene
'hewustelooze machine te worden. De jonge geslachten
-

-

-

ung des Socialismus, bl. 219. Leipzig.
(1) Cf. Zur • Vertiefung

1919.
te, b1. 71213. 16
(2) Cf. Sozialistische Monatshefte,

Heft. 1921.
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nu vangen aan het socialisme te idealiseeren • en het
valt niet te loochenen, dat wij de bevruchting van het
socialisme met de kracht van het. Christendom als een
groote aanwinst zouden mogen boeken. » (3)
Zoo komt de socialist L. Radlof (4), thans ook
tot deze bekentenis : « Drie eeuwen verwijten ons
gemis aan geestesopvoeding in den arbeidersstand.. Het
toppunt van alle politiek beleid was steeds het_ technisch-organiseerende en eene tactiek die doodliep. Inde jonge socialistische groepen schijnt een nieuwe geest
te leven ; met ernst en vreugde willen zij de schatten
der kultuur aan - allen mededeelen. Op het congres te
Bielefeld vreesden dan ook de jonge socialisten. van.
Hamburg en Bochum niet, het historische materialisme
als grondbeginsel in twijfel te trekken. De nieuwe geest,
welke in den evenmensch zijn broeder erkent, moet het
beslissende beginsel in het leven worden. »
In denzelfden zin schrijft insgelijks Karl Mennicke (5) : « Volgens mijne. overtuiging ware . de . beoefening der liefde in den zin van Christus, eener liefde,
die de wederzijdsche afhankelijkheid niet veroordeelt,
maar ze oplost, eener liefde, die de vrijheid van anderen
eerbiedigt als de eigene, het . geschikte . middel om het
Marxisme te overwinnen. Dit ware de verkondiging van
het Evangelie Christi, naar hetwelk de moderne arbeiders ook luisteren zouden. »
Zoo komen meer en meer jonge socialisten, welke
een nieuw geslacht vormen, tot 'het bewustzijn van het
leege, het valsche, het onbevredigende van het materialisme van Marx, • dat als grondslag en levensop-.
vatting -dienen moet van het zoogezegde wetenschappelijke socialisme. Behoefte aan zielsbevrediging,. overwinning op het marxisme en terugkeer tot het Evangelie
van Jezus-Christus, ziedaar de drie factors van een
nieuw godsdienstig socialisme dat de jongere Duitsche-.
socialisten betrachten. .
« De zuivere geestesvragen moeten meer en meer
op sociologisch gebied worden verplaatst. » (6)
-

(3) Herman Wendel : Weihnachtsartikel. « Die Glocke. >
1921.
(4) Cf. Soz. Monatshefte.. Zur geistigen Erziehung der Arbeitersklasse, bl. 756. 17 Heft. 1921.
. (5) Cf. -Die christliche Welt : Marxismus und Christentuin,.
bl. 390. No 25. 1920.
(6) Cf. Die Eiche, b1. 144. April. 9 Jahrg. 1921. München.
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En het Marxistisch beginsel. van klassenstrijd aanvallend, schrijft Hans Hartmann (7) : « De klassenstrijd mag, naar onze meening van godsdienstigen
socialist, niet leiden tot heerschappij eener- nieuwe'
sociale klas, maar tot het vervallen aller klassen. De
socialisten moeten pogen aan alle geweld te verzaken
en te gelooven in de macht van den geest, in plaats
van gelaten de ineenstorting van het kapitalisme af
te wachten. Door Liefde, niet . door Haat moet het
socialisme zegevieren: »
.. Diezelfde behoefte aan hooger leven deed de socialist Schulte te Weimar (8) spreken : « Spijtig schijnt
de wereld vele arbeiders een voedertrog, waaraan de
kapitalisten zich hebben vet gemest, en waar zij nu
op hunne beurt ook gulzig willen aanzitten. Waar -blijft
dan het hooger zieleleven in den mensch ? Wij staan
voor het gevaar de levensmiddelen als levensdoel te
beschouwen. En nochtans het hooger zieleleven moet
de stoffelijke goederen beheerschen. Zoo .kari -het. economische socialisme de jongere arbeidersmassa niet
meer bevredigen. Dit economische socialisme kan voor
ons enkel een -aanvang, maar geen einddoel wezen...
Zoo begint het godsdienstige der jong-socialistenbeweging het materialisme en het- rationalisme in de sociaaldemocratische partij te verdringen. »
Meer en meer wordt dan ook het marxisme als
de grootste hinderpaal der godsdienstige-socialistische
beweging beschouwd en als een afgedaan beginsel verloochend.
« Het marxisme, zegt Th.. von Wachter (9), is
enkel eene kritiek van het kapitalisme. Zoo goed als de
gansche wetenschap der vorige eeuw is het, als heelmiddel voor onzen tijd te verwerpen. Het materialisme
is. valsch. Niet de machine, maar de geest, die in de
machine steekt, maakt ons ongelukkig. Die geest is
een geest van anti-sociale hebzucht. Wij zouden moeten
vertwijfelen zoo Christus niet geleefd had... De christen
geest maakt alles het onze. Daarom roepen wij uit :
Geen omwenteling van het uiterlijke maar wedergeboorte in Christus. »
-

-
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(7) Cf. Die Eiche, b1. 247. No 3. Juli, 1921. München.
(8) Cf. Die christliche Welt, No 14. 1921. Marburg i. H.
(9) Cf. Die Eiche, bl. 362. 9 Jahrg. Oktober. Zeitschrift

für soziale und internationale Arbeitergem.einschaft. München.
1921.
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Het is werkelijk opvallend hoe de jong-socialistische beweging zich meer en meer van Marx - afwendt
om terug te keeren tot het Evangelie van Jezus. Carl
Fries (10) aarzelt dan ook niet van al wie'het socialisme
toetreedt, eene geloofsbelijdenis in Jezus te eischen.
De Christus- aan het Kruis, zegt hij, is de grootste verwezenlijking van zedelijke menschenwaarde. Dit gods-dienstig waardegevoelen -bestaat in de eenvoudige overgave van zichzelf aan de grootheid én de goedheid
-dezer menschenwaarde. »
« Drie zaken zijn noodig, zei - Strunckman, op het
Christen-revolutionnaire congres van Juni te Stuttgart
(11) : onvoorwaardelijke offervaardigheid ; lichamelijke
kracht, en volkomen toewijding aan de gemeenschap.
De leider weze Jezus, de Revolutionnair, die de handelaars enwoekeraars met een geesel uit den tempel joeg.»
Op hetzelfde congres verklaarde Daniel : « De
gansche westelijke wereld dient niet God maar Mammon ! Daarom geldt voor ons alleen het woord. van
Jezus Zoekt eerst het Rijk Gods en zijne gerechtigheid. »
Als Kerstgeschenk bracht- de socialistische Rheinische Zeitung door de hand van 0. Fritze • (12), volgende
beschouwingen aan de roode arbeidersmassa : « Jezus
verloochent de egoïstische wereld. Jezus beschouwen
beteekent een radikalen ommekeer in het leven. Hem begrijpen •en met Hem in voeling komen, beteekent den
-oorlog verklaren aan genot en zelfzucht, aan alle duivels
die ons in hunne netten willen vangen. Met een woord,
Christus begrijpen beduidt, dat men het ernstig opneemt met broederliefde, met waarheid en onbaatzuchtig hulpbetoon. Dit zijn alle werkelijkheden, die het
socialisme moeten hernieuwen tot een theorie van de
daad. Alle praktische pogingen van socialistischen wereldbouw mislukten steeds door gemis aan sterke - en
belangelooze motieven. »
. Deze • terugkeer van het socialisme tot den godsdienst wordt niet opgevat als eene toenadering tot de
-Kerk, maar als een terugkeer tot Jezus en als een verdiepen van het gemoedsleven.
Zoo schrijft Adolf Allwohn (13) : « Nog zal de
,
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(10) Cf. Soz. Monatshefte. Denken und Andacht. Von G.
.Mensching. Heft.. 22-23. bl. 953-955. Berlin, 1921.
(11) Die Eiche ,bl. 358-359. 9 Jahrg. Oktober, 1921.
(12) Wir wollen nacht Dir blicken. 24 Dec. 1921. Káln.
(13) Cf. Soz. Monatshef te, ; bi. - 1135. Das Rationale und das
Irrationale in der Religion. Heft. 26-27. Berlin, 1921.
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godsdienstigheid van onzen tijd 'hard te strijden hebben
tegen de volksphilosophie,.. welke alleen steunt op ervaring en- verstand en geen werkelijkheid zien kan in
het irratióneelé van de gemoedsstemming. Daarom
moet de werking van het godsdienstige bestaan in het
verdiepen, het onderzoeken van het irrationeele, van het
gevoelsleven. »
Te midden van dit godsdienstige opwellen in het
gemoed des volks staat voor. de jong-socialisten de
wegwijzende Jezus.
. « De socialisten, zegt Carl Fries (14), begaan een
ongehoorden misstap zoo zij koel - het godsdienstvraagstuk voorbijgaan. Zij . hebben alle redenen, eene toenadering tot den godsdienst te zoeken. Doch er moet een
onderscheid gemaakt worden tusschen. dé Kerk en Jezus.
Zonder de zegenrijke werkingen der Christen Kerk en
van andere priesterschappen te betwisten, moet men
terug tot den Stichter van den godsdienst. Waaraan
de socialisten dan ook behoefte hebben, dat is aan
diepe en ernstige beschouwing der persoonlijkheid van
Jezus. Wanneer het socialisme zich als wereldverlosser
wil voorstellen dan heeft het van. Jezus niets te vreezen.
Alleen moet Jezus ontdaan worden. van de kerkélijke
hierarchie, die Hem omklemt om Hem terug te geven
aan degenen die Hij kwam verlossen, - d. w. z. aan de
bedroefden en de belasten. De arbeiders moeten terug
tot Dezen, dien men hun - heeft ontstolen. In dit teeken
ligt de triomf ! » . .
Door de jongste socialistische -beweging gaat dan
een streven naar godsdienstige ontwikkeling, waarvan
Jezus de groote beweegkracht wezen moet, ten einde
het socialisme in een wereldgodsdienst te herscheppen.
« Jezus, zegt Dr G. Hoffmann (15), was een genie,
het godsdienstig genie der wereld, dat den godsdienst
van het socialisme moet stichten. Hij was geniale Liefde.
Deze geniale liefde droeg hij in zich. Daardoor droeg
Hij in zich het verlossende wereldbeginsel, dat Hem tot
God verhief. Want de godheid is de ontwikkelende
liefde in de zielen. Het ideaal van Jezus was het aardsche
rijk Gods stichten door de Liefde in het hart der menschen. Liefde in daad en gevoelen, dat heet Christen
-

,

te. Sozialismus und Jesus, bl. 816(14) Cf. Soz. Monatshefte.
818. Heft. 18-19. - 1921.
(15) Cf. Jesus-Christus der Meister der Religion . des So-

zialismus, bl. 14-28. Rostock. 1921.
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zijn. Zoo is het sermoen op den Berg, het. hooglied der
zuivere ziel, de monographie -der ziel van Jezus. In - zijn
woord : «. Wee u rijken » (16), ligt de wortel van het
Christendom. Reinheid des harten leerde ook Buddha,
liefde de groote Chinees Laotse, doch de.' eénheid van
liefde, en leven, van God en nood leefde -alleen in Jezus.
Deze Jezusgeest groeit in . de ziel des volks, dat is de
stichting van den godsdienst van het socialisme. En
zoo de geniale Jezus zegeviert, dan zegeviert de godsdienst van het socialisme, dan kent de wereld maar
een geest en een naam : Socialisme en Christendon'i ! Reeds gloeit dit morgenrood ! Uit het volk
wordt Christus geboren ! »
Wij bekennen, dat de triomf, de redding van het
volk ligt in den terugkeer tot Jezus, doch niet in den
zin door het socialisme opgevat. Jezus is geen uitvloeisel
der monistische godheid. De bewijzen "zijner persoonlijke Godheid liggen in het Evangelie zelf. En zoo het
socialisme wil terugkeeren tot het Evangelie, waarom
neemt het niet al de gevolgen aan, welke besloten liggen
in de bekentenis tot Jezus en in het aanvaarden van zijn
goddelijk woord ? De godsdienst door Christus aan de
wereld geschonken is onafscheidbaar van de Kerk, die
Hij op de Rots heeft gebouwd. Het menschelijke, welke
deze goddelijke instelling - omklemt, vernietigt haren
goddelijken oorsprong niet. Integendeel haar bestaan
door de eeuwen, trots het . menschelijke, bewijst aan
iedereen de waarheid van Gods woord : « De poorten
der hel zullen tegen Haar niets vermogen ».
De socialistische beschouwing van Jezus, alhoewel
doordrongen van het rationalisme van Renan en Strauss,
en het modernistisch pragmatisme, staat reeds ver van
het materialisme van Karl Marx. Het - moderne socialisme is reeds lang het marxisme voorbij gestreefd. • Die
ontwikkelingslijn gaat van het revisionisme van Bernstein tot de verklaringen en wijzigingen van Renner,
Lensch, Rathenau, Adler, Fendrich én de godsdienstige
strekkingen der jongste socialistische beweging. Niet
alleen bij de geleerden, maar ook bij het volk schijnt
het marxisme dood. Vraagt het aan de bolsjewistische
arbeiderstroepen van Lenin en Krassin in Rusland, zegt
-

-

(16) Ibid. bi. 47.
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Stegerwald (17), vraagt het aan de leiders van het
Duitsche socialisme of er nog iemand, met hart en
ziel aan het marxisme vasthoudt ! Het is vooral in de
kritiek van het historische materialisme dat deze Marxverloochening het best tot uiting komt. « De materialistische opvatting der geschiedenis, zegt Fendrich, is
eene verlaging der menschheid. » (18) Een zelfde aanklacht tegen het materialisme van Marx gaat uit van
de universiteiten van Munster en Keulen waar Johan
Plenge en Max . Scheler. naar verzoening trachten tus-schen het socialisme en het christendom. Deze weg werd
in zekere mate insgelijks voorbereid door het verwerpen
der marxistische ethiek en door den terugkeer der neomarxisten zooals Steinbüchel, Cohen, Natorp, Labriola,.
Renner, - Jaurès, enz..... tot het Kantisme. Niet alleen
negatief door het afbreken van het marxisme, maar ook
positief door het inzetten eener idealistische beweging
hebben die geleerden der partij het socialisme als eene
hoogere wereldbeschouwing meer en • meer trachten om
te werken. Hierin werden ze niet alleen geleid door
eigen verstand en zielsbehoefte, maar , ook door de zielsbehoeften van het volk, dat de leegheid van het marxisme aan den lijve heeft gevoeld.. Door zielsnood is het
socialisme van zuiver economisch, ethisch en ... gods
dienstig geworden. Deze overgang van het materialisme
tot het idealisme kan enkel langzaam geschieden.
Te veel vooroordeelen en menschelijke beschouwingen zetten . weerstandskerven in de ontwikkelende lijn
van het socialisme tot het Christendom. In dit streven
van het socialisme naar een wereldgodsdienst, naar een
gevoels- en menschelijk Christendom ligt een gevaar
voor het geloof van dezen, die zich vergenoegen met
een verwaterden Godsdienst, waar vooral de schoonheid van het liefdegebod voor zichzelf wordt betracht,.
doch waar de harde plichten voor eenieder worden over
het hoofd . gezien. Het Christendom is niet alleen besloten in het Wee u rijken 1 noch in het liefdegebod
alleen, beschouwd als naastenliefde en hulpbetoon voor
de noodlijdenden. Want hebben de rijken plichten, ook
de armen moeten het gebod der Liefde tot God erkennen, waarin al die plichten besloten liggen, die eenieder
(17) Cf. Soziale Revue. Zur Frage des christlichen Sozialismus, von Franz Landmesser. Köln. Heft. 6. 21 Jahrg. 1921,.
.
.
(18) Cf. Ibidem, bi. 164.
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vervullen moet als geboden van God óf als geboden
der Kerk van Christus.
Door zijn bekentenis tot het Christendom nochtans
verkrijgt het socialisme .eene aantrekkingskracht die
menig goedgeloovige zou verschalken kunnen en die
de Roomsch-Katholieke arbeidswereld het oog moet
openen voor het gevaar van verleiding. Het etiket van
Christen-socialisme mag niet dienen als eene verdooving
voor het echt christen 'geweten, noch als opruimingsmiddel voor gemoedsbezwaren tegen. het socialisme.
Nochtans. deze jonge socialistische bewéging mogen wij niet met afkeer beschouwen, maar integendeel
er een zegen van verhopen voor de maatschappij.
In dit streven moeten -wij zien een oprechte wilsbeweging tot de waarheid. Deze idealistische beweging
moeten wij met vreugde begroeten. Zonder onze beginselen prijs te geven, is het een edel pogen naar
verzoening te streven tusschen Christendom en socialisme. Want hoe meer het socialisme zich verwijderen
zal van zijn materialisme -en het absolute zijner praktisch onuitvoerbare beginselen, hoe nader het komen
zal bij de gedachten van het Christen solidarisme.
Algemeen is deze godsdienstige beweging der socialisten nog niet. Nog staan er enkelen bij het oude
marxisme stil ; de meesten reeds zoeken een kultuur-

socialisme bij Kant en Fichte, en trachten ira een idea-

listisch pantheïsme te vinden, wat enkel in het Evangelie
van Jezus-Christus is te vinden. Zeker dé jongeren die
de diepste behoeften van het menschenleven hebben gevoeld, richten hunne blikken tot Hem, welke allen tot zich
roept, die belast en beladen zijn ; . doch zij zien Hem
enkel in de grootheid van een - menschelijk genie of als
de uitstraling eener pantheïstische godheid.
Nochtans die stap tot Jezus van wege de jongere
socialisten is de inzet van een vraagstuk, dat de
aandacht van alle oprechte katholieken verdient, van
hen voor wie de kern van het Christendom niet be
staat in uiterlijke vormen' en pharizeërsgedoe, maar die
liefde dragen in het hart tot God en den evenmensch.
Dezulken kunnen machtig veel bijdragen om den afschrik voor menschelijk formalisme te temperen en de
vertwijfelden en de bevooroordeelden te geleiden tot
den waren God van het Evangelie.
Zoo er praktische en principieele hinderpalen zijn,
welke niet onoverwinnelijk de verzoening tusschen
-

.
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Christendom en géïdealiseerd en getemperd socialisme
beletten, • grooter nog zijn deze van den kant. der - socialistische volksmassa, welke nog al te zeer gevangen
is door politieke leugentaal en verstard in vooroordeelen
en • materialistische levensbeschouwing. Vooral de Romaansche socialisten schijnen minder vatbaar voor eene
godsdienstige beweging, die van zoo groot belang worden kan voor de toekomst der maatschappij.
Met recht mogen wij toegeven, dat de verzoening
tusschen Christendom en anti-marxistisch socialismeeen der groote vraagstukken wordt van onzen tijd.
Want zoo de christen arbeider en de godsdienstige
socialist elkander eensdaags ontmoeten voor het beeld
van den Gekruisigde, hoe zouden beiden kunnen weer-staan aan de verzoeningskracht van zijn goddelijken.
blik ! En welke sociale macht ten goede zou uit het
volk geboren worden ! Een mei van vroomheid zou
vredesbloemen doen ontluiken in het - licht van Gods
woord : Bemint elkander 1
Prof. Dr BERTHOLD MISSIAEN, o. c.
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DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN

De wereld klinkt van groote namen vol,
doch hol
als de kreet van een eenzame door den nacht
— is 't smart die gilt of vreugde die lacht -sterft in den afgrond 't wanklankig geluid,
der menschenmonden uit
Een
alleen
vult wereld en heemlen en eeuwen.
en schreeuwen
de voorbijrukkende geslachten
den triomf uit van hun gedachten
tegen Hem,
dan galmt Zijn stem
-- deed ze niet het brallen
der golven tot zwijgen vallen -dwingend over de hoelende horden',
en stilte zal 't worden.
En komen — o ! die dwazen -waanwijzen razen •
van nieuwe wegen, hun wegen naar 't éénig genot
van hun god;
Hoort •
dan zijn korte woord:
« Ik ben de Weg»
en weg
is het doolpad
dat
de menschen maakten.
En werd het hun te eng, en haakten
blinden, in naam van de vrije gedachte
naar 't licht dat God noch Geloof hun brachten
dan viel, met ontstellende rust en verblindende
[klaarheid•
van Zijn lippen dit woord
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-- wie had het ooit gehoord -« Ik ben de Waarheid ! »
En zouden zij, in hulpeloozen nood•
--- dit leven scheen hun, dood -hun broeders nieuw leven
geven :
de langgedroomde vita nuova,
Ze liepen hersenschimmen na
•
tot van den hoogen heuveltop
naar- alle diepten neer en alle hoogten op
zijn • zéker woord •--= want geen beven
weifelde in Zijn stem — weerklinkt : « Ik ben het
[Leven ! »
1

-

.
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M. VAN HOECK.

HET OORDEEL
Geen eeuw, geen land of ze telden
-zieners, dichters, helden.
•
— Griekenland, Rome, Noord- en Zuiderlanden,
laat de zonnenamen uwer zonen branden
boven onze hoofden. --Zij hebben het stof van de lage wereld vertreden
en zijn met ' reuzenschreden geschreden
de zon te gemoet ; ze daalden diep
in den schoot der aarde, of daar niet sliep
een onontsluierd geheim, zij - raadden
de wondre paden
der • sterren ; verklaarden den groei
van boom en bloem in bloei.
En, duizelingwekkende tochten
ze zochten,
-- moeizame dagen
en nachten —
de hoogste toppen en diepste schachten:
deze onontgonnen lagen
der ziele af in rusteloos ontginnen
en immer herbeginnen.
En lang na hunnen dood
roemen wij hen groot,
en om wat zij hebben gegeven
voelen wij ons rijker, léven !
Doch eens komt een dag
— nooit was er een morgen. die zoo'n zonne zag
dat hoog van daarboven
Eén, allen aardschen luister zal dooven,
en de schallende zegebazuin
klaroent over asch en. puin:

HET OORDEEL
"De dag dat God
tot
het eindoordeel alle geslachten dwingt
en Zijn stem alle werelden óverklinkt.
Griekenland, Rome, Noord- en Zuiderlanden
dan zullen vergeefs de zonnenamen uwer zonen branden
boven onze hoofden. —
-

want dan is 't, dat, buiten - God, alle grootheid verzwindk
.en de eenige Grootheid, het eeuwige Leven, begint
M. VAN HOECK.

KADUIN
(Vervolg en slot).

En waarom dat ze zoo beschaamd was. Omdat
ze zijn hert- had .bloot gezien ?... of omdat ze peinsde
van afgekeken te zijn ? hij voelde plots een voldoening
en een fierheid in hem, omdat hij zulke sterke ' armen
had en zulk sterk lijf, en werken kon voor twee, als.
't moest ; hij werd gewaar dat zij dat o-ok begrepen.
had en in alle duidelijkheid nu gezien had ; 't was al
spier- en pezekronkel aan hem, al kloekte en sterkte,.,
al jong fel leven in een lachende gemoed ; ze had zijn
mannenschoonheid gezien en het had haar beroerd ;
zijn menschensterkte met de belofte er in van stavaste neerstigheid.
Hij hoorde het elf uren slaan op den kerktoren.
en keek naar 't gene nog -omme moest ; als ik tegen te:
avond gedaan heb , is 't ook goed, peinsde hij, en .hij
zocht achter pijp en toebak.
Al doende bleven zijn oogen immer op de schooldeur . hangen, en 't minste gepiep of gekraak ' alginder
deed hem scherp toekijken ; hij liet moedwillig zijn
solfertje uitwaaien om bij 't aanveunzen van een tweede.
des te langer naar ginder te kunnen kijken, en toen zijn.
pijp brandde, tord hij vanher in de voor om te graven.
Maar hij voelde de lokken nu veel zwaarder wegen en
veel lastiger om wegtuimelen ; een " tempteerende onrust zat in hem nu, die. hem. gedurig naar 't schoolhuis:
deed loeren en naar de glazen deur kijken ; een lammigheid was over hem gevallen, een lusteloosheid die
hem allen iever ontnam om vanher fel te zijn en te.
werken lijf-sta-bij ; een wonderbaar verlangen zat er
in om onverpoosd op ' haar te peinzen, om haar woorden te herdenken, en haar mooie lijf te aanschouwen
in zijn kop ; hij wist dat het nabij de noenure was,.
en niet meer de moeite weerd om nog fel te werken.
Toen kruiste hij zijn armen overeen op de kruk
van zijn spade, keek nog eens naar de schooldeur, en
liet zijn oogen dan gaan in de varende oneindigheid van
den dreigenden hemel.

-
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En dan wist hij dat er iets . gebeurd was in zijn
leven, dan voelde hij dat er buiten de zonne en buiten
de purperen. landouwen van Vlaanderen nog . andere
lieve dingen . bestonden, schoon om ' aanschouwen . en
zoet om bepeinzen.
Nu begon Kaduin in - 't geniep te vrijen met Tieleken, buiten weet van zusters ' en moeder-overste, 't ging
eerlijk en rein gelijk dat moest, maar algelijk hij dierf
er niemendalle van uitbrengen noch tegen zuster justiene, . noch tegen iemand anders ; hij voelde dat het
en beschamend voor hem om.
een kiesche kwestie
.. daar over te klappen.
Tot hier toe ook voelde hij nog geen behoefte ons:
daar vreemde menschen in te mengelen ; daarbij hij;
had zoo'n tikje vrees dat de zusterkey dat zouden kwalijk nemen . ; de zusterkes hadden daar heelemail 'n
ander gedacht over dat hem docht ; vrijen was naast
de zonde, zouden ze zeggen, en alhoewel ' dat hij bij'
hoog en leeg zou gezworen hebben dat hij Tieleken.
geeren zag, zuiveruit uit liefde en. om -ermede te trouwen daarna, } toch en zouden die heilige menschen dat
niet ' begrepen hebben, peinsde hij, en hij overtuigde
zijn eigen dat 'zwijgen nog altijd best- was tot er nen
keer iets zou komen dat klappen noodwendig maakte..
Bij Tieleken thuis en dierf hij ook niet ' openbaarlijk komen ;-- ze woonde met haar moeder alleen, en die
zou niemendalle zeggen als hij bijtijds nen keer kwam
zijn pijp aanveunzen, neen ; maar, de geburen zouden.
dat seffens in de gaten hebben ' en die zouden het voort-babbelen en dan wisten de zusterkes dat gauw, en de
paster zou het weten en. . . God weet . en joegen ze hem
niet seffens uit 't klooster.
Ze waren bei met 'n beetje .tevree nog, 'n o.ogsken r
'n lachje, 'n. knikje, 'n zoetigheidje met 'n haaste gefezeid in . 't voorbijgaan, voldeed. '.hen..; 't waren toch
al klare, getrouwe teekens dat ze. malkaar geerne zagen
en 't ander dat zou wel komen, ': op zijn tijd.
Maar algelijk, zijn liefde was fel en neerstig en
ze wierd stilaan voor Kaduin -een tempteering en eer
last ; hij voelde dat het alzoo :toch niet kon blijven
voortduren, hij voelde goesting:én een geweldige betrachting in hem om met . Tieleken te kunnen klappen
lang en gemakkelijk gelijk . andere vrijers,_ hij , voelde
in hem-een ' onrustig verlangen en een geneirige goeste
----o.m haar te bekijken, haar te hooren klappen en lachen,
-
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KADUIN

én om in haar groote wonderlijke oogen te zien.
Die oogen hij kon ze, met er op te peinzen, zoo
klaar en zoo effen in zijn kop doen zitten, die oogen,
die verdomsche, schoonè oogen vol zoetheid opstarende
naar hem, zoo eerlijk, zoo rein en zoo maagdekenszuiver als de oogen van en Lieve-Vrouw.
En 't ende van zijn mijmering en zijn verzuchting
was elken keer dat hij een grooten slag moest slaan ;
hij moest er eerst nen keer- goed en lang tegen : klappen
en als 't van weerskanten goed stond en vast besloten,
dan zoo gauw mogelijk 't vuur in den wind gesteken
en getrouwd, al was 't tegen de goeste van zusterkes
of paster of Paus, of al was hij daarmee zijn werk
kwijt.
Daar waren travaux, en 't Fransche was daar;
hij wist dat hij werken zou voor twee en zoo goed
zijn stuk kon staan als de felste van de parochie.
En toen, in zijn zucht om zijn lieveken week te•
maken en haar te believen en om haar zijn eigen felle
liefde te doen zien, had hij iets uitgepeinsd.
Hij wist waar Tieleken zat in ' de naaischool, op
de eerste root dat had hij elke week, twee-drij keers
door de ruiten afgelonkt, maar hij en wist niet goed
hoe dat het daar eigenlijk allemaal ineenzat daar binnen ; hij *moest dat goed weten en op eenachternoen
dat zuster Justiene daar alleen aan 't futselen stond was
hij er binnengegaan met 'n slimmigheid dat hem docht:
Zuster Justiene, ik kom uw school nen keer
afkijken als ik mag, ' zei hij lachend, en hij trok meteen
pijp en toebakzak uit, zuiveruit om haar te doen zien,
dat het meest was om zijn pijpuur te verdoen.
Zuster Justiene antwoordde niet al te snel, tegen
haar gewoonte in ; ze keek heel diep in Kaduin zijn
oogen, die ook tegen zijn gewoonte in, niet en zocht
van weer te kijken en liever zijn toebakzak bekeek dan
't zusterken.
-- Dat's goed, zei ze fijntjes tegen Kaduin, ik ben
blij jongen dat ge belang stelt in mijn klas, en in 't
naaiwerk... Of is 't in de naaistertjes dei ! spotte ze.
Als een vreemde wonderheid viel dat ópen ; Kaduin
hefte zijn oogen op en bezag het zusterdingsken om te
bespeuren op haar wezen waarom of waarvoor ze dat
zei ; hij voelde het schaamtebloed in zijn gezicht springen... zou ze misschien van de knepen weten ?... —
't Was de fijnste van allemaal en ze had meer verstand
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als heel t' klooster t'hoope, had Pier Roen nog gezegd!...
of was 't om hem aan 't klappen te krijgen ?... of dierven de zusterkes of dierf zij, zuster Justiene, ook over
jongens en meiskes klappen en over vrijen en trouwen ?. . . of was dat nu geen zonde voor haar ! en ook
geen voor hein... of...
Al gepeinzen die als een hemellicht. in zijn kop
vielen, en hij moest antwoorden en wist niet wat.
Maar • ze foezelde alreeds voort zonder nog iets
te zeggen of omme te kijken ; Kaduin voelde nu een
dingen en 't deed hem plezier : dat ze in geval hij van
trouwen zou spreken later, dat ze dat in 't klooster niet
kwalijk zouden inzien, dat hoorde hij aan zuster justiene.
Toen keek ze weer omme en ze lachte nu weer
vriendelijk en open, zonder gedokene gedachten in haar
lach ; een blijde. minzame lach vol genegenheid en
vriendschap.
En nu hebt ge nog niemendalle gezegd, Kaduin,
wat dunkt u van mijn naaischool.
- 't Is schoon, zei Kaduin haastig en hard aan
zijn pijp dampende, schoon ; maar wat er eigenlijk
schoon was wist hij niet "; hij zat maar met een dingen
in zijn kop : waar zou Tieleken heur stoel eigenlijk
staan en haar naaigerief. • .
Hij had gepeinsd al inkomende dat hij gemakkelijk
alles zou gezien en geweten hebben wat hij geerne wou
weten, maar nu voelde hij dat het een beetje lastig was
en dat hij verdomd, niet wist hoe dat in gang te steken.
. Hij had zich neergezet op een stoel en tastte mijde
aan een naaikussen dat voor hem - op de tafel stond
tusschen ellegoed en ander gerief.
Dat's zeker van 'n groote kleermaakster,
dees ?
Dat is van Rozeken Meganck, zei zuster justiene, en dan wees ze in de eerste root op een stoel
en naar de tafel waar een schamele rok lei, opengepeuterd en -uiteen, gereed om weer« sterker en beter
ineengesteken te worden, en dat, zei ze, dat is van Tieleken, dat is de beste naaister uit mijn school... én
dan had ze weer naar Kaduin gekeken heel fijnekes en
heel diep in zijn oogen en vreemd gelachen. .
Maar Kaduin voelde de plotse blijheid en zag het
niet ; -hij zag het fijne houten naaikussen van Rozeken
Megank staan, blinkende al buiten van rooden rijkdom
-

-

-
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en zoete houtstrepen en zag meteen het naaigerief van
Tieleken in 'n simpele papieren doos gedoken en 'n•
paar tuiten twijn liggen daarneven ; hij zag haar ar
moede aan schoon naaidingen ; en toen was er plots
.iets door zijn kop gevlogen, iets dat hem wonderbaar
blijde deed zijn en fier om zijn vond.
Hij wist nu genoeg en hij voelde. dat hij hoe eerder
hoe beter weer uit de school moest, om zijn eigen niet
te verraden, ; hij keek weer naar zuster Justiene en hij
-vonct plots en zag nu al duidelijk met een keer dat haar
oogen en haar gezicht zoo heelemail anders keken en
deden als gewoonte. .
Een beschamend gevoel dreef op - in hem, een verlegenheid, een voorgevoel dat hem verwittigde dat zuster Justiene iets wist van zijn liefde en dat hij moest
oppassen van zijn eigen niet verloren te klappen tegen
dat klein dingsken. . ..
Ja, 'k ga 'voort werken in den hof, sprak hij
luchthartig.!
Zoo gauw reeds, en gij en hebt nog niets gezegd noch bekeken, . zei ze.
Hij trok zijn schouders nen keer op, trok een toot
met zijn mond en zei al luidruchtig uitgaande : allemaal
onnoozelheid, wat verstand heb ik daarvan, he!
Zuster Justiene lachte en foefelde voort al doende
aan al haar kleine bezigheidjes, zag Kaduin uitgaan en
keek hem achterna, schudde haar kop en haar kap nen
keer en peinsde in haar eigen.:
0 gij simpele jongen, 'k wete wel iet
Kaduin haasttezich om in den wijden lochting te
komen en alleen en ongezien te zitten ; met een gretigheid trok hij zijn geldbeugel . -uit en telde zijn pree ;
zeven. franken ; zou dat genoeg zijn om een van die
blinkende naaikussens te koopen gelijk. er in 't dorp
:voor de winkelvenster stonden ; een nieuw rijk naai:kussen voor zijn lief dat was zijn vond, de uiting van
zijn liefde ; de gave van zijn hert, die plots -opgekomen
was bij 't zicht van haar simpel gerief.
. En Tieleken was de beste, zei zuster Justiene, en
ze is de felste en de. mooiste ; een verdomd schoon
dingsken zuchtte en voelde hij binnenwaarts ; meteen
gevoelde hij -nu hoe geerne hij haar zag, hoe geweldig
zijn goesting was en zijn verlangen om haar te hebben.
en hoe plezierig het was . te beminnen. en bemind te
worden.
.
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Een: felle brok' schoon joelend leven was zijn hert,
met een uitzicht • van rijkdom - en lafenis, en met de
belofte erin van eeuwigen duur ;. hij liet - gaan en kloppen wat ging en kloppen wou in hem, voelde zijn hert
open staan, wijd... wijd en was gelukkig met zijn liefde;
.zijn liefde als een lucht zóó endeloos !
En toen begon hij op het naaikussen te peinzen,
••n hoe hij best, en buiten de weet van de zusterkes
-er ging - aan geraken en inbrengen.
. Zijn • achternoen verliep er meê, en tegen dat het
duisterde - wist hij weer met 'n slimmigheid weg te . geraken, al zeggende dat hij om een onnoozelheid^ e ging
maar dat hij toch te kort kwam en moest missen, en met
een zenuwachtige gejaagdheid dobbel moeilijk om duiken ging hij uit achter zijn koop.
Hij maakte de winkelvrouw wijs dat hij om een
naaikussen moest komen voor zuster Paula, eene die
minst van al de zusterkes gekend was, en dat hijj
gereed moest betalen en dat ze niet gezeid had van
welken prijs het moest zijn.
Dat werd nu een moeilijke kwestie voor de winkelvrouw, en in haar geneirigheid om. de zusterkes te be:lieven en omwille van de kalandizie tastte ze met haar.
waar en haar prijzen in den donkere : 't dees kost
vijf frank, zei ze, en dees drij, en dees zes en half,
dat's 't duurste. . .
-

,
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Ze had het al gezeid en Kaduin gremelde in zijn
eigen ; besluiteloos keek 't wijf in zijn oogen, maar
Kaduin die met zuster Paula niet veel gewrongen zat,
stond sterling naar 't mooi geeluw baksken - te kijken
-dat als 'n verlokkelijke weelde daar in zijn -bereik stond.
Hij was bij machte te betalen en hefte uit : 'k zal
't ' schoonste meedoen zei hij valschelijk dubbend, de
zusterkes zijn rijk genoeg om te betalen, 'en met een
Naaste legde hij zes blinkende franken op den toog,
peuterde er een half franksken bij en meende zijn gekochte liefdegaaf mee te grabbelen.
Wacht 'k. zal 't in 'n gazet doen, zei 't wijf.
. Kaduin liet haar doen ; 't was alz000 best ook,
en toen het ingepakt was, greep hij het met een blijde
monkeling aan, zei goeien avond en stapte" uit, licht
-en blij als een "vógelken, met een wonderschoone wereld in zijn hert. . .. .
Het geluid van den doezigen avond ronkte hem
bekorend in zijn ooren en tuitte er in van vrome liefde-

-
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dingen ; als 'n heiligheid hield hij het geluwe naaibaksken tegen zijn hert genepen ; nu was het al teerfijne trilling in . hem, vreemd en bekorend en zoet om
genieten in zijn wonderbare teederheid ; hij voelde het
al geweken uit hem, wat bijtijds nog ruig en loeiig kon.
opstormen als 'n overschot van zijn wilde jongte, om
te zijn geworden nu, een meiskes-zachte plooibaarheid
en een ragfijne weekheid van gemoed.
Wat zou Tieleken nu doen en zeggen ?... dat:
ruischte aldoor zijn kop met 't zoete voeruitzicht en
de blijde belofte erbij ; dat haar mondeken ging zoete
dingen zeggen en vertellen, en dat haar mooie oogen
zouden opstaren naar hem met 'n gloed erin van onzeggelijke schoone dingen. •
En daarachter ging 't geluk komen, moest 't .geluk:
komen, moest ze zijn vrouwke worden.
Als hij in 't klooster binnenging, al 't achterpoortje
begon hij te schuifelen lijk gewoonte,, om geen argwaan:
en mistrouwen te wekken als er bij • geval 'n goed
bekend zusterken in den lochting doolde, en ook om
meteen zijn beroerde gepeinzen en stille aandoening te
duiken.
Hij was blij als hij halverwege den hof nog geen-.
enkel zusterken had bespeurd ; 't viel 'meê, zoo . meteen was hij in den stal en aldaar . kon hij gemakkelijk in.
zijn kamerken komen zonder nog verder ongetoef tegente komen.
Maar hij voelde het plots tegendraaien : verdomd !
nu is de die daar nog ! ze was anders van zijn leven
niet te zien op dat uur... en hij wierd plots kinder=achtig bang en verlegen van dat ding...
Zoo Kaduin, zei zuster Justiene hem tegenwan-.
delend,. hebt ge nog wat gehaald voor de eerwéerde. moeder, en ze keek naar zijn gerief dat hij ondér
zijn arm droeg. .
j a'k,... neen ik... 't Een was liegen en dat
moest uitkomen, en 't andere was bekennen en dat:
docht ook niet... Kaduin werd plots beschaamd hij
voelde dat hij misklapt en missproken had, en dat hij'
in zijn verdaanheid om 't onverwachte geval, voor 'n.
kieme. kwestie stond vol bange angstige vragen en:
woorden. .
Maar inzoet vol moederlijke bezorgdheid, genegen.
als_ nog nimmer te voren, aanschouwde ze Kaduin ; zevoelde lijk medelijden met den grooten gespierden lum--

-
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mei dien ze door en dweers kende en in • wiens herte
ze ieder bladzij lezen kon die er in geschreven zat aan
goed of kwaad.
Kaduin, zei ze, ge doet niet wel met mij iets
te willen duiken dat 'k al lange gezien heb... ge hebt
zeker een naaikussen gekocht voor Tieleken ? .
Haar stemme was lijk van een moeder en Kaduin
voelde plots . dat ze hem beschermde en beschermen
ging ; zijn hert wierd week en 't was beroerd 't onderste
boven nu, in angstige spanning had hij aanhoord en
dan had hij plots zijn Onno-ozelheid gevoeld en de
goedhertigheid van 't zusterken ; zijn zucht, zijn droom,
.zijn verlangen, zijn Tieleken, al 't geluk van de wereld
ging hij in zusterkens handen leggen, omdat hij inzag
plots dat ze het goed meende met hem.
Toen deed hij de gazet van rond zijn koop, gaf
het in haar handen ten keur en klapte...
. Hij klapte van Tieleken, van zijn -liefde ; dat hij
•,zoo geerne zou getrouwd hebben met haar ; dat hij op
travaux zou gaan werken als 't moest of naar 't Fran.sche ; dat hij toch alleen was op de wereld ; en *dat
hij daar nooit niet zou van gesproken hebben, maar
dat het nu er allemaal uit moest ; en dat zij, zuster
Justiene, haar gedacht daar nu • ook. nen keer moest
over uiten.
Ze liet hem klappen en truntelde met hem naar
haar naaischool ; gedwee volgde hij haar als verwachtte
hij dat daar in het zomerduister van haar school, het
groote woord zou gesproken worden, dat alles ging
.doen blommen en leven, of alles ging omverre zweepen.
En zoudt ge dat hier komen zetten hebben, vroeg
ze toen hij uitgeklapt was ?
En 't gulpte eruit in volle openhértigheid zonder
bedrog nu of gedokenheid erin : .
Ja 'k, en 'k zou er een briefken ingesteken hebben en als ze morgen kwam, zou ze dat gevonden
hebben. .
En wat zoudt ge geschreven hebben, vroeg ze.
Dat's van de Kaduin », zei hij stillekens,' en 't
:kropte vol weekheid in zijn keel.
Nu lachte ze hertelijk om zijn simpele openher'tigheid zoo vol reine schuldelooze liefde ; 't zusterken
had een . gezond gedacht over wereld en leven, over
dingen en menschen, ze begreep de 'noodwendigheden
van hun knecht ; ze zag dat de dag gekomen was
.
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dat hij ging ontglippen en zich loswringen uit de ge-.
dachten en uit de vreedzame kloosterdingen, en dat
hij stond, onvermijdbaar, om weer te keererf tot het.
wijde wereldbestaan ; ze bevroedde dat het uur geko-.
men was waarop ze hem • vol reinheid en vol gezonde:
gedachten, moest binnenbrengen in zijn leven en in zijn.
roeping : de wijde wereld en 't groote passieleven.
Hoor; Kaduin, zei ze, we zullen wij • dat allemaal
in order steken, Tieleken zal haar naaikussen krijgen.
en gij zult Tieleken krijgen, en wij zullen alles om terbest trachten te doen zulle.
Hij beefde ; het schoot in zijn kop, zoo veel en
zoo schoon 'allemaal in een keer, en zoo onverwacht
als uit de lucht gevallen ; hij wou klappen en kon niet„
en voelde zijn oogen vochtig worden, hij zou willen
uitweenen hebben en lachen maar toen schoot het
boven. . .
- Zuster, zoo lang als ik leef zal ik u niet ver-geten ...- van 'n straatjongen dat ik was hebt ge van mij
nen mensch gemaakt en nu dees. nog... 't dees ... en
hij stak zijn ruwe grove hand uit en schudde forsig
het . teerfijne zusterhandje.
En bidt ne goeie vaderons van avond, zei ze,
geroerd, en toen greep ze het naaikussen op en ging met:
hem uit. .
Van 's anderendaags heel vroeg hing de benieuwd-.
heid in zijn kop, de lastige tempteerende vraag : wat:.
zal er vandaag gebeuren ?
Hij voelde zich te hulpeloos nu om zelf nog verderiets te doen of te bepeinzen ; de blijde verzekering van.
gisteren avond tuitte in zijn opren, maar van morgen.
was hij wakker geworden met het onrustig verlangen.
van dat te zien - gebeuren in al zijn duidelijkheid ; hij
bekeek alle zusterkes die hij zag, maar kon niemendalle bespeuren op "hun wezen ; . zuster Justiene bleef
weg en gedoken, en de afwachting om meer te weten_
wierd hem, in 't langer geworden • van den dag, een,
last en een verdriet.
Met een lusteloosheid was' hij aan den arbeid getrokken, 'en hield met een gejaagd oog de naaischool
in 't zicht ; hij verlangde maar een dingen ; van zuster
Justiene. • te zien én er • tegen te klappen. .
't Moest toch een fijne zijn :van dat zoo allemaal
te weten zonder iets te vragen ; nu voelde. hij ook dat
ze veel verstand moest . hebben ; . zoon klein luttel zus--
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Merken dat •hij, struische Kaduinkerel, . gemakkelijk over
-den muur kon smijten als . 't moest ; en zoo'n slim.
ding toch ! - . En dan voelde hij zijn blijheid omdat het gisteren
.allemaal alzoo verloopen . was ; dat hij nu -niemendalle
zelf meer te doen en te zeggen had als afwachten alleen
nog, naar den enduitval. .
Intusschen.was de paster naar 't klooster gekomen,
geroepen als hij was om de groote mare te vernemen ;
hij zat gezeten in 't spreekzaaltje op zijn doó gemakken
»in een zetel met de moeder-overste • bij en zuster justiene ; midden op 't pronktafelken stond als 'n verdoolde wonderheid het nieuwe naaikussen van Kaduin ;
zijn naaikussen dat daar te getuigen . stond van zijn
uitgesproken liefde.
Zuster Justiene had het allemaal. verteld met nog
veel bij dat ze al lang bespeurd - had ; ze hadden allemaal gelachen en gegiecheld binstdien, de paster nog
meest, maar daarachter waren ze allemaal ernstig .ge'w.orden en nu klapten ze met gewichtige, goed belegde
woorden en gebaren over het waarom en 't waarvoor,
het voor en het tegen van de groote . gebeurtenis die
moest volgen.
Mijn dunkens, zei de paster, kan dat niet te
gauw gebeuren ; jong trouwen is goed en zedelijk, en
'wierd er meer en jonger getrouwd, de wereld en zou
zoo slecht niet zijn ; hier in dees geval is 't noodwendig
en dat is de bekroning van uw -jarenlange opvoedingswerk, zuster Justiene ; we kunnen nen. keer hooren hoe
'Tieleken en haar moeder daarover peinzen ; is daar
alles in orde, dan kan het maar gebeuren zoo rap mogelijk ; ... en zoo alles - maar in één r klop afdoende,
taterde de paster voort. .
En hij kan hier blijven werken gelijk nu, zei
moeder-overste, en we kunnen zijn , daghuur opslaan.
Natuurlijk, zei de paster, ge moet .zorgen . dat die
.jongen gemakkelijk den kost kan knabbelen ; eerlijk
werk vergt eerlijke daghuur, en hij moet toch een. beetje
kunnen achteruit leggen tegen dat de last komt...
En buiten de weet. van Kaduin en Tieleken wierd
hun groote lot daar besproken en beslist en ten goede
gebracht ; en toen alles .uitgeklapt was, stond de paster
.op en wandelde van uit 't klooster recht naar Tieleke's
toe.
.
.
In angstig: beloeren had Kaduin .heel dien zónnigen
:
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dag uitgekeken naar zuster Justiene ; hoe hooger en
leutiger de zonne gekropen was, hoe zwaarder en hoe
donkerder het in zijn gedachten wierd ; aldoor de ruiten
van de naaischool had hij • het rappe beweeg gezien van
haar klein geneirig zusterlijvetje dat ging en wees en
leerde en vertelde van naaister tot naaisterken ; honderden keeren had hij van bij, van verre en in 't nutte
looze voorbijgaan naar de eerste root stoelen gekeken
binnen in, maar nooit geen Tieleken bespeurd, en toen
hij die volle zekerheid had dat zij daar niet en was, toen
wierd hij ongerust, bang en kreeg verdriet : een aardig
voorgevoel dat zijn droom kwam den kop inslaan en
vermooschen.
Gelijk een lastig labeur vol ontzenuwende vermoeinis en loom-lamme trillingen, was zijn onrust geworden ; het hakken in groensels en vruchten ging hem
niet en woog ellendig zwaar als .'n ramp ; lijdzaam
zag hij het groote vergaan van den zonnedag tegen en
snakte naar den avond plots.
Het onuitgesproken woord, zoo lang betracht en
verwacht en dat niet uitgesproken wierd, het wegblijven
van zuster Justiene en het beroerende gepeins van : God
weet wat hebben ze met mijn- naaikussen uitgesteken ;
en het beschamend gevoel dat ze misschien met hem
en met haar zouden gelachen hebben of veroordeeld,
deed al zijn verschillende gewaarwordingen t'hoopekroppen tot een endeloozen donkeren weedom.
Daar was een zuster in den lochting gekomen en
ze had niet opgekeken ; ze was naar de blommen gewandeld en ze had er haar bij neergebogen ; met teerfijne vingeren zat ze in 't hert van de blommekes te
peuteren, voelende aan de fijnheid en genietende de
wonderheid van de kleine bladjes en dingskes eraan;
eenzaam zusterken zoekende in een zomernietigheidje
't genot van haar eenzaam geluk.
Kaduin voelde de verlatenis :rondom hem, en zijn
liefdewee ; de weedom schokte naar zijn keel ondraaglijk en vol smerte ; hij kon het niet wegzwelgen en
toen liet hij 't gebeuren ; hij bukte zich om te hakken,
en weende ; waarom of waarvoor wist hij niet ; hij
weendé • omdat hij het niet inhouden kon.
Toen hoorde hij een . deur piepen ; hij keek niet
om 't en kon hem niet verschillen wie er in kwam;
. langs den wegeling kwam een root van vrouwen,
lachend, klappend... door zijn traanoogen zag hij het
,
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fel beweeg van zuster Justiene die vooruit. kwam en
-dan keek hij op, - angstig, verlangend, ontroerd... en,
_hij zag en hoorde het groote woord :
Kaduin, we "zijn hier met uw vrouw, riep zuster
Justiene, en 't rappe gebaar van haar arm wees achterop. En als een stoet uit den hemel stonden lachend
en gelukkig de moeder-overste daar en de paster en
tusschenin als 'n Lieve Vrouw, het blozende Tieleken.
En dienzelfden avond liep het wonderbare onver.wachte nieuws door de straten dat Kaduin ging trouwen met Tieleken en bij haar tehuis ging inwonen.
-

-

Het verloop van angstig-blijde dagen en dingen
was gebeurd en voorbij en als een sta-vaste wereld
-onverroerbaar in zijn volheid ; .als een, dag van eeuwig
duren vol kalmte en zekerheid, was het rustige bestaan
gekomen : het simpele bedrijf van gelukkig zijn.
De paster had hem afgeraden van duiven te hou-den ; ge zoudt leeren spelen, had hij gezegd, of ten
ware 'n koppel kropduiven voor . 't geneuchte en den
kweek, en Kaduin had geluisterd en boven op hun staleken had hij een kotje aaneengeslagen en had - kropduiven ; hij was er tevreden mede en had de wijsheid
bevroed van 's pasters woorden : spelen wierd een drift
,en speeldrift bracht verkwisting in en ruzie.
Hij had een geitje gekocht en aangekweekt ; tegen
den uikomen zou het lammeren en dan hadden ze melk;
in zijn stalleken zaten konijnenmoêren dik van de jongen
met de beloftein hun lijf van .goeïe soort ; buiten voor
de deur had hij een blommenbedde gemaakt vol mooie
bladeren en kleuren, al schoonheid die uit 't klooster
kwam ,; - daarachter 'n klein gersbleekje voor Tieleken
haar wasch ; dan 'n beetje voor hoveniersel en groenset
en toebak ; dan 'n hoeksken fijn uitgespannen met vier
geneirige hennetjes in en 'n prontig haantje ; en zoo
stond 't heele kleine gedoe vol nuttigheid met 'n uitzicht
van felle neerstigheid er over ; de neerstigheid van blijde
.menschen die gelukkig weten te leven in hun simpele
wereldvrijheid.
Binnen in 't huizeken woonde de leute ; achter
helwitte marktgordijntjes bloosden ragde blommen in
groene potten ; aan den zolderbalk 'n kevie met 'n leeu=
werk erin die zong en sloeg - haar mooie wolkenlied
.
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gelijk een zoete orgelspel,- neven de - venster een . muit
met 'n bátvink in die uit nijd - en jaioerschheid - zich
verloren schuifelde als de leeuwérke zong, op harken
en kaskens, reine witte tellooren en pottekes met SintAntoniussen en Lieve-Vrouwkens onder 'n glazen bokaal ; wit geveegd zand omendom gekrinkeld en gedraaid of gekrold over 't roode vloerleen ; en. daarin.
als 'n volheid van weelde het jonge vrouwke. .
Dag en dagen gingen voorbij als '.n zoetigheidje
ieder klein kalm dingsken was voor -hun getweeën een
groote blijde gebeurtenis, » die ze voor hen alleen voelden komen ; het was een mooi beleven van gezellige
liefde met in aankomende verte een wonderbaar roerende droom daarbij.
En rond die droom - hingen al hun gepeinzen met
de benieuwdheid er bij en de bange verwachting van
dat te zien gebeuren vol duidelijke, pakbare dingen;
elk voor zijn eigen zaten ze daarmee in hun kop met
hun eigen .inzicht daarover en hun eigen mooie gevoel,
met hun eigen bangte nooit uitgesproken ondereen;
als ze er aan roerden wan 't met een plotse blik die
ze bewonderend en verlangend in wijde verte heensloegen, waaruit het kwam en komen zou verrassend
als -een droom ! ..
Tegen geen mensch en kikten ze erover, en hielden het gedoken ; als 'n verrassing was hét gebeurd
en als 'n verrassing moest het komen buiten elk zijn
weet én zijn, nieuwsgierigheid... -en toen in zoo'n innig
stil beschouwen had Kaduin. het . voelen opkomen. en
uitgepeinsd, en als een nieuwe verrassing voor haar
alleen zou hij het . uitvoeren. .
Op een avond kwam hij tehuis met 'n haaste, deed
zijn lederen leèrzen aan en zei met 'n gejaagdheid dat
hij -nog naar de stad moest, voor. 't klooster.
. Tieleken vroeg hem uit - en in, en .'t was met een
spijtigheid dat ze haar deurken toesloot als hij wegging
omdat ze nu de leutige stille avond verloren wist en
den eersten keer van als ze getrouwd waren nu zou
moeten alleen zitten, alleen met.- haar gedachten:
't Was een donkere avond als Kaduin opging al
de binnebaantjes weg, en langs het- water dan om er
gauw te zijn ; de leut schuifelde in zijn hert. en. uit zijn
mond om 't blijde vooruitzicht ; als een wijde wereld
vol mooie oneindigheid voelde hij zijn hert - zitten- met
een wijd - gebaar er in.- van geestdriftig betrachten.
-

-

-

-
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En toen hij in .de stad was en in den winkel stond
waar 't volle witte licht over hem gulpte, kon hij het
nog niet duiken en de madam zag :het op zijn gezicht
staan. .
Om 'n wieg; madam, zei Kaduin.
De madam. lachte, omdat Kaduin lachte, en deed
hem rondkijken : houten met blauwe en allerhande
kleurhémels erin ; ijzeren met gevlochten witten draad
vol téedere fijnheid ineengeweven ; wissen die op een
houten schraag boterden, al gerief, -al keus, al schoonheid. 't Stond er dobbelvol te wenken achter, een kooper.
Kaduin had liefst 'n ijzeren wieg:
't Zou moeten twaalf frank zijn,, zei de madam,
maar omdat ge ne werkman zijt en moet ze er maar
elf kosten... elf, hij dubde nen keer, het lag in zijn
macht en in zijn vestzak en met 'n haaste betaalde hij,
greep de wieg op, wierp ze hoog . op -zijn schouders
als hij buiten stond ; en met de voldaanheid in hem„
nu dat 't groote werk gebeurd was, schoof hij snel door
de dagwitte lichtstraten naar den dijk : naar huis.
Nu zong hoog in hem het • wondere lied van zijn
geluk ; hij voelde geen moeheid, geen last, geen bekommernis, hij voelde niemendalle als de blijde dans
van zijn blijde gedachten en de zucht om tehuis te zijn
bij -Tieleken.
Hij zag in de donkerte de witte dijkweg als 'n
onduidelijkheid voortloopen, het water beneên hoorde
hij varen en spoelen, heel rijzekes in .'t ruttelende riet,
de boomen beende hij voorbij met een snel beweeg van
plots opduiken en even plots vergaan in. de stomme
donkerheid achter hem, de singelsteentjes en keitjes
hoorde hij kriepen 'onder zijn rappen tert ; de wieg
voelde hij in zijn nek liggen vast en rustig als 'n vracht;
de avond zag hij wijd en donker, de wereld voelde hij
eenzaam en stil... toen luisterde hij vanher naar het
eigen vroom geluid dat roerde in hem en floot, het uit...
hel, luid, schetterend, wijddragend langs het donkere
water.
De weg - kortte in . en een klein waggelend lichtjen
dook op, nog heel verre ; een donkere brok zag hij over
't water opduiken en hoorde iets ..schuiven ; in den
donkeren hemel zag hij het donkere -gevaarte verroeren
en ging het voorbij ; 'n . schip. peinsde hij, en dat lan-teernken' - ginder, de ketser. .
. Ineengetrokken en dobbelthoope, met zijn rug. naar
—
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den windtrok, zag Kaduin den ketser op den schamelen
peerderug hangen ; 'n verloren straal-gégl.im uit de bijzende lanteern deed zijn lijf met hoeken en kanten uitkomen ; als een groote brok donkerheid, zag hij hem
zitten, met boven op zijn hoed die uitscherpte op dat
schaduwleven ; hij zag den gespannen reep blinken
een endeken achter 't beulende peerd en wegdonkeren
over 't water ; de peerdepooten die krom gebogen van
lastigen pezenwrong, onder den verlichten balg zaten
en met een moeilijken stamp achter vaste greep zochten
op den keitjesdijk ; en de vuile lanteern die achter 't
peerd aan de zwing hing met een luttel vlammeken erin
van vuil donkerrood olielicht... en de deemoedige ruinekop en 't snuivend gezoef van zijn neusgaten, en toen
was het weer donker daar 'n beetje- voorbij.
-- 'n Avond, zei Kaduin, in 't voorbijgaan.
't Bleef lang uit ; hij was al voorbij een stap drij
vier en 'dan vloekte- het achter hem : 'n heesche stemroe
van 'n doodgedronken ketser : is 't voor 'n tweeling,
hei ! en een zotte lach daarachter.
. Kaduin voelde de tempteering, hij schoot hem snakkelings omme nijdig, veerdig en gereed om nog meer
als 'tmoest en zoo luid als 't _ klinken wou= : ... neen 't,
't is voor uw koersepeerd in te lichteren als 't doodvalt
van te veel haver te eten.
Maar de ketser antwoordde niet meer, Kaduin hoorde de ruin snuiven en stampen tegen de keitjes, en de
donkerte hield alles toe en gesloten.
Dan voelde_ hij dat er ruwe menschen waren die
met alles lachten en om alles vloekten ; ruwe menschen
die niet wisten noch begrepen dat er zoetheid was in
't leven noch stille blijde dagen ; menschen die door
't leven heendoolden gelijk een oude ruin : onverschillig, lastig moeilijk, tastende en stampende in 't donker
op den keitjesweg van den levensdijk.
Kaduin voelde - zich daar boven staan, en was blij
omwille van zijn gelukkige vizie op alles wat roerde
rond hem, en binnen in hem blijmoedig groeide en openblomde ; hij bevroedde nu de wijsheid van zijn leven
en besefte het innige genoegen van zijn dagen omdat
hij ook plots voelde dat hij in zijn element juist datgene
was hetgeen hij moest zijn : de gezonde naïeve uiting
van een levenswijzen wroeter.
Het groote brok menschenbedrijf verstond hij als
-een symbool van wijdomvattende liefde in wier ge-

.
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benedijde zegening het zoete gebaar zat van vertrouwen en van hoop. ; hij voelde het leven schoon ; de
wereld endeloos en sterk in zijn . diepste uitingen ; de
menschen gelukkig ; hij voelde God : God alleen, zijn
de oneindigheid der dingen, onverroerbaar... ontzaglijk!
Hij voelde het zegenende wereldgebaar in zijn blijde
gemoed opentrillen en bedeelde kwistig... hij begreep
veel en diep in een keer en voelde dat het leven goed
was, dat de menschen goed waren, dat de paster goed
was, de zusterkes ; zijn vrouwke... de wereld.
Hij voelde zich zijn : de reine blijde expressie van
het schoone passieleven uit het lastige stoere dramaspel
van het Werkmansschap !
Als hij vanher tusschen bekende - huizen en begane
wegen tord, hield hij zich geneirig in den donkere ; hij
had niet geerne dat ze hem zagen zóó met zijn wieg...
hier zou de lach gedijen onafweerbaar, zonder kwaadheid noch schimp maar algelijk des te moeilijker om
ontwijken ; het zou luid gaan, te luid en. morgen - nog...
als een kwaadbedrijvende schavuit schoof hij snel -voort
en voorbij en er kwam een blijde ontlasting over hem
als hij aan zijn huizeken stond. .
Tieleken had zijn stap gehoord en verkend en met
een snok ontgrendelde zij ; toen ze Kaduin zag en
begreep moest ze hertelijk lachen en ze bloosde.
Kaduin zette de wieg af op den vloer en dan
moest hij klappen en uiteen doen en tootelen en zeggen
tot alles uitverteld was, -en als Tieleken wist dat hij met
dat vooruitzicht zijn pree zoolange . had gespaard, en
dat . hij dat zoo stillekens alleen uitgepeinsd had, en
dat hij haar . van avond leugens had verteld om bestwille en om toch te kunnen naar de : stad gaan, toen...
toen voelde zij ook plots een sprong van haar liefde...
0, ge zijt goed, zei ze.
En Kaduin greep haar tegen zijn hert en kuste
haar innig ; `een wonderbare weekheid beroerde hem,
waaruit de fierheid groeide ; edele fierheid en zelfvertrouwen in de verantwoording over 't roerende leven
rond hem en ze voelden alletwee dat hun liefde en
hun. leven en hun hoop schoon waren.
. En in zacht vertellen klapten zij zoetjes huns getwëeën, lang en blij over de wieg van elf frank en over
't klein Kaduintje dat komende was uit 't stil vergaan
der groote zonnedagen ! .
.Drijkoningenavond van 't vuurjaar 1918.
JEF S,CHEIRS.
-
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op DE ENGELSCHE PLANKEN.
Het Intellectueel Dry
Vier namen prijken bovenaf sedert den oorlog op de
plakkaten der Londensche schouwburgen die aan moderne Tooneel litteratuur willen doen. Ja, Shakespeare
blijft altijd hoog in eer, Tennyson en -al de andere oude
ook, die regelmatig als prachtstukken uit het. nationaal
Museum wederom eens worden váór het voetlicht gebracht.
Maar wie liever uitziet naar moderne galerijen dan
naar oude Musea kan niets anders dan aanstonds vallen
op de reeks tafereelen op wier 'plaat hij de namen leest :
Bernard Shaw, John Oalsworthy, -Pinero en Henri A. J.
Mankin. Dit zijn onder de levenden de huidige prinsen
van het engelsch tooneel. Zij . hebben veel navolgers, die
in het halve of heele duister, nog ploegen en - kweeken
aan kiemen ' die verlangen naar licht, maar de vier grootste zijn tot het volle licht gewassen, en, op hen moet
kijken wie weten wil welke taal het engelsch tooneel nu
spreekt.
Die taal is interressant en verdient gehoord te worden " tot over het Kanaal, omdat zij nogal verschilt van
degene die men aldaar tot nu toe op het toonel hoort, en
dat zij er misschien nog meer zal treffen dan hier omdat
de - nieuwe varieteit die zij inbracht zoo specifiek engelsch is, zoow°el in hare tekniek van vormen en schakeeringen, als - in hare kiem, haar grondgedachte, hare
philosophie zal ik maar zeggen, die als de ziel van dat
teknieke lichaam is .
Op die varieteit werd door hare scheppers het opschrift geplakt « Intellectueel Drama » omdat zij hiermeë wilden op de planken brengen de botsing der
ideëenveel meer dan deze der karakters, ja zelfs eene
exclusieve botsing van ideëen, met als 't mogelijk was,
uitsluiting 'van karakters. Karakter immers, zoals men
het vroeger verstond, bleek hun - iets ouderwetsch, iets
dat behoort tot den minderen mensch van vroeger, iets
dat gemaakt is, uitvloeit, en afhangt van zenuwen en
temperament, niet van ziel, verstand, geest, intellect, ---4
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-iets waarvan de moderne mensch zich losmaken moet, en
-dat" hij best missen - kan als minderwaardig.
Dus : volkomene - uitsluiting van al dat mindere in
-den mensch dat naam draagt : passie's emotie's, inbeelding, gemoed en gevoel : 't weze hem de moeite niet
waard zich hier mee bezig te houden, hij werpe het af
als eene belemmering van het ware leven, het hoogere,
- het eenige waarnaar hij streven moet : dat der zuivere
gedachte . .
Daardoor wordt hun tooneel voor een eerste toeschouwer hoáfdzakelij k koud ; ja, saai zal hij het veelal
heeten, omdat hij: er niet zal vinden wat hij tot nu toe
gewoon was op het tooneel te zoeken : warmte voor 't
. hart en beeldspraak voor het hoofd. Inbeelding en gevoel,
die twee armen onzer - ziel waarmeê- wij gewoon waren
-de = kunst op het tooneel te omvatten en te kussen, vin..den hier noch het lichaam noch de vormen die ze - zochten : wij kenden tot nu toe menschen in vleesch en bloed,
die minnen of die haten, die vlammen va.n toorn of smelten van Wee, die mooie dingen zeggen in mooie woorden,
al tooverend arabesken en feëerien vóór den geest. En
neen geeft ons nu als 't ware geesten in marmeren beel-den die praten, met. ter nauwernood -een paar pogen,
wier flikker het eenige vuur of licht is voor wie hem vangen en vatten kan.
Botsing van ideëen stralend uit' hèt brein van men.

-

—
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schen zonder hart : ziedaar den eersten ' indruk : eene
-

ijskorst, hard, heel hard om breken... of om smelten. Wie
.gewoon is bij het tooneel te weenen of te lachen, zal hier
ontreddering voelen en last, en zal best begrijpen hoe
het angel-saxisch zenuwgestel, dat niet zoo gauw lacht
- noch weent, ja, hoe het zuiver yankee.'s hier nog meest
van al meê gediend is, dat er een punt van maakt nooit
een indruk van vreugde noch verdriet verder te laten
°.schijnen dan aan den uitersten hoek der lippen. Ziedaar het lichaam, de vorm, de - tekniek van het
•-engelsch Intellectueel Tooneel, zooals wij het verder
illustreeren met voorbeelden zoo veel men wil : schijnbare ongevoeligheid, vreugde- en Tijdeloosheid, benevens
misprijzen van alle beeldspraak en « beau-langage »
te. vergeefs loopt men door dozijnen tooneelstukken, er
..ziekende naar eene bladzijde waardig, naar onze oude
;opvatting, om in ' eene bloemlezing als modelstuk te
dienen voor dejeugd,
en « gedeclameerd » te worden en.der omstandigheden ::'t is al ijs.
-

-

-
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Maar nog veel erger wordt het voor wie het wil
doorvechten dit ijs te breken, of met opgestookte vuur
van zijn eigen hart te smelten, om er onder tot de« moge-.
lij ke ziel te geraken : dan plonst hij in een bad van 't allerkou.d.ste water, waar hij ver moet zoeken naar die ziel,
tot hij ze eindelijk -ziet blinken als een stuk op den
grond.
In, de bekende botsing van karakters kwam het toch
uit op een, einde dat het 'gemoed voldeed : het goed zegevierde of het kwaad werd gestraft, of de dood kwam
er tusschen, zooals bij Shakespeare, Ibsen en Maeterlinck, om alles op te " lossen achter . 't gordijn van haar
mysterie. De driften hadden gebotst, en de Voorzienigheid of het noodlot hadden aan 't een : of 't ander gelijk
gegeven, of er toch een einde aan gemaakt. Maar hier ?
geen! einde ! Bij 't vallen zoowel als bij 't heffen van 't
gordijn staat de behandelde kwestie wijd open te gapèn,
als een afgrond zonder bodem, als een onoplosbare
struikel, als een ondoorhakbare knoop. En dit is gewild :
gansch het stuk . door voelt men die koude stalen wil om
eerst en vooral voor die onoplosbaarheid te zorgen : de
kwestie wordt langs al hare zijden onderzocht, uitgepeuterd en uitgepluisd, voor en tegen, door driftelooze
personen die van dit voor en van dit tegen de tolken zijn,
zoodat er op 't einde van 't spel niets meer overblijft dat
nog zou kunnen gezegd worden, buiten de vraag zelf,
die daar blijft hangen als eene nachtmerrie bij 't vallen
van 't gordijn.

"Dit is het bad koud water dat den arbeid loont van
den nieuweling die het ijs doorsmolt : verwarring in eene
eindelooze koude zee van twijfel met angst van te verdrinken ! Hier vooral komt de angelsaxische koelbloedigheid te pas : hoever * zijn Wij van de fransche « pièce
a these » Waarvan « Les Remplacantes » van Paul Her-.
vieu in vroegere j aren het model was : dit ook was intellectueel drama, er w;as iets in voor het verstand, en er
was stof tot discuteeren., doch er was ook .rond dit geraamte het vleesch en het bloed der warme menschelijk-.
heid, en er wjas litteraire taal en beeldspraak in en einde-lijk en vooral, er was eene thesis die verdedigd werd
en zegevierde, zoo stevig en zoo stellig als in de' laatste
romans van Paul Bourget en Henri Bordeaux. Doch bij
de engelschen is er geene thesis : de vraag blijft zonder
antwoord en dit is onverdragelijk, en laat menig toeschouwer onvoldaan en onder vriespunt.
-
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: En zoo zijn die módetnen alle vier, en. - hunne daad
.is . geen jeugdig werk, want ze zijn allen over de vijftig
_gedraaid, en hun oorlogs- en naoorlogswerk is ondër
•dit opzicht nog het ergste • van al.
Voorbeelden ? bij de vleet ! •
Verdeelen wij ze eerst in -twee klassen : Bernard
. Shaw en Pinero stellen ' het liefst zedelijke en godsdien•stige vragen, terwijl C alsworthy en Hankin meest op
sociale vragen gemunt zijn. • . •
Welnu, in « Overruled » laat B. Shaw twee• mannen die bij toeval op den dool geraakt zijn met malkanders wijf, eerst elk afzonderlijk, en dan, bij toeval
-ook, de vier te saam vereenigd,. eindeloos redeneeren
waarom nu eigenlijk een man zijne vrouw bedriegt of
omgekeerd ? w)aarom dit kwaad is ? uit onbewuste
dwang, eklektisme, aantrek tot het kwaad als dusdanig,
-or omdat men er geen kwaad in ziet, uit reactie tegen
conventie ? Al de prietpraat uit het codex der wereldsche zedenleer komt op den rooster en wordt géhekeld,
tot op 't einde ze alle vier met wederzij dsche instemming en zonder kwalijk nemen,terug vertrekken ieder met
-het wijf van den . anderen, zonder . dat ze daarom door
. hun eigene leeken-serreoenen worden in 't gelijk noch
in 't ongelijk gesteld.
In « You never can tel! » brengt - B. Shaw, weeral
""bij toeval, een sedert achttien jaar gescheiden vader in
een hotel bij zijne vrouw en kinderên ; 'ze worden aan
malkaar « gepresenteerd » als « Mij nheeren, Mevrouw
en jufvrouwen », vreemdelingen, doch uiterlijk heel korrekt en beleefd. De kinders, opgegroeid in den ultra-mo
.dernén geest hunner moeder, die oorzaak der scheiding
was, vinden hun ouden vader bespottelijk, doch zijn er
beleefd mee zooals het met , een vreemdeling past ,en ze
. praten maar door al eten • en dansen te saam, al draaiende rond den pot van • het vaderlijk gezag dat er natuurlijk deerlijk gehavend uit komt. De vader blijkt er
aan te houden, doch hij is zulk een grolpot dat bij 't vallen van 't gordijn de toeschouwer zich afvraagt of het
niet evengoed zonder zou gaan ?
In « Androcles » is 't nog erger : hier brengt hij
neg min nog meer dar de eerste christene martelaren in
het Coliseum vóór Nero bij de leeuwen ; vooraleer zij
'verscheurd worden discuteeren zij, en elk zegt zijn ge,

-
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dacht over wat ze zoover gebracht heeft christen erg
martelaren te zijn ? en 't -blijkt eruit dat er onder hert
veel bolchev'isten en activisten zijn die hun eigene en.
eenanders lotsverbetering zochten in de nieuwe beweging, en er zijn er nog al eenige die op 't laatste oogen-blik pleiten « dat ze 't toch zoo erg niet ophadden... »en gespaard blijven. En de toeschouwer vraagt zich af
was dit maar alzoo ?
In « Pygmalion » schetst -hij eene jonge arme sloor,
opgeraapt in de slums van Londen door een specialist in
« speak-training », die de mooie spraak herstelt in de
ruwste monden met het vernis. der beschaving, in den
kortsten tijd. Na zes maanden schaven en wrijven -heeft
hij van dit meisje eene sierlijke girl gemaakt, die haar
vader te goed vindt voor t'huis, en waarmee Pygmalion
iedereen. bedriegt en bekoort, -tot -in de hoogste kringen. En de toeschouwer vraagt : wat is opvoeding dan ?
want 't schijnt dat zulke Pygmalions werkelijkheid zijn.
. G alsworthy's grootste • play is « Strike » : eene.
groote werkstaking in de metaalnijverheid ; bij 't opgaanvan 't gordijn bespreken de • leiders van beide kanten
een akkoord dat alles zou redden, doch verworpen werd
door de bovenhand der extremisten van beide kanten;
de werkstaking duurt en duurt, vrouwen en kinderssterven van gebrek, bazen worden geruineerd. Doch de
leiders van beide kanten preêken het volharden als eenig
redmiddel ; • tot eindelijk in 't nijpen van den nood, vele.
radikalen afvallen, toegeving wint al twee. kanten, en....
't akkoord van 't begin wordt geteekend ! Ondertusschen werd heel de kwgstie van kapitaal en arbeid naarvoren gebracht, zonder dat er een rechte kant kan aan .
gevonden worden. Want de gulden middenweg, die ein-delij k wint, komt voor als 't . ellendigste lapmiddel van
al, dat niets oplost, maar misnoegen, wantrouwen en
ongemak vereeuwigt. (1)
In « A bit of love » is een clergyman verlaten door
zijne vrouw die hij bemint, maar die « met hem niet.'
kan leven. », -doch wiel met den Doktor van 't naastedorp. Hij verkropt zijn verdriet, zonder haar, uit liefde, :
geen wraak, geen aanklacht, geen echtscheiding.
Hierom wordt hij bespot er! ven eten . door-

-
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(1) Het zelfde Sociaal -probleem wordt behandelt in « The

skin game » : waar in de twee kampen iedereen vecht « voorzijn vel » : de bezitters tegen de werkers : « The battle is ra—
ging... who skiall win ? » is 't eenige slot !
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haarzelf - • in • zijn aangezicht, door zijn volk dat
hem 's zondagsavonds uitjouwt op den kerktuin omdat zijne « lafheid » het dorp in schande brengt, door
een dronkaard langs de ' straat, en ja, door zijne oude
trouwe meid : « There are tinles when, forgiveness is
a sin » « You help your wife to live in sin » « It is a
priest's business to guide the peoples lives ». Iedereen
wil dat hij een einde stelle aan 't schandaal : doch neen,
hij verlaat liever op een nacht zijn dorp zonder te weten
waarheen... Vraag : wat was zijn sociale plicht ?...
In « -The eldest son -» bracht de oudste van een rijk
huis het zoover te « moeten » trouwen met een der
meiden. Doch niet zijn -vader, maar de vader der meid
verzet zich « uit eergevoel » tegen wat hij .eene « mesal.
lianc » heet ! Heeft hij gelijk ?
In « The f ugitive » kan Clara Dedmond, « a rebel
woman », maar niet begrijpen waarom haar man uit zuivere hoogmoed en familiepraal (want voor godsdienst en
zedenleer voelt hij toch niets) liever t'huis van haar geduiveld wordt, dan haar vrij haar eigen pad te laten gaan,
en ik ook niet. .
Moet ik voort gaan ? Gansch het Tijdschrift geraakte vol.- Laat ons liever besluiten.
-

De lezer zoekt zeker nog altijd " naar de ziel, de levenskiem van het engelsch intellectueel. drama ? want
dat het, spijts zijne uiterlijke grafkilligheid, toch . leeft
kan niet geloochend worden door wie hier getuige is van
zijn succes : het heeft een publiek, en het houdt de planken. Heet -nu.' dit publiek « eene kliek van dilettanten »,
noem het « zijn » publiek, zeg dat het groot publiek er
weinig ;meê inzit en getrouw blijft aan zijne oude variété's, feëeries, revues . en cinema's, en aan Shakespeare:
akkoord ! Doch « zijn » publiek is groot genoeg om
« een » publiek te mogen heeten, en om mij toe te laten
te zeggen : het wordt gegeerd, het wordt genoten, het
doet leven, dus het leeft ! • Wat is de • kiem van zijn leven ? waar ligt en wat is het verborgen stuk in, den kouden watergrond ?
Ik meen het te vinden in zijn eeuwig ondervragingseken zelf, dat het symbool is der philosophie van den
dag, hier door Balfour en zijn aanhang van scotsche.
wwijsgeeren gehuldigd onder den naam van « relativity »
of betrekkellijkheid van al onze kennis en van heel

}
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-ons weten, en onmogelijkheid om aan ons eigenzelven
den absoluten grond ervan op te klaren : - is « mijne »
waarheid en « de » waarheid geen twee ? « Quid est
veritas ? ».
-

. Dit grondbeginsel toepassen op de groote vragen
van het moderne leven, ziedaar het onderwerp van het
moderne Tooneel, en dit geeft ons tevens de. sleutel zij.ner ziel. Hierdoor wordt het een waar Drama en wel het
roerendste Drama dat men denken kan, . al- ligge het
ook zooals soms bij Bernard Shaw verscholen onder het
uiterlijke van Comedie : somtijds doet hij het publiek
lachen, en misschien hierdoor is hij de grootste der vier.
Maar achtér zijn lachen schuilen afgronden van smart
het is het symbolische masker door de wijsheid der
eeuwen op het aangezicht der Tooneelkunst geplakt.
Onder hem gaapt en .grinnikt de ellende der schijnbare
onoplosbare toestanden waarin het huidige menschdom
verkeert, zoolang het aan zijn eigen licht en vermogen
blijft overgeleverd.
-

-

-

Londen, 1.9-3-22

L. VAN DORPE.

BOEKENNIEUWS
ELIZABETH MINCOFF-MARRIAGE : Souter-liedekeris,
een Nederlandsch Psalmboek van 1540, met de
oorspronkelijke Volksliederen, die bij de melodieën
behooren. Mart. Nijhoff, 's Gravenhage, 1922.
De uitgever zorgde er voor dat in zelfde formaat en algeheel zelfde keurig-verzorgde -uitvoering als Van Duyse's levenswerk « Het oude Nederlandsche Lied » deze aanvullende arbeid
verscheen .
Maar waarom de schrijfster als in 't oog springende titel
« Souterliedekens » heeft gekozen is mij tot heden onverklaard.
Feitelijk hebben we hier een verzameling wereldlijke liederen,
muziek en. tekst. En ziehier de geschiedenis :
Zóoals men weet verscheen in 1540 te Antwerpen een bundel « Souterliedekens ghemaect ter eeren Gods », een berijmde
vertaling der Psalmen, waarvan men steeds als den dichter
heeft aangewezen Willem van Zuylen van Nyevelt, heer van
Berg- Ambacht, Ammers en Darthuizen. ..
Van Zuylen nu heeft zijn Psalmen gedicht op de wijzen van
toen algemeen in zwang zijnde volksliederen, waarvan hij 't
notenschrift in zijn bundel heeft opgenomen, en,. als verwijzing,
telkens een of twee beginregels van het wereldlijke lied. 'Teekenend is zijn Prologhe, waar hij klaagt. dat men « daghel cx siet ende hoort .(God betert !) dat den eerweerdighen naem
he del liedekens so dicmaels biden menodslichtvaerdighe
.in ydel
-

ontheylicht ende misbruyct wort ; soe -- gaat hij voort --

syn deze souterliedekens met groten arbeyt ende neersticheyt
vergadert om dit quaet te verhoeden (so vele alst moghelijk
zijn sal) ende die jonge juecht een oorsake te gheven, om in die
plaetse van sotte vleesschelycke liedekens wat goets te moghen
singhen -daer God door gheert ende si door gesticht mogen
worden ». -- Zoo hoopt hij « dat de jonghe lieden ( die doch tot.
singhen veel gheneycht zijn haer ghenoechte ut eenen - gheesteliken sanck sceppen mogen » en lezers, « dat ghi u vleesch(niet)
met ondeuchdelike sanghen Bout verwecken daer ghi den duvel
mede behaecht ».
De literaire buitenkans is nu juist dat Van Zuylen van die
« ondeuchdelike » liedekens de muziek heeft genoteerd en de
inleidende regels. En die buitenkans neemt Mevrouw MincoffMarriage te baat om al die liedekens te achterhalen met hun
volledigen tekst. Dat is des te verdienstelijker een arbeid, wijl
zooveel middeleeuwsche liederen in onze oude verzamelingen
werden opgenomen zonder muziek.
Men zal zich herinneren dat Flor Van Duyse in 1889 ook
zulk een poging deed, Maar hij heeft ze,' om zijn grootei taak
te kunnen getrouw blijven, laten steken. Mevr. Pincoff nu heeft
die eerste poging kranig doorgezet, zoodat we hier thans hebben
een schat van 162 liederen van alle slag : verhalende liederen,
dageliederen, « kiltlieder », minneliederen, geestelike liederen.,
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satirische liederen, drinkliederen, . Fransche. liederen, alle met . de
muziek er bij. Zoo hebben hier zestig liederen. uit het bekende
Antwerpsche liedboek van 1544 hun melodieën teruggevonden.
Een prestatie waarbij de Geschiedenis der Letterkunde zoowel
als die der Muziek dankbaar mag buigen.
Het register en de opgave der bronnen maken tevens het
werk .tot een toonbeeld van wetenschappelijke uitgave. Ook de
inleiding is merkwaardig ; de nuchterheid, die bij zulk een snuffelwerk hoort, golft wel eens op tot warm wordend betoog waar
.toevr. Pincoff-Marriage het Calvinisme ter verantwoording roept:
« Het daalde neer als een nachtvorst en met den bloesem van
den Nederlandschen volkszang was het gedaan.. Zeker zijn
nachtvorsten goed voor den grond en vernietigen allerlei ongedierte, maar ze maken de tuinen naakt en kaal, en deze in 't
bijzonder hield zoo lang aan dat menig leven bezweek. Sedert
1581 volgt het eene synodale besluit op het andere, verbiedende
het spelen van wufte en wereldsche wijzen op de klokkespelen
en orgels (later trachtten zij zelfs de orgels af te schaffen), veroordeelende « bruiloftsliedekens,- dansen, oneerlijke liedekens »,
en alle soorten volksvermaken, « vastenavontspelen, meibiezen,
sweertdansen, . papegoischieten, avonspeelen, meiboomhalen, tonnesteecken, danstscholen, sangereyen, lieder aen de reyn .singen,
labbaien, quansellien, spinnungen, splytingen, wingelingen ».
Maar de - Restauratie is daar... dank zij zoovelen reeds, . en
dank zij,. in een der allererste plaatsen, toevr: Pincoff en haar
uitgever. In dezen tijd van zwermende buishoeden en " gekleede
j assen een zegen voorwaar ! J: P.
-

-

Dr D. F. SCHEURLEER : Van Varen en van Vechten,
verzen van ti j dgenooten op onze - zeehelden en zeeslagen, lof- en schimpdichten, matrozenliederen,
M. Nijhoff,. 's Oravenhage,
verzameld door...
1914. 3 Dln., resp. 467, 564, 642 blz.
.

-

Al zijn de naweëen nog zoo scherp, de groote ramp is nu
lang genoeg voorbij om weer voor véchtersgeschiedenissen de
-aandacht te vragen; vooral wijl 't hier geldt de - poëzie of de
rijmpjes uit den .goeden ouden tijd, toen 't vechten nog een plezier was, en toen de eene helft van 't Nederlandsch volk zich
de zee veroverde, terwijl de andere de heldendaden der waterleeuwen bezong.
Wie er als historicus 't fijne van weten wil, vindt al wat hij
verlangen kan in 't groote werk van De Jong; Geschiedenis
van het : Nederlandsche Zeewezen, vijf zware deelen gedegen
wetenschap. Wie als psycholoog of literator achterhalen - wil in
hoever een doorgaans nuchter volk bezield geraakt door zulk
een geschiedenis, terwijl :het die zelf aan 't meemaken is, viiult
nu zijn wenschen voldaan in dit prachtwerk van Scheurleer, den
Amsterdamschen bankier, die al zijn vrijen" tijd sinds jaren vult
niet literarin-historisch geliefhebber, dat hier uitkomsten bereikt
groot en grootsch -genoeg. om alle vakmannen te doen paf staan.
Toch een heerlijke. tijd van ziele- en lichaamskracht toen de
Trompen en de Ruyter's, de Piet Heins en de Bontekoe's, de
Evertsen's en de Van Zyl's de , Wassenaer Obdám's en de Reyiiier-Claessen's, de Witte de With's en de van Brakel's malkander
verdrongen ; en toen Hoofts en Vondel, Huygens en Breero en

-

i
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Cats, Jan - Vos en Ampzing, De . Decker en Westerbaen. Jan Zoet
en Atonides, Dullaert en . Abrugge, Oudaen en Blasius, Brandt
en Drieduym, Lescailze en Coopman, en hoeveel anderen nog,van
wie we enkel schuilnamen of schuilletters bezitten, evenzeer
malkander verdrongen, met hun luidkeelsche verzenhulde aan
die • kerels, die de zeeën doorholden gelijk de leeuwen hun
wouden.
-De drie bundels omvatten beurtelings duidelijk historische afgebakende tijdvakken : de eerste- gaat van 1572 tot 1654
de tweede van 1655 tot 1688 ; de derde van 1679 tot 1800. Dus.
de opkomst, de bloei, het verval.
Met de Watergeuzen is 't begonnen, en zoo zijn ook de
geuzenliederen de. eerste proeven van de Hollandsche zeevaartpoëzie. Straks groeien de Hollanders tot schippers van Euro-.
pa, en de( helden die nauwelijks lezen of schrijven- konden, maar
met hun moed en vaderlandsliefde de oceanen .overglansden,
vinden hun tolken in Holland's gouden dichtérséeuw ; maar
wordt de . gloed op zee gedoofd, dan gaan ook de verzen aan
't pantoffelen in 't achttiend-eeuwsche rijmgedrein. . Doggersbank was op zee en - op 't papier de laatste gloriestraal.
Ook hier was de groote tijd degeen toen de volksjongens
admiralen werden zonder zeevaartschool, maar van hun elf=
- jaar op 't schip ; en toen de volkspoëzie en - de poëzie der geleerdheid nog niet uit mekaar was gegaan ; toen Vondel zijn
Lof der Zeevaert zong en zijn Engelsch-Hollandsche oorlogen
toen de. zuigelingen met Piet Heins' naam in de plaats van met
-een speen in den mond liepen, toen « de kokerboer » zijn son-netten schreef : - .
Wel op, ter Beerenjagt . gij Nederlandsche leeuwen
De droes is schriklijk, maar zoo schriklijk niet als 't lijkt.
De kans is zwaar, maar schoon ; .in menigte van -eeuwen
Geen zoo gewichtig : schikt slechts dat gij niet en wijkt
't Gekarm der Weezen en veel duizenden van Weeuwen
Breekt door, den vijand 't hart : en zijn godloosheid blijkt.
Den Hemel is ontroerd door 't lange en nare schreeuwen
Hij is rechtvaardig, die daar-boven 't vonnis strijkt .
Ontziet de Beer en Brit zijn Godheid niet te tergen,
De Aarde, en de Zee 't ontheiligen met. bloed.
Maakt gij uit nood een deugd, neemt uit haar zonden moed_
Gij kont, gij moet, gij. zult de Zee en d'Aarde bergen.
Al prangt den fellen Beer met vlaggen van de Roos,
Uw God is al te goed, uw vijanden te bobs.
l n toen Reinier Claessens en Bontekoe - hun luchtsprongen deR
den, de een doodelijk en de ander . op een- beetje na : « En ik,
Willem Ysbrandtsz. Bontekoe,doe ter tijd schipper,vloog mede in
de ' lucht, wist niet beter of ik proest daer mede sterven ; ik
stak mijn handen en armen na den Hemel en riep ; daer vaer ik
heen, o Heer ! weest mijn armen sondaer genadig. -Meende daer-.
mede mijn einde te hebben : doch had even wel in 't opvliegen
mijn verstand, en bemerkte een -licht in mijn herte, dat noch met
eenige vrolijkheid vermengt vlas en kwam alzoo -wederom neer
'in het water tusschen de stukken en borden van het schip.
Mijn rug was heel beschadigt, had ook twee gaten in 't hoofd,
want het kwam soo aen, dat ik dochte : o Heere ! nog een beetje, soo « ben ik dood ». .
-

;

-

;

-

-

-

-
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Maar was dat varen nu steeds vechten daarbij ? Konl, wel
stond men toen nog verre van het teeken der economische ge. schiedenisopvatting, maar economisch was men zoo uitgeslapen
als nu : sla er maar den « Lof «der Matrozen » op na (1649) :
Engelsche lakens en Fransche wijnen, Spaansche vruchten, Italiaansche zijde, Genueesch goudsneewerk en paarlen, Westindische tabak, Portugeesch zout, Noorsche visch, Perzische specerijen, Chineesche < posteleyn » en « suycker uit Bresyl ».
Maar zooveel handelstond geen vroomheid in den weg.
Wat een massa van die liederen zijn eigenlijk gebeden ! Hoe
vertrouwden ook de vurigste vrijbuiters en de vurigste roovers
op den genadegen God, of liever op een Jehovah, die hun moest
de vijanden naar den kelder te agen.
jagen.
En met dit alles staat men ook om andere dingen verbaasd,
ni. om 't gebrek aan inzicht van tijdgenooten in de beteekenis
van die feiten die boven allen vechtersmoed uit getuigen van
inzicht, van doorzicht, van wilskracht, van zienersgeest : Onder
die duizenden gedichten en rijmpjes geen spoor van

dië.

1595 : Houtman en de Keyzers-landing op Java.
1602 : Oprichting van de Oost-Indische Compagnie.
. 1606 : Dood van Reinier Claessens.
1610: Pieter Both, gouverneur-generaal van Oost-In-

1611 : Smeerenburg op Spitsbergen.
1619: J. P. Coen, die Batavia sticht
1642: Abel Tasman die van Diemensland en Nieuw
Zeeland ontdekt.
1652 : J. Van Riebeek die de Kaapcolonie vestigt...
... Waaruit blijkt dan men, al zingend onder den eersten
indruk, nog niet steeds de accoorden treft die 't langst blijven

_ doorzinderen in de geschiedenis -; maar uit Scheurleer's werk
blijkt toch ook dat de geschiedenis, zonder de stem van Vondel,
en zonder die van veel ongenoemden, die, onder den drang van
't mooie oogenblik, ook- dichters waren, toch maar stamelen
Iran.
J.
P.

G. KALFF : Van Zeevarende Luyden en Zee-Poëten.
's Gravenhage, Mart. Nyhoff, 1915.
-

De ondertitel luidt : Een inleiding tot Scheurleer's « Mannen ter Zee » en « Van varen en vechten ». En dat is het in
de allereerste plaats ; maar Prof. Kalff zou niet zijn de steeds
zoo persoonlijke nadenker en aanvoeler wat literaire kunst en•
letterkundige geschiedenis betreft, ook in dit boekje, was deze
inleiding niets meer dan datgene wat men . daaronder pleegt te
verstaan. Zijn boekje is in vieren ingedeeld : de eigenlijke inleiding, inhoud der poëzie, geest der poëzie, letterkundig karakter. En in elk van die vier hoofdstukken . weet hij rondom
Scheurleer's werk het kader te slaan van zijn boeiende geleerdheid. In Kalff's wetenschap klopt steeds hoorbaar het Nederlandsche hart. J. P.
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KAN.- Dr J. MUYLDERMANS : Zijne Eminentie Kardi-

naal Petrus Lambert Goossens.
rickx-Beke, zonen, 1922.
•

Mechelen, Die-

Een fijn . boek, dat in zijn sierlijke uitgave, met keur van
platen opgeluisterd, lokt tot lezen...
Het is een bijzondere vreugde door een naastbestaande te.
hoorera vertellen over goede en groote menschen die we zelf
mochten ontmoeten, hoewel op afstand, en die aan onze gebogen eerbiedigheid voorbijgingen, omgeven door den luister
van hun ambt en door de waardigheid waarmee ze 't droegen.
De verteller vordert... De man, die heenging uit dit leven,.
komt weer te voorschijn, en nu komt hij staan dicht bij ons, in
de ' klare intimiteit van zijn denken en voelen, in den hartelijken
eenvoud van vlijtig vervulden plicht, in de trouwe vaardigheid
van elken dag, door lange jaren heen ; een keur-exemplaar
onder ons, dat, zonder omhaal, onze grooter broeder - komt
zijn, die ons alleen hierdoor verbaast dat hij, niet begaafder
dan de meesten om, door stipt en trouw té doen wat
hij vond te doen, is geklommen door een heerlijke harmonie°
van reine levensleiding en daardoor steeds waardig ontvangen
genade Gods, . tot den glanzend-rooden rang van prins der H.
Roomsche Kerk .
Ik sprak daar van naastbestaande. Versta dit in geestelijken zin. Want priester Muyldermans heeft zijn bisschop jarenlang van zeer nabij gekend, heeft in de onmiddellijkste nabijheid van kardinaal Goossens geleefd en gewerkt.
En zoo- kon hij,onder de hoede van Goossens'eigen geest,
die kloek was en wijs, lenig en voorzichtig, hartstochtelijk en
kalm, steeds bezield niet verslindenden ijver en toch steeds
wikkend en wegend, bedaard, Gods wegen ziende maar niet
minder klaar de menschen kennend, met hun deugden en gebreken, zoo kon kan. Muyldermans dit mooie boek schrijven.
Wellicht het beste onder de vele goede boeken die - hij schreef
voor zijn volk. .
Want alle schreef hij ze voor zijn volk, maar. vooral dit,
gewijd aan de nagedachtenis van zijn overleden vriend en weldoener, die schier een heilige was.
Men moet dit leven lezen, gewijd aan zoo'n man, maar ook
door hem gewijd. Men moet, hem volgen, dien heereboere jongen uit Perck, in zijn stille maar stage stijging naar 't hoogste.
Wilt ge enkele stadia :
Petrus Lambertus is pas op 't klein Seminarie. Hij wil naar
huis : « Moeder, kom mij terughalen ; ik kan het hier niet gewoon worden ». ...Hij wordt het wèl gewoon. Hij gaat op naar
het priesterschap. Hij wordt secretaris van bisschop Deschamp ;
Hij wordt vicaris-generaal ; telkens krijgt hij opdrachten van
het delicaatste gehalte... Een groot. Duitsch politicus verklaart
van hem : « Ich weisz nicht wie dieser Teufelskerl es macht,
aber er hat das Talent, alles von mir zu erlangen, wenngleich
ich mir fest vorgenommen, es ihm zu verweigern, . und stets
ilberzeugt er mich von der Unrichtigkeit meiner Gedanken, 'und
lehrt mich die entgegengesetzten als richtig anzuerkennen ».
. Mgr. Goossens wordt huisprelaat. Mgr. Goossens - wordt
hulpbisschop, Mgr. Goossens wordt. bisschop ' van Namen. Err
-

-

.

-

-

-
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57 jaar oud, wordt hij, na den dood van zijn - grooten beschermer, Mgr. Deschamps, aartsbisschop van Mechelen.
Voortaan is zijn geschiedenis die van het groote aartsbisdom, waarvan hij 't aanschijn -- voor zoover een bisdom is
een verzameling parochies en kerken -- letterlijk heeft ver•nieuwd . Maar dat hij ook in die andere beteekenis van het
woord een voorbeeldig stichter was blijkt uit heel dit zoo mooi
in den hoogen en fijnen toon gehouden leven. Ook in -zijn dagelijkschen omgang was Mgr. Goossens de gentleman in den
keurigsten -zin. We weten dat hij te kort schoot in Vlaamsch
begrip, en misschien is dit het eenige moment, waarop zijn geschiedschrijver wat aan 't aarzelen • valt. Want dat dit leven,
naarmate het vordert, alweer zijn gang naar de apotheose gaat
is geen grootspraak vanwege den biograaf maar ligt in de trouwe weergave van de steeds warmer getuigende feiten en de
steeds zich vromer uitzuiverende persoonlijkheid.
En dan, na den gestreden strijd en het met overvloed van
goede " daden gevulde leven, • die laatste rit naar Perk. Toen
« keerde hij zich meermalen met . zichtbare aandoening in het
rijtuig om, alsof wilde hij al - zijne herinneringen uit de verre
jeugd, al zijne • genegenheid voor dierbare verwanten en vrienden in een laatsten liefdeblik omvatten ».
Dit is een geschiedenisboek, dat -uit het hart is geweld.
Dat kan een gevaarlijk compliment zijn ; maar hier niet : de
geschiedenis krijgt haar volle recht, wijl wat . er over het lange
leven van -dezen man te vertellen viel zoo heerlijk opgaat in 't
getuigenis dat hij steeds de goedheid nam tot • zijn gids.
Ik weet hem nu tweemaal staan, dezen kardinaal, in - blijvende gestalte : vooreerst in de Antwerpsche Lieve-Vrouwkerk, waar om zijn edel-officieerende verschijning de" kleuren
vlammen van 't bekoorlijk raam, dat opgloort in 't avondzonnelicht ; en nu in dit. boek, waarin hij zijn heele leven leeft -van
zijn boerenjongenwieg tot zijn kardinaallijk praalgraf, beide
verbonden door dien schoonen regenboog van al die lange jaren
onverdroten beoefening van veel en velerlei groot-christelijke
deugd. En komt ook hier niet de vorstelijke • Belgische primaat
opleven in 't kleurraam onder 't getoover der avondzon, waar
zijn trouwe Dr Muyldermans hem zijn vaarwel toefluistert ?
« Laat ik nog uitspreken wat ik vaak zoo innig, zóó diep gevoeld heb onder het schrijven dezer bladzijden. Uwe beeltenis,
vrome Herder Gods, stond vóór mij met . dat minzaam ernstig
gelaat, met die goedige oogen, waar geheel uw ernstige ziel
in lag. En ik herdacht, hoe dikwijls wij onder uw heiligen zegen
de knie bogen ! En terwijl ik schreef en op u . staarde, rezen
voor mij die plechtigheden op, waar uw edele gestalte boven de
drukke menigte uitstak en deze u met warmen geestdrift toejuichte of met heiligen eerbied groette... . Schoon waart gij in
den luister van kerk en feest ; doch schooner, wanneer ik u
zag bukken en de kindertjes zegenen op . moeders arm of den
strompelenden ouderling opbeuren langs de baan. Uit het gevoelig moederhert, uit het dorre gemoed zelfs van den stakker
welde dan een traan omhoog, die uw . eigen hert en oog deed
tranen... Schooner waart ge dan, want ge stondt daar in uwe
eigenaardige goedheid als geschilderd naar het beeld van den
Heiland in 't Evangelie... Op u starende en schrijvend dacht ik
op dat alles te gaar, o niet zelden met weemoed in de ziel, of
-

-
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ik hoorde - den . klank uwer vriendelijke stem die .me -aanzocht bij
.uw werktafel aan te schuiven, . en :ik- vernam wederom uwe lessen van vaderlijke wijsheid en genegenheid. Zoo dacht ik, zoo
.schreef 'ik, en ik wou mijn woord, ik wou de uitdrukking mijner aandoening doen stijgen in gloed en gevoelens, ze weerdig
.maken uwer. goedheid- en. vroomheid..... en -waar ik er mij onmachtig-toe zag, heb ik mij naar uw voorbeeld Code bevolen. Doch 't
verleden . herdenkend- vol dankbaarheid, en - met de blikken op
u, - smeek ik den Heer : Mogen immer, o Man Gods 1 uw- geest
en uw voorbeeld de herten der christene Belgen bezielen »:
. Dr 'Muyldermans gaf ons in dit zijn 64e jaar, in den ernst en
.•de ..geestdrift van zijn grijzende jeugd, een schoone en rijke gave.
J. P.
-

-

-

-

-

-
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Â. W. GRAULS : Zonnestralen, . met houtsneden door
Boekhandel Flandria, Antwerpen,
Jan Cockx.
1921.
Dit is een verzenbundeltje dat meer dan gewone aandacht
verdient .Zeker, er zijn zwakke dingetjes in ; er zijn ook _ sporen van te veel beinvloeding van die Oostersche lyriek,. waaruit
deze - dichter vroeger een boekje zamelde. Maar op de meeste
bladzijden heeft hij zijn eigen kijk en zijn eigen woord. Hij is een
Antwerpenaar,die zijn stad bemint in haar volkswijken en in haar
grootsteedschheid. Zijn a Sneltrein » is even prettig -in stemming
als zijn . ». En dat hij een a _ Stedeling » is die
zeer knap 'de uiterlijke dingen vangt in zijn vers, is hem geen
beletsel óm boven alle rumoer te stijgen « naar den blauwen
avondhemel ». Een stijging inderdaad, de mooiste van 't heele
bundeltje, en daarbij een van de tengerste, zuiverste en hoogste,
die we in den jongsten tijd hier ten onzent mochten aanschouwen:

-

-

-

.-

Laat naar blauwen avondhemel
zachtjes uw gepeinzen gaan.
Tijd en ruimte zijn er effen
als op open oceaan.
Koel het kloppen van uw harte
aan de reukbedauwde lucht,
tot het - spelen van uw • denken
één wordt met den windezucht.
Vouw • uw moegewerkte handen
op uw schoot tot - klare rust.
Baad uw dágverhitte oogen
aan de breede sterrenkust.
Tot uw ziel de groote kaimte
van den nacht als water drinkt
en uw stem, in droom verloren,
't leven zoete namen zingt.
Laat naar weeken zomerhemel
hart en ziel ter beêvaart gaan,
ginder zullen zij verheerlijkt
als een gouden paaschblom staan.
-

J. P.
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CAMILLE MAGRAM : L'Epreuve du Fils.
Nourrit et Cie, Paris.
7 fr. 50.

Plon-

Het is de geschiedenis van een jongen priester, die gebukt
gaat onder een zwaar zielelijden. Een drama, ontstaan uit de
onwaardigheid zijner moeder en de wraakzucht van zijn vader,
heeft zijne kinderjaren en heel zijn leven vergald. Zijn • vader
is aan dat drama lichamelijk en . zedelijk ten onder gegaan, en
sterft eenzaam en verlaten in een hospitaal. Welke plicht had
zijn zoon tegenover hem, welke plicht heeft hij tegenover de.
nog levende moeder ? Dat is gansch de roman, schoon in zijne
groote eenvoudigheid, vol leven ook, vol waarheid en diep chris-.
telijk gevoel. Het boek is sober geschreven, met eene flinkheid,
eene stevigheid van pen, wonderbaar voor eene vrouw.
T. D.

ERRATUM
In het artikel der D. W. nr 4, blz. 420, « Staat S. Wilhelmus
in de Pelgrimstafel van Van Eyck ? » gelieve men te lezen
Liefst verbinden wij dien miswassen ( horrel) voet met een
historisch feit. uit de Passio S. Christophori (Acta SS. t. 33 p.
147) aangevuld door de Acta praeca die leeren, dat. Decius den
grooten Christusbelijder met zijn hoofdhaar deed ophangen en
een dikken steen aan zijn voeten binden om hem tot het offeren aan de goden te dwingen. Dit staat ijl de Analecta Bollandiana t. I, p. 130 : < Suspendite ipsum crinibus capitis ejus et
lapidein magnum circumligate pedibus et dicite : sacrifica diis
ut vivas ». Fr. v. d. H.
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Huls GUSTAVE CORNET
14, KAASSTRAAT, 14, ANTWERPEN
Gesticht in 1898.

-

Tolaangaven — Vervoer —Verzendingen
Bevrachtingen —Agentuur en Kommissie.

Ruime Magazijnen, vrij en onder Tolbeheer, beschikbaar.

Samenladingen van' en naar Nurenberg — Passau — Praag - Weenen.
Doorvoervrachten van en naar alle bestemmingen.
Vraagt de voordeelige_ voorwaarden.
Telegramadres : Maicornet-Antwerpen. Telefoon : 5612.
Drukkerij A. DE BIÈVRE, Brasschaat (Antwerpen). Tel. 12.

D1ETSCHE WARANDE EN BELFORT
uitgegeven door «Het Vlaamscbe Land»,
Beggaardenstraat, 19, Antwerpen.
Dietsche Warande werd gesticht in 1855.
Belfort in 1886.
Met Januari 1900 werden beide tijdschriften samengesmolten tot « Dietsche Warande en Belfort ».
Het nieuw tijdschrift verschijnt den Ion van iedere maanc,
behalve in September, en telkens op ongeveer 130 bladzijden.
De jaarîijksche abonnementsprijs is fr. 35, voor het
binnenr, en fr. 50 voor het buitenland.
Voor Holland lean men inschrijven bij de R. K. Boekcentrale, Keizersgracht, 64, Amsterdam.

Ü. Vansina=Van Goubereen
KEIZERSTRAAT, 17-19. ANTWERPEN.
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Liturgiscne uewaaen.

Specialiteit van Gotische en Romeinsche Kasuifels.
Kunstvlaggen vocr Maatschappijen.
Vraag Prijscourai t.
OorspronkeHjke ontwerpen op aanvraag.
Voor geborduurde Kunstviaggen, Liturgische
Kerkgewaden en alle ander Borduurwerk
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A. Oven-Sovez
Turnhoutsche baan 75. Borgërhout, Antwerpen
Eenige uitgevoerde werken :
VLAG : H. Hart, S* Jozefsparochie, Antwerpen.
VLAQ : Koninklijke Burgerkring, Antwerpen.
VLAG : Davidsfonds, Borgërhout.
KERKGEWADEN voor Kardinaal Bourn, te Londen,
Rome, Montreal, Zwitserland, Frankrijk, enz. enz.

DE LINOTYPE-DRUKKERIT

u. ue vos-van rvieer •
Roodestraat, 4*, ANTWERPEN TEL 8498
GEEFT BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN
:-: IN ENKELE DAGEN IN PROEF :-:
BOEKBINDERIJ,
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CARTONEERINRICHTING.

J. B, WOLTERS
Groftingea-Dea Haag
Zoo juist versehenen :

Bloemlezing ait de
Nederlandschë Letteren
VOOP leerlingen bij het middelbaar
en hooger onderwijs, kweekschoten en hoofdacte-studle,

door E. RIJPMA,
Leeraar a/d 4e H. B. S. met S-j. c. en aan den
i Bondscursus roor de hoofdacte te Amsterdam.

VAN ALLE
Weekbladen
is

HM Manische ü ü
het beste !

Verschijnt van af
1 Mei op minstens
16 bladzijden

Prijs,ing,gld4,50, geb. g!d4,90
Deze bloemlezing sluit o. a aan
op de« Beknopte Geschiedenis der
Nederl. Letteren * van denzeifden
schrijver en geeft de fragmenten
niet in zuiver chronologische volgorde, doch volgt de groote historische lijnen.

Proefnummers worden
kosteloos gestuurd. : :

Uitgave van J . B. Wolters
Groningen — Den Haag

H. V. HET VUAMSCHE LAID
Beggaardenstraat, IQ
ANTWERPEN

Voor de Mariavereerders !
VERSCHENEN :
in een oplaag van 1 0 . 0 0 0 exemplaren,
de 4 e herziene druk (27 e —37 e duizendtal) van

Het (jouden Boek

volledig Handboek der Volmaakte Godsvrucht tot de H.
Maagd, in den geest van den Zaligen Louis Marie Grignion
de Montfort, bewerkt door de Paters van het Gezelschap van
Maria.
Door de enorme oplaag kunnen wij den prijs van dit
schitterend gebedenboek, 630 pag. groot, door Z. H. Paus
Pius Xf Benedictus XV en Z. Em. Kard. v. Rossum warm
aanbevolen, zeer iaag stellen.
Linnen roodsnee f. 1.75
Linnen goudsnee f. 2.—
Leer roodsnee f. 4.25
Leer goudsnee f. 4.75
Zeker een der schoonste boeken onzer eeuw. « De Tijd ».
UITGAVE VAN :
De N . V. De R. K. B o e k - C e n t r a l e ,
Keizersgracht, 6 2 = 6 4 , A m s t e r d a m .

Drukkerij A. De Bièvre, Brasschaal (Antwerpen)-
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WARANDE/
eoBELFORI

XXXV
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fflaandschrift voor Kenn is en Kunst
Uttg. de N. V. Het Vlaamsche Lcand, Beggaardeîîstraat, 19, Antwerpen
eo de R. K. Boekcentrale, Keizersgracht, 62-64, te Amsterdam.

REDACTIE

Markgravenieif 168, Antwerpen.

Nieuwe Uitgaven van Het Vlaamsche Land
Beggaardenstraat, 19, Antwerpen.
VIER IDEALE PRIJSBOEKEN.
I. — Blj het laaiende tttrfvuur, door SAMUS MAC MANUS.
Vertaald door E. H. Arth. Coussens.
Veel Iersche schrijvers hebben die vreemd-mooie ziel van
hun volk uitgediept en blootgelegd. Sommigen zijn er heerlijk in
geslaagd. Sommigen hebben dit gedaan in breeder opgezette
werken, met aangrijpender, sterker analyseering. Niemand echter, dunkt me, heeft het vermocht over alles, wat met het
volksleven aldaar samenhangt, zoo ongemeen aantrekkelijk te
schrijven als deze geboren volksjongen.
Wat « The Chicago Citizen », jaren geleden over hem
schreef, is ,door de werken, die hij sindsdien nog heeft uitgegeven, steeds meer waar gebleken : « Samus Mac Manus is venait
de echtste en beste Iersche Verteiler. Niemand is er, die hem
als zoodanig evenaart. Zijn humor is onuitputtelijk. Zijn zonnigblije of teer-aandoenlijke verhalen zijn allen zoo door en door
Iersch : zoo rein en helder als de riviertjes zelf ,die springen
uit de heilige bronnen van Erin. %
Uit het voorwoord van E. H. A. COUSSENS.
fng. fr. 4,25. — Gek. fr. 5 —
H. — Regenboog. Vijfde vermeerde druk door HUGO VERRIEST.
Ing. fr. 2,25. — Gek. fr. 3,—
III. — Op Wandel. Vierde druk door HUGO VERRIEST.
Ing. fr. 3,25. — Gek. fr. 4,—
Het werk van Pastor Verriest is een kostbaar bezit.
IV. — Onze Priester-Dichters.
Deze bloemlezing is uitsluitend gewijd aan de Zuid-Nederlandsche levende priester-dichters ; zij wordt bijeengebracht
en ingeleid door den uitstekenden dichter en critikus Eerw. Heer
JORIS EECKHOUT.
*t Gold al te lang als axioma, dat een priester geen kunstenaar wezen kan ! 't Werd zelfs den genialen Guido Gezelle
onder den neus geduwd ; 't werd, nog in 1913, herhaald in de
Wereldtentoonstelling van Gent, door niemand minder dan Frederik van Eeden !
Deze bloemlezing mag wijzen op den weelderigen bloei
der poëzie bij onze priester-dichters !
Werden opgenomen, gedichten van : Hugo Verriest, Karel
Blanke, jac. Muyldermans, Alfons Mervillie, Eug. de Lepeleer,
Aug. Cuppens, Jan Winters, Amaat Dierick, Julius Valckenaere
(Horand), Lodewijk Adriaensen, Arthur Scheiris, Delfien van
B Haute, Cyriel Verschaeve, Alois Walgrave, Caesar Gezelle, Emiei
AiFleerackers, Jozef de Voght, Jan Hammenecker, Valerius Mahyt
(hArthur Coussens, Antonius Thans, Léonce Reypens, Clemens
Hamn der Straeten, Joris Eeckhout, Maurits van Hoeck en Hubert
Fl^uyle (Gery van Helderenberg).
A^
Allen zal dit boek wezen : een blijde schoonheidsveropen^ baring !
Ing. fr. 4,25. — Gek. fr. 5,—
K Doe uwe bestelling onmiddellijk aan : « Boekhandel Het
Vlaamsche Land», Beggaardenstraat, 19, Antwerpen.

GEZELLE'S LEERAARSCHAP TE RUUSSEL ARE
DE POËSIS 1857-.1859..

3. Kruisen.
Het is boven allen twijfel verheven, dat Guido Gezelle, doende zouals hij deed, niet alleen met goede inzichten werkte, maar tevens, - volgens zijn ingeboren ga..
ven, het woord des Zaligmakers naleefde : « Men steekt
het • licht niet onder. de kuype, maer op den kandelaere,
dat het schinge voor allen die in den huyse lijn ».. • Maar er *staat ook geschreven : (1) « Van uwe kinderen wacht u, ende van uwe' huy. s-genooten sief toe ».
Het zou- een mirakel zij n,dat in de menschéngéschiedenis nooit gebeurde, indien Gezelle's leer ` en doenwij=
ze hem geene moeilijkheden hadden op den hals gehaald, zoowel vanwege leerlingen als vanwege .medeleeraars. Een -man die zijnen tijd vooruitláopt, :antmoef
tegenspraak en tegenwerk, .wamt de meeste . menschen•
wandelen op gebaande wegen, en willen --^- wat' ten andere zeer goed gaan kan — langs die wegen hun - -plicht•
-doen. ..
De studenten zelf :
ond
Zeker, hij had onder hen . vele bew
eraars en getrouwen. Maar deze zelf bekennen, hoewel wat verzachtend, dat er' ook andere waren.. • . .. . .
Karel Callebert getuigt het. ; « bij zónderlij k drie . of
vier van de meest begaafden.. », zegt hij ; En Rommel,
Gezelle's vriend, weet dat-,zij zeiden - :. « Onze Poësis is
een verloren jaar ;wij zullèn 't In Rhetorika inhalen »,
Eugeen Van Oye. schrijft, -:.- « Gezelle was eerst bij
vele collega's en vele studenten niet goed gezien ». (2).
Hugo Verriest : « En toch, Jn den beginne was dat
bij veel studenten kwalijk genomen. Zij waren dat oud
systema gewend... Dat duurde - niet lang :: stillekens aan
won die schoonheidsglans; wári die wáárhëid ». (3)
:

(1) Eccli. 32. 26.
(2) . Brief aan schrijver dezes
(3) Voordrachten 223. . . .
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Ja, maar toch bleven er altijd tegenstrevers, zooals
het verder blijken zal.
-Robrecht Willaert, die in zijn liéfde voor den Meester alles zoo gevoelig opnam, spreekt nochtans veel algemeener :
« Méester .Gezelle was een eigenaardig, een geniaal
man ; hij ging, hij liep door nog ongebaande wegen, en
verre het grootste deel zijner leerlingen konden hem maar
al - struikelen volgen. Hij was geen utilitaris, de man niet
om zijne leerlingen te bereiden voor prijskampen en
examens, 't gene ten andere verre van zijn doel was. Hij
had onder ons eenige be onderaars ; anderen, en misschien wel het grootste getal, waren hem voor zijn onderwijs, niet voor zijne persoonlijke hoedanigheden, niet al
te zeer genegen ». (4) .
Wij spreken nu maar van de klasse, van de manier
van les en leering. Willaert vat wel iets van de oorzaak,
zooals ook Hugo Vèrriest : de beste: studenten, de. sterkste studeerders liever, vroegen . orde en zekeren weg. Zij
hadden geern te weten waaraan ze hen moesten houden,
en Gezelle's lessen, geniaal en dichterlijk, en waren daar
niet op berekend. Hij studeerde schrikkelijk veel en wist
zijn wetenschap goed te verkoopen, maar hij was onmatig. Hugo Verriest geeft het woord zoo goed weer
« Van het gevestigd onderwijs wist Gezelle niets, of liever hij stond daarbuiten, en was daarbuiten, geheel. Hij
was anders, en sprak anders, en leefde anders... Alzoo
kwam . het dat hij nooit en peisde op voorzichtigheid en

-

-

mate .: Il ne dosait pas ».

Niet .dat de algemeene richting van Gezelle verkeerd
was. Wij hebben ze gezien en bewonderd. De lange geschreven uitleg buiten 'alle maat en noodzakelijkheid, dien
de vrienden van Gezelle bij zijne voorgangers... en na•
hem nog, aanklagen en terecht voor pedantism schelden,
.is voorzeker een kwaad. Der, gezonde leerwijze zegt dat
.nu, en Dupanloup zei het al, en Lacordaire, ten tijde van•
Gezelle zelf. Maar het tegendeel kan ook te verre gaan,
en juist daarom zijn doel missen. • .
Voor een klasse van al dichterlijke en snelversta nde
geesten kan men uitsluitend letterkundige en algemeentaalkundige lessen geven. Voor een klasse zooals ze
meestal zijn, • waarin de hoogbegaafden. de minderheid,] a
-

-

-

-

(4) Brief aan schrijver dezes.
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de uitzondering zijn, moet - de leeraar nederiger. werk ,met•
het hoogere paren. Dat ware de volmaaktheid. Maar wat
is er volmaakt- in de wereld ?
Gezelle deed zoo het zijne natuur was, en, b
deed hij, zelfs al te verre gaantde, nog
zeer - goed werk ; zijn . sommige der leerlingen er ,onvatbaar voor gebleven, :. dat zou ook bij andere en . theoretis.ch-betere leerwijzen voorvallen. .
-Maar ..: iedereen - .is geen - vooruitloopende, . geniale
:dichter . !^ . Het ergste was dat de . leerlingen' die. Gezelle aankleefden, nog andere professoren ' hadden . of te ., verwachten .waren : en . hoe zouden . ze daarbij aarden .? ,
Een «.. scandalum pharisaicum » waré .het, -ergernis
te nemen . aan een zoo natuurlijke zaak als wedijver . en
verschil.. van -mn:eening zelfs onder priesters-leeraars.. En
. men . 'moet al -zeer onervaren zijn, gelijk jongens, of zeer
onoprecht, - gelijk sommige bevooroordeelde' kerkhaters,
om . daarover verontweerdigde schreeuwen - te. laten. Was
Gezelle's . leerwijze . afgezien van , hare overmatigheid.
in -.haarzelv'e goed, er zijn voorzeker andere • gedaeh^
= ten dan juist de zijne, die gelden konden en . dienst doen.
Zoo: heeft een ander groote. Vlaming, - minnaar .. en' ver.dediger'. van de. West-Vlaamsche . gouwspraak, De . Ba,
geheel .. anders .'..geleeraard dan - Gezelle, met niet .. minder
voordeel.. voor zijne leerlingen.. (5) 'En. met alle liefde voor
Gezelle zij 't gezeid, hij vergat ook wel - eens ure en tijd,
en sommige lessen die hij geven moest, leden ten' voorIdeele van. andere. Buiten apologetica en mathesis - had hij
al . de vakken . te bezorgen ; men kan - wel denken,% en. 't
was ook zoon, dat de . wijzer der horloge al eens verder
liep dan 't voorgeschreven uur, als dé - dichterlijke - kunstleeraar aan 't woord was. .
Dat alles. nu werd oorzaak van half of onbewust
misverstand en tegenkanting ' vanwege..' eerai-ge . leeraars,
die 'tot dan toe ongestoord hunnen slenter waren.. voort-..
gegaan. of, ook wel, met vrucht en bekwaamheid naar hun
eigen 'denkbeelden gewerkt hadden. Onder .hen.- was.
vooral Vanhove, de Teeraar der Rhetorica..
Geen gewoon man . ! ' Het is al te gemakkelijk, hem
af te schepen met « classicisme, routine, mediocriteit,
fransquillonism .» en andere . fransche oppervlakkigheden,
-

-

-

-

•

:

;

.

-

-

.

-

-

-

.

:

,

(5) . -Men zie .b. v. zijnen .uitleg ...over Horatius' . Epistola.:ad
Pisones. -
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Om eerst met het fransquillonism âf te rekenen : Het on-.
derwijs was toen, oneindig veel meer dan nu fransch
Nü is dat alles aan 't losvallen, toen stond het vast En
hoe het gekomen was, is te begrijpen, zonder, het te ver
dedigen
Waarheen zouden de katholieke Belgen na 1830
wel gedraaid zijn om voorbeeld en ingeving ? Naar Nederland ? Maar dat katholiek Nederland zou eerst, juist
in Gezelle's tijd, gaan opkomen, en daarbij,_ de wind
waaide, na de omwenteling, zeker uit. dien kant niet.
Naar Duitschland? Ook daar zaten dekatholieken nog in
den donkere, hun onderwijs was ons onbekend. Daar
bleef Frankrijk over, onder..wiens invloed de mannen van
'30 onbetwistbaar hadden gedacht en gewerkt. Voor de
Kerk kwam daar nog bij, dat HIIand tyrannisch tegen
den katholieken eeredienst en het.. vrij katholiek onderwij.s was opgetreden, en dat onder de Restauratie,.. de
Juli-monarchie en het 2e keizerrijk een -merkweerdi.ge optloei van katholiek leven in Frankrijk was opgegaan.
Lamennais véör zijnen val, met zijne geniale volgelingen Montalembert, Lacordaire, Ricard ; later. Veuillot,
Mgr, Berteaux, Mgr. Pie, Mgr. Dupanloup en zoovele
anderen, wel, geheel de christene wereld, - getuige
Wiseman - zag met bewondering naar hen op ; geheel
de katholieke onderwijswereld sprak van Sorèze, van
St.-Nicolas en Orléans. Al wat beschaafd en verfijnd
was, of zijn wilde, was Fransch - men moet Hugo Ver
nest hooren vertellen van J. Fr. Willems, Ledeganck,
Conscience, die fransch spraken en brieven schreven in 't

fransch ! - De Vlaamsche « Beweging » ? Zij was
juist begonnen en beukte nog tegen de uiterste btlwer
ken. In katholiek en ander onderwijs was dan ook de
vorm, de oppervlakte, de glans, overal fransch. De geest
ook ? Veel minder diep dan men denken zou. Maar
schoolboeken, leermethoden, schrijversuitgaven kwamen
uit het vol-levende en schrijvende katholiek.. Frankrijk.
Natuurlijk spraken de geestelijken vlaamsch tot de geloovigen op den preekstoel en in de catechismuslessen
natuurlijk was hun omgang met 1 iand- en minder burger-.
volk vlaamsch, maar hunne geleerdheid en hun bescha
vingsvormen hadden zij. opgedaan door het fransch, en..
de gewoonte is een tweede natu ur . Dat was zôö, en de
meeste menschen leefden daarin.zonder verwondering.
Vanhove Was daaiin gevormd geweest en deed naar
die eerste vorming, . niet zonder verdienste, zijn leeraars
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werk. Hij .vlas een schitterend leeraar, • naar de gedachten
en den smaak van zijnen : tijd: Reeds te llrugize in St Lordewijk's dichtte hij veerdig.latijn en vlaamsch: Sédert
-

1849 . te 'Rousselare, stond. hij daar : hoog in achtgig. - Karel de-' Gheldere, een der liefste studenten van Gezelle, een
een man die nooit zijn meening in den zak stopte, - zei
later rin gemoedelijke verzen
..«, Vanhove, welgemoed,' rondborstig, maar classiek::;:
een knappe leeraar, zeer - bedreven in .critiek
,

-

-

.

-

Iatijngeleerde, wien die.: taal :.:zoo..sterk bekoorde.
dat 'hij met zelfgevoel zijn perioden -hoorde- ». (6):..

En waarlijk, . Gezelle zelf keek: naar zijn critiek op.
Toen. Eugène Van Oye in de Lettergilde' zijn gedicht . De
Vlaamsche; Maagd gelezen had,. in 't. bijzijn .van de lee°raa-rs, : schreef de Meester aan.': den :student..:- :. « Daer is,
en 't is 't. gevoelen van. Mheer Vanhove, veel gemak: en
vloeibaarheid. en - versificatie in. uw ..VI. M. » .
Hij was classiek. - Maar dat is geen. zonde. Er •zijn
goede zijden aan classiek zijn. Daarbij Vánhove was niet
uitsluitend. Reeds vóór hij Superior -werd "ras hij bekend
.als welsprekend Vlaamsch redenaar, en' hij hield, in .zake
:taal en vorm, aan J. David. Gezel-le's eigenaardigheden
:op oud en gewestelijk . taalgebied; • ...staken hem tegen.
:Maar zijne onderwerpen, als - hij er te kiezen had, waren
niet , wat men classiek : zou genoemd hebben, toen.: In
l 863 ging hij te _Thielt voordracht houden ..over St Paulus - als . redenaar. Zou men dat verwachten van een stij'ven classicist ? Het zou toch . moeilijk zijn, - eene rede. van
.:Paulus te dwingen in een-. Ciceroniaansch plannetje ! La.. ";ter nog, in 1875, buitenlid . geworden . van Met Tijd en
Vlijt te Leuven.,.. ging hij in 't Oratdriënhof. voordragen
- over... den Profeet Nahum, op geheel -de wereld ! En 't
was - goed ook ! De verslaggever van . dat jaar getuigt
« zijn welsprekend woord, . dat.. nimmer onder zijn verheven onderwerp is gebleven:, . trof -iedereen...deze avond kan
•onder de aangenaamste tellen... ; . (7). 't Was. op- zijn
aandringen, dat Paul Alberdingk-Thijm den -:. « . Spiegel
van Nederlandsche letteren, bereidde. en uitgaf. (8). Toen
-

-

-

-

-

-

:

-

-

,

.

-

-

-

-

-

-

.

-

(6) Feestgedicht op het 100-jarig. ':Jtibilaeum van het Kl.
:

"Sem. -te Rousselare 1906. .

-

-

(7) Ann.uaire de l'-Université Catholique - de Louvain 1876.
voor uit zijne. rede :' « Over
de christelijke: liefdadigheid ».. 111. 358.
. (8) Daarin komt een uittreksel
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hij - Vicaris -C en.eraal was geworden, had hij- meermalen
lij kreden .te houden voor priesters van Brugge dl' - elders.
Altijd vindt men getuigenis van roerende welsprekendheid'..: «...Mgr. Vanhove sprak met zooveel -hert en lief
dat -hij 'menigen traan ' deed storten » (R. d.. - H. 1882, bij
de lijkrede over priester de . Pelichy) . ---...« Met zijne ge-wone welsprekendheid hield hij. een treffende . rede welkede parochianen tot ' tranen 'toe bewogen heeft. (R. d. - H.
1884 bij de lijkrede over Deken Van Coillie). Ja, toen:
hij sprak in den lijkdienst van De Bo,.. te Thielt, . getuigt
Gezelle ' die daar aanwezig waas .: , « 't Was , St Augustinusdag. De Hoogeerweerde spreker en -de Zeer eeres.
. -overledene waren beide, gelijk St Augustinus - zelve trouwens, leeraars en voorbeelden geweest -van welsprekendheid »..(R. d'. H. 1885)..
Als Superior moet hij, ook door de Vlaamsche jon-.
gens, niet - ongeern gezien geweest zijn, ' want toen hij
in 1869 het - Seminarie zou - verlaten, werd - te zijner eer
eene betooging gehouden, waarop de feestredenaar, in
naam der Oud-Studenten, . niemand' anders was dan.
Adolf Verriest, Oezelle's beste vriend. .
Was hij . dan, volgens den tijd, geen -flamingant, hij'
kon toch geen « kortzichtig Vlaamschhater » zijn ; clas--siek, cum grand saus ; . daarbij «. rondborstig, . welgemoed, knappe leeraar » en, last, .not least, een - groote
snelle kerel, -met een .. mannelijk gezicht en een krulle,
bolle.
Dat was de professor der Rhetorica, toen Gezelle professor der Poësis Was.. Hij was daar, lang voor die jonge

dichter het onderwijs .der .jongens, - die 't jaar nadien on.der zijn leiding moesten overgaan, het gezet onderwijs,
kwam in roering brengen en een heele bende studentenrondom zijn baniere - scharen .! - Twee. sprekende, eigenaardige persoonlijkheden, elk - op zijne wijze. - sterk. irr
hun vak, leeraars der - twee hoogste Humanioraj aren !
. Twee, -in zulk een klein wereldje ! Daar moest verschic
komen, en, wat voor Gezelle gevaarlijk was, Vanhove
was de sterkste van de twee in orde, regeltucht en door..
zicht.. Hoe kon het anders, of wat ' de eerste te kort. had',.
werd door den tweeden 'in 't licht gesteld, en scherp be-1
-oordeeld door anderen - ook ?
Dit wil niet zeggen dat Vanhove Gezelle's vervolgerof vijand was, en dit getuigen - zijne brieven, noch ookdat" deze geen - vrienden. onder de leeraars telde . ! De.
oudere Hu ys, . Eduard, professor der wijsbegeerte, klap
-

:
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te hem soms wel eens vaderlijk op de vingeren,-maar was
hem toch toegedaan ; de jongere Huys, VLctor, zijn our.susgenoot, was zijn vriend en liet zich door hem leeren
en helpen in_het schrijven van zijne boeken : Baekelandt
en Legenden van St Franciscus. Van Heule, de Mathesisman, .
verstrooid en zwijgend, maar geleerd nog bovenal » (9)

was weinig met die andere zaken bezig, maar toch eerder
Gezelle's vriend.
•
« Lefèvre, net getooid, van zeer verfijnde zeden,
een echte priesterziel, een rookvat van gebeden,
•
beleefd maar nauwgezet, vereerend en vereerd, (10),
die ons 't beginsel van de wijsheid heeft geleerd ».

-

(zoo getuigt de Oheidere), zulk een nian kon niemand in
den weg staan, zoo min als de oude Roose, die van in
Guido's studententijd al daar was :
...die zoo stuur door zijnen bril kon kijken
alsof hij dadelijk een doodvonnis ging strijken,
maar in wiens ziel -nochtans, zoo teergevoelig, zacht,
een lied gedurig zong vol muzikale pracht » (11).

Hij was immers muzikant, en bestuurder van het mutiekgenootschap ! .
Wij weten ook dat Felix Bethune, de econoom en
-onder-superior, door vele en diere banden aan Gezelle
verbonden was. .
Wat gebeurde er dan ? Bijna allen vriend of ten
minste geen vijand, - ---- en . toch...
Er- gebeurde wat er met" menschen als Gezelle altijd
-gebeurt. Hij leefde buiten der gewonen trant, hij was
met pooien schuw en zwijgzaam, waarom hij reeds als
student berispt werd ; hij zonderde zich veel af in stu-die en lezing ; . hij deed mee aan nieuwigheid van kunst
en letteren. Vandaar, eerst zonder veete noch boosheid,
-de schamp- en spotlust : Zij noemden hem,lachend « Prof esseur..: d'art chrétien » inplaats van « professeur de
.• grec et de latin » te zijn, gelijk zij . Ze ; tuitten en riepen,
als hij dichterlijke idealen uitsprak : « Poète ! La réalité
-de la vie est toute autre que les illusions de votre poésie,
-

-

(9) Karel de Gheldere's Feestgedicht. -- (10) Ibid.
(11)- K. de Oheldere. Feestgedicht.
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cher confrère ! » En als Gezelle- zijne « realiteiten >
vooruitzette, die dan weer ongehoorde nieuwigheden waren inleering en leiding, dan. waren zij in hun gewoonten
bedreigd, gepijnd, en .zij moesten, ten- minste . al lachen .
die bedreiging afweren. .
Maar 't ergste was : de algemeene orde en tucht
werd, of scheen, bedreigd. Vanwege de leerlingen zelf
kwam er gevaar. Alle jongens zijn niet even goed ; en de
beste nog zijn jongens. Men moet ze - wel menigmaal
leiden met .band en roede, om ze te leeren recht gaan..
' Tegen de opvoeding . door den minnenden, rechtschapen
Gezelle waren niet allen bestand. Vele jongens, zander
boos te zijn, verstaan niet. dat men den leiband afdoe. Zij
zijn, . of misgroeid, of. te levendig en te guitig. Geef huit
eenera vinger, zij grijpen hand of. arm. De jeugd is veela'
niet kiesch en bescheiden genoeg om te vatten hoe ver
zij in zulke dingen gaan mag. Dan, er, zijn afgunstigen,.
-die niet kunnen zien dat anderen . met hunne meesters
meêdoen, of der meesters genegenheid genieten. 't Liegt
maar aan henzelven ook zooveel te hebben, maar ze kunnen niet: voor zulken is de meester de viland,dien men afweren -moet en beetnemen als men kan. Dan moet men
nog afrekenen met de gemakzoekers : zij maken misbruik
van alles om zoo weinig mogelijk te werken en zooveee
mogelijk aangenaam tijdverdrijf te bemeesteren
Zoo was b. v. iedereen welkom op Gezelle's kamer..
Dat alléén reeds was iets ongehoords, in dien. tijd. Zooveel te verre hier Gezelle ging ; zooveel te weinig deden.
de anderen, 't is te zeggen niets. De kamer van een leeraar waas een heiligdom, waar men nooit of zelden der
voet zette. Eerste reden van ongemak : de gepijnde verbazing der andere heeren. Maar hoe ging het vanwege« de
jongens ? •
Zoo te verwachten was : de eenen kwamen gedurig S.
zijne volgelingen en getrouwen, of ook wel de plezierzoekers en , nieuwsgierigen ; " anderen kwamen somtijds,.
uit schuchterheid weerhouden om meer te komen, óf alleen door den drang der bewonderaars gedrongen "; .anderen kwamen nooit, en beschimpten die vleiers, diep
« overdragers », die Speïstén. Gezelle's kamer was. eerre.
spelonke, een krochte van samenzweerders voor hen,. en
de zoogezeide lieve kinders waren Spelsten. (*) Vandaar
verdeeldheid en partijen, .tot in Gezelle's klasse toe.!
}

-

-

-

(*) Van 't Grieksch woord speos, krocht.

•
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op overtuiging en. liefde ..steunend, en argeloos als
dij • was,zag .lij niet op tijd het gevaar dat hem bedreigde.
Op de oppervlakkige karakters greep hij ook niet in. Toelatingen en sleutels door hem gegeven, werden_ misbruikt
om 'poetsen uit te zetten en wanorde te brengen waar
orde ' zijn -moest. Nutteloos 'hier bijzonderheden over
klokkènroof af nachtelijke aanbidding te vertellen.
Deze en .dergelijke voorvallen waren in den aard - van de
:zaken, en ..die voor de orde moesten '-, - instaan . - konden er
;geen. vrede ' mee hebben.
Superior Frutsaert was Gezelle .geenszins : vijandig,
maar hij kan hem niet steunen.' Hij werd later zijn pastor
ien bleef een uitstekend pastor, maar voor -het leiden van
=een groot opvoedingsgesticht was hij niet aangelegd.
Anders hadde hij Gezelle verstaan, het goóede van . zijn
doeninge. geste.und,hem vast maar liefdevol zijne onvoorzichtigheden aangetoond.- en doen matigen. Dit" gebeurde
niet ; hij werd geschommeld en geslingerd tusschen twee
gedachten, en had geenen •invloed.- Dan bleven er. • de
Surveillanten of Bewakers. Het is. niet mogelijk, -te zeggen. dat • de eerste van hen, Jan. Deleu Gezelle of Zijne
vrienden ' haatte of wilde kwetsen.' Hoort naar De -Oheliere
-

,

-

...

,

-

-

,

,

:

-

--

-

« Gij brave Jan Deleu, gij recht eenvoudig- 'man,
van wien ik anders niets dan . goed -vertellen ---kan • ;
:al hieldt gij ook niet "veel' van -fransche..: .complimenten,
gij . wist den -. weg - nochtans - naar..'t hert .van uw - studenten >
-

-

,

:... (12).

Dat . hij 15 volle jaar op dien . ondankbaren post
.bleef, en zulke getuigenis krijgt van eén. zijner oud-leer^ingen, eene, in deze zaak, onverdachte . getuigenis, bewijst alles Voor hem. Hij zelf kon geen; : fransch, of liever
:sprak een wonder gedraaid fransch, ..dat dikwijls ' alge`
ineene vrroolijkheid verwekte : «. Et Jesus dit en se pro-nienant à -rune :femme, dans la 'foute, qui: était malade »,
lof .: « Allez vair Ie reglement chez. M. le Supérieur, qui
, pend à . sa porte ». Maar : hij waas geern gezien, en zijn
gezag leed . daaronder niet. Toch ' moest; hij de orde, hand- h aven, en b. v. fransch . doen ' spreken..' Gezelle deed .00k
zijn jongens fransch spreken,' . maar. j hij was, en toonde 't, Vlaamschgezind, .en voor jongens, Vlaamschgezind
Zijn is eerst vooral Vla amsch _spreken; ;zelfs :als. men Zou
-

:

-

:

:

.(12) D. Gh. Feestgedicht. ib.

•

-
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moeten Fransch spreken om het te leeren ; en zoo ontstonden trekkingen, temeer daar de 2e surveillant, Jan
Schipman zeer streng • was om 't fransch spreken te
doen onderhouden, getuige de C heldere
« En... Schipman die zoo vaak zijn lange kromme vingren
al spottende onder onzen Vlaamschen neus kwam slingren.
want .. hebben wij wat eer in onze taal behaald,
wij blijven eerlijk man : wij hebben 't wel - betaald ». (13).

Immers, 't was boete te betalen voor die geen
fransch en sprak, in dien tijd. Later, kwam dan daarbij
Delb-ar, een Waal, die « officieus » . wou zijn ; en daarmeê beterde. niets....
Leerwijze, zoowel als opvoedingsij ze van onzen
Dichter waren dan niet zonder zwakheden en vielen in
onvoordeelige omgeving. Het werd een onhoudbare-toestand. Hendrik Van Doorne beschrijft hem in dezer voegen:
« Dat ik het eene omwenteling noemde, 'k zou in
den vollen zin des woords echt spreken... Men hoorde
den geheélen ganschen dag geenen anderen klap noch
klank meer dan « Gezelle, Gezelle, Gezelle ! overal en
altijd Gezelle ! 't Was vóór Gezelle en 't was tegen Gezelle.- Zijne eigene studenten riepen meestal (14) ten toppen uit : hourrah en tang leve ! en zouden hunnen held
rond het speelplein op hunne schouders gedragen hebben... Andere volgden eene geheel andere denkwijze. Zoo
hoog klom het tij der gevoelens, dat het . onder sommige
groepen studenten tot véete en vijandschap rees, en 't
was genoeg van als vriend van Gezelle gekend te staan
om uit zekere gezelschappen verbannen te worden. De
twiststrijd bleef niet lang tusschen de vier muren van 't
Klein, Seminarie genepen. West-Vlaanderen weergalmde
alligte van 't gene Rousselare in rep en. roere zette. Alle
opvoedingsgestichten vingen den klank en verspreidden
hem tot de verwijderdste gewesten van Vlaanderen.
Oost-Vlaanderen ook wierd van de kwale gekwollen, en
daar ik Oost-Vlaanderaar was van woonste, botste ik dagelijks, gedurende mijne vakantiën, tegen de tegenstrij -dige gedachten van mijne landgenooten, en iedere ont,

(13) K. d. Gh. ibid.
(14) Meetal ? Zie hooger Wiltaert's getuigenis. Moeilijk
om dat uit te meten blijft het.
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moeting of bijeenkomst eindigde immer in strijd en streven over C ezelle, bij zooverre dat die *oordenoorlog onze
-ouders en bejaarder menschen begon - te verleên ». (15).
Intusschen deed Gezelle, schijnbaar onwetend en
rustig, zijn werk voort, zooals wij het hem zagen doen.
In .'t eerste ging natuurlijk alles wel, of 't was nog. niet
vergald en vergiftigd. 1858 was een jaar van ,glans en.
.zege. De Kerkhofblommen, in - Juni, deden bij . allen, . wil-.
lens of niet, . een kreet van bewondering opgaan. De
Dichtoefeningen in Oogstmaand, waren een tweede heiliging en triomph. Men voelde over hem de beschermende goedkeuring van studenten, van vele priesters en van

denBisschop.Dan begon hij zijn tw'eede.jaar,dat van Oustaf Verriest, Robert Willaert, Jan Callewaert, .Victor Van
Coillie, Jan Dejonckheere, Karel De Oheldere, Constant
Vèrhelst, Edmond Neut en anderen. Meer en meer blijft
-

Gezelle werken mét de christen-kunststrekking, èii wisselt brieven met Jos. Alberdingk-Thij m. Voortdurend ook

werkt hij aan zijn . verzamelen en bewaren van Vlaamsche volkstaal, en hij dicht. De schoonste stukken van
Ged. Gez. & gebeden zijn uit dien tijd ; maar men ziet
er, langzamerhand, het bewustzijn. in doorstralen van- de
moeilijkheden die begonnen zijn en . aangroeien.
-

In Blijdschap :
« Gij zijt mijn hulpe als niemand helpt, elk vlucht...
Ben ik het «nog die minne al. die mij haten ?... »

In 0 'k sta me zoo geren :
«. Dan trede ik gerust en dan scheelt het mij niet
of 't rondom mij strijd en rumoer is,
of 't rondom mij vol loopt van vijanden, -en
geen een, o geen enkel mij vriend is !... »

Want de toestand was aan 't verergeren. In Januari 1859
was zijn groote vriend - en beschermer, Felix Bethune,
heengegaan, om te Brugge secretaris van den Bisschop
en professor van archeologie in 't Groot Seminarie te
worden, en dat was een steun minder, een oorzaak dat
de tegenstand meer zijn aanzicht toonde: Zelfs onder de
leerlingen begon hij hem gewaar te wworden, .dat klinkt
uit « Ik misse u » :
-

(15) Gedenkboek v. H. V. D. Verleên=verlèeden, vervelen.
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( Ik misse u .als er, leugen valsch
wil monkelen ...zoo. gij . loecht
wanneer. gij .zacht .. mij ,verzen : bracht
of verzen ' mededroegt .` Sept. -Oct. I859):

Men ontwaart hetzelfde gevoel in dat onafgewerkt,.
maar Zoo. geurig blommengedicht Voor de -H Communie,.
Waarvan.. alleen één stroofken in de Rjhireken; achter
Kleengedichtjes, bleef hangen
--

«: Milde en goed zoo wilde ik wezen
als roó riekende eerdebezern,
als de .lelie blank en fijn,
geurig als ' de roozemarijn >.
Laat ins -het heele stukje,. zooal's .het in é é le's papieren
bleef liggen, :hierr beien :,_
Vóár de H. Communie.
Die.. mijn hert beminde ;: konde ik•
Wederom - Hem -vinden . ;: vvnde :. ik--:
Heere God • gebenedijd,
Vonde rk waar- gij 'blonden °(16).. _zijt_
-

-

-

-

Ver van. mij, och. -arme ,zeker.:.'
Zijt gij, .:liefde -en. troost-inspreker
Want mijn herte,. ai -mij, - wee,
;

;

Wentelt in een tranenzee L.
,

Woont . in : goud of edelsteen . Hij.
Woont lij -in -de blommen ?. neen Hij,.
Neen, Hij, hier noch daar gewis,
Als Hij in- mijn hert.. niet is.
,

-

Komt 'toch - weer- , aiwaer Gij zijn mogt,
Komt . toch- weer á.waer Gij. -. pijn. m.ogt
Vinden ! ... 'k zal het .buiten . doen .
'k Wil . mijn. herte zuiver hoên..'
-

-

:. Needrig als de. needre bloemen
Die ze - violetten 'noemen,
Zuiver van.. hooveerdigheid . .
:.: Houde . ik mijn ..hert bereid. '

U.

.-

(16) geblonden, ge-belonden, heenge'bleven.
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'k Wil zoo goed en . milde wezen
Als welriekende aerdebezen •
Geen begeer noch hebbenslust
Laet ik in mijn hert gerust.
-

Louter als de blanke . bladen
Die rondom de lelie waden
I.n der .eedsen zonneschijn
Zuiver zal mijn herte zijn.

•

'k Houde lijk de thijm die reuk geeft
Aen die hem zijn kruid met breuk heeft
Afgerukt, en wrijft en duwt,
't Kwaed-zijn uit mijn hert geschuwd 1
,

Spaerzaem en ongulzig als de
Teere bloem die uit den halte
Van een flessche heur bloeisel geeft
En met enkel water leeft.
'k -Zal- daerbij zachtmoedig wezen
Als die' lieve Roos . geprezen - .
Die aen herte :en .. hand behaegt .
Omdat zij geen stekker draegt.
Waekzaem ende lang van deuren
Als de zware bloem die heuren
Hals en geel'we - blaren djent
Altijd naer de zonne wendt.
'k Vrage u dan, tot zeven malen,.
Los gemaekt van . al de kwalen
Die mijn hert ontsierden, och,
Jesu, komt bezoekt mij toch . !
Komt en laet er kracht in groeien
Komt en ziet er deugd in bloeien,
Komt en zijt er meester 'van
Dat het nooit meer vrij en kan . ! (17)

De diepe teere godsvrucht van een St Franciscus,
doormengd met een ~tsprekel' ken'weemoed...
Maar 't zou nog erger worden:
-

(17) In Laatste Verzen is een bewerking gedrukt van de
3 eerste stroppen. Het lieflijk gedicht is onvoltooid gebleven.

=
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ne doorstond » schrijft
a Dat hij leed en nijpende pijne
Van Doorne, « dat weten wij die hem -zoo naar stonden....
Maar hij 'n kloeg- niet, hij 'n zei niet. Als hij beschuldigd
en aangerand wierd, liet hij, gelijk de man die in de zee
-baadt, de bare, die hij voelt komen, voorbij wiegen ; hij
dook het hoofd neder, het tij gezwel zwom erover, en hij
hief weder den kop, schudde zijn - maan en voer voort.
Toch... hij zag wel dat de hoogste overheid van 't bisdom hierover ging moeten geraadpleegd worden, om over
-zijne zaken te beslissen... en dat er onruste in zijn herte
. broedde, kon niet missen. Hij ontwaarde wel dat zijne
-medeprofessors (18) hem met een schuinsche ooge aanzagen. De woelige ontevredenheid der studenten wierd
hem ten schulde en te schande geleid... Velen onder ons,
in 't brander'- van onzen jongen ijver, beschuldigden onzen Held's tegenkampers als boos en kwaadwillig ».
... « Maar nu dat. w'i j met rijper oordeel en 'beleg alles in
de stilte van 44 verledene jaren overwegen, wat moet ons
vonnis getuigen ? •
« Dat die hoofdmannen en kopstukken die dan in
macht en mogendheid throonden, :een moeilijke taak te
vervullen en doornbegroeide zappelingen te snoeien hadden ! Dat er nu en date, in de hitte van den strijd een
mnenschelij k gevoelen tusschen de goede inzichten ont-

-

-

-

-

-

sprong, en dat er woorden geuit en getuit wierden, die
de waarheid en den wijsdom hunner bevestiging in twijfel trokken (19) blijft onbetwistbaar. Maar men neme ook
in achte dat die onbedoelde omwenteling -- een tempeest in een spoelkom, van hier ontleed !. elkendeen
op 't onverwachte op 't lichaam sprong. De overheden,
verwaaid enbewilderd (20) verloren wel. een beetje den
kop, niet begr
ijpende wat . het al bediedde... Zij zagen
kokende gemoederen en draaiden er wanorde en opstand
uit,... en liepen om bijstand bij 't hoogste gebied van 't
Bisdom. Hunne verantwoordelijkheid vereischtè zulks,
en, lijk het in haastige gevallen altijd gebeurt, vermeerderde zulks tot reuzengestalte ».
In zulke omstandigheden had in juli 1859 te Brugge.
(18) Eenige zijner medeprofessors, ware juister.
( 19) Van Doorne die na meer - dan 30 jaar in Engeland,
soms zijn woorden in 't Vlaamsch nidt goed meester vvás, wil
hier, mij dunkt, zeggen : ' « dat de,.overheid en .de leeraars soms
driftige woorden spraken -die aan de waarheid • en de. .wijsheid
van hunne uitspraken tegen Gezelle deden twijfelen...
(-20) Nog eens Engelsch bewildred.
-

-

:
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in 't Bisschoppelijk paleis- de gewone vergadering plaats
van. Superior en Principaals van de Collegiën. Zooals
Van Doorne getuigt, het -roeren te Rousselare vóór erg
tegen Gezelle was. geheel 't Bisdom dóór en verder bekend geraakt, en voor • het hoogex- bestuur ten oordeel
gebracht. In die vergadering werden dan- ook algemeene maatregelen - besproken - en vastgesteld, maar nog
niet uitgeveerdigd voor de vacantie.
. Wat ging er komen ? Er werd gefluisterd en gegist, zonder zekerheid ; die iets stelligs wisten, zwegen
voorzichtig, maar iedereen zag dat- er groote veranderingen in - de lucht hingen. •
Wij vernemen ze uit het briefje van Guido 'naar zijnen vader, dat Caesar Gezelle ons bewaard heeft in de
levensschets van zijnen oom : (21)'
« 't En zal u niet verwonderen dat ik niet naer huis
en kome als gij verneemt dat onze Superior zijn demissie (gekregen) heeft en pastor genaamd is- te Varssenaere (22).. Mr Vanhove is Superior .Ik ben waerschijnelijk ontlast van. de poësis om alleenlijk talen te leeren en
met de Engelschen belast te zijn. Mr Lefèvre is econoom,
Mr Vanheule weg, 'k en weet nog niet waer... Alles zal,
.verhope ik, beter gaen als voren, 't en koste ten minste
nooit vele verslechten... »
Het kon niet veel meer verslechten ! Zoo ver was
het gevorderd : Guido zag dat het op zijn hoogste gekom.en. - was ! Een soort van treurige onverschilligheid zit
in die woorden van zijnen brief. En in afwachting van
hetgene nu zou volgen !... :
Niet alleen was Mr Vanhove Superior benoemd, om
den heengaanden Overste te vervangen, een heele reeks
veranderingen heeft plaats. Het is klaar dat Superior
Frutsaert het niet kan houden - net eenige der leeraars ;
. en dat een- man met vaste hand over een vernieuwd korps
wordt aangesteld. In Vanhove's plaats wordt een jonge
Leuvenist, Dambre, leeraar der Rhetorica ; in Gezelle's
poësis komt een professor der normaalschool van Thou--

(21) Maar hij stelt het in Augustus en 't was zeker in
September, daar Guido teekent : can. Jerus. (Canonicus van
Jerusalem) 't gene . hij benoemd werd, volgens Caesar Gezelle
zelf ( bl. 115) in September, en ook omdat al die benoemingen
waarvan -Guido spreekt, eerst in September gedaan werden.
(22) Dat was mis. 't Was te Ploegsteert. Het Journal Historique et litteraire van Oct. 1859. geeft geeft deze en nog andere benoemingen van Rousselare.
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rout, Mr Betteno.f, oud-leermakker van Gezelle in de
Wijsbegeerte en Seminarie. Jan Schipman is ook ver..
trok-ken en een jong Seminarist vervangt hem. Deleu
blijft, de twee heer-enHuys insgelijks. De Bisschop wilde
echter Gezelle niet verwijdereiimaar men zou hem,dacht
hij,als leeraar der vreemde talen en tevens als leider der
nog talrijke Engelsche studenten voordeliger en veiliger
voor hem zelf, te nutte brengen. .
Vanhové, als nieuwe Superior, werd. nu gelast de
maatregelen uit te voeren, door den Bisschop -in een omzendbrief derzelfde maand September 1859 uitgegeven.
Nu wij de antecedentia kennen, zullen wij gemakkelijk
in sommige punten van dien brief gewaar worden dat
Rousselare en Oezelle onder die algemeene voorschriften
meest 'en eerst werden bedoeld.
Onder andere
Art. II. « Nous désirons que tous les professeurs
suivent scrupuleusement, sans y rien changer, .1e pr&-.
gramme d'études adopté pôur le .diocèse. ...Un professeur... qui consacrerait un temps considérable â une
branche au détriment des autres n'y satisferait pas >
(t * w. : au programme). . .
En dan, wat zalf op de wonde, en Gezelle ook Wat
gelijk gegeven
III. Nous désirons aussi que M.M. les Professeürs
é vitent avec Ie plus grand soin dans leur enseignement
tout esprit de routine, et tâchent de se perfectionnet dans
la manière d'enseigner les belles lettres (23).
. 't Volgende is doorschijnend
Ix. « Dans certaines circonstances, ii peut être utile
de voir quelques élèves en particulier dans sa chambre.
Mais ce moyen doit . être employé avec réserve et éipr-,
conspection. Ii deviendrait nuisible, si un professeur
appelait sans cesse les mêmes élèvés, et marquait â ceux
cl une preference blessante pour les autres Son autorite
1

-

(23) Het art. VI, dat bij Gezelle niet aanpast, citèeren wij
hier tot voorbeeld van goed béleid, al hopende dat het overal
gevolgd worde waar het noodig is : »
VI : II est bon de rappeler ici la décision que nous
prise 1 annee derntère, de ne plus recevoir au Seminatie, â dater
du mois d'Août 1862, des élèves qui ne s'expriment pas con--'
venablement en flamand, et qui par conséquent ne pourraient
point annoncer la parole de Dieu dans cette langue ».

GEZELLES LEERAARSCHAP TE ROUSSELARE •531

èn souffrirait ; ses bonnes .•intentions pourraient devenir..
suspectes ; les élèves avantagés perdralent l'amitiê et la
considération deleurs condisciples, etdes rapports quine
dohrëflt avoirqu.'unbut:nobIe et saint, semblëralent dég&néreren rj,ports de fantaisie et d'agrément ».
. Dat alles is waar en wijs, en, zonder eenig kwaad
inzicht, was Gezelle in het verleden niet voorzichtig ge
:noeg geweest. De Bisschop die een beschermer was van
alle kunde en kunst, wist wel hoe de zaak stond, en
weigerde, zijn eerste en voornaamste gesticht van den
;goedeii en talentvollen priester-dichter te berooven. Hij
meende hem té redden door de verandering die hij in
•:zijn• ambt bracht, maar de tijd zou aldra leeren dat zulk
een ,halve redding feitelijk niet houden kon.
Wat ervan zij, met dat alles was Gezelle toch diep
:geslagen en gewond. Zijn dierbaarste werk : eigen dichterklasse hebben, en jongens leiden naar zijn beste inzichten, tot Christên Vlamingen die hunnen invloed en
geieerdheid volgens de eigenaardigheid van hun volk
zouden gebruiken ten goede, dat was, hem nu ontnomen
Slechts onrechtstreeks en voor weinigen nog. zou hij nog
icunnen voortdoen ; de Engelsche « boys » werden nu
echter geheel de Zijne, en dit was hem, ie al jaren Engeisch gevormd was en van Engeland droomde, een toe
vlucht en een troost voor zijne ijverige priesterziel.
In 't eerste oogenblik echter was 't als eene instor••

.

-

•

•

.

*ing

..

Kom hier, mijn Roozenkrans
het is mij al ontvlogen
waaraan ik troost weleer
en lafenis vragen dorst.
Het is mij al ontgaan
het heeft mij al bedrogen,
't Is ijdel en het gloeit
in dees gepijnde borst.
Geen bronne meer die spruit,
geen dauwdrops helpend leken,
geen blaren aan den boom,
geen water in de beken,
niet, niet als bittre smert
die langs mijn kaken glijdt,
en gij, mijn Roözenkrâns
die mij gebleven zijt]
.

^.;
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Zoo dichtte hij, in die eerste dagen of weken van
.zijn. bitter 'wedervaren.
Wat geluk voor hem ,dat hij een diep-godsdienstige
ziel had ! Het dichtje zegt het zelf, en met vertrouwen
mocht hij het vers uit « Blijdschap » tot God herzeggen
. « Gij zijt mijn hulpe als niemand helpt, elk vlucht ». .

God is zoo wonder in zijne wegen, en de omstandig.
heden des levens, al zijn ze soms pijnlijk, weet Hij te leiden tot ieders beste. .
Nog een jaar bleef onzen • Dichter te Rousselare
overig... Zonder kleinmoedigheid heeft hij dat jaar zijn
plicht gedaan, en het is wonder levendig en vruchtbaar,
ja uiterst belangrijk geweest voor zijn verderen levensloop.
Dat wordt later verteld.

('t Vervolgt)

AL. WALGRAVE, pr.

DE ONTBINDING VAN HET DUITSCH SOCIALISME.
. De Duitsche sociaaldemocratie, die als vast-aaneen-gesloten partij den wereldoorlog is • ingegaan, ondergaat heden een ontbindingsproces, waarvan de oorzaken van praktischen en persoonlijken aard zijn.
De opvolger van Karl .Kautsky,,. als theoretische
leider der. partij, Heinrich Cunow, beweert in« de « Neue
Zeit », dat de verscheidene richtingen in het socialisfe
te - wijten zijn aan de volkomen ongenoegzaamheid der
socialistische leering. Deze werd door den wereldodrlog zoo in • het gedrang gebracht, * dat zij ontoereikendis gebleken om de gebeurtenissen een voldoenden uitleg te geven en onhoudbaar is geworden als grándslag
voor een algemeen leidingsprogram. De marxistische
theorie heeft in den wereldoorlog een vuurproét onderstaan, welke eene sterke partijcrisis heeft veroorzaakt.
Beneven deze oorzaak, zoo oordeelt Cunow; . is de
scheiding in het Duitsche socialisme ook gelegen in
-

_motieven van persoonlijken aard. De sympathie en de

•antipathie, verwekt door zekere vooraanstaande leden
der partij, nopens hunne opvatting in zake oorlogskredieten en oorlogsverantwoordelijkheid, hebben niet wei-.
nig bijgedragen om de gemoederen te verontrusten en
hunne bepaalde overtuiging aan het wankelen te brengen. Daaruit sproten verschillende richtingen welke het
Duitsche socialisme met veelvuldige schakeeringen
doorkruisen.
a) De Meerderheidssocialisten. Wetenschappelijk steunt het meerderheidssocialisme op de grondslagen van het marxisme, zooals die in het communistische
Manifest, in het Kapitaal en in het Erfurter Program van
1891 werden vastgesteld. Zij stonden op het standpunt van het materialistisch evolutionisme en beschouwen de kapitalistische maatschappij, als eene voorbijgaande periode in de geschiedenis van het economische
leven der volkeren. Het is de democratie, welke de politieke voorwaarden dezer ontwikkeling moet voorbereiden, door eene geschikte opvoeding en inspanning
-
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van het proletariaat dat de klassenvrije socialistischemaatschappij moet bevestigen.
:..
..
In het verwezenlijken der .dictatuur van het' prolé-.
tariaat, verschilt de .meerderheidsfractie' der socialisten,
van de onafhankelijken. Dezen". willen, . door brutaal geweld, het volk voor eene minderheidsdiktatuur doen.
buigen ;. genen integendeel willen door parlementarischë•.
meerderheid , den .weg naar democratische macht . banen.
Karl. Kautsky, welke als. de beste Marxkenner doorgaat, verwerpt de gewelddadige dictatuur van het - pro--letariaat. Daarom verwerpt het. meerderheidssocialisme
het politieke radenstelsel, alhoewel het ,.tegen geen -herzieiing van het Er-furter Program gekant staat. De.
meerderheidssocialisten bekennen immers., dat vele stel--'
lingén van Marx door de feiten zijn wedérlegd.. In .zijnen..,
geest willen . zij- de Marxsche theorie aan een nieuwonderzoek onderwerpen. Te dien . einde,-. werd op .den
partijdag te Cassel in 1920 eene commissie ingesteld,.
belast met het . - opmaken van een nieuw marxistisch
program; Te Cassel reeds waarschuwde Bernstein : voorde marxistische scholastiek. Daarom zal het meerder--:
heidssocialisme niet alleen praktisch maar ook theore-.
tisch in de toekomst het materialisme moeten verlooche-.
nen en zich tot gemeenzamer politieken :arbeid. iri-richten.
. Theoretisch staan de meerderheidssocialisten op den
bodem van klassenstrijd, van politiek en economisch.
internationalisme. Practisch:. was hunne werking bij het
invallen van den Wereldoorlog in 1 914 eene verloochening van die beginselen. Zelfs van in" 1917 stelden zij zich:
op • het ,psstan-dp.unt der Julirevolutie om met het centrum
door gemeenzaam politiek samenwerken in 1918, onder
leiding van Prins Max van Baden, het regeeringsambt
op - zich te nemen. Later van de - onafhankelijken ge-scheiden, vormden zij met de Duitsch-democratische.
partij en het centrum eene nieuwe coalitie-regeering,.
waarbij in 1921, ook de Duitsche volkspartij werd aan-gesloten. Deze verloochening der theorie van klassenstrijd -op politiek gebied werd praktisch beinvloed * Boor
de syndikaten. De meerderheidssocialisten willen alzoa
het socialisme hervormen en het door evolutie langs
vreedzame wegen tot de overwinning . te geleiden:
-

-

:

-

,

-

.

-

-

-

b) De onafhankelijke sociaaldemocratische Partij 'van.
Duitschland. — Tegenover de meerderheidssócialistett
staan de onafhankelijken op het standpunt der revolutie..
:
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Het .,was ' den 24 ' Maart 1916, dat .. Haase -- in eene ver..
gadéring : der • partijfractie " het woord nam, : om uit te
varen tegén de oorlogskredieten door zijne. parti jgenooten goedgekeurd. Zijn handelwijze werd door • de partij
als trouwbreuk • gelaakt. Daarop sloten zich de hals
starrigen rond 'Haase om . eene minderheidsfractie te
vormen. Zij omvatte 44 afgevaardigden. Zij verlangden.
het sluiten van • den vrede- en eene , onmiddellijke •her^-.:
oprichting der socialistische Internationale. Op` het Congres • van Gotha, van den 6dén tot den 8sten April, trad .
deze minderheid- uit de partij . en noemde zich de «onafhankelijke sociáaldemocratische partij Duitschlands ».
Deze stelt zich óp de basis van het révolutionnaire'
socialisme én wil--door gewelddádige klassenstrijd, door
het révolutionnaire radenstelsel de arbeiders tot verove-:
ring der politieke macht aanzetten. Hier volgen enkele.
punten van hun programma : •
1. De ontbinding van. alle • bezoldigde legers, • vàn::
politiekorpsen én de ontwapening van alle burgers en_
grondbezitters.
2. De socialisatie van alle productiemiddelen, bank-,
inrichtingen, " enz....
.
.
3. De nationalisatie van het privaat grondbezit.
4.. De planmatige inrichting der bevoorrading des-.
volks.
. .
5. De socialisatie van het openbaar gezondheidswezen en van alle inrichtingen voor opvoeding en onderwijs.
. 6. De scheiding van Staat en Kerk, progressieve be=lasting en afschaffing van alle wetten, welke de vrouw
als de mindere aanstellen tegenover den man.
7. De arbeidsplicht wordt al dezen opgelegd, die.
werk verrichten kunnen 'en het rechtswezen wordt naar
socialistische beginselen ingericht.
8. Eindelijk wordt aangestuurd op een bond van:
alle socialistische republieken.
.
Op den partijdag van Leipzig hebben de onafhankelijken het Russisch radensteisel -aanbevolen en zich:
bij de beginselen der derde Internationale van Móscou
aangesloten. Hun voornaamste strijdmiddel is de • actie
der volksmassa, welke de revolutie moet verwekken.
Nochtans dé betrekkingen met Moscou werden de oorzaak eener splitsing der onafhankelijke partij. De eischen.
.

-
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van Lenine, welke de opslorping der partij door de Cor. -nunïstische organisatie der Internationale, als voorwaarde tot inlijving bij de revolutionnaire stormtroepen van
.Moscou stelden, waren niet naar .den zin van alle onafhankelijke socialisten. Op den partijdag te Halle in.
1920 verwierp de rechtervleugel der onafhankelijken de
-ontijdige en aanstellerige eischen van 'den Soviethoofdman uit Moscou. De linkervleugel integendeel ging over
•tot «de partij der Communisten, terwijl de rechtervleugel•
der onafhankelijken bij de. verkiezingen van. Februari
1921 als .massapartij schijnt te hebben afgedaan..
:

c) De Vereenigde Communistische Partij van Duitsch.land. Eerst op den 30 December 1918 is de Com munistische partij, ook Spartakusbund genoemd, .zelf
standig opgetreden. De stichters der partij waren Karl
Liebknecht en Rosa Luxemburg. Reeds in 1915 nochtans traden zij op onder den . naam. van Spartakisten
-naar het slot hunner vlugschriften, dat immer luidde
« Met partij groet ' Spartakus » ( 1 ) . In 1916 op verschei•dene partijdagen trokken zij te velde tegen de regee-.
ringssocialisten en den rechtervleugel der. onafhankelijken. . . ..
Het programma van den Spartakusbond breekt niet
openlijk met het Erfurter Programma, doch is wezenlijk
gansch verschillend.
De Spartakusbond wil namelijk de dictatuur van
'het proletariaat bestendigen.
Als politieke maatregelen eischen zij o. m. de ontwapening der 'politie, de vorming van een ' arbeidersleger, de afschaffing der parlementen, de overneming
. van het bestuur door arbeiders- en soldatenraden.
Als sociale hervorming stellen zij voor eene door- tastende sociale wetgeving, de verkorting van den ar'beidstijd, eene volkomen hervorming van het voedingsen v roningswezen in den geest der proletarische revolutie.
De economische hervormingen bevatten o. a. : de
verbeurdverklaring van het vermogen en het -inkomen
,der dynastie, de verloochening. der Staatsschulden, de
-onteigening van het private grondbezit, de Staatsleiding
-

.

(1) Spartakus was de leider van een slavenopstand te Rome vóôre komst van Christus..
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van het bedrijfsleven, de inbeslagneming van alle kapi•.
talen . van af een bepaald cijfer.
Op economisch gebied, staan de Communisten niet
ver van de.- onafhankelijken, alhoewel zij veel uitdrukkelijker . dan dezen de wereldrevolutie • áanprediken en de
gewelddadige vernietiging der burgerij voorstaan. « Met
ijzeren vuist, moet de weerstand der hoogere klassen
gebroken worden. De millioenensterke proletariërsmassa.
moet, als de dondergod Tor, de staatsmacht veroveren,..
om ermede, als met eenen hamer, den kop der heer-.
schende klassen te verpletteren » (1).
Op den partijdag der Communisten in Octóber 1919
werd verder betoogd dat men ook strijden moet tegende bureaucratie der syndikaten om de volksmassa van
contra-revolutionnairen invloed te bevrijden.
In werkelijkheid staan de Duitsche Communisten
op het standpunt der Russische Bolsjewisten. Alhoewel
al deze - zich als streng geloovige marxisten uitgeven,
hebben zij door hunne werking volkomen de . evolutie..gedachte van Karl Marx prijsgegeven. Ook - verstond
Marx niet, zooals zij, de dictatuur van het proletariaat
als het willekeurige machtsmisbruik eener arbeidersminderheid, maar voor hem beteekent, zooals voor En-gels, deze dictatuur, de machtstelling der groote meerderheid van proletariërs, welke deze benuttigen om den
weerstand van het kapitalisme te breken. Door het
-

-

-

-

-

aanvaarden der 25 onderwerpingsparagrafen van Lenine

en door hunne aansluiting bij - de 3de - Internationale,
hebben de Duitsche Communisten hunne zelfstandighei-d
en hun nationaal karakter verloren. Nu leven zij nog
door de genade der Russische Moscovieten. Overigens
beteekent de nationale factor volgens de Sovietmannen
« eene verdrukking van het strijdende proletariaat en
werpt het in den slibberigen bloedstroom van het nationalisme. » . (2)
Hoe de Duitsche Communisten onder de verslaving
van Moscou zijn geraakt, bewijzen de-Communistische
opstand in Midden-Duitschland en de sporadische revolutionnaire actie in de Lente van 1921. De « Rote

-

-

(1) Was will der Spartakus, text van Rosa Luxembeurg,
von der Zentralstellee der Spartakusbunde. -December 1918. Berrnlin.
(2) Beer in « Die Glocke », nr 25, 1920.
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Fahne », het orgaan der. Communisten, schreef alsdan.
. : « Het -proletariaat moet actief opden 17 - Maart " 1921
:treden, on.middellijk. moet de strijd door de arbeiders
tegen de - burgerij .worden....aangevangen :
Deze -ophitsende . taal leidde tot.:: Communistische
;geweldenarijen die gemakkelijk door - -:de .. regeeridg. . werden beperkt: en onderdrukt. Paul. Levi, de voorzitter
. !der 'Communisten, welke . - om -. zijne kritiek op .. ^enpne
::werd afgezet, schaamde' - zich niet -te bekennen;,:.- dat -deze
b rgeroorlog ..van - Maart ' door Moscou .:. werd -besteld.
. en dat de Communisten :op lijkenstapels azen om het
arbeidersvolk weer in « stemming •» te ..bren.gen.. De toekomst zal uitwijzen .. of de actie der vereenigde Commu;.eisten van .- Duitschland de- volksmassa zal . 'medeslepen.
"vooralsnog zijn daartoe-. geen beslissende aanwijzingen
voorhan:den. _ ..
Van minder beteekenis . is. de.: . Communistische..arti iderspar#i j .van Duitse mand... Deze' : ontstond door de
-scheiding Ivan .een- ra.dikalen vleugel ' uit de Communistische : partij... Duitschlands. Dit geschiedde reeds vóór• de
«zwenking .der Communisten en.: der linker-onafhankelijken
naar de Bolsjewistische Internationale.' Deze arbeiders.partij •draagt: een scherp afgetéekend syndi.kalistisch karakter, .. en. "verwerpt . beslist alle vormen : van het : parle-'
mentarisrne:. Arbeiderspartij. en . Veréeni.gde Communis.•ten staan voor den 'troon van. Lenirie. tegenover elkander
..:als kat en- hond (1).. :
,
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d). De ..Syndikalisten.. : Onder .de richtingen, welke

'.het .Duits-che..socialisme hebben uiteengerukt, dient ook
vermeld de .syndikalistiscl e - beweging, die . in nauw verband staat reet de Communisten -- en de Bolsjewisten.
.Deze -beweging vindt reeds voor den 'wereldoorlog haar
. 00rsprong in. de .« Freie' Vereinigung deutscherr Gewerkschaften », . welke'. niet 'te verwarren zijn met-- 'de l '« Frete.
Gewerkscha f ten ». . der • socialisten. ` ,' , De. ' syndikalistische
-beweging.. vindt . vooral hare aanhangers~- bij lokale- be=
. roep-svereenigingen en deze .. stellen zich; - als tokal isten
-tegenover de eentraliseerende verbonden. der socialis=tische +vakbeweging. . De revolutie. van.- 1918 deed vele
. arbeiders . in hunne vereénigingen '. toestroomen.
De .gedachtenwereld van het D'uitsche syndikalisme
openbaarde zich , op .. het Congres van. 1919. te Berlijn.
..
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(1) Sedert enkele maanden is : -deze - partij. weder bij de
onafhankelijke socialisten aangesloten.
-
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Volgens hun programma, verklaren de syndikalisten zich
vijandig tegenover • eiken - regeeringsvorm. Zij willen.
Bene vrije volkshuishouding : welke door het beginset
der solidariteit automatisch zou geregeld worden. Zij
streven naar nationalisatie van het grondbezit en - willen
de hervorming van het economische leven op grondslag
van een Communisme zonder staatsvorm. Zij beweren
verder dat geen enkele politieke partij het socialisme
kan verwezenlijken en de algemeene socialisatie enkel
kan doorgevoerd worden door de samenwerking van alle
hoofd- en handenar-beiders. Om tot hun doel te komen,
steunen de syndicalisten niet op stembrieven, maar óp•
geweld en. schrikbewind. De algemeene werkstaking is
hun geliefkoosd wapen.
De syndikalisten verschillen alzoo van de ' Freie
Gewerkscha f ten, door- hun zelfstandig, lokaal. karakter,
door roekeloos stakingsrecht, door hun anti-parlementarisme, door' hun federalitischen organisatievorm,' door.
ononderbroken strijd tegen' het kapitalisme.
Nationale grenzen zijn voor • de syndikalisten eenonbenullige gedachte. Zij erkennen enkel regionale
grenzen en zijn materialistisch getint. '- Godsdienstige -en
kerkelijke vraagstukken zijn, voor hen, onbestaanbaar
met de syndikalistische gedachte. Dogma's. en godsdienstonderwijs benevelen het verstand en drillen de
-.menschen tot « knechten der "aarde »..
In Berlijn legden zij in 1920 de grondslagen. eener
Internationale, . waaraan afgevaardigden van Amerika,.
Argentina, Engeland, Nederland, Duitschland, TscheckoSlovakije en Zweden "deelnamen. Deze afgevaardigden vertegenwoordigden zoo wat 800.000 syndikalis-tische arbeiders: .
Alhoewel in nauwe verbinding met Communisten
en Bolsjewisten is het syndikalisme eigin product van
Franschen oorsprong.
Deze - syndikalistische vereenigingen alsook de.
« Freie Oewerkschaften » verkrijgen meer en meer belang als dragers der socialistische gedachte.Pauf
Lensch, meerderheidssocialist, ziet + de vertegenwoordiging
ging van het socialistische . proletariaat voor de toekomst, niet meer zoozeer in de socialistische partij dar
wel in de socialistische vakbeweging.
Oók heden, kan men van geene eenheidsopvatting
van het politieke socialisme spreken tegenover de eco-

-

-

-

,
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nomische beweging der socialistische vakvereenigingen.
Wel , staan de « Freie Gewerkschaften
ten » nog onder den
invloed van het meerderheidssocialisme, . doch van den
anderen kant- zijn er sterke invloeden te bespeuren van
wege de onafhankelijke socialisten, welke door hunne
.gedachte van klassenstrijd op de vakvereenigingen in-werken. De Communisten vooral, pogen in alle organi=
saties .van arbeiders, communistische cellen te kweeken
-.die, . geladen- met de smetstof van het Bolsjewisme, de
socialistische vereenigingen moeten vergiftigen. Zoo zijn
zij er toch reeds toegekomen een verbond der transportarbeiders voor de derde Internationale te winnen.
Al deze richtingen in het Duitsche socialisme, wel"ke overigens in alle landen zijn te bespeuren, vinden
hunne algemeene uitdrukking in de betrekkingen der
socialisten tot de . « Internationale ». Er gaat vooral eengroote strijd tusschen de tweede en • de derde Internationale, waartusschen eene andere Internationale werd
geschoven die door de Bolsjewisten als 2 V2 . wordt
betiteld.
De eerste internationale werd gesticht door Karl
.Marx - in 1864 en viel in 1876 onder den invloed van
nationalisme en economischen toestand • der vólkereri.
Te dien tijde was het Bakunin, nu is het Lenine welke
de aanvalstroepen leidt. Meer dan tien jaar later in
1889 werd op het internationaal arbeiderscongres te Parijs de 2de Internationale gesticht welke als voortzetting
der' eerste Internationale: vanKarl Marx kan. beschouwd
worden. Ook bij het uitbreken van den wereldoorlog,
kon zij • geen stand houden. Later te Oeneve in 1920
werd ze weder opgericht. Het hoofdkwartier dezer Internationale werd te Londen opgeslagen. Het uitvoerend
komiteit is als , volgt samengesteld : President Henderson (Engeland) ; secretarissen : Huysmans en Vandervelde (België) ; Wels (Duitschland) ; Branting (Zweden) ; Drost (Holland) ; Macdonald (Engeland). Tot
de tweede Internationale behooren meestal de rechtsche
socialistische partijen van Europa en Amerika. Zij kenmerken zich nu door hunne verloochening van het Bolsjewisme en van de radendictatuur. Ook verwerpen zij
eene onmiddellijke socialisatie. .
Tegenover de tweede Internationale van . Geneve
staat in scherpe tegenstelling de derde Internationale
. van Moscou, die officieel gesticht werd op 2 Maart 1920.
Haar hoofdstichter is de vader van het Bolsjewisme,
-

-

-

-

-
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Lenine. Is de tweede Internationale democratisch en revisionistisch, gene -' is radikaal en dictatorisch. - In de.
-tweede Internationale heeft het Gernicaansche . karakter
de bovenhand ; in de derde heersch-en de. Slaven. Deze.
nieuwe , -internationale - - arbeidersvereeniging wordt' ge-noemd : Communistische Internationale. 'Deze geeft aan.
de gedachten van . Marx: nog eene sterkere. uitdrukking
en - wordt door de Bol.sj ewisten beschouwd als eene vol.making van het testament van Karl Marx. Moscou wil.
een internationale der daad zijn en de arbeiders aller
landen tot weréldrevolutie overhalen.
De zoogenaamde Internationale 2 Y2 ,. welke tusschen de tweede en de derde staat bestaat vooral uit
socialisten, welke uit de tweede Internationale zijn - getreden en zich aan de derde niet willen onder.werpen (1).
Nieuwe pogingen worden reeds aangewend om -de
algemeene - Internationale te herstellen. In Parijs werd.
reeds vergaderd met - het doel de eenheid in de' socialistische - internationalen te bewerken.
Of de ontbinding der . gedachten tot eenheid in de
organisaties leiden zal, - valt ' erg te betwijfelen. - Het is.
immers niet de technische inrichting welke eendracht
verwezenlijkt, maar de . gedachte die alles .bezielt en_
inrichtingen èn volkeren doet leven of sterven.
-

-

-
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Zoóals wij reeds deden opmerken, is die verwarde
toestand van het . Duitsche socialisme ' (en .dit geldt dok:
voor het internationale socialisme) te wijten aan de volslagen ongenoegzaamheid zijner theoretische grondbeginselen. Deze openbaarde zich .niet alleen gedurende
den . wereldoorlog, maar is een' oud erfstuk der partij.
Reeds in het . begin . van 1890, na de afschaffing der
-socialistenwet,. welke de gemoederen: in de noodige.
-stemming behield, ,begon het socialisme te verstarren in
stoffelijkheid en te teren op het 'kapitaal ' van Marx, .zonder zich om de. ware ontwikkeling van; _het economische.
leven te bekommeren..'. De wanverhouding tusschen den
uiterlijken levensgang en de nietigheid der innerlijkescheppingskracht - van het .. socialisme ':deed de revisio.

-

-

(1) Salomon F. Die deutschen Parteiprogramme.
B. S. Leipzig en Berlin. 1920.
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.nest sche.. beweging ontstaan. Nochtans, trots alles, bleven de. meerderheid .der leiders vasthoud en aan de. offi:cieele . theorie van het. Erfurter.- Programma, omdat zij
.00rdeelden dat deze nog het . best de driften der: onbewuste massa ophitste. De.. noodzakelijkheid, .:stelling
te nemen- in hete. militaire '. vraagstuk" in 1.914 was .-een
:steen van :belang. in de waters . het socialisme, .: en
bracht sterke tegenstrijdige bewegingen in .den. schoot•
.

-

:

der partij.
Naar.. Wally Zepler (1) voert men heden .in de
partij heftige discussies ...van akademischen aard over
...socialisatie en dictatuur. In de arbeiderswereld; :strijden
.-de groepen onder elkandër. Van een gemeenzame actie
dan geen spraak zijn. Alles wat men aanvangt, geldt
alleen als concurrentiemanceuvër. Het is opvallend, verklaart insgelijks de socialist Max Schippel (2).., -hoe zwak
wij staan als sociaal-economische partij tegenover de
groote vraagstukken van den tijd. Deze zuiver negatieve
werking - van het . socialisme alsook . hare zuiver stoffelijke klassenbelangen, komen vooral tot uiting . in . hare ..
-ongemeen zwakke en stuurlooze productiepolitiek, waarvan zij de waarde niet genoeg - heeft .ingezien. Naar een
woord van . Hugo Lindemann, heeft het socialisme zich
tot nu toe onbekwaam getoond een. productie-politiek
.. te voeren, welke uit de opvatting van den arbeid, als
:levensberoep moet voortspruiten.
Niettegenstaande zijne .massaactie en zijne groote
suggestiekracht, heeft het socialisme, na vijftig — jaren,
.

-

:

-

.

,

.nog 'geen volgelingen- gekweekt, . welke met geloof en

. overtuiging zich offeren kunnen met geest en hart om
den volksstaat en d.e.:volkshuishouding te redden en
herop te bouwen. want,:. verklaarde verder de Rijksminister voor economische' zaken, Rudolf Wissell, op
-de nationale vergadering van 7. Maart 1919, nog weten
wij niet of de - stroom van socialistische gedachten den
bodem zal vruchtbaar maken of ons land in een puinhoop veranderen.
Alle richtingen van het Duitsche socialisme stemmen meestal negatief overeen, in hunnen haat tegen het
..kapitalisme, en positief, in de algemeene gedachten van
het Communisme, dat de afschaffing wil van den pri-

(1) Sozial stische Monatshe f te. Nach dem Parteitagen. 4

Nov. 1920. Berlin.

te. Erneuerung des Parteipro=.
(2) Sozialistische Monatshefte.
Bramins. 4 Oktober 1920. Berlin
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Vateigendom der productiemiddefen. Doch meer dan
nooit heeft het Duitsche socialisme zich geopenbaard als
eene utopie,. :et versleten • wetenschappelijk apparaat,
welkè aii al zijne beloften is te kort gebleven. De diepste ` oorzaak- nochtans der failliet van het
Marxistische socialisme ligt in zijn doödend materialisme en zijne troostlooze armoede aan scheppende .. gedachten eü opbouwende zedelijkemacht. . . .
Gelijk een lichaam dat door de ziel verlaten tot .
'ontbinding overgaat, zoo sterft het socialisme aan ziels
verarming en ideologische ellende.
....
Een theorie immers welke-'.ni-et , beantwoordt aan
de diepste behoeften van het menschenleven en geenen
inhoud biedt voor de groote vraagstukken dès levens,
wordt vroeg of laat door .. het volk zelf verwezen. •
Alleen het verloochenen van het materialisme en
. het inzetten eener • zedelijke hernieuwing, kan het so
cialisme als opbouwende volksmacht redden.
En dât, hebben reeds vele Duitsche socialisten be.
grepen t
PROF. Dr BERTHOLD MISSIAEN. o. cap.
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I. De nederdaling des Geestes.

Al de eng'len staan in roode dalmatieken
Vóór de eeuw'ge Zon, die rijst op vlammenwieken
Van Liefde, en door haar Wezen stralend speelt,
Licht in het Licht, haar glanzend Evenbeeld.
Nu breekt voor de aarde, in rozig morgenkrieken
De nieuwe scheppingsdag, wijl diep. mystieke
Doorzindering des Geestes 't leven -teelt,
Dat de oude wonde en krankheid weder heelt.
Zoo wordt voltrokken 't groote Sacrificie
Van 't Eeuwig Woord, door dit Communiefeest,
`Vaarbij de mensch ontvangt Gods Liefdegeest...
Als roode vlammen staan in Gods officie,
Al de Englen, wijl door 't blankgeblest azuur
In gouden tongen daalt zijn Liefdevuur.

II. Gave van Wijsheid.

Een blauwe hemel is mijn blij gemoed,
Nu daar de Geest zijn blanke vlerken spreidt.
En de eeuwige diepten mijner ziele wijdt
Met gouden vlammen van zijn liefdegloed.
Hij storte in mij de Wijsheid die bevrijdt,
Daar zij de Waarheid zoo beminnen doet,
Dat men om Haar het àl verlaten moet,
En 't hart zich bij de scheidingspijn verblijdt.

!
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Want Wijsheid is het evenwicht der ziel, .
En Waarheid van het Wezen zelf de band...
Heil mij zoo deze gave me . beviel
Dan werd mijn ziel een juichend bronnenland,
Waar springend in het Licht steeds nederviel
Het Levend Water, zwaar . van Zonnebrand

III. Gave van Verstand.
Nu zittén al de wijzen stom van reden
In 't heilige des Tempels, luister-stil • ;
De Wijsheid is als knaap tot hen getreden,
Die al de leeraars nu beleeren wil.
Hij spreekt... en zwijgend vloeit het oud geschil
Van woord en tegenwoord • thans uitgestreden...
De - steenen luisteren op zijn stemgetril
Door harde koppen wordt zijn leer beleden...
Er staan veel teksten in mijn ziel geschreven,
Spijts Mozes, Aâron, der profeten schaar,
Al. doode letters die 'k geen zin kan geven....
En van profane leeraars, spaar me, spaar !
Maar spreek Gij, Heer !... De doode letters leven
Eén woord van 't Woord maakt al de Schriften klaar.
-

IV. Gave van Wetenschap.
0 laat me van uw tuin de druiven plukken,
En persen ..in mijn schaal den gouden wijn,
Die door de bessen glanst vol zonneschijn,
En wonder elk vermogen kan verrukken !
Dan zal ik zien in al uw "meesterstukken
Van 't 0órbeeld, dat Gij draagt, een wezenslijn
En juichen zal mijn ziel om 't Eeuwig-Zijn,
Dat ieder schepselken poogt uit te drukken.
Dan zal " de rust van orde en éénheid komen,
Wijl de synthesis van het wijd heelal,
Mijn . geest doorschittert met haar stf lenval..."
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Laat mij dan plukken . van uw kennisboonien.,
De vrucht der. Wetenschap dieleven doet,
Door Wijsheidssappen en door Liefdegloed,

V. Gave van Raad.

Nu zal ik aan het kruispunt van mijn wegen
Niet wachtend staan en weifelend. verlegen
Om goeden gids... Gij zelf hebt mij geraan
Het slingerpad ten bergtop op te gaan. •
Ik zal niet omzien , dallewaarts genegen ;
Mijn. blikken zijn ter kruin mij voorgestegen,
En 't. hooge doel trekt heel mijn wezen aan
Als gletscherskammen die . in vlammen staan...
Nu wijden om mij heen de hemelkringen...
Al klaarder wordt de waarde van de dingen ,
En 'k .onderscheid .wat wezen is of schijn...
-

Ik zal niet meer alleen in 't duister zijn :
Gij rept bij nacht uw blanke vrede-vlerken,
En wijst den weg door ongebaande perken...

VI. Gave van Sterkte.
0 Geest des Heeren, maak mij zwakke sterk
Prent diep in mij het vaste zegelmerk
Der hoogste vrijheid. en zelfstandigheid,
Door buigzaam volgen waar uw Stem me leidt
0 Gij, die- zalvend, Christus hebt gewijd,
En ter woestijn Hem, boetend, voorbereid
Door Satans ruwen aanval voor uw werk..
0 staal me tot een strijder in zijn Kerk,
-

.

En laat me .van mezelf verwinnaar zijn,
Opdat geen oordeel -van de menschen 'snij
Noch eigen voordeel een bekoring zij..:
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Dan zal ik Rechts- en Waarheidsdienaar zijn
Door vast Geloof en door Betrouwen groot,
En door de Liefde sterker dan den Dood.

VII. Gave van Godsvrucht.
Laat Martha spreiden 't blanke tafelkleed,
En vruchten garen in haar zilvren schalen...
Mij doet de Liefde bil het werken dralen
Tot dat ik aan uw Voeten 't al vergeet 1...
Ik luister naar uw Mond die alles weet,
En drink uw Blikken : blanke liefdestralen...
Ik laat uw Wezen in mijn wezen dalen
En als uw Wezen wordt mijn wezen breed !....
Zoo ligt, oneindig, in de Zon te branden
De zee die vlucht haar gronden en haar stranden...
0 Martha ! maan • uw zuster 'niet met spijt...
-

Ik zal den Meester dienen op mijn tijd,
En al de zalving die • ik mocht genieten,
Als zoeten balsem in zijn Wonden gieten...

VIII. Gave vcin Vreeze des Meeren.
Het roode braambosch in de groene hei,
Schiet vlammen als de zon bij avondstonde...
En zwijgend treedt de herder naderbij,
En staat en staart en siddert neer ten gronde.
En of de stomme dieren 't uur verstonden
Zij heffen star. hun koppen uit de wei:..
Ontschoeid, hun leider ligt in God verslonden,
Wiens Glorie vult de wijde woestenij.
Zoo zwijmelt 't zwakke vleesch waroneer God nadert
Terwijl de vrije ziel, als _'t hoog gébladert'
Der kruinen, rillend zingt haar liefdelied.
Want d'hoogste vreeze deert de liefde niet
Zij gaan te zamen door het zieleleven
Als `zindrend licht. Mijn vrees is : Liefde-beven.
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1X, Stan de Bruid des Heiligen Geestes.
Mar ia 1. dat ik U dus . noemen mag - !
0 de Eerste die om God geen man bekende
Is 't wonder dat de Liefde-Geest U kende
En koos tot Bruid ? Bloeiende Lentedag
-

Die met zijn kelken naar den hemel zag ! De dauw viel neder zonder* U te schenden
En wekte wonderbaar uit uwe Lenden
De Vrucht waarin het heil der wereld lag.
0 bid voor mij opdat de Zeven Gaven
Des Geestes ook mijn zielekelken laven,
En Christus vormen in mijn diepste diep.
Dan wordt door heiliging in mij volkomen
Het Leven dat ik vond ter Waterstroomen
Des Geestes, die mij scheppend, kende en riep.
H. Graf, Turnhout.

•

Ztister M. JOZEFA.

fix,

MUZIEK IN NOORD-NEDERLAND
Holland is gebleken een vruchtbare bodem te zijn
voor den Bach-cultus. Zonder dat er propaganda ge.predikt wordt voor de reine en diepe kunst van den
grooten Cantor, worden zijne werken nog steeds geregeld op de voorname concerten gegeven. Haast geen
kerkconcert en hoeveel worden die niet gegeven !
of . één of meerdere Bachwerken worden gespeeld
of gezongen ; de programma's der grooté. orkesten, b.v.
dat van Amsterdam en dat van Den Haag, vermelden
meermalen- -de Brandenburgsche concerten; de Suites,
het Concerto grosso, de viool-concerten, Cantates of
fragmenten hieruit ; kamermuziekuitvoeringen brengen
de. sonates en de Chiacona, voor viool, de praeludes.
en fuga's; de partita's "voor klavier, de werken voor
meerdere klavieren (tot zelfs de bewerking van 't Concert van Vivaldi voor vier piano's) ; de groote zanggenootschappen geven - geregeld de. Passie's, het Kerstinisoratorium, enkele der Cantates, de Hoogmis, het
Magnificat, en zelfs de koralen. Van al die uitvoeringen
is wel de imposantste die welke jaarlijks door de
Amsterdamsche Toonkunstafdeeling gegeven wordt op.
Palmzondag, en die onveranderlijk bestaat uit de
-

-

Matthaus-Passion. Ik mag. gerust zeggen dat ik nooit

Bene voornamere, volmaaktere uitvoering hoorde dan
deze vermaarde vertolking van dit verheven werk. Sinds
_jaren wordt steeds om denzelfden tijd Bach's meesterwerk herhaald, met haast altijd de zelfde . solisten, met
hetzelfde orkest, met hetzelfde koor, waaronder tal van
leden er zich op beroemen ' al de uitvoeringen mee-gemaakt te hebben, die het werk van buiten kennen en
het ook zonder partij zingen, en onder denzelfden leider,
den suggestieven toovenaar met den maatstok, Willem
Mengelberg. Men herinnert zich misschien het succes dat
«. Toonkunst » met de Mattháus-Passion behaalde eenige
jaren 'geleden te Brussel en te. Parijs, waarheen met
het- heele koor, ook dat der knapen; met solisten en
orkest de reis gemaakt werd. Zooals ik zeg krijgen
de Amsterdammers jaarlijks deze zuivere , herschepping
te genieten. Alleen verleden jaar is de reeks onderbroken omdat Mengelberg toen in New-York dirigeerde
-
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rond den Paaschtijd, en men de leiding aan niemand.
anders wou overdragen. In de plaats daarvan werd:
toen de « Ourrelieder » van den Weenschen aartsmodernist Arnold Schönberg, onder diens directie gegeven, wat wel eene enorme tegenstelling ^ was. Dit jaar
wilde Amsterdam zijne Bach-traditie weer herstellen, en
daar Mengelberg eind Januari weer naar Amerika ging,.
werd de Passie vóór dien tijd gegeven. Noode missen
de Amsterdammers dat heerlijk jaarlijksch .muziekfestijn,
en algemeen werd hetbejam.merd dat het ditmaal de
stemmigheid van de lijdensweek moest ontberen.
Dat heel die Bach-cultus in Nederland niet het
voorwerp is van éene vooropgezette actie, dus niets
geforceerds heeft, geeft er meerdere waarde "aan. Men
voert Bach uit niet omdat het mode is, omdat hete geleerd en groot staat, maar om dezelfde reden waarom.
Mozart, Beethoven, de romantiekers en de modernen
op het programma komen, om de erkende waarde van
zijn kunst en omdat men geleerd heeft hem te . begrijpen. Als daartoe meewerken kunstenaars als een Dirk
Scháfer, Nederland's voornaamsten. pianóvirtuoos, van
wiep ik pas geleden nog een sublieme vertolking hoorde der Partita in c moll .; eene zangeres als Mevr. A.
Noordewier-Redingius, de Bach-zangeres bij uitnemendheid,. die de ideale verklanking der vocale werken van
den grooten .Cantor bewerkstelligt ; dirigenten als
Mengelberg en Van Anroy, dan is niet enkel het bewuste
maar ook het massapubliek overtuigd.
Eenige maanden geleden-. werd de stichting gemeld
van eene Bach-vereeniging, waaraan ook verbonden is
de oratorio-dirigent Joh.. Schoonderbeek, die menigmaal van zijne Bach-kennis . blijk gaf en in het werk
doorkneed is. Dat het echter - nu feitelijk niet zoozeer
noodig is den Bach-cultus door speciale middelen aan
te wakkeren heb ik . uit bovenstaande reeds laten vermoeden. Het doel der nieuwe vereeniging, 't. w. het
doen uitvoeren der Bach-muziek volgens. opvattingen
en in proporties van de 1ste helft der 18e eeuw, dus
het terugkeeren zoo dicht mogelijk tot Bach zelf, opent
echter te mooie perspectieven, om dit streven niet dankbaar toe te juichen:
Er is niettemin een tijd geweest dat het Nederlandsche publiek voor Bach moest gewonnen worden, en het
feit dat het- nu 50 jaar geleden is dat te Rotterdam voor
,

-

.

-
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dat doel eene Bachvereeniging tot stand kwam, bracht.
mij op het idee deze kroniek aan Bach te wijden.
Het is algemeen bekend dat Bach ook in zijn vaderland na zijn dood in de vergetelheid geraakte, dat
zijne werkerf onder het stof der bibliotheken begraven
lagen en", op enkele na, niet miseer uitgevoerd werden..
Dat het in andere landen evenzoo - was is te begrijpen.
Fétis schrijft in de eerste uitgave van zijne « Biogra-^
phie des inusiciens célèbres » in het " jaar 1835, dat in
Frankrijk slechts één werk van hem bekend is, namelijk
het « Wohitemperiertes Clavier ». Niettemin blijkt uit
.het artikel van den competenten Belgischen musicoloog
dat hij van de genialiteit van Bach overtuigd is, hij
noemt hem « un des plus grands musiciens de l'Allemnagne, et peut-etre le plus grand de tous ». Het is haast
zeker dat de Weensche muzikale geniën Haydn, Mozart,
Beethoven, Schubert, Bach niet of slechts onvolledig
gekend hebben. Ware dat wel het geval geweest, heel
zeker zou de evolutie der toonkunst andere wendingen
genomen hebben. Het zijn de romantiekers die Bach
ontdekt en in eere hersteld hebben, dit 'ondanks het
feit dan hunne kunst die van • den grooten voorganger
innerlijk vreemd blijft. Maar de hoofdzaak was dat
de onschatbare kunstwaarde van Bach's verspreide nalatenschap alle ernstige muziekbeoefenaars tot erkenning zijner genialiteit dwong en dat dientengevolge de
propaganda voor den herboren meester in Duitschland
ernstig en doeltreffend aangepakt wérd.
De Bach-biographie van - Hilgenfeldt, die verscheen
in 1850 ter gelegenheid van den honderdsten verjaardag
van het afsterven van den meester, en die ik hier raadpleeg, meldt dat reeds in 1802 door Forkel in eene
studie over Bach de aandacht op den vergeten componist gevestigd werd. Als ijveraars voor de zaak werden vooral genoemd Becker, Mosewius, Oriepenkerl,
Marx en Rochlitz, .maar den doorslag gaf toch de jonge
Mendelssohn die de Matthaus-Passion ontdekte, bewerkte en er in 1829 eene uitvoering van bezorgde
die het pleit als gewonnen deed. beschouwen.
En dat de Bachvereering ook stilaan de grenzen
van Duitschiand overschreed merken wij aan het feit
dat in 1844 te Parijs eene Fransche -uitgave verscheen
van de Matth us--Passion. . ..
Frankrijk was . echter niet de geschikte bodem om
den Bachcultus te doen gedijen. Nederland daarentegen
-

-
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wel, al duurde het vrij lang eer daar het zaad gestrooid
werd en langer nog eer er de kiemen wortelden en.
opschoten.
De man wien vooral de eer toekomt Bach in het
Nederlandsche kunstleven de plaats te hebben gegeven
die hem toekomt, is de organist-componist Johannes:
Bastiaans (1812-1875). In 1837 .trok de jonge musicus
naar Duitschland om daar zijne studies te voltooien.
Zijn eerste leermeester aldaar was Friedrich Schneider
te Dessau, bekend en geroemd als de 'beste organist..
Schneider was tevens een groot bewonderaar van Bach..
Het jaartje tijds dat Bastiaans onder zijne leiding bleef
was genoeg om ook hem tot een • overtuigd Bachvereer^der te maken. De jonge organist trok van daar naarLeipzig waar hij verder studeerde onder Becker en waar
hij - ook het onderricht genoot van Mendelssohn. Verder
verkeerde hij in Leipzig, de ' Duitsche muziekstad bij
uitnemendheid in die dagen (1), met Schumann, met
den Nederlander Verhulst en met Weinlig, den toen-maligen Cantor der Thomaskirche, de betrekking die
ook eens door Bach werd vervuld.
Een orgelconcert dat Bastiaans en zijn leeraar geheel aan de werken van Bach wijdde en dat plaats hard
in _ 1837, is teekenend voor zijne overtuiging.
Bastiaans keerde in 1839 naar zijn vaderland weer
en werd organist benoemd der Zuiderkerk te A.mster-_
dam, waar - men Bach noch kende' noch begreep. Van„
de meet afaan begon hij de orgelcomposities van Johann
Sebastiaan geregeld op zijne programma's te brengen
en dat heeft hij consequent volgehouden. Zijne grootevermaardheid als virtuoos moest alzoo bij het publiek
eindelijk het vertrouwen schenken in de ernstige endiepe kunst die het stelselmatig van den erkendens
kunstenaar te hooren kreeg. Een bewijs van zijn succes-:
is dat in 1850 te Amsterdam de 100e verjaardag van
den dood van Bach met een concert herdacht werd.
In 1858 werd hem het wereldberoemde orgel der
Oroote kerk te Haarlem toevertrouwd. Ook daar had'
Bastiaans een bedorven kunstsmaak te trotseeren, maar
hij deed het niet den ijver der overtuiging en zag einde-,

-

-

,

-
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(1) Schumann spreekt in zijne « Fragmente aus Leipzig ».
over de heerlijkheden die er destijds over de muziekliefhebbers.
-
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lijk de overwinning gloren voor zichzelf en voor den
grootmeester, wien hij zijn kunststreven gewijd had.
. Langzaam maar zeker droeg de propaganda van
den piónnier heilzame vruchten, maar het duurde tot
<ie jaren '70, eer de beweging álgernieen werd en te
'Rotterdam' eene Bachvereeniging tot stand kwam die
zich vertakte in afdeelingen over het gansche land. Voor
zoover ik weet is dit genootschap reeds lang ontbonden,
maar het . doel dat het beoogde is bereikt, Nederland
.heeft Bach leeren kennen en waardeeren als een kunstenaar wiens geestelijke nalatenschap boven tijds- en
landgrenzen uitgaat, eene muziek waarin de komende
.geslachten wellicht nog verjonging zullen zoeken.
Eene der in 1871 opgerichte afdeelingen der Rot-.
lerdamsche Bachvereeniging, de Haarlemsche, vierde
dezen Winter haar gouden feest. Niet lang heeft zij. haar
bestaan gerekt als afhankelijke afdeeling, aldra scheur1ê zij zich af om zelfstandig haar weg té gaan.. Dat
,Johannes Bastiaans mede een der oprichters dezer afdeeling was ligt voor de hand. Aanvankelijk beperkte
men zich hier tot het uitvoeren van kamermuziek, juist
dat werk waarin we den Cantor zoo groot en zoo verscheiden vinden. Edoch, langzamerhand wordt naar
middelen uitgezien om de groote orchestrale- en vocale
werken uit te • voeren. Eene executie van hetDomkoor
-

-

-

uit Berlijn in de Groote - kerk was daarvan het begin.

,Het gevolg was dat in de toekomst dé concerten gegeven werden door het inmiddels gestichte Concertgebouw-orkest van Amsterdam, zooals het tot op heden
nog is, terwijl nu ook jaarlijks er. een paar gespeeld
worden door het Residentieorkest. Maar de tijd heeft
veel van de eerste opzet der vereeniging doen wijzigen.
Van lieverlede is de naam Bach op het programma ingenomen door andere componisten, zoodat er wel eens
'kwaadwillig gezegd wordt dat men op de Bach-vereeniging alle componisten hoort, uitgenomen Bach. Nu
zoo erg is het wel niet,. maar haar . speciaal karakter
van propagandagenootschap heeft zij sinds lang vertoren, en dat is m. i. niet zoozeer te betreuren, nu
-de groote meester toch erkend en gevierd is ; wij dienen
toch in de eerste plaats met de levenden te leven en
-ons te laven aan alle goede kunst die in eiken tijd
en onder eiken hemel een eigen geluid : heeft.
Toch lag het voor de hand dat de jubelviering
zou gepaard gaan met eene Bachuitvoering. Ik heb het
-

-
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voorrecht gehad deze bij . te wonen, een ganschen avond
de hemelsche muziek -met hare karakteristieke rythmen
te hooren deinen, en mijn hart en gemoed te warmens
aan de breede en zangerige cantabiles. .0 die melodie
van Bach ! ze heeft niets noodig ter onderstemming
dan een eenvoudige continuo-bas, - maar ' hoe rijk, hoe:
edel, hoe zielvol en hoe kuisch !
Het muziekfeest werd verder . aangevuld door de
derde symphonie van Mahler en tot. slot --- den derden
dag de eerste en de negende symphonie van Beethoven onder leiding van Mengelberg. met het Concertgebouw-orkest en -het Toonkunstkoor van Amsterdam.
. Het werk van den dapperen pionnier Bastiaans heeft.
voor Nederland goede vruchten gedragen en zijne- nagedachtenis blijft steeds vereenigd met den naam van
den meester naar welke hij zijne landgenoten leerde
luisteren.
Bastiaans overleed in 1875 ; zijn grafsteen draagt
in notenschrift den naam Bach als eene dankbare getuigenis van zijne . vereering en zijn heilzaam streven
voor de eeuwige kunst van den grooten meester, die
volgens Beethoven niet « Bach » maar « Meer » had
moeten heeten.
Naschrift. Gezien dit artikel reeds voor • een
vorig nummer bestemd was, lijken mij eenige woorden.
ter aanvulling noodzakelijk, te meer daar de bovengenoemde nieuwe « Nederlandsche Bachvereeniging >
intusschen hare eerste uitvoering heeft gegeven. Deze
had plaats op Goeden Vrijdag te Naarden in de Groote.
Kerk, die terecht om hare uitstekende accoustische eigenschappen beroemd is. Gegeven werd de MattháusPassie, en wel in voorwaarden die het ideaal van iederen
Bach-vereerder zeer nabij komt. Van beteekenis is het:
feit dat bij deze executie gebroken werd met de orato-.
rium-opvatting, waartoe de concertcultuur nu bijna honderd jaar lang, dit. zuiver kerkelijk werk verwezen had..
Niet alleen werd de quaestie . van tijd en plaats hier
opgelost, maar ook werd eene ernstige poging gedaan
om in verhouding van koren en orkest, in de medewer-.
king van organist en. cembalist, de Bach-intenties dicht
te benaderen.
Voor den leider, Joh. Schoonderbeek, beteekent
deze prestatie een groot succes, en zet zij een belangrijke mijlpaal in het levenswerk van dezen Bach-dirigent,
-

-
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dat in consequent doorgevoerde lijn naar eene zuivere
:opvatting van de.: Bacli=interpretatie leidt. Hierbij is nog
te vermelden dat Schoonderbeek sinds 1909 jaarlijks
in Den Haag met de Kon. Zangvereeniging « Excelsior »
eeené kerkelijke Mattháus-Passie-uitvoering geeft op den
Dinsdag van de Goede Week.
Ook te Haarlem werd reeds eenmaal, (jaren gele-den) de kerkelijke uitvoering toegepast, eveneens dit
.jaar te Zaandam, en ook Rotterdam gaf ze herhaalde
malen. .
Maar deze Naarder uitvoering op -den grooten Lijdensdag - luidt eene periode van den Bach-cultus in,
die Nederland nader tot den geest van den grooten
Cantor zal brengen.
-

JOS. , DE KLERK:
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Alle straten van het absurde heeft hij afgeketst. Men
noemde hem Don Quichotte, de Vernieler; de Schelder.
V óór den oorlog gaf hij een autobiographisch' roman uit,
een soort biecht : Un uomo finito. De crisis, waaruit Papini als katholiek te voorschijn trad, was begonnen.
De Storia di Cristo is niet een werk van wetenschap.,
maar een kunstwerk, en een werk van stichting, lijk Papini trouwens luid verkondigt. Het is een reeks van kleine gestyleerde opstellen, naar het rhetorische toe. Want
Papini is van meening dat men te veel kwaad gezegd"
heeft van de welsprekendheid. Uit deze enkele bladzij-den, die ik tot genoegen van den Vlaamschen lezer vertaalde, kan men den stijl opmaken van dezen. bitterera
Onrustige. . Frans D' HAE SE,
DE STAL.
Jesus is geboren in een Stal.
Een Stal, een echte Stal, is niet de blijde lichte portiek, die voor den Zoon van David opgericht werd door
de christelijke schilders, als beschaamd. erover .dat hun-

God in de ellende gelegen had en de vuilnis. En het is.
evenmin het plaasteren- Kribbetje dat de fantasie, een.
banketbakkersfantasie,uitgevonden heeft .in de moderne
tijden ; het heldere vriendelijke Stalletje, gracielij k van
kleur, met de kraaknette krib, het verrukte Ezelken en
.den rouwmoedigen Os en boven ' op het dak de Engelen
met de wimpelende festoenen beiderzijds van het afdak
de lieve plaasterbeeldjes van de Koningen met hun mantels en van de Herders met hun kaproenen, kniebuigend..
Dit kan de droom zijn der novicen, de weelde der pastoors, het speelgoed der kinderen, het « voorspelde toevluchtsoord » van Alessandro Manzoni, het is zeker niet
de Stal waar Jesus werd geboren.
Een Stal, een echte Stal, is het Huis der Dieren, het
gevang der Dieren die werken 'voor den Mensch. De
oude, de arme Stal van de landen der Oudheid, van de
landen der armoede, van " het land van Jesus is niet de
Portiek met pilasters en kapiteelen, noch de wetenschap-
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gelijke Stal van de rijken van heden of het sierlijke. Stalletje van de Kerstvigilie. De 'Stal bestaat maar uit vier.
grove wanden, een vuilen vloer, een dak van balken en
pannen. De echte Stal is donker, vuil, stinkend ; enkel de
-krib waarin de meester het hooi en de havér bereidt, is er
zindelijk.
De lenteweiden, nersch in den" zuiveren uchtend,kabbelende onder des bries, de zonnige,; vochtige, geurige
weiden werden gemaaid : gevallen onder de zeis het
groene gras,de hooge fijne loonveren : gesneden de schobne groot-opene. bloemen : de witte, de. roode, de gele, de
"hemelsblauwe. Alles welkte, verdroogde, kreeg de bleeke
eentonige kleur van het . hooi. De assen haalden hruiswaarts het doode hulsel van bloemen- en hooimaand.
Dit -gras en die bloemen, dit drooggewordéne gras,
die bloemen die aldoor geuren zijn thans in de . Kribbe
daar voor den honger der Slaven van den Mensch. De
Dieren vreten het traag met hun grooté zwarte lippen en
later keert, op het strooisel dat dient tot rustbed, de
bloemige weide, in nattig mest veranderd, terug naar het
licht. .
Dit is de echte Stal waar Jesus werd gebaard. Het
vuilste . oord der wereld was de eerste kamer van den
eenigen- Zuivere onder de uit de vrouw geborenen. De
-

Zoon des Menschen, die moest worden verslonden door

de Dieren, die Menschen heeten, had 'tot eerste wieg de
krib waaruit de Beesten kauwden de wonderbare bloemen der Lente.
Niet bij toeval werd Jesus in een Stal geboren. Is de
`wereld misschien geen onmetelijke Stal waar de menschen vreten en uitwerpen ? Veranderen ze misschien
niet de schoonste, de zuiverste, de góddelij kste dingen,
-door een helsche alchimie, in uitwerpselen ? Dan strekken ze zich (uit op bergen van mest en: noemen dit « genieten van het leven >.
Op aarde, vunzige zwijnenstal waar tooi noch reukwerk den drek kunnen verbergen, is verschenen op een
nacht Jesus, gebaard door een vlekkelooze Maagd, met
niets gewapend dan met Onschuld. .
-

DE OS EN DE EZEL.
De eersten die Jesus aanbaden waren dieren, geen
nnenschen.
Onder de menschen zocht hij de eenvoudigen, onder
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de : eenvoudigen de kinderen eenvoudiger dan de kinderen en zachtmoediger, de huisdieren ontvingen hem
liefdevol. Hoe nederig gok, . hoewel .dienaars .van
wezens zwakker en wreeder _ dan . zij, hadden de Ezel
.I de Os de menigten voor . zich den knie zien buigen.
Het volk van Jesus, het volk van . Javeh, het heilige volk
..dat Javeh had bevrijd uit Egypte's dienstbaarheid, het
volk dat de Herder alleen had gelaten in de woestijn om
te stijgen en te spreken met den Eeuwige, had Aaron er. toe gedwongen hun een Gouden Os te maken ten einde
hem te aanbidden.. .
In Griekenland. was de Ezel . toegewijd aan Ares,
aan Dionisios, aan Apollo Iperboreus. De profeet
B
werd gered door de woorden van de Ezelin, wijzer
:dan. de wijze ; Ochos, koning van Perzië, plaatste een
Ezel in den tempel van Fta en liet hem. aanbidden.
Enkele j aren vóór de geboorte van Christus ont-•
moeite zijn toekomstige meester, . Octavianus, op deir
vóóravond van den slag van Actium afdalende naar zijnvloot, een, ezeldrijver met zijn ezel. Het» dier heette Nikoon, d. i. Zeger, en na den slag liet de imperator een
bronzen ezel oprichten in den herdenkingstempel der
.zege. Koningen . en Volken hadden zich tot nog toe gebogen voor de Ossen en de Ezels. Ze waren de Koningen
der Aarde, de volken van wie de voorliefde ging tot de
Stof. Jesus echter. Werd niet geboren om over de Aarde,
. te heerschen noch om de. Stof te beminnen. Met hem zal
eindigen de aanbidding van het Beest, de zwakheid van
Aaron, de bij geloovigheid . van Augustus. De Beesten van
Jerusalem zullen hem ter dood brengen, maar intusschen
verwarmen hem deze van Bethleem met hun aderring.
Wanneer Jezus voor het laatste Paaschfeest zal komen
naar de stad van den Dood, zal hij een ezel berijden. Hij
echter is grootei profeet dan Balaam, hij gekomen om.
alle menschen te redden, en niet de Hebreeuwen alleen,
en hij- zal zich van zijn weg niet afwenden, al zullen ook
tegen hem al de muilezels van Jerusalem balken.
,

-

.

.

DE HERDERS.
Na de Dieren de Hoeders der Dieren. Ook indien
de Engel de" groote Geboorte niet hadde geboodschapt,
nog zouden zij naar den Stal toegeloopen zijn " om den:
Zoon te zien van de Vreemde. .
De Herders' leven bijna altijd een" naam en afgezón-
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clerd. Zij weten niets van de verre • wereld *en • van
feesten der Aarde. Elke gebeurtenis, hoe klein ook, die
zich voordoet in hun ' nabijheid, beroert hen. Zij waakten
bij de kudden in den langen nacht der zonnewende, toen
zij getroffen werden door het licht en door de woorden
van den Engel. .
En pas onderscheidden zij, in .het luttele licht van
den Stal, eene jon'ge schoone Vrouw;. i-n zwijgende be^
schouwing van. haren zoon, en zagen - zij het kerstkindje
met • zijn pas ontloken pogen, dit roode en teedere
vleesch, dien mond die nog niet had gegeten, of hun hart
werd week. Een geboorte, de geboorte van een nieuwen
mensch, een ziel die zich sedert enkele oogenbiikken heeft
belichaamd en lijden komt met de andere zielen, is stééds
een wonder zoo pijnlijk, dat ook de eenvoudigen, 'die het
niet vatten, medelijden voelen rijzen. En deze boorling
was, voor deze geboodschapten, geen onbekende,- geen
kind lijk alle anderen, maar het door hun lijdende volk
sedert duizend jaren verwachte.
De Herders schonken het weinige dat zij hadden,
dit weinige dat nochtans zooveel is als het gegeven wordt
met liefde ; zij brachten de blanke giften van het her`
dersbe'd.rijf : de melk, de kaas, de wol, het lam. Ook nog
heden, in onze bergen, waar langzaam de laatste overblij fselen der gastvrijheid en 'der broederlijkheid wegsterven, heeft de echtvrouw pas gebaard of de zusters,
de vrouwen, de dochters der herders -komen toegeloópen.
En geen enkelé met ledige handen : de Bene heeft twee
paar eieren nog lauw van den nest, een andere een kruik
versch gemolkene melk, een derde een kaasbolletje ternauwernood omkorst, nog een andere een kip om soep te
bereiden voor de kraamvráuw. Een nieuw wezen is . ter.
wereld verschenen en heeft zijn geween begonnen : de
buren, als om de moeder te troosten, brengen hun giften.
De Herders • der Oudheid waren arm en misprezen
'de armen niet, zij waren eenvoudig als kinderen en verheugden zich in het aanschouwen van kinderen. Zij waren geboren uit een volk verwekt door den Herder van
Ur, bevrijd door den Herder van Madian. Herders waren hun eerste Koningen geweest : Saul en David, Herders van kudden alvorens te worden - Herders van stammen. Maar de Herders van Bethleem, « aan de harde wereld onbekend », waren niet hoogmoedig. Een Arme
was onder hen geboren en zij aanschouwden hem met
liefde en reikten hem met liefde deze arme rijkdommen.
-

-

-

-
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-Zij wisten dat dit Kind, uit Armen -ebbren in de Armoede, als Eenvoudige geboren in den Eenvoud, uit volks-menschen geboren te midden van het volk, de vrijkooper
zou geweest zijn van de Nederigen -- van déze menschen van « goeden wil », over wie de Engel den vrede
had verkondigd.
Oók de Miskende . Koning, de wrereldomzwerver
Odusseus, werd door niemand met meer vreugde . onthaald dan door den Herder Eumeos in zijn Stal. Maar
Odusseus kwam naar Ithaka om wraak te oefenen, keerde huiswaarts om zijn vijanden neer te slaan. Jesus, integendeel, werd geboren om de Wraak te veroordeelen,
om de Vergiffenis aan de vijanden op te leggen. En de
liefde der Herders van Bethleem heeft de god-vruchtige
gastvrijheid doen vergeten van den zwijnenhoeder van
Ithaka.
DE DRIE MAGIERS.

-

. Enkele dagen later kwamen drie Magiërs van uit
Chaldea en knielden vóór Jesus.
Ze kwamen van Ecbatan misschien, misschien van
de boorden der Kaspische Zee.... Schrijlings gezeten op
hun kameelent de puilende zakken" aan de zadels, hadden zij de Tigris en de Eufraat- doorwaad, de groote
woestijn der Nomaden doorsneden, waren zij getogen
langs de boorden der Doode Zee. Een nieuwe ster — gelijk aan de staartster die af en toe in den hemel verschijnt
om de geboorte van, een Profeet aan te kondigen of den
dood van een Caesar had hen geleid tot in Judea. Ze
waren gekomen om een Koning te aanbidden en ze
vonden een slecht ingebunselden Zuigeling, verborgen
in een Stal.
Bijna duizend jaren te voren was een Koningin uit
het • Oosten als pelgrim gekomen in Judea en ook zij had.
geschenken medegebracht : goud- en reukwerk en edelgesteente. Maar zij had een grootera Koning gevonden op
den troon, den grootsten Koning die ooit geheerscht heeft
in jertisale"m., en van hem had zij geleerd wat niemand
haar ooit had kunnen onderwijzen.
De Magiërs, integendeel, die wijzer_ geloofden te
- zijn dan de Koningen, hadden een. Kind gevonden, pas
enkele dagen geboren, een Kind dat noch vragen. noch
antv^roorden kon, een Kind dat, groot geworden, de schatten der Stof en de wetenschap der Stof zou hebben versmaad. .
-

.

-
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De Magiërs . waren geen Koningen, maar in Medië
en in Perzië waren zij meesters der Koningen. De Koningen heerschten over de Volken. maar de Magiërs leid
den -de Koningen. Slachtofferaars, Verklaarders van
Drooinen, Profeten en Hofmeiers,. konden alleen zij in
verbinding treden met Ahura Mazda,. den" Gronden God
zij alleen kenden de Toekomst . en het Lot. Eigenhandig
doodden zij de Dieren, vijanden van den Mensch en van
de Oogsten : de slangen, het schadelijk gedierte, het onheilspellende gevogelte. Zij reinigden de zielen en de velden : geen offer werd door .Oiod aanvaard tenzij door
hun handen gebracht, geen koning zou oorlog - hebben
gevoerd zonder hen te hebben aanhoord. Zij bezaten de
geheimen dier Aarde en.deze des Hemels ; zij hadden den
voorrang op heel hun volk- in den naam van de Wetenschap% en van den, Godsdienst. Te . midden een volk dat
leefde voor de Stof vertegenwoordigden zij het deel van
den Geest.
Het was rechtvaardig dus dat zij kwamen nederbuigen voor Jesus. Na de Dieren, die de Natuur zijn, na de
Herders die' het Volk zijn, knielt deze derde Mogendheid
het Weten voor de Krib van Bethleem. De oude
priesterlijke caste van het Oosten onderwerpt zich aan
den nieuwen Heer die zijn verkondigers zal uitzenden
naar het Westen ; de Wijzen - knielen vóór hem die de
Wetenschap der Woorden en der Getallen zal onderwerpen aan de nieuwe 'Wijsheid der Liefde.
. De Magiërs te Bethleem beduiden de Oude Godswetenschap die de definitieve openbaring erkent, de Wetenschap die zich deemoedigt vóór_ de Onschuld, de
Rijkdom die zich neerwerpt aan de voeten der Armoede.
Zij bieden Jesus dit goud aan dat Jesus met de
voeten treden zal ;. ze offeren het niet omdat Maria, de
arme, het zou kunnen behoeven voor de reis maar om
vóór den tijd gehoor te geven aan de raden van het
Evangelie : verkoop wat gij bezit en geef het den arme.
Ze offeren den Wierook, niet olm den stank van den Stal
te verdrijven maar omdat hun liturgiën weldra eindigere
gaan en zij rook noch reuk noodig zullen hebben
voor hun altaren. Ze: offeren de Myrrhe die dient tot balseming der Dooden omdat ze weten .dat dit Kind zal
sterven als jongeling en dat de Moeder, die thans glimlacht, reukwerk zal noodig hebben om het Lijk te balsemen.
.
Geknield, in hun weelderige mantels koninklijk en
-
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priesterlijk gehuld, op het stroo van den .stal, . offeren. zij,
de Vermogenden, de Wetenden, de : 'wichelaars, ook
zichzelf als panden van de gehoorzaarnhéid der wereld.
Jesus heeft thans ontvangen. alle huldenofferanden
waarop :hij recht had. Pas zijn de Magiërs afgereisd of
de .:vervolgingen van hen- die - hem haten zullen tot — der
dood, - beginnen.
OCTAVIANUS... . . .
Toen Christus op de Aarde verscheen heerschten de
-misdadigers, oppermachtig ,over de Aarde. Hij . werd geboren als onderdaan van twee Meesters de eene, sterker. en. verwijderd, te- Rome ; de andere, schandelijker befaamd • en.. dichtbij, in Judea. Een avontuurlijke en fortuinlijke Rekel had, ten koste van moorderijen, het Itn.
perium gestolen ; een andere avontuurlijke en fortuinlij
ke Rekel, had ten koste van moorderijen, het koninkrijk
van David gestolen en van Salomon.
: -Beiden waren omhoog gekomen.' langs kwade_ en
onwettige wegen ; door burgeroorlog, verraad, wreedheid- en moorden heen : zij waren geboren om zich te°
verstaan ; ze waren, -feitelijk, vrienden en medeplichtigen
voor • záover het vasalschap van den ondergeschikten
Misdadiger tegenover den voornaamsten Misdadiger het
toeliet.
De zoon van den woekeraar van " Velletri, Octavianu.s, ,had zich laf getoond in den oorlog, wraakgierig . in
. de zege, verraderlijk in de vriendschap, wreedaardig .in
de vergëlding. Aan een veroordeelde die hem ten minste
een graf vraagde antwoordde hij : Dat is zaak der gieren. Tot de uitgemoorde Perugijnen die smeekten om
genade schreeuwde hij : morien.dum esse ! Den pretor
P. Gállius wilde hij, enkel op een vermoeden, de oogen
uitrukken alvorens hem te laten onthalzen.. Toen hij bezit
had genomen van het Imperium, zijn vijanden verslagen
en verstrooid, alle • magistraturen en alle machten bekomen, zette hij de mom 'op der zachtmoedigheid en van
de jongelingsondejugden was hem enkel de ontucht overgebleven. • Men vertelde • dat hij in zijn jonge jaren tot
tweemaal toe zijn maagdons had verkocht : de eerste
reaal aan Cxsar,de tweede,in Spanje,aán Irzius voor driehonderd duizend sestercén. Thans verlustigde . h-ij zich
huwelijken met
in veelvuldige echtscheidingen, in nieuwe
vrouwen die hij overmaakte aan zijn vrienden;in -bijna
-
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openbare: echtbreuken en in het spelen der comedie van
•hêrsteller der eerbaarheid.
Dat afzichtelijk en ziekelijk mensch was de ' mees'ter van het westen bij de geboorte van. Jesus en hij kwam.
nooit te weten dat deze was geboren die, eindelijk, moest
-ontbinden wat hij had opgericht. Voor hem volstond de
makkelijke filosofie van den kleinen, dikken, letterdief
Horatius : laten wij van den dag van heden genieten, van
den wijn en de liefde ; de hopelooze dood wacht ons ;
.geen enkelen dag verzuimd. Vruchteloos had - de Kelt
Vergilius, de man van. te lande, de vriend van de schaduwen, van de vredige ossen en de goudene bijen, - hij,
die met Eneas afgedaald was om de verdoemden te zien
van . dén Avernus en zijn rustelooze melancholie - vloeien
liet met de muziek van het woord, vruchteloos had ,Ver:gilius, de liefdevolle, de wij dingvolle Vergilius een nieu- .
even tijd verkondigd, een nieuwe orde, een nieuw ge-.
slacht, een Rijk der Hemelen, wereldlijker en - kleurloozer
dan wat Jesus verkondigen zal, maar zoo veel edeler en
reiner toch ,dan het Rijk der Hel, dat men voorbereidde.
Vruchteloos, omdat Augustus in deze .woorden een- herderlijke fantasie had gezien en wellicht had geloofd dat
hij, de verdorven meester, van verdorvenen, de aangekondigde Heiland was, de hersteller van het rijk van Saturnus.
.Maar een voorgevoel van Jesus' geboorte, van den
waren Koning die den Koning van het Kwaad verdringen
kwam, had' misschien voor zijn dood, de grootti oostersche client van Augustus, de vazaal van Judea,. Herodes
Je Oroote.
,

-

-

-

HERODES. DE GROOTE.
Herodes was een monster : een der meest trouwelooze. 'Monsters, geweld: uit de broeihitte van de Oostersche woestijnen," die er nochtans -meer dan één hadden
voortgebracht ; vreeselij k te aanschouwen.
Hij was geen jood, geen Griek, geen Romein. Hij was een Idunleëer : een barbaar die kroop vóór Rome en
de Grieken naáapte om zich beter de heerschappij te
verzekeren over de Joden. Záón van een verrader, had
'hij den troon overweldigd op zijn meesters, op : de laatste. ongelukkige 'Asmonèëen. Om, zijn verraad te vergo
lijken huurde hij een hunner nichten. Mariamne, die hij
naderhand, op ongerechtvaardigde vermoedens, ter dood
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bracht. Het was niet zijn eerste ,misdrijf. Vroeger ' hadi
hij zijn zwager Aristobulus verraderlijk doen verdrinken;
zijn anderen zwager, Jozef en Ircanus den Tweede, laatsten heerscher van het verwonnen vorstenhuis, had hij- ter
dood veroordeeld. Niet voldaan met het terdoodbrengen
van Mariamne liet hij ook haar moeder, Alexandra, dooden .en eindelijk de zonen van -Baba, enkel wegens huii
ver verwantschap met de Asmoneëen. • Intusschen verlustigde hij zich in het levend verbranden. van Judas uit.
Sarifeus en van Matheus uit Margaloth, te zamen met
andere leidende farizeëen. Later ging hij vreezen dat dezonen, die hij gewonnen had bij Mariamne, hun moeder
zouden willen wreken en liet ze verwurgen ; den dood
nabij liet hij ook een derden zoon om het leven brengen,
Archelaus. Ontuchtig, achterdochtig, hardvochtig, gierig
naar goud en naar glorie, had hij nooit vrede, noch inzijn huis, noch in Judea, noch in zichzelf. Om zijn moorden te doen vergeten schonk hij het volk van Rome driehonderd talenten te verspillen in feesten ; hij vernederde
zich vóór Augustus opdat deze den zak. zou openhouden:
bij zijn schanddaden ' en na zijn dood liet hij den keizer
tien millioen drachmen. na en daarenboven een gouden.
schip en een zilveren voor Livia.
Deze rijkgewordene soldenier, deze half beschaafde
Arabier, trachtte zich de Hellenen en de Joden te vriend.
te maken en ze onderling te verzoenen ; hij slaagde erin,.
de ontaarde nakomelingen van Socrates te káopen, die er
te Athene toe kwamen hem een standbeeld op te richten.
de Joden echter haatten hem tot aan zijn dood. Vruchteloos liet hij Samarië heropbouwen en den Tempel van.
Jerusalem herstellen : voor hen bleef hij steeds de Heiden
en de Overweldiger.
Angstbezeten, lijk de misdadigers die 'oud worden
en lijk de nieuwe volrsten,schrikte hij op voor elk geruisch
van bladeren, voor elk beweeg van schaduwen. Bijgeloovig lijk' alle Oosterlingen, geloof hechtend .aan voortee-kens en voorzeggingen, kon hij makkelijk gelooven aan
de Drie, die van de uiteinden van" Chaldea kwamen, door
eene ster geleid naar het door hem met listen geroofde
land. Iedere mededinger naar de kroon, al bestond hij
enkel in zijn verbeelding, deed hem beven. En toen hij
van de Magiërs vernam dat een koning van Judea was
geborensprong het hart van den onrustigen barbaar op.
Toen hij de sterrenwichelaars niet zag - terugkeeren om
hem bekend te maken met de plaats waar de nieuwe af-

-

-
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sstammeling van David was verschenen gaf hij bevel al
ede kinderen ván. Bethleëm te dooden. Josephus Flavius
zwijgt over deze laatste regeeringsdaad van den Ko
-ning : maar was hij, die zijn eigen zonen had ter dood
gebracht, soms niet in staat om dezen, niet door hem
verwekt, uit te roeien ? . . .
-

DE ONNOOZELE KINDEREN.
Niemand kwam ooit het aantal te weten van hen die
,geslachtofferd weerden 'aan de vrees van Herodes. Het
was niet de eerste maal dat in Judea de zuigelingén aan
,de borst der "moeders sneefden onder het — zwaard : het
Joodsche volk zelf had, in oeroude tijden, de vijandige
.steden gekastijd met de uitmoording der grijsaards, der
echtvrouwen, der jongelingen en der kinderen : het behield enkel de maagden om. ze te maken tot slavin en bijzit. God zelf, de jaloersche Javeh, had vaak zelf het bevel tot de uitroeing gegeven en' thans paste de Idumeëer
de mosaische wet der wedervergelding toe op het volk
dat haar had aanvaard.
Wij weten niet hoe talrijk de Onnoozelen waren,maar
wij weten als we Macrobius mogen gelooven dat
onder hen zich een kindje van Herod'es bevond dat te
.Bethleëm was uitbesteed.Wie weet .of voor den ouden mo-narch, moordenaar van zijn 'vrouw en van zijn zonen,
wie weet of dit voor hem zelfs een straf was, wie weet
of hij er . zelfs onder leed, toen hem. het nieuws gewerd.
Weinig naderhand moest hij zelf, door afzichtelijke kwalen aangetast het leven laten. In levenden lijve verrotte
hij ; de wormen vraten zijn teelballen ; zijn voeten waren ontstoken, zijn adem benepen, zijn uitademing onverdraaglijk. Tot afschuw geworden voor zich zelf beproefde hij zich met een mes aan tafel te dooden en
stierf eindelijk, na aan Salome bevolen te hebben een
groot aantal gekerkerde jonge mannen ter dood te laten
brengen.
De moord op de Onnoozele Kinderen was het laatste
bedrijf van den stinkenden en met bloed bevlekten grijsaard. Dit offer van Onnoozelen rond de -wieg van een
lOnnoozele ; deze bloedofferande voor. een boorling die
zijn bloed zal geven voor de vergiffenis der schuldigen
-dit menschenoffer voor . hem die op zijn, . beurt ' zal worden- geslachtofferd, heeft een profetischen zin. Duizend
-duizenden onschuldigen zullen na zijn dood moeten sterven, enkel en alleen wegens het misdrijf, geloofd te heb-

-

-

-

-
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ben in zij•ri ' Verrijzenis : - hij - wordt geboren om - te ster.ven voor de anderen, en zie, duizendèn boorlingen sterven;
voor hem, als . om zijn geboorte • uit te - boeten. .
Er is een vreeselijk mysterie in deze bloedige offe-rande van zuiveren, in deze uitroeing van tij d=genoofen..
Ze behoorden tot het geslacht dat hem moest overleveren
en kruisigen. Maar degenen die door de soldatén van H erodes werderronttralsd, zagen dezen dag niet, zagen hun.
Heer niet ter dood brengen. Zij • redden hem met hun:
dood en zij redden zichzelf vèor altijd. Zij waren on-noozel en' zijn onnoozel gebleven in eeuwigheid. Hunvaders - en hun overgeblevéne • broeders zullen hen eens-,daags wreken maar zij zullen vergiffenis verkrijgen
« omdat zij niet weten wat zij doen ». •
.
-

-

-

-

-

-

-
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DE 'BALLINGSCHAP .IN EGYPTE.
-

-

Een christelijk, italiaansch dichter zang voor het`.
Kerstkindje dit susa nina :
-

Slaap, o hemelsch Kindeken,
slaap en wil niet weenen.
Boven uw hoofd geen windeken
waagt het maar te gieren ..

Maar de Zoon van Maria is niet vleesch geworden oin te
slapen. En laat de winden maar gieren : ze zullen hem
niet doen schrikken. • .
. Boven Siddharta verdient hij den bijnaam van Wa-.
kende. Hij zal geen slaap kunnen vinden in den Stal
waar de Ezel balkt : voorlooper van al de Ezels die opt
zijn voetspoor zullen balken ; waar de Os loeit in.afwachting dat andere Ossen spreken in zijn aanwezigheid _ ; waar de Herders ondervragen, waar de Wij-zen benedijden. Hij zal geen slaap kunnen vinden terwrij l'
het gestap nader dreunt der moordenaars door -Herodes:
gezonden. Nooit zal hij slapen tot den laatsten nacht toe
wanneer hij bezwijmen zal onder de Olijven te midden
van de lijven der ingeslapene Elf.Ook Maria kan niet slapen. Des avonds, nauw zijn de huizen van Bethleërrr
verzwonden in het donker en de eerste lichten aangesto-.
kén, vertrekt de Moeder heimelijk als een voortvluchtige,.
als een dievegge, als een vervolgde. Ze ontsteelt een leven aan denKoning ; zij redt eenhoop voor het volk ;
zij drukt aan den boezem haar jongentje, haar weelde,.
haar Ieed. .
.

-
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Zij draait af naar het Westen ; . zij • trekt door het,
oude. land van Chanaán en komt bij kleine dagreizen --=kort zijn de dagen .-- aan . den Nijl, in dit land van Mizraim, dat zoovele tranen had gekost aan haar . vaderen
.veertien eeuwen geleden. .
-. Jesus, de voortzetter van Mozes, Maar,' terzelfde.rtijd,
de Antimoses, legt in tegenovergestelde. richting den weg
af door den ' eersten Heiland betreden. De .Joden warenonder de. roede geweest der Egyptenaren ; moeilijk" be.dwonge-ne, . kv^r-alij k verdragene, mishandelde . slaven" ...De
Herder van Madian werd tot Herder van Israël -en dwars
door de woestijn heen leidde hij .het halsstarrige volk in
het zicht van den Jordaan en van . de wijngaarden - won-derbaarlijk. Het volk van Jezus "had met Abraham Chaldea verlaten en was met Jozef gekomen in Egypte ; Mo-.
zes had . hen uit Egypte. geleid naar Chanaan ; thans
keerdede grootste der Bevrijders, bedreigd, naar de•
boorden - ter!ug van den stroom, . waar de eerste Redder
was gered geworden uit de wateren en de broeders had"
gered.
Egypte, van alle schanden en heerlijkheden deroertijden teelgrond, het Afrikáansch Indië waar de gol-.
ven der geschiedenis uitvloeien kwamen in den dood ^--Pompeius en Antonius hadden onlangs nog op zijn stranden den droom van het- imperium geeindigd en het levendit wonderbaarlijke land, verwekt door. het water, geschroeid door de zon, besproeid ' door het bloed van zoo-vele verscheidene volken, -bevolkt door zoovele goden in.
Biergestalte, dit onzinnige en bovennatuurlijke land. was,
uit hoofde van contrast, het voorbestemde toevluchtsoord
van den vluchteling.
De rijkdom van Egypte lag in het slijk, in de vettige
slib die de Nijl . telkenjare uitvloeien liet over de woestij n te zamen met de kruipdieren ; het dwangdenkbeeld
van Egypte was de dood ; 'het weelderige volk van
Egypte wilde den dood niet, negeerde den dood ;
het dacht den dood te overwinnen met nabootsingen der stof, met inbalsemingen, met afbeeldingen die zijn beeldhouwers naar de lichamen
van vleesch uithouwden. De rijke, . de weelderige Egyptenaar, de zoon van het slijk; de aanbidder van
den Os en van den Cynocefaal, wilde niet sterven. Hij'
bouwde voor het tweede leven de onmetelijke doodenste,den, vol . met omwikkelde en gebalsemde mummies, met
houten en marmeren beelden en richtte pyramieden op
-

,

-
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boven zijn lijken opdat het slijk der.steenen ze. vrij waren
zou tegen de vernieling.
Jesus zal, wanneer hij zal kunnen spreken, uitspraak
doen tegen Egypte ; Egypte, dat niet enkel ligt aan de
boorden van den Nijl,. Egypte dat nog niet verdwenen is
van het aanschijn der aarde samen met.. haar koningen,
`haar sperwers en haar slangen.Christus zal het afdoend
en eeuwig antwoord geven àp de ontzetting der Egyptenaren.Hij zal den rijkdom veroordeelen die voortkomt uit
'het slijk et tot het slijk terugkeert, en alle afgoden der
gebuikte oeverbewoners van den Nijl ; en hij zal den
dood verwinnen zonder gebeeldhouwde kisten, zonder
koninklijke begrafenisplaatsen, zonder standbeelden van
graniet en basalt. Hij zal den dood_ verwinnen door te
leeren dat de zonde vraatgieriger is dan de wormen en
-dat de zuiverheid van geest de eenige balsem is die bevrij dt van het bederf. . ..
De aanbidders van het Slijk en van • het Dier, de
dienaren van den Rijkdom en van het Beest, zullen zich
niet kunnen redden. Hun graven, zij wezen ook hoog als
bergen, versierd als de kemenaden . van koninginnen,
blank en net van buiten als de graven der, Fariseën, zij
zullen niets bewaren dan Asch, modder dat van plaats
verandert lijk de krengen der 'Dieren. Men verwint den
dood niet door in steen of in hout het leven na te bootsen : de steen brokkelt weg en wordt tot stof, het hout
-

-

-

verrot en wordt tot stof en beiden zijn slijk, eeuwig
-slijk. (1).
-

rî

(I) De Storia di Cristo is uitgegeven bij Vallecchi, Via Ri•casoli, Firenze. Het boek kost 17 lire.

ZONSONDERGANGEN
1. Op Goede Vrijdag.
Er is iets droefs op de aarde gebeurd
De zon is nog niet onder en kleurt
De toppen der aarde met vreemde verven
De dag kan niet sterven...
Er is iets droefs op de aarde gebeurd
Hoor ! door de straat van een verre steé,
Over de golf van een groote zee
Wordt een traag gezang traag voortgedragen
En een trom geslagen...
En de avond, en de echo tromt mee.
Aan een dor hout bloedt een arm hart dood
Boven een stad, hangt een bleek lijk bloot
Met 't aanschijn voorover gebogen...
De zon heeft bloed in de oogen .!
Aan een dor hout bloedt een arm hart dood.
Over de aarde en. over ons huis
Ligt de schaduw van een zwart kruis

En met roode gelaten staan kille kijkers
Naar een lijk aan vier spijkers...
Over de aarde en over ons huis- !
-

Er is iets droefs op de aarde gebeurd
-

s

Het voorhang is voor mijn ziel gescheurd
En ik kan mijn oogen, die rood zijn, niet wenden
Van zooveel aardsche ellende...
0, er is iets droefs op de aarde gebeurd
II. Op Paaschzaterdag.
Wat wonder gebeurt er daar achter
de duinen der aarde... schouw
hoe is nu alles veel mooier, veel zachter
en leeft van gestalten dat diepe blauw
van dien eindloozen hemel !
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Gouden herauten rijzen
half schaduw, ' half luister
omhoog aan de toppen der ' duinen,
die met stille, stralende bazuinen
den vallenden . nacht inwijzen
en 't dalende duister.....
Luister !...
tusschein aarde en hemel beiden,
dreunt rustig en groot
met de zon in het hemelwijde
en 'purpere dal van haar schoot,
de zee en haar getijde !
En in de trillende, hooge
.•
vensterbogen
.
van den grooten glanzenden hemel,
zien onze zacht-verklaarde oogen,
bewogen, -één wonder en één gewemel, -langs gouden trappen •
de steile witte gestalten stappen :
de Heiligen der Aarde.
Voorop in het . blanke gewaad,-als een paaschbloem op een weiland,
gaat met verheugd gelaat
aan de zijde zijner- Moeder, de Heiland
en één ruitje, diep in -- het loover •
als een dauwdrop klein neergehangen,
houdt zijn zuivere toover
...
met één enkele tintel gevangen...
en gaat niet . over !
En onder en om Hem duiken
omhoog en ontluiken,
uit klare gouden afgronden,
als bloemen, die kleur bij de -zon vonden,
de Engelen : lieflijke lente !
Die beuren klare instrumenten,
bloemen en wolkende vazen
wier geurige dampen verwazeri
om het zonnestralend blauw eiland,
waarop aan de- »zij' Zijner Moeder, de Heiland
staat, als een bloem blank op- een weiland !
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En almaar stijgen scharen bij scharen
heiligen, maagden en martelaren
en met het- orgel der zee mee en haar statig getijde •
op wier rythmus zij . voortschrijden
ruischt een zacht-lachende psalm meê,
zingt een eeuwig, ademloos « Ave >
uit over de aarde...
;

Tot, al die schoonheid verdwenen,
de laatste druppelen goud in zee veeenen
en het licht henen -- . •
eind'loos de raatzwarte nacht, stout
en zwijgend de wacht houdt
op de toppen der aarde !
III.
Dien avond, dat over het koren
De weerschijn der zon lag te gloren...
Een vogel steeg op uit de voren
En vloog in den avond verloren.
Ver klonk een sip-simpel wijsje
Dat kwam uit een diepe weide,
Waaruit een tenger klein meisje
Een koe moe naar stal leidde.
Er was geur van witte seringen
In de lucht en van lentebloemen
En de wind deed het koren zingen
En de boekweit zoemen.
En op den drempel van een gebouwtje,
Stond, zich aan wit licht lavend,
Met haar kind op den arm een vrouwtje
En fluisterde : < vredige avond ' » -11 est des jours...

Het regent al den ganschen dag
En tikkelt op de ruiten
En kon ik voor dat droef gewag
Maar tiaar hart en ooren sluiten...
Het regent al den ganschen -dag.
Hierbinnen en daarbuiten.
,
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De vlierboom kan zijn slappe sier
Van bloeisels niet meer dragen,
En kwam maar even door een 'kier
Eén luttel straaltje dagen
Mijn arme hart had al plezier...
Maar 't wil vandaag niet dagen.
En tuur ik, al om zonlicht uit...
Of redding aan komt gloren,
Het tikt en tikkelt op de ruit
.

•

En - ritselt aan mijn ooren.
En daar is niets dan dat geluid --En anders niets, te hooren !Nu» blijkt mijn ziel die Blancefloer
Die woonde in een toren,
En mocht zij maar in woud en eimoer
Den horen klinken hooren...
Helaas ! --- il est, o Jammés, des jours
oir l'ame est triste... encore.
•

Tilburg.

. J.C. - SCHREIJRS, m. S. C.

NOG EENS OVER DE KOLLEWI jN..ZAAG.
De tegenstanders . van" de Vereenvoudigde Spelling
in België zijn ongetwijfeld zeer talrijk, maar hunne
houding is veelal passief. Velen onder hen schijnen te
vreezen voor achterlijk, voor onwetenschappelijk, voor
ik weet niet wat door te gaan als ze oprecht" voor hunne
overtuiging uitkomen. Om die klasse van eenigszins
kleinzielige geloovigen een .hart . onder den riem te
steken was mijn artikel « Na het Congres te Mechelen »
geschreven. Misschien zullen enkele twijfelmoedigen met
voldoening vernomen hebben dat óok taalgeleerden met
een gerust geweten de oude spelling • blijven gebruiken.
en verdedigen. Maar mijn doel was 'niet Kollewijners
te overtuigen. Aanhangers dier « gevreesde sekte »,
zooals Prof. De Vooys ironisch maar zeer juist
schrijft, zijn als de meeste sectarissen niet te bekeeren.
Zij zijn immers in het bezit van den Steen der Wijzen ;
en die werkt onfeilbaar. Op de Hollandsche school zal
hij de noodige « verfrissching » brengen ; in Zuid-.
Nederland moet de Vereenvoudigde Spelling ons eene
algemeens beschaafde omgangstaal bezorgen.
Om het naïef optimisme van zulke aprioristische
beschouwingen zou ik als taalkundige enkel moeten
glimlachen (1) ; als Vlaming echter kan ik voor de
practische gevolgen van de invoering "ten onzent van
de Noord-Nederlandsche schrijftaalverwarring niet onverschillig blijven.
De eerste voorwaarde om bij een zieke de rol van
geneesheer te vervullen, is dat men den patiënt toch
kenne. Welnu de toepassers .der Kollewijnsche panacea
geven zulke blijken van onkunde onzer Zuid-Nederlandsche toestanden dat men elk "vertrouwen in hunne bevoegdheid moet verliezen. De diepe kloof tussch.en
schrijf- en spreektaal, die wij dagelijks waarnemen en
-

•

-

(1) Dat ik mijn Hollandschen collega even goed op de vinngers zou kunnen tikken als hij het mij doet, zal iedereen inzien die maar aan de veelvuldige beteeknissen van het woord
« spelling » denkt : over dien éénen kam worden eigenaardig
beden van de -uitspraak, van de vormleer, van de syntaxis, van
de stylistiek geschoren. -- Maar dat doet niets ter zake. Critische lezers zullen van hunne« draaiing » wel bekomen.
-
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betreuren, heet bij hen « doctrinaire scheiding » ; het
feit dat ieder Vlaming een dialectspreker en -kenner is,
is hun blijkbaar verborgen : hoe zou De Vooys mij anders de voor een deel althans verkeerd begrepen
getuigenissen van « dialectkenners » als Kan. A. Joos
en Vercoulli.e tegenwerpen ? Menschen die in het diepste
van hun' gemoed even Brabantsch voelen als Kan. Muyldermans worden gewoonweg tot Noord-Nederlandschbeschaafd-sprekenden herschapen, ' enkel om het oppervlakkig Hollándsch vernisje dat ze bij congressen aan
hun spreken weten . te geven, enz., enz. Maar waar
ik -verstomd voor stond, dat was het volgende zinnetje :
« Mansion 'kon in 1913 niet- voorzien hoe snel binnen
tien jaar de ommekeer zich zou voltrekken ». Meent
De Vooys werkelijk dat een ommekeer ten goede • zich
in de Vlaamsche Beweging , heeft voltrokken ? Onze
vrienden uit het Noorden schijnen maar altijd nog te
gelooven dat • er bij ons Vlaamsch-sprekende leidende
standen zijn, die aan de rest van het volk de wet
zouden voorschrijven. Maar dat is niet zoo : de kleine
groep der bewuste flaminganten oefent weinig directen
invloed op het gros der bevolking 'en in de meeste
steden verdwijnt het burger-dialect onder den invloed
der verfransching.
Men moet er Zich dus rekenschap van geven dat
°de beslissende invloed in den Vlaamschen strijd niet
-

.

-door de leiders, maar door de « kleurlooze middelstof »

zal geoefend worden. De • aanhankelijkheid aan de moedertaal bij de massa is de eenige troefkaart waarmee
we kans - hebben het spel te winnen. Zal die gehechtheid grooter worden als de schrijfvorm van de taal voor
den man uit het volk nog verder afwijkt van zijn moederwoord ? Waarvoor zal hij meer liefde hebben,
want liefde is de naam van.. het gevoel waarmee de
mensch zijne moedertaal aanhangt -- voor eene taal
-die hem kwetst door het dooreenhaspelen van de ge.slachten, door het voorschrijven van onnatuurlijke woor-den (mooi, tuin, station, e. a.) • van hem onbekende
woordvormen (je, jij, jou, u) die hem dus in menig
-opzicht vreemd is ; ofwel voor de traditioneele schrijftaal van De Vries en Te Winkel die op alle wezenlijke
°punten met den historischen gang ook van het ZuidNederlandsch rekening houdt ? ; • Het Kollewijnsch in
.België ingevoerd verbreedt de kloof tusschen dialect
.en schrijftaal, geeft den vijanden van het Vlaamsch een
-
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-wapen in de hand, breekt de frontseenheid van de
'Vlaamsche strijders. Daarom kan ik niet anders dan te,gen zulk gevaar Waarschuwen. Professoren op hun leerstoel of daarbuiten mogen nagaan Welke de « norm »
moet zijn van Bene toekomstige Vlaamsche omgangs.taal, de taalontwikkeling stoort zich aan hunne uitspraken: niet. Hadden linguisten omstreeks 1800 de taalkaart
van Europa opgemaakt voor 1900, die zou er zeker
"zeer verschillend uitgezien hebben van hetgeen - wij nu
.kennen. Het is dus • ijdel • het Hollandsch Beschaafd als
« norm » bij ons . te willen voorschrijven onder voorwendsel dat het de eenheid in de toekomst zal brengen.
Van de toekomst weet de geleerdste van ons niets.
Van waar komt dan eens cie eenheid ? « Welke deus
.ex machina brengt eenheid in die levende spreektaal ? »
vraagt De Vooys. Antwoord : geen van ons - die het
weet. Maar dit weet ik wèl. Als morgen dé reeds in
_zoovele partijen, bonden, fracties, kapellekens en secten
verdeelde Vlamingen, zich verder op elke school, college,
..seminarie, klooster. en debating-club in Kollewijners en
..Anti-Kollewijners zullen gaan verdeelgin, dan - zal de
Vlaamsche Beweging weer een stap achteruit gedaan
:hebben. .
-

JOSEPH MANSION.

TUSSENDEKS.
Drie ouderwetse versleten tassen, staan midden op*.
de betonnen vloer van de grote wachtzaal. Een oud:
mannetje, sjofel in de kleren, stapt met kIeine pasjes bij
die tassen heen en weer. Hij fronst telkens de w:enkbrau-wen en blaast daarbij met de lippen, of hij de hitte van
een te warnee dag van zich wil houden. Een scheve stalen
bril hangt op een kromme zon-gebrande neus ; over zijn
bril heen ziet hij naar de mensen, die verspreid zitten 'op.
de lange loodgrijze banken tegen de muren : ernstig, met
rimpels op het voorhoofd.
Iets hulpeloos is Over hem, iets links als van eennooit-gereisd-hebbend-man-op-jaren.
In de grauwe wachtzaal huivert een beklemde stem--.
znhing. Hier en daar huilt een kind, vrouwen met schuinsgehouden hoofd zitten groot-oogig te staren, een zakdoekvoor den mond - ; mannen. met- . zware stemmen kuchen .
telkens en blazen de rook van :.hun pijpen onrustig.
Er klinkt geen opgewekt woord. Met bange nieuws-gierigheid zien allen naar de deur, wanneer die opengaat,
en een reiziger moeilik-koffer-slepend binnenkomt. . Dat.
duurt zó, heel de morgen, uren lang, afmattend en nerveus... totdat op eenmaal de deur openzwaait met een.
verrassend geluid :
« Al-è-boort ! »
De man, die dit roept, kauwt vinnig op iets, spuugt
zi^ -waarts uit, steekt de linkerhand hoog op en draait.
ons de rug. Gerept grijpt eenieder naar zijn bagage. en_
een kleine opdringerige schaar volgt de man: Wij gaan
als in een doolhof, zwijgend, achter elkaar. Steeds die-per dalen we af we komen langs poetsende bedienden,
we gaan door gangen als door nauwte stegen en bereiken
dragensmoe aan het eind van een laan-lange korridooreen hofmeester.
Hij staat daar, . die hofmeester : zwaar en geweldig
met een onbenullig klein petje op het hoofd. Hij staat
daar, wel zeven voet hóog, maar merkbaar zwak op de
beenen als weleer. Nabuchodonosors leemvoetig visioen
groot van gebaar, met een klank in de stem om orde
te brengen onder 'n paar duizend verwarring-brengende
-
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emigranten .De kleine kudde passagiers komt dm hem
.heen te staan als een toom goedmoedige kuikens om een
veel te drukke kloek. Met grote oogen, idioot verglaasd
van. verwondering, staart hij z'n mensen aan, wendt zich
om, kijkt over de hoofden de korridoor in, - draait zich
Weer om als zoekt hij iets, antwoordt degenen, die hein
iets vragen in een mengelmoes van taal, dat zelfs poolse
en hongaarse vrouwen begrijpen, telkens uitroepend
« Heer Jeetje ! is. dàt alles ? Hoeveel zijn er,
"Willem ? Nog geen vijftig ? As je me nou... ! 't Lijkt
wel een haringschuit ! Nog al net volk, - Willem ? »
Willem, een bediende, knikt bevestigend en zegt
- « 't Lijkt wel een bewaarschool ! »
-

-

*

-

Over de brede Hudson hangt en lage dreigende hemei. Het is kleér-doortrekkend koud ; fijne scherpe ijzeltjes vallen als splinters uit de lucht. Door het stille donkere water glijden donkere stille schepen : zeeschepen en
sleepboten, overzet-veeren en baggermachines, drijvende
graanzuigers, pramen en dekschuiten. Een enkele maal
stoot een stoom-sterke sireen 'een ijzer-harde klank, die
-gerekte weergalmen doet daveren langs de loodsen aan
de oevers en tegen de romp van ons hoog-heuvelend
schip ; het klinkt als gebrul van een beer in een bergland, en bij een meest forse stoot van een binnenlopend
schip, weiden je. oogen onwillekeurig . de grauwe over-

oevers langs, waar de klank als op hellingen geleidelik
vergaat.
Langzaam, langzaam komen we los.
Twee belachelik-kleine sleepbootjes, laag-liggend
- naast de romp van ons schip of ze kinderspeelgoed zijn,
sjorren onze grote -stoomboot van wal, langzaam, bijna
niet te merken, waarbij de reus een enkele maal even
. een schroef van hem roert
het water stormt en
kookt langs de boeg.
Windassen rommeren en stoten dat het schokt door
het achterdek. De matrozen doen hun werk met plompe
- ijver, klappend slaan hun klomplaarzen op de hol-geluidende dekken.
op de kommando-brug leunt een officier over de railing, hoog als een wachter op een torentrans. .
. De sleepboten trekken, dat ze er schuins van ko. men te liggen en bijna waterscheppen, hun veiligheidskleppen fluiten en blazen berstens-overdadige stoom wol:.kend om ons heen.
-

-
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Met angst in de oogen, ziet eenieder, die niet zee-man is, naar de straf-spannende kabels, grommende ge.
. tollende kolken schieten
luiden beven over het
naar de diepte. .
Van de brug komt een teken, - matrozen roepen elkander toe, de kabels ontspannen, en worden losgeworpen, zacht-aanzettend beginnen de schroeven van ons:
schip te werken, ritmies dreunt het • grote vaartuig.
« Daar gaan we », zegt iemand naast me.
« . ja jong ! » bevestigt eenander. .
« Als we weer vaste grond onder de voeten heb-.
ben, bennen we in Rotterdam, dat weet ik wèl, » meent .
een derde. .
We vareii bijna geluidloos. Het klompschoenen ge-..
klop der matrozen, die. op -een - benedendek de kabels in-..
sjorren, klinkt nog boven alles uit.
Dan, ineens, als bij verrassing, merk je, dat de lood-.
sen en de grote schepen aan de lange kaden, reeds ver-.
wijderde dingen zijn. Alles wat eerst zó , reusachtig leek,,
wijkt terug : New-York city, waar de wolkenkrabbersgebouwd worden, is veranderd ; heel de -opbluffende- .
hoek torenhuizen lijkt een stadje 'op een heuvel. Wool-.
worth's gevaarte staat als een. toren, een plompe toren,,
daar te midden van het stedeke.
Wij varen voorbij Ellis -Eiland "en langs het Vrij-..
heidsbeeld als een afgodies dingetje staat het daar,.
zo groot als het is.
De meeste passagiers op het • dek, zijn in aandachtvoor wat we voorbijvaren ; alleen het oude mannetje van
de wachtzaal de kleine jood zoals ik denk -- looptte lezen in een boek dat veel weg heeft van een engelse
bijbel. Hij bromt als een bij ; waar ik sta, zwenkt hij af,
telkens als ik het gezoem achter naij hoor, spits ik de
ooren, maar verstaanbare klank vang ik niet.
Naast mij. -praat een Amerikaan. Coudgekroond'
staan hem de meeste tanden als blinkende opzichtighedenin de mond. Hij kent alle schepen die wij passeren, alle.
boeien en vuurtorens, alles waar we belang in stellen áf~
niet belang in stellen.' Hij moet wel een zeeman zijn, of-.
schoon. zijn gelaat bleek is als van een meestentijds binnenzittend man. Zijn houding is model, zijn gebaren
kort-af en zijn bewegingen lenig als van een, gymnast.
Hij heeft een open gladgeschoren gezicht, heldere . zwarte,
oogen, z'n trekken, regelmatig en bijna vrouwelik-zacht,
zijn bewegelik als van en tooneelspeler ; terwijl zijn
-
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woorden, die om z'n versierde • tanden ,de aandacht biezonder vragen, bedeesd klinken, als van een kind.
I)e boot ' is sneller gaan varen. D.e assen ronkelen
soms door het schip, de schroeven malen het water, dat
er een lange baan doorschuimd kielzog achter ons blijft
als een weg, waar wij gegaan zijn.
De mist sluipt aan, het wordt een kleine wereld ;
de horizont hangt boven beboomde oevers.
Zwijgende mallemok-meeuwen drijven als een grote wolk met ons mee, af-en-toe duikt er een neer op het
kielwater en krijsend gieren de anderen . hem na. Het
wordt gestadigweg kouder. Vlagende hagelkorrels tikkeren over het plankier en slaan een sjirpend geruis over
het grauwe water. Een voor een gaan de passagiers naar beneden.
Ten laatste zijn allen, hufterig van koude vertrokken, en ik sta alleen te staren in het kille vallen van de
vroege winteravond. Neen, daar staat nog iemand ! Hij
heeft een slappe zwarte hoed op het hoofd, hechte
schouders en sterke ledematen steken -in een. splinternieuw blauw cheviot kostuum. Hij is zonder jas, hij heeft
de handen in de broekzakken en houdt een • sigaar op
kauwende wijs in een der mondhoeken. De 'snit van zijn
nieuwe pak en- van zijn slappe hoed is amerikaans
ook zijn schoenen hij is up -to-date, maar inplaats van
een boord zie ik een visserstrui, zo'n blauw-verschoten
goede hollandse visserstrui, die met een bandje om de
hals wordt dichtgeregen. Zijn nek is bronsachtig-bruin
en gaaf om op te zien als de stam van een jonge sterke
boom. Nu zie ik hem in het gelaat. Het is bruin, roodbruin als van een indiaan ; zijn oogera hebben de kleur
van zeewater... koude scherpe kijkers.
Er is iets in die kop, dat doet denken ,aan de sobere
lijnen van een primitief-gesneden beeld in eikenhout. De
neus wipt een weinig op, de jukbeenderen spannen als
bij iemand die steeds , op de tanden bijt, de mond is
ferm en omgroeid van een snor, die kleurt als hangend
kreupelhout over een kreek met droge bedding in de
indianen-zomer. — Hij heet Willem ; Willem; - die de
zeelui aan de Stille Oceaan te Gray Habor en Hoquarn
,c Dutch Harry » noemen, . geboren te Terschelling.
Hij kent alle vissersplaatsen en baaien en riviermondingen vanaf Los Angelos tot de Beringstraat. Hij heeft
zeehonden doodgeslagen op de Rookerg-rotsen en aan
-
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de monding van de Yukon vis gevangen, die draagt een
niét-te-onthouden naam in het Cri-indiaans.
Hij heeft de laatste vijftien jaar Holland niet meer
gezien, en maakt voor 't eerst in zijn zee-bewogen leven,
een reis op een passagiersschip op. deze grote stoomboot, waarop hij niet kan voelen dat -hij op het water is.
Dutch . Harry ! Zijn kop is zo soliede als een blok
brons, hij houdt de hoekige kin wat omhoog, wat een
zekere pose geeft aan. heel zijn figuur ; hij schudt een
weinig met het hoofd, dat beeft, zoals de - wijzer trilt van
een hooggespannen elektriese stroom.- Hij houdt de tanden op elkaar wanneer hij zwijgt,. en als hij spreekt, is
zijn stem - zeker en vol rust, terwijl zijn woorden vallen
met de beslistheid van een waterslaande forel, die opspringend weer in zijn element terugvalt. En maar alsdoor hij spreekt, kijken zijn oogen in de verte, .op de ho.rizont-rand, juist dáár, want hij ziet noch op het water
noch naar de betrokken hemel en onwillekeurig zoeken
je oogen in die richting. • ..
Er is een man bij ons gekomen tussen een opgeslagen jaskraag .j zichtbaar een platte gezwollen neusonder kalfs-grote oogen,die in rood-berande leden liggen.
Zijn stem is zacht en bedeesd; zijn hollands klinkt plat
met de eigenaardige wrong van een burgerman, die opeens netjes wil praten. Al dadelijk heeft hij ons -verteld,
dat hij zestien maanden in Amerika is geweest, te Holland-Michigan als verver op een meubelfabriek.
« En wat denken. de heren van het weer ? we.
krijgen storm ».
« Wie zegt dat ? » vraagt Dutch Harry zonder
hem aan te zien."
« De hofmeester . !... En wat denken de heren
van de mijnen ?
Mijnen ? » zegt Dttch Harry.
Ja, de mijnen, die de Engelsen en Moffen heb-ben laten drijven, zo maar los in de Noordzee. Weet u
dat dan nog niet ? Bàr gevaarlik, dat zal ik je mààr zeggen ».
Waarom ? »
Waarom ? -« Wel m'n goeie man, als de boot er
op stoot gaan we er aan ! »
Dutch Harry ziet mij glunder aan, heel even.
« ja natuurlik, vader. Maar dat is toch zó erg
niet ».
.
--- « Niet erg ? Nee maar, laat ons. nou •'s effies
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menselik praten ! Zo'n akkefietje gun ik de schelvis. 1
Dat moest niet mogen bestaan.' Dat soldaten - mekaar,
doodschieten, sw+a ! Ik zeg • maar zó : daar bennen ze
voor. ! Maar mijnen -in de zee... dat is gemeen !... Hebben de heren een paspoort ? »
« Natuurlik heb ik een pas » grofstemt de visser.
« . Ik heb geen paspoort.. Ik zeg maar zo .: een
Engelsman heeft zich niet met een Hollander te bemoei-.
en, dat zeg ik. Niet waar ? Laat ons .daar nou eris men.
selik over praten ; denken de heren dat het zonderasp gevaarlik
evaarlik is ? » p
« Natuurlik, tergt Dutch Harry, ze kunnen je
wel voor je raap schieten als spion »..
« Wat ? Ik praat toch zeker hollands ? »
« .Als ze je voor spion aanzien .», herhaalt Dutch
Harry, wor-je voor je raap geschoten, man. Daar kan
geen hollandse moeder wat . án doen.: ! ».
. Maar ik ben Hollander, goeie man !
Hij was er bleek van geworden .:en knipte van ontroering aanhoudend de grote oogera. dicht.
« Ik ga naar Holland, om .m'n jongen een vak te
laten leren. Hij is zwak, mot je weten -; ja ! hij ziet .er
wel stevig uit, maar hij heeft het aan zijn longen gehad.'..'
-en daarom zal ik hem barbier- laten' 'wiorden... Best binnenwerk.
.-- « Dat vind ik .nou. 'n even mooi vak als hangen
gen
zegt Dutch Harry. Kom, ik ga naar onder....
In de kille ongezellige ruimte, :die rooksalon genoemd wordt, zit. het oude jode-mannetje aan een brui.ne tafel patience te spelen. Hij heeft .éen ordinaire' maiskolf-pijp tussen de saamgenepen lippen, de rook speelt
hem om de voren. Tegenover hem zit een lange zware
man met een verbazend grote flambard-hoed op het
hoofd. Hij houdt de hand schulpvormig om. de kin, terwij l een bruine ruige snor hem . over de vingers luifelt.
Af-en-toe wijst hij met de zware vrijsvinger naar een
kaart ; dan protesteert de kleine oude met snelle afwerende -gebaartjes, . staakt even zijn spel en ziet de lange
man ernstig - aan.
«Speel nou zo, old man, wat ik je zeg ! »
Maar de oude man fronst de wenkbrauwen, schudt
driftig het grijs-omkranste hoofd en legt zijn pijp voorzichtig naast zich op tafel. -Hij kijkt de grote man langdurig en ernstig aan en grijpt dan, als om zijn ergernis
te verzetten, haastig uit een zak van zijn ouderwetse
-
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jaspanden een vuil zwart doosje. Hij - tikt..: er even tegen,
opent .het langzaam en neemt met duim en pink wat bruin
stof, klopt met aandacht : het overtollige op de rand van
het doosje af.
Met -korte heftige : snuif-trekkingen, ... waarvan : zijn
zon-gebrand - hoofd - benauwelik blauw wordt, . haalt hij
de snuif . eerst in het eene -neusgat : dan- in het ander. D aarna wrijft hij klappend de kleine. - handjes over.. elkaar,
brengt duim en wijsvinger aan de rode kromme neus
schudt hem' dat het hele -hoofd er- van schokt, . -schikt de
stalen: bril recht, grijpt opeens weer. naar de: -neus als ving
ft de vingers . over - de - glimmende linkerhij iets op, wrijft
InouW van zijn versleten jas. Dan - ziet hij - even op zijn
vuile kaarten, verlegt ' er - een 'en tuurt . schuins over tafel, . als hulpeloos, brommend
Hij bederft me het genoegen van -mijn spel
ik kan' het wel alleen ! .
« Dat willen de meeste . - mensen ::niet -.geloven,..
maar barbier is een - best vak... altijd .binnenwerk.
« Stil nou, laat ons even naar dit spel. kijken.
De verver zwijgt, . beziet - de. kleine . oude man - en
.
n.o npelt.:
« D-at kan die- kleine jood mokkalik .winnen...
alleen. Heb je ooit van je leven ! D-at 'is - nou iets, dat
noemen ze. - bij ons-te-lande : nul-ik-hou-'n-bakkie ».
Naast de 'oude patience speler, allerslumperigst
hangend over tafel, als' was hij te slap om recht op . zijn
ruggegraat - te steunen,. -peutert met de pink - heel - diep in
de neus _een smal mager ventje. - Hij . is nog jong, maar'
de lij delike- ontbering is te lezen -van - zijn heel droeve
oogen boven een spitse beenderige neus wangen heeft.
hij -niet, zó is alle vlees vervallen. Zijn - mond, hoewel . niet
groot of ongewoon, springt ..pijnlik naar voren . als een
smart` ; de kin is spits en vlasharig. Zijn hoofdhaar is . lang ,: - het komt onder z'n te grote pet vand ,.;.:aa' .
dor en dood als oud stro . •
Het - pak, .dat' hij draagt van -Amerikaans . maaksel,
hangt slap • en flodderig om zijn lenden — model brengt
zij n gedeukt vermagerd lichaam er niet in,' alleen dáár,
waar schouders zijn, '- steekt iets uit, iets ..scherps : een
schouderblad als een stuk . hout. .:• .. • •
Hij - is zo - schuchter, - .: date ..hij voor zich kijkt, .. als.
iemand hem aanziet ;. - .maar hij lippetrekt verachtelik,
wanneer hij meent onbemerkt het oude mannetje te kunnen :beloeren in zijn onbegrijpelijk spel hij trekt dan..
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d -'.inond treurig-breed uit ; wangen, die. moeten lachen
zijn er niet : -Daar komt opeens uit de diepte van het schip een
opmerkelik geluid, dat eenieder het hoofd -doet heffen.
Midden in • het lokaal is een omleuningd trapgat; dat
voert naar het-beneden schip-., Sterke: klanken; .koperig en
bazuinig, klinken door de beneden korridoors. - Het komt
doengerend nader. Even : stopt - het --= er -wordt beneden
•een , deur dichtgeslagen -- . weer gongen de gerekte
vreemde klanken — even stilte =daar verschijnt een
witj assige bediende in het trapgat, lacht :welwillend en
paukt • een nieuwla dracht slagen op zijn g
koperen • gong,
waarvan het golvend geluid ons om de - opren boldert als
:stonden -we in een klokketoren.
--= « Supper ! Eten ! »
. De bediende staat daar, monstert. gijn passagiers en
doet opeens, als bij verrassing, het smalle ventje op : ..
« Vooruit, Kees ! • Vreten ! : Hongaarse goulas
vanavond, jongen ! Raak 'm maar goed, je mot er nog
van groeien ». ..
Kees -trekt een • verlegen 'gezicht.
-- « Is 't etenstijd, seffie ? » vraagt de verver.
• Ik- zou je zeggen vanja1 Als u dit koper ziet,
mot u maar denken, daar is •m'n god. Vooruit Kees naar
depot!»
Wanneer we ons naar de eetzaal begeven, zegt de
bediende :
-

-

-

-

•

-

•

,

•

« Kees ?•Die is drie maanden geleden . inet

-

ons overgevaren. Ja, ook al naar .. Amerika.... Misschien
wou-ie de landstorm wel ontloopén ! Naar Amerika
Hij is niet verder gekomen dan -Hoboken. Zijn geld was:ie in een ommezientje kwijt. Toen ebben ze hem op.
Ellis-eiland aan de wand gespijkerd 1 u weet• wel, daar
hebben ze zo'n soort van doorgangs uis ! En nou sturen ze Knelis terug naar de hollandse appot ! -wat most.
zo'n stumper in Amerika uithalen ? • aar wil ik u wat
zeggen : ik denk - dat de familie - van.: m gedacht heeft :
,hij raakt daar wel -onder-de :voet, dà zijn we met eere .
van in af : Of niet ?' Maar mis in de i .kering, Kees is 'n
taaie ! ja, nou sturen de Amerikaae hem terug ! We
hebben nog . 'n Pool ook aan boord, • ie ze terugsturen;
'Vat zal je er aan doen ? Maar vrij zi en er maar mee ;
wij -moeten ze voor niemendal naar olland terugbren-^
gen... Schadepossies voor de - maat chappij.. schade-`
possies ! --

•

-
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Bij .. deze aanmerking vertrok Willen, de spreker,
zijn blozend gelaat zó innig zuinig, als ware hij de man
die dit alles zou moeten betalen. .
Een twaalftal kale tafels verwelkomen ons in - een
lichtgrijs geschilderd lokaal, .drie 'verdiepingen diep in
de buik van het grote monster. Er is..gerader en : rollende
geruchten van de nabije machine-kamer het '.hart van
het grote beest _ - en een klein-golvende- zee kloekert onder de .patrijspoorten, langs de wanden -van de eetzaal.
Er brandt elektries lichttegen het lage plafond - tussen
balken - en ' leggers, luchtpijpen -en verwarmingsbuizen.
De tafels, waarvan er om *de weinige passagiers
maar op enkele . wit-gemailleerde borden en grote witte
kroezen staan, hebben geen lakens, maar zij zijn zo helder, zo schelpzand helder, - zo oud- hollands helder., dat jee
er : wel zó van - kan eten.
Eenieder zoekt . een plaats in een.: der draaibare stoelen aan de lange eikenhouten tafels. De vrouwen en kinderen zitten aan 'één. tafel bij elkaar, de mannen aan
twee anderen.
Tegen de grijze plaatijzeren wand van de machinekamer. staat de . grote hofmeester ; af-en toe draait hij
. zich op zijn reumatiek- wrakke benen naar . één der be
dienden : - .
—. « Here-jemig, zo'n dozijn en één heb. ben .wij , nog nooit gevaren, dot is een rekord, dat is...
Hij dribbelt aanhoudend".' heen en weer, vloekert en
.

-

,

foetert, drijft de bedienden, fluit een deun, loopt naar de ..

tafel, waar het schone geslacht -om hem lacht, neemt een
stijve - danspas en giegelt met ze mee, eeni beetje verlegen. ' .. .
. Je kan zien dat hij andere passagiers gewoon is dan
deze stille ordelievende luidjes, ' ... anderen . en bovenal
meerderen een paar duizend' man meer, waartussen hij
kans -ziet om te heersen. alleen 'al door het uitzetten vanzij n steu. Willem en. Harrie heten onze tafelbedienden.,
Zij . komen moeizaam aanslepen met . een -grote pot erte-.
soep, Harrie hanteert • een monumentale zinken lepel --.elke schep is een ' bord vol, dat Willem van hem overneemt .en •. -reikt aan degene, voor het bestemd isr
soms• ook aan iemand, die het dichtst bij hem zit en sol
datesk . verondersteld wordt mee te -werken in het alge-.
meen . belang.
- « Hollandse snert, mannen-broeders ! roept er'
-één.
-

-

,-
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De hofmeester komt naar onze tafel
Wat ? Is 't geen goeie kost ? » .
-- « Uitstekend hofmeester » gaan wat stemmen.
,$ Alle pies and cakes kunnen er niet tegen op ».
-- « 0 !... Ik wil maar zeggen ! En goed, hé ? Smakelik ! Ik heb er zó juist ook 'n paar bordjes van naarbinnen gespeeld ». .
Hij smikkelt met de lippen en klopt breed-gebarend
op de buik : .
--- « En. nou, Kees ! Nou zet jt j d'er voor, versta
je ? En zorg dat je in deze acht dagen wat vlees en wat
buik krijgt. En jij ook, - Pool ! Slabberdewebski !... Arme
-donders ! Maar we zullen d'er wat fatsoen aanbrengen.!
Wat ! Is je bord al leeg, Nelis ? Kom hier met je bord
Geen kapsones ! Wat ! neen ? Ben jè be... Seneer je
maar niét, daar is de kat ook mager van geworden. 't Is
voor .niemendal, hoor. Je kan 't nooit van je leven goedkooper doen !... Je wil toch zeker niet, dat ik jou met zo'n
smoel-van-erbarm-me aan wal zet in Rotterdam ? Ik
verzuip je. nog liever ! »...
Zelf reikt hij hem het volle bord toe.
« Asjeblieft, doe maar of je thuis ben, in de goeie
dagen; toen je bloedeigen moeder nog leefde ! En gij,
Pool, wat zit je te kijken ? Je bent hier gekomen om. te
bikken, niet om te kijken... om te eten, essen, ' fressen,
.jestj, dzjratj... » .
En hij maakt de mimiek van eten.
Er wordt een schaal aardappelen op tafel gezet
een vertinde schaal en gebraden vlees en andijvie, ook
al .in vertinde schotels, en een kroes met saus, waarin een
gebogen tinnen lepel prijkt. En thee wordt opgediend en
koffie -- eenieder krijgt een grote witte kroes boordevol drank. - En een kroes met melk, waarin evenals in de
saus-kom een vertinde lepel staat, doet de rondte bij"wijze van melkkan.
.
De kroezen zijn beschilderd met grote opvallende
letters : N. A. S. M. De vorken zijn voorw ierpen van zorg.
Ze zijn uit vertind ijzer, en dragen de kenmerken van bebéten dagen. Je heb je mes en je vingers te gebruiken. om
-er een handelbaar gerei van te maken ; en je kan het
doen zonder het dekorum te storen, want je buurman
doet hetzelfde en je overbuurman... en Kees, aan het andere tafeleinde heeft hem tussen de tanden gezet en probeert er fatsoen in te bijten.
-- « Gaat het de maatschappij met de verhoogde
-

-

---

-
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tarieven zo slecht, hofmeester, dat er nog geen fatsoenlike vork af kan ? Zijn dat vorken ? »
« Vorken ? » zegt de hof meester: Natuurlik zij ri
dat vorken, daar kan je mee eten ; je hoeft er niet mee.
te h ioien ! »
De man, die dit antwoord • krijgt is iemand met eer
lorgnet voor de oogen en wordt de Hagenaar genoemd..
Hij krijgt een kleur, alsof hij kwaad wordt en zegt vin-nig :
« Dank je voor je inlichting »
« Pas de quoi ! Toen we een vorige reis Italiaanse landstormers naar Genua brachten ja ! raad eens,
hoeveel vorken we toen te kort kwamen ? Al dadelik,_
na de eerste maaltijd ? Driehonderd zes en veertig, mijnheer... ! driehonderd zes en veertig. De waarachtige
waarheid ! Hoe vindt u dat ?
« Hoe ik dat vind, vinnigt. de Hagenaar, datbewijst dat de kerels' een lompe smaak hadden
« Daarom staan er van die mooie letters op de
kroezen ; op de borden zullen we ook nog een brandmerk moeten zetten daar hebben de dames het soms
op begrepen ! Juist dingen om onder je rokken weg ie:
moffelen ! •
De meesten beginnen te lachen ; alleen de Hage-.
naar blijft vinnig : .
« Waarom laat de maatschappij ons niet metonze vingers ' eten.
« Als u er zin in heeft ; ik zal doen of ik het nietzie. Ik merk wel, mijnheer is erg kieskeurig opgevoed, in.
den Haag. 't Smaakt zeker niet, zeeman ?
« All right, hoffie ! » gromt Dutch Harry metvolle mond.
-- 4 Dan begrijp ik niet, wie er te klagen heeft..
Och, kij me die kleine rabijn eens zitten glunderen boven zijn bord. Ik wed, dat ie het thuis bij zijn Saartje nog
nooit zó goed heeft gehad. Ho ! niet opkijken ! »
Aan het vooreinde van het lokaal, naast een brede
trap, is een kiosk-achtig apartemént. Daar wordt op eenmaal een deur geopend en een luik ; een witjassig man
rinkelt met glazen. Het is de bar.
Van de tafel, waar de vrouwen zitten, worden kin-deren uitgestuurd, die terugkeren met schuimende glazen bier.
.

-

Na het avondmaal is de dag gezonken, schemer erg
-
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nacht omhullen het vaartuig. Uit lange rijen patrijspoor'ten en salonvenstersstroomt een goudgeel licht, dat met
gerekte schijnséls wiegelt in het bewogen water.
Een klotsend gerucht van klein-golvend baai-water
:s waarneembaar om de bruisende boeg. .
Hier en daar seint een blink-vurende boei Weemóë
dige eenzame schijnsels, en een ' belboei klaagt ergens
- elanchólies en gestadig door het schemer.
Het is koud en eenzaam ; de enkele mensen, die bóvendeks komen, lopen snel heen en weer om zich te
warmen en gaan weer dalik naar beneden.
De - rooksalon, karig verlicht door zwart-wordende
-elektriese lampen, is vol mensen en vol rook. Er wordt
gekaart door Dutch Harry, de lange man met de grote
zwarte hoed, de kleine rabijn en een fries -- met de" verver en Kees als voornaamste toeschouwers. Bij de minste
tegenslag in zijn spel, vliegt de man met de groote zwarte hoed vloekend op, waarbij hij verwijtend wordt aangé.staard door - het oude mannetje, en bij de minste vergissing van een der spelers, berispt 'de kleine _oude hem,
die de vergissing begaat, heel ernstig, terwijl hij na elk
spel lang napraat, gewichtig en met zichtbaar welbehagen.
In een hoek van het lokaal zit een heele school te zámen. Een Luxemburger, wiens neus volgens. zijn verhaal,
door de beet van een paard afschuwelijk gehavend is,
heeft het hoogste woord. Hij zingt met schelle ordinaire
stem, welwillend geholpen door het hele zang-lustige gezelschap .
Een jongeman uit den Helder, die een blauweMaandag op een machinefabriek te Chicago heeft gewerkt, blaast een mondharmonika. Telkens wordt hij oncerbroken door een korte dikke 'juffer, zijn zuster, zeggende : « Nu Jan, speel dat wijsje 's uit die opera, je
'weet wel ! » Waarbij blijkt, dat zij telkens de Toreador-aria uit Carmen bedoelt, want hij wordt wel tien keer
geblazen. Het meisje heeft een rond-bol gerichtje met 'n
erg laag voorhoofd en snoepig-klein mondje, dat zij «met
merkbare standvastigheid heel koket tracht te houden ;
haar rechter-oog loenst een beetje, het. linker is normaal,
maar beiden verdwijnen achter haar oppuilende wangen
als zij lacht. En zij lacht veel. . .
De passagiers gaan deze avond vroeg ter kooi.
Velen zijn dagenlang komen sporen uit het eindeboze amerikaanse land, afgemat door dingen en .ver-

-
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houdingen, wier nieuwheid en volte de zenuwen heeft
uitgeput.
Om de weinige • passagiers, heeft de hofmeester
goedgeefs kunnen zijn en wie er om vroeg, met een dollar in de hand, kreeg een hut voor zich -alleen. Ik heb een
buitenhut, op ongeveer gelijke hoogte met de waterlijn.
De patrijspoort is stevig geklonken.
Ik hoor het water telkens spoelend inslaan op het
binnenwaarts gebouwde venster en met slurpend gerucht
wegtrekken.
De kajuit, met vier kooien, is kil en kaal. Er zijn
niet de minste gerieflikheden . geen wiasstel, geer,
kast, geen spiegel, geen stoel, niets. Aan de wand ontdek ik drie spijkers, maar zó onbeholpen er ingeslagen,
dat het wel kan gedaan zijn door een passagier, op een
vroegere tocht, met de hak van zijn schoen.. .
Tot leger dient een met stro gevulde matras ; er
is geen hoofdkussen : om • dit te vervangen, is de matras dikker gevuld aan het hoofdeinde. Er ligt op iedere
matras één deken. - Ik leg . mijn reisdeken, zesdubbel ge-.
vouwen, als kussen aan het hoofdeinde en neem van een
andere kooi nog een deken. De dekens zijn van een molton-achtig maaksel. ruw en hard ; het is, of zé gegoten
zijn inplaats van. geweven.
Door het dunne houten beschot heen, hoor . ik een
slapen-gaande buurman woelen in zijn kooi ; de springvéren houders waar de matras op rust, geven een schu-rend geluid.
Hij spreekt met zijn hut-genoot
« Bevroren toon, zeg je ? »
Het is de stem van Dutch Harry, de zeeman.
« Ja, kijk maar ».
Hij ziet er ten minste vuil uit. Waar heb je dat
opgelopen ? »
-- « In Montana ».
« 0 ! dat helletje ! »
« Ik reed met mijn schoonzoon . op de slee naar
de town in December ; laatst December is 't gebeurd.
Tsjonge-mense ! 't Kan, daar zo geniepig koud zijn ».
« Voelde je die toon dan niet bevriezen ? »
« Ja, wat zal ik je daarvan zeggen ? 't Was bar
koud, ik had veel meer last van mijn neus dan van m'n
tonen... Ik had mó... m ' ... hoe-noem-je-die-dingen-ook...
al-weer aan ? »
Mókassins », gromt Dutch Harry.
-

.
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« Ja, die had ik aan. Het is een koud land in
..
..
de winter ».
Ik weet er van. Wat doe je aan die malle
toon ? »
.
« Ik heb er altijd een schijfj e ui op ; ze hebben
me gezegd dat het er goed voor is ».
« ^ Ik merk er niet -veel van. Wel terusten. Laat
hem maar 's aan de scheepsdokter zien ».
-- «. Zou ik dat doen ? »
« . You bet your boots »...
--«wat zeg je?»
« Wel terusten ».
•

Hoewel de gong in de stille' morgens- koper--bazuinig door de korridoren wordt geslagen, als een aankondiging van iets heel biezonders, zijn evenwel de dagen,
die er opvolgen, eentonig en leeg ; en ze zouden aandoen als doelloze verschijningen, wanneer niet het golfklievend vaartuig voort ging in vaste koers, als naar een
zichtbaar doel.
Gerekte, eentonige dagen. Een dorp in een wereld
van water. Golven, golven, golven ; gerekte eentonige
golven. Soms werpt het zonnelicht verblindende licht
vlakken op die golven, soms is de hemel overtrokken en
de oceaan verdofd grauwe golven rollen aan en de
mensen staan kou - lijdend te staren over de wateren.
Het kielwater schuimt achter het schip breed en
woelig, de loglijn wentelt en de meeuwen drijven er boven met de koppen schuins naar de wind het schip
tolt zwaarmoedig. rijzend, dalend, oostwaarts-west^waarts-oostwaarts-westwaarts, het suist om de antennen
en het raast in de masten.
De rook van de metalen schoorsteenpijpen slaat dadelik omlaag, - vlak langs het schip, en Wolkt smerig over
het grauwe water.
Gerekte, eentonige dagen.
De mensen slenteren van bikboord -naar bakboord,
van de kapper naar de bar, van dek naar hut, van rooksalon naar eetzaal. •.
De meest avontuurliken wagen een kijkje. in de machinekamer of klauteren naar het hoogste sloependek
zij doen ontdekkingstochten door het schip, onderdoor
naar het vooronder, vanwaar men, staande op de voorplecht, de stuurlui en de officieren . van de wacht bezig
ziet op de brug, dat geheimzinnig ding, dat even onna-

•TUSSENDEKS

712

speurlik blijkt te werken als de hersens in een mensen
.
hoofd. •
Sportlustigen spelen de bekende - spelen van" het
schip zonder sport en - zonder lust ten leste ~; er zijn er,.
die springen op eenmaal haasje=over, even maar, onder
veel bekijk en ginds staat er een te zwaaien met een
lasso, die hij als aandenken uit het Westen meebracht —
hij neemt proeven op zijn rnedemensen, ' die weldra even
schichtig voor hem worden als vroeger zijn ranch-vee..
Gerekte eentonige dagen.
Het bestuderen van het kaartje, waarop elke dag
omtrent de middag, de log wordt aangegeven, houdt niet
lang de aandacht gespannen... Men weet immers zoveel
dagen . van vier en twintig uur duurt het en zeker. niet
minder. • .
En het lezen, het ontcijferen, van het in slecht engels
opgemaakte « Communiqué » van de marconist, geeft
maar een kort tijdverdrijf en het daaropvolgend praten
over de oorlog is ook al niet opbeurend.
Het schip en het leven-aan-boord zijn dingen van
de klok geworden : zó laat plassen en poetsen de bedien
den over het hele schip
zo laat houdt de kapitein zijn
en zo en zó laat wordt de gong
traditionele inspektie
geslagen en is het etenstijd.
Niets anders te zien dan golven, golven.
Aanrollende golven, heuvelende golven, mid-oceaan
golven over de machtige glooiingen schieten rimpelende netten, die de vlagende wind er op werpt.
Verwijderde witte koppen zetten telkens op aan de
de oplopende beroering
verre beweeglike horizont
nadergekomen zijn het niets dan
van het buiïg tij
golven,. de een hetzelfde als de ander, omhoog, omlaag...
omhoog... Wie 's avonds op zijn kooi liggend, bedachtzaam de oogen sluit ziet de golven en woelingen, lichtval
en schaduwspel op staag-bewogen water.
Golven, golven.
.
ze
Verbrijzelend stoot de boeg op die golven
stijgeren er van en lopen breed en bruisend langs het
schip het kielwater wentelt als in een waterval en
blijft . lang nog onrustig-wit terwijl de grotegang van.
de grauwe oceaan er al weer onderdeint. De meeuwen
zijn . dezelfde niet meer als bij de Amerikaanse kust —
kleinere lichtere vogels, maar als vliegers weergaloos.
Op gestrekte wieken, die lenig en elasties liggen op de
wind, zeilen ze daar, bijna . tegen wind in ; het is of ze
-
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.meegezogen worden door de boot, terwijl.. hun kralende
oogen roofvogelachtig leven in de onrustige kop: Golven,
golven, meeuwen en de wijde welvende hemel.
En dit schip met zijn mensen. ..
Mensen ! .
Daar staat hij onze hofmeester met z'n nuchter petje
-- hij is de baas van alles hier, inzoverre hem macht. is
gegeven en baasschap. . .
Hij . is aan het geksteken met: een duits frulein, dat
met veel handigheid op een presenteerblaadje een paar
glazen bier lanceert. Zij is stewardess van vak. op een
der schepen - van de Hamburg-Amerika-lijn. . Het schip
waar zij. op -vaart, is om de oorlog te New-Orleans blijven liggen. Zij heeft een rood-bruine gelaatskleur ; ..zij
is verre van mooi, maar wiegt op de heupen met merk=
bare gratie en lacht zeer innemend.
- «. Weet u wat dat voor een is ? » vraagt mij de
hofmeester.
« Die wil een man hebben. Ze heeft het mij zelf
gezegd... en nog wiel een duitse man... en dat tijdens deze
oorlog. Dat zal lastig gaan, zou je zo zeggen. 't Is an ders een heel net juffertje. We hebben deze keer heel
net, publiek ».
Ik had liever een paar duizend man meer onder uw leiding meegemaakt. Russen of zó iets.. »

Even ziet hij mij aan ; één oog bijna dicht. .
« Ja, dàt is wel zó aardig. 't Is nu feitelijk een
dooie boel. Als ik nu tussen de passagiers door-hofineester, ben ik gewoonweg niet in mijn element. Ik heb soms
'n gevoel, of ik voor een lege schouwburg speel... en
mijn stem klinkt hol ».
« Ik heb u tenminste al eens verlegen zien opkijken ».
Ja, 't is waarachtig, zoals u zegt. 'Een zeeman
spreekt nu eenmaal zijn mond wel eens voorbij — dat
merk je vooral, als er zo weinig mensen zijn. — Krek
zeventig passagiers... ik ken ze allemaal al persoonlik...
een fries,. een gelderlander, 'n paar turvige hollanders...
een moffinnetje, een hongaarse vrouw met 'r huwbare
dochter en 'n schooljongen, een luxemburger zonder
neus, een brabantse vrouw met 'n paar. kinderen.... de
rabbi... en..: ja, dan zijn we er zo wat... en -Kees, niet,. te
vergeten en de Pool... en 'n ouwe vrouw .uit Posen... én »..
Er komen twee dekknechts aangelopen.. Ineens

•
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springt . de hofmeester op, geweldig .van houding als een
te-vechten-dreigend man
-- Wat motten jullie hier doen ? Ben je nou helemaal be:.. ? Is 't -hier een doorganshuis geworden ?
« We motten effies...
De spreker - Wordt verlegen en stokt in zijn woorden. Schuin-oogend naar de bar, buldert de hofmeester
Zó, motten jullie effies ? !... De bar, he ! Gauw
terug, luie niksnutters 1 Lijntrekkende lamlendelingen
Weg ! Boven-over of onder-door ! Maar hier ben ik de
baas » .
. De mannen trekken onverschillig de schouders op
en gaan terug. Donker en dreigend .ziet de hofmeester
hen na en wendt zich dan weer tot mij. •
- 'n Fijn stel ! Ja, 't menschdom is 'n rare verzameling. Ik vaar 'nou zeventien jaar voor de maatschappij ; nergens doe je zooveel mensekennis op als hier !Ik zal doodvallen, als het niet waar is... Zie daar nou.
onze rabijn met zijn kaarten ! Wát 'n werker met koffiedik en 'n ei ! 't Is 'n ouwe mofse jood of 'n polak... 'n
rabbie, want hij staat opgeschreven met zó iets als
« reverend » voor zijn naam. 'n Mooie eerwaarde jood ;
't kon Jan Klaassen wel zijn ! Maar, al stond er, Godbetert, een hele universiteit voor zijn naam, ik zeg, die
man heeft 'n garstig stukkie leven achter zijn rug. Merkt
:

1

--
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u wel, hoe gelukkig dat de wurm is hier als passagier ?

De loutere tevredenheid kan je 'm van z'n bakkes strij
ken ! Die is niet veel gewoon geweest ! Voddè en bieno
of niet ? »
Daar komt haastig iemand aan, de fries
-- « Kom kieken, jong ! Kom kieken, dèr is een
steamer ! »
Dat is het eerste schip, dat we op de oceaan zien
de meeste passagiers komen er voor op het dek.
We lopen op een vijfhonderd meter afstand aan
stuurboord een engelsman voorbij. Het is een klein vaartuig, dat veel weg heeft van een ouderwetse olieboot -de machine met zijn zwarte schoorsteen is achter op het
dek, zoals de. roef op een. binnenaak. Het stuurrad, recht
boven . het roer, is omgeven van een hokje in de vormvan een soldaten wachthuisje.
De kleine trampboot stampt zwaar en . zwart in de
breed-gaande golvenri jen af erg toe slaat er over het
vlakke dek een grote zee, waaronder het vaartuig schijnt
te zuchten en te bukken. Men salueert met de engelse
-

-

TUSSENDEKS 715
vlag ons rood-wit-blauw, dat een matroos aan de tweede
mast optrekt en weer omlaag haalt. Aan boord van. -het
zwarte vaartuig . is - niemand te.. zien dan. het mannetje,
dat de Unionj ack, na de saluut in de vlaggekist bergt.
Koud -en' eenzaam - laten we het vaartuig achter..
De passagiers houden ernstige melancholiese beschouwingen over de enggelsman, die gaandeweg verminderen naarmate de. afstand tussenons. groterr wordt...
Maar. waas het ook niet één oogenblik, of uit deze
eindeloosheid, die oceaan heet en hemel, een opbeurende
verschijning tot ons kwam ?
Wie, had niet willen-. stoppen bij' dat kleine zwarte
vaartuig om de mannen te vragen:. naar .hun bevinden,
om hun weg te weten en hun doel... hen even in de. oogen
te.. zien, uit louter sympathie, -omdat ook. -zij op zoveel.
watren varen van - een grote. grauwe -wereld ?
Naast ons staat opeens de verver. Hem ligt iets op'
'het. hart, dat zijn grote oogen nog groter maakt , dar .: gewoonlik.
« .wat zeggen de heren daarvan ? ' Ze beweren
dat dit nest-van-'n-sclTuitje, dat we voorbijvoeren, .acht
.knoop ..per uur loopt en onze -boot. maar -.ampertjes -vijftien ».
«Datzalwelzázijn».
ac Wel zó zijn: ? ! Dát is een schandaal ! Er zijn
wel schepen, die ' vier ' en twintig knoop lopen, . zegt de
zeeman ». Ik begrijp zo'n maatschappij niet. Waar dient
het voor, ièmand langer op zo'n schip te houden dan nodig is ? 't Is toch geen gevangenis . ? , .0 ! Ik ben . geen
domoor, al zeg ik het. zelf ; maar daar .kan :mijn verstand
niet bij.. Ze moeten je toch al de tijd dat ze zá langzaam
varen, te eten geven, dat kost 'toch :ook- -geen. kleinigheidje... iedere dag dat ze je langer dan. ,- nodig is op .'t schip.'
houên... en het personeel, dat ze, te- betalen hebben... ' en
die officieren... en zo'n kapitein. 's Jongè !. ik zeeg, dat
zo'n hoge-oom.e 'n aardige stuiver zal verdienen ! ».
En zich wendend tot de' hofmeester, die ' ook op het
dek is gekomen
« Duurt 't nou *erachtig , twalef dagen,-. vóór. we
in Rotterdam . zijn, ho'fineestor .? - »
« Twalef . ? » . -zegt - de hofmeester, hem hoogsternstig aanziend, « .twalef ? » Ik zal de goeie God danken, als ik over drie weken, bij moeder de. -vrouw zit koffie te drinken ».
-- «. Och, ' kom toch,. hofmeester »...
-
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Benauwelik klinkt de stem ...-van de ; verver:..
--- Wat ik je zeg De.. vorige reis, hebben.. de en=.
gelsen ons zeventien ' dagen lang _ vast gehouden.
Waarom, hofmeester ? Waarom was. dat « Toen hadden. we . koper aan . boord.... en.:..»
« Hebben we nou ook koper . aan . boord . ? Hebben we `:deze keer aak kaper aan haard, .hofmeester ?
« Wie kan dat zeggen !
. .. Hóok-slaat de hofmeester de linkerhand boven zijn
hoofd en geeft een - zwaarmoedig zuchtend geluid,z dat
duidelik te horen is boven het bruisen der golven uit.
Als we maar ' geen spionnen aan boord hebben;
dat is het ergste !
Het is " Dutch Harry, die zich in' -het gesprek. . mengt.
.Hij geeft me een stiekum stootje met z'n elb.óog . en vervolgt met .zware stem
« Erg als we ' maar " geen lui zonder paspoort - aan
boord hebben. C od zal. alle mensen zonder paspoort be ..
'waren ! » .
'Maar ik... ik... ik heb geen paspoort »., stottert .
de verver.
Zijn gelaat wordt vuurrood, dan dodelik-wit, dan
paars, ' bij grauw af en zijn dogen rollen zenuwachtig
achter zijn snelknippende leden.
« Dan' ziet het er pestig voor j e uit ! grofstemt-Dutch Harry. In elk geval zal je er met de kapitein over
moeten spreken ; of misschien .kan je de hofmeester z'n
boekte *rel lenen. - We zullen een middel :moeten vinden
om.. je voor galg en rad te bewaren ». :
« Galg en rad ? » zegt een lijzige stem naast me.
Het is
i Kees, die ook al -heeft geluisterd ; hij staat
met . z'n mager auêmanne-hoofdje neen te -schud.den,.
langzaam en futloos.
Heb jij wiel eens 'n . paspoort, - Knillis ? -» vraagt '.
ede hofmeester..
« Ze houen je voor de mal, . man ! » En Kees,
verlegen wordend van .zijn -eigen woorden,verwij dert zich,
met een flauwe trek op zijn uitgemergeld gelaat, die misschien een triomf betekent cover ons- allen. •
-
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Met de verwondering nog in me over zijn optreden,
kan ik . hem even later een dienst. bewijzen.
.:Hij wordt geplaagd door een' - hongaarse jongen en
een meisje van de brabantse vrouw.- Zij ,porren hem met
de spatels van het .shovel.baard-spel.. in de lenden... de
-
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de hakleine hangaar trekt hem zelfs . aan de haren !
ren waarvan bekend is, dat de Pool ze hem heeft geknipt en waarvan het trapsgewijs resultaat reeds aan het
-ontbijt" aller " aandacht trok.
Kees staat schijnbaar onverstoord als een monu.ment, waartegen iets onbeháorliks gebeurt. Ik krijg medelij met zijn hulpeloosheid en jaag de kleine dartele
;plagers weg.
Zijn gelaat is vreemd-rood van woede, aderen staan
:gezwollen op het bleke voorhoofd, zijn lippen beven.
Ik moet mijn oor brengen vlak voor zijn binnen_mondse mompelende lippen om. iets te verstaan
« Ik zal ze vermoorden, ik zal ze doodsteken,de
lazerus-krengen, ik zal ze doodtrappen- ! »
Hij is erg boos, het zweet staat hem tegen de rand
van zijn pet ; maar zó boos als hij is, hij luistert toch dadélij k met aandacht als ik hem vraag, wat er met hem
,gebeurd is in' New-York.
Bij . alles wat hij zegt, heft hij telkens de schelpvormig-gehouden rechterhand tot de hoogte van zijn spitse
:kin, als wil hij door dat gebaar de belangrijkheid aanduiden van wat hij vertelt. Zijn ervaring is miniem.
Ik betwijfel, of hij over de Hudson geweest is.. Hij is
-ongeveer drie maanden in het. grote Amerika geweest ----een tijd te Hoboken, in een hotelletje, door Hollanders
:gehouden, waar hij meent te zijn bestolen, omdat na
-een paar weken . zijn kapitaal van zeventig • hollandse
guldens hem in de steek liet.... dé rest van zijn ameri"kaanse reis op Ellis-eiland...
« En ik ben bij de burgemeester van New-York ook
geweest... en die heeft me naar een heel-heel groot huis
laten gaan... Wat fijn ! een grote kamer met van die
mooie stoelen en wat-'n-fijne-mehéren ! Wat fijn ! Dit
pak heb ik ook nog van zo'n meheer gehad... en m'n
-pet... Zat fijn ! »
Hij staat met de grote klep van zijn te grote pet in
de hand. .
---. « En... en mijn schoenen ».
Hij heft de linkervoet op, om de schoenen te laten
zien, vingert gelijktijdig wat aan een veter.
Ja, je ziet er netjes uit ! »
.Hij glimlacht gelukkig.
-- « Ik heb motte wachten op een brief van Neeltje
;Smulders... en die is niet gekomen ».
« Wie is Neeltje Smulders ? » .
•
.
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Hij vindt mijn onwetendheid onnozel ; ik merk
aan zijn oogen, dat ik in zijn achting daal.
-- « Die- is ommers, met Arriaan - getrouwd ».. .
0 !... ja, j En waar woont die tegenwoordig ?
Hij trekt de schonkige scherpe schouders tot de
Doren op.
« In Amerika. »
Hij schudt aanhoudend met - zijn schelpvormige
hand.
._
« Heel ver, heel ver in- Amerika. Dat staat om-mers in de brief van Neeltje.
Er wordt een vuile verfrommelde brief te voorschijn
gehaald ; hij is geschreven uit Seattle. Ik begrijp er uit,
dat in die verre Westerse stad een broer van hem woont.,
wiens vrouw. Neeltje Smulders heet en de lakensuitdeelt.
« Je moet maar nooit meer naar Amerika gaan,.
Kees. Het is in Holland beter voor je ».
Ik merk aan het lippetrekken, wat hij doet, dat hij
het beslist niet met mij ééns is. Hij geeft geen antwoord
en wij zwijgen een wijl bij 't ruisen van de zeeën ; dan
zeg ik :
Maar waarom ging ie eigenlik naar Amerika,.
naar Arriaan ? »
-- « Om... om veel . geld te verdienen, natuurlik ;
om rijk te worden ! » En hij ziet mij ernstig aan en
schudt met het veel-doorstane hoofd tot bekrachtiging
van zijn woorden.
;

Er is wind opgestoken, het schip rolt met raderende,.
slurperende geluiden: Soms komt een schroef boven water, dat het knarst door het achterschip.
Het woelt over de oceaan ; briesende koppen staan
overal om ons heen, onvast wordt de . gang van het
vaartuig.
De meeste passagiers gaan naar beneden. Zij gaan
in moeitevolle houdingen, nu de een en dan de ander,
overal zoeken hun handen steun, hun gezichten zijn vaal
en hun oogen staan hol.
Door de ronde patrijspoorten der rooksalon is
zichtbaar nu wat zee en dan wat hemel... zee, hemel...
regelmatig dalend en rijzend als een klokkeslinger... zee,
hemel. Er. zijn maar vier mannen in de. rooksalon, de
trouwe kaartspelers : de fries, Dutch - Harry, de lange
amerikaan en de oude man, het oue joodje.
Maar met dat oue joodje is iets biezonders gebeurd.
-

-

-
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De verver is ons vanmiddag komen vertellen dat de
rabbie.. een - roomse pastoor moet wezen, want hij heeft
hém een kruis zien maken, toen hij begon te lezen in zijn
boek.
Aan. ieder van ons heeft de verver persoonlik zijn
ontdekking meegedeeld. .
Nu ligt daar het befaamde boek naast hem, terwijl
-hij ijverig zit te kaarten. Ik neem de vrijheid en open het
boek. Het is een breviarum romanum ! Onder het brevier ligt ook nog de chartabel van een amerikaans bisdom. De oude pastoor ziet mij aan over zijn scheve stalen bril, onderzoekend, bijna verwijtend.
« Kan u niet verstaan », zegt hij. « Latijn ! » en
schuift het boek onder zijn arm. .
. - « Kom rabbie... èh... pastoor, let op je spel, pot verdorie ! » zegt Dutch Harry, « het is je beurt 1 »
De pastoor ziet hem verstrooid aan.
— « je. beurt ! » herhaalt Dutch Harry ;- en dan,
-opziend van zijn kaarten
-- « Heb ik ooit van mijn leven gedroomd, dat 'n
oue zondaar als ik nog eris zou kaart spelen met 'n pastoor ! Ha !... Rabbie-èh-pastoor ! »
Deze avond -zit ik met hem te -praten. • • .
Hij komt van Idaho en hij komt van Kentucky.
. Negen en dertig jaar geleden heeft hij Schlesien, het
-

-

land van zijn geboorte verlaten, en, na gestudeerd te

hebben aan de Romeinse Propaganda, als missionnaris
'in Western Kentucky en Zuid Idaho gewerkt. •
In het arme karige Western Kentucky en in Idaho,
het hard bebodemd .Idaho. Zelfs heeft hij zeven jaar on

-

der de Sioux Indianen geleefd.

Het blijken de beste parochianen van zijn taai apostolaat te zijn geweest. H.ij spreekt over deze roodhui den
"tolaat
als van zijn gelijken als mensen, die hij biezont er
hoogacht - j a,het schemert door zijn woorden, dat hij
-neer houdt van deze bronzen indianen dan van zijli
blanke evenaasten. Zij zijn hem -trouw gewest, zij heb-hen hem niet bovenmate geërgerd met hen heeft hij
menigmaal zijn allerkarigst brood • gedeeld en zij hun
smakeloze kost wederom met hem. Hij kent hun taal en
hun hebbelikheden, hun duistere-ziekten en-hun luis-doorvreten tepees, hun roemruchte taaiheid ' en de vuurvaste
trouw aan hun eenmaal gegeven woord. •
Zijn oogen worden vochtig. wanneer hij het onrecht
gedenkt, dat hun wordt aangedaan
niet door de op-
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perste regering te Washington, die -prijst hij loffelik r:
maar at haar goede wil en .zuiver-doelende pogingen" om
de Indiaan te verheffen, lijden schipbreuk op de rots.harde mammonharten der agenten, die - tussen de rege- .
ring en de indianen - staan. • • . .
Hoofdschuddend, met - de mond z6 verbeten
saamgetrokken, dat er geen lippen meer zichtbaar zijn,.
staart hij voor zich uit... stumperig, droevig om zijn in-dianen-broeders-in-den-Heer., die hij verlaten moest, om-dat het Idaho'se hoogland hem hartstoringen bracht.
Na wisselende missies in Oost en West Kentucky,.
heeft hij daarna voornamelik doorgebracht - in het. bero-oi-de land nabij - Oray-Springs, waar. de armoede zijner
schaarsche parochianen hem- -nog van 't gelaat te. lezen:.
is.
De laatste vijf jaren heeft hij heel alleen gehuisd —.
arm zelfs om een oude huishoudster te kunnen. bekostigén -- en erg onhandig als kok, die nog niet eens eetbaar brood kan bakken, heeft 'hij , voornamelik geleefde
op havermout en thee des morgens, en 's middags ha-.
vermout en thee en 's -avonds havermout en thee... afge-wisseld soms door een. gekookt . ei, wanneer zijn pover.
toom kippen de fysieke kracht had hem te gedenken...
Voor iemand met honderd vijf en twintig dollar emolumenten's jaars is een amerikaansch kwartje een voorwerp
om tweemaal . te keren alvorens het uit te geven voor
kippevoer... Zodat dan ook de legtijd van zijn kippen in-rechtstreeks verband stond met de aanwezigheid van:
sprinkhanen of zonnebloemen.:. En daarbij - had hij moeilikheden met zijn parochianen hij werd oud en het
eenzaam leven takelde zijn humeur af, hij gromde misschien meer dan nodig was. Och, alles begrijpen leert
alles vergeven : hij was wellicht een minder aantrekkelikvader voor zijn met-een-weerbarstige-aarde-kampende-kinderen...
Zie, hoe hem de apostolieke armoede om het vermagerd lichaam hangt. Zijn boord" --- waaruit een welwillende verbeelding een priesterboord kan fantaseren -- .
is van celluloid ; hij is goor van het langdurig dragen,
bij geel af... misschien wel van de slechte zeep waarmedehij het Kentucky stof van de bezwete collar heeft willen:
wassen. En -zijn bef, die geen bef meer is, glimt als een
blikkie en is gerafeld... en... wat al meer ?... en dan is.
er een gaping tussen boord en bef : je ziet zijn bruine:
gerimpelde ouémans-hals. . . .
-
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:1k heb hem eens moeten helpen met - deze bef . — ont
het -zichtbaar teken zijner onzichtbare waardigheid. opde juiste -plaats te schikken... ik heb ook . gemerkt, dat
een van de stewardessen, Maassluis'se Mié die gewoonlik met dweil en zeemleren lap rondloopt, :hem behulpzaam met de naald heeft bijgestaan.
Zijn vest is van antiek laken, - de knopen, vroeger=
overtrokken, zijn van blik. Zijn jas heeft iets groens, de:
kraag is vet, de mouwen zijn gerafeld .
En zijn broek hangt vol plooien op zware vreemdeschoenen, 'puilt uit bij zijn knieën en. is slordig om zijn.
middel saamgesj-ord ' als door een verborgen touw. Onder~
de. mouwen van zijn weerschijnende-jas schuilt iets donkers : een overhemd -- zo'n grafblauw western boezeroen, gelijk de cowboys dragen en de farmers. Zijn
handen, zijn - harige kleine handen., tonen -sporen van:
arbeidzame - dagen, zijn vingers zijn belittekend, de nagels ruw en afgebrokkeld.. . . .
Zijn gelaat, - de laatste dagen niet geschoren, is grijs:
van stoppelig haar, waartussen zijn neus
de jodenneus ! en zijn voorhoofd bruinrood uitkomen tot boven
op de kruin van zijn half-kaal hoofd, dat van schaarseharen een zilveren omlijsting draagt...
De oude jood ! .
Ik zie in zijn gelaat, als op oud perkament geschre-ven,de ontberingen van lange eindeloze tochten in kou en.
beroerdheid, in zon en zengende winden, in vasten en
in gevaren,,, gevaren op de bergen, gevaren in de prairie,
gevaren op rivieren, gevaren in de bossen, gevaren van
de sluipende koperslang. . .
Hij heeft er zijn aandeel van -gehad hij is er oud •
van geworden, versleten — vóór zijn tijd, -al schuilt in zijn..
verstrammend lichaam nog een verrassende veerkracht,.
kerngezond als hij is van dat. alles, wat de winden hem
hebben aangewaaid over vlakten en bergen.
Maar hij is geworden als een vreemde tussen de.
mensen met hun moderne allures --- een verlégen man,'
door de grote zwijgende eenzaamheid, die hem in haargreep heeft gehad. Ik kan hem niet aanzien zonder ontroering, deze w;onderlike vagebond des Heren, deze pro-leet om het rijk des hemels., die mij maar gestadig zit te
vertellen van zijn verborgen parochies en verre schamele
houten kerkjes, van zijn indianen en zijn blanken, goeden en kwaden, met een eeuwige ernst, die slechts huneigen is, die als de honden alle toegeworpen brokken:
;,
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voor lief nemen, omdat iets anders heel hun hart vervult.
Hij vertelt alles met de openlikheid van een kind,
dat nog niet school heeft gegaan ; hij deelt mij zelfs mede, dat hij in onmin - raakte met -zijn bisschop,. . dat hij
'naar Rome heeft geschreven, maar ongelijk kreeg en te
gehoorzamen had. Ik geloof niet, dat hij veel - heeft gestudeerd in de lange eenzame avonden van zijn verlaten
leven -- hij heeft veel patience gespeeld, en deze levensgezel-vaneen-gewoonte heeft hij meegenomen tot hier
op het schip.
Ik geloof ook niet, dat hij veel heeft gebeden of gemediteerd
hij spreekt ook niet . met het devoot sentiment van een kontemplatief-áangélegde natuur — maar
hij heeft mis gelezen op vele plaatsen, . nietsdoend dan
rijden op de Zondagen
de eindeloze wegen af, door
sneeuwstorm en zandorkaan, om op twee • plaatsen te
kunnen lezen. En hij heeft zieken bezocht in afgelegen
kampen tussen de bergen ; hij heeft biechtgehoord,
vaak tot één uur 's nachts, tot hij er bij in slaap viel
Weer gewekt vóór dag en dauw door zijn van-ver-gekomen penitenten.
.
Hij heeft getrokken en gesjouwd van huis . tot huis,
hij heeft niet zelden gewerktvoor eten.
Hij heeft een . tijdlang de zielzorg gedragen van één
-van Kentucky's staatstuchthuizen ; hij heeft er velen
voorbereid voor hun zwarte tocht naar r de eeuwigheid...
en soms schreiend gestaan naast boeven, die vloekend
stierven op de elektriese stoel, terwijl hun lichaam zwart
werd van de verborgen kracht, die ze deed verkolen.
Maar hij heeft er ook bekeerd, van de ergsten, van
de slechtsten... Hij kon goed met ze opschieten...
« -waarom ? »
Ik kon niet nalaten dit te vragen. Ik merkte, dat
een verlegenheid hem overviel, alsof hij plotseling bang
werd. Zijn. brilleglazen schitterden juist van het licht, dat
ze weerkaatsten, zodat ik zijn oogen niet kon zien —
iná.á.r aan de houding van zijn hoofd werd ik gewaar, dat
7e .zoekend omlaag tuurden. Hij . schraapte zich de keel,
tegen zijn wil zo'n benauwelike kuch van iemand,
die geen geluid van zich wil geven.
Ik hoorde de wind gieren langs de patrijspoorten,
zware golven rollen op zij . van ons, dat het steunde en
'kraakte door ons .gestadig-stampend vaartuig.
Mijn gedachten liepen terug naar het amerikaanse
land, naar zijn bergen en ravijnen, naar zijn prairien en
-
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schietende wateren, waar • het leven geleefd wordt op
velerhande wijze -- ver van de beschuttende luwheid
van onze moderne milieu's en deze kleine oude manstil en taai daartussen...
Dan sprak hij :
« Hierom ! » . .
Hij - hiéf stijf zijn rechtervoet op, een lelik-béschoeide voet, waarover wat franje hing van zijn versleten ont-redderde - broek.
- < waarom ? »
« D aarám ! »
Ik trok gemaakt-onverschillig de schouders op.
Hij greep ouémans-beverig naar de rafels en maak-te een dubbelhands gebaar, om mij nogmaals te wijzen
op de plunje. . .
« Daarom ! »
En hij lachte een olike goedige lach, die glunderde
in de hoekjes van zijne kleine kinderlike oogen.
Daarom L. Dus niet omdat hij ijverig was, of heilig
of geleerd... of een prater, of 'God-weet-wat-voor-psycholoog. ; maar omdat hij was een berooide, een stumper
voor zijn God,. een totaal wrak op de grote rijke aarde...
één van stille heroïese aard, onbekend en gering.... daar-.
om!
.
Wel ben ik zondaar, maar als ik ook nog boef was,
ik . zou mijn leven willen beteren met de , schurken uit
Kentucky's tuchthuis bij het aanschouwen van zulk een
daas-voor-het-rijk-Gods.
--

---

--
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Ja, dat was iets nieuws ! De oude rabbie was een
pastoor... Dat was iets om over te praten. Er was sindsdagen geen schip in zicht geweest, de marconi-telegrammen vertelden niets dan oorlog in de loopgraven, de log-lijst gaf de gewone driehonderd en* zoveel knoop perdag.
De oude patience-spelende man was - een merkwaardigheid gewbrden hij werd alle uren van de dag
hoofdschuddend bezien, en menig man, zijn ' -schamel
plunje bekijkend, trok de neus op, en velde een vernieti=.
gend oordeel ; zelfs Kees oefende ' kritiek :
« Geen pastoor ! M6t je z'n korte broek kennen
zien ! »
Dutch Harry, de visser van Gray Hábor, keek. al
kaartend vaak de pastoor aan, alsof hem een onbekende
vis in het net was gelopen. • .
-
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« Ja !.. Als ik bij mijn zuster in Amsterdam
kom, zal ik er ook aan moeten geloven. Dat is ook zo'n
soort sky-pilot. 's. Zondags met 'r naar de ronde-luterse
kerk.. ik heb. de laatste jaar of wat geen kerk meer van
.binnen gezien... Wat zal God-de-Vader wel niet zeggen
als ik binnenkom ? »
En de verver : •
Nee, maar hopr's, dat zeg ik je, mannen, dat is
nou toch iets ! Had de kleine jood me gezegd : ik ben
rabijn, dan -had ik gezegd : swa ! Dan had ik hem er
voor gehouden. Ik heb hem toch zelf het joods horen le.zen op de * lijst met de kennisgevingen, die beneden in
de gang hangt. Maar 'n pastoor ! Daar staat mijn hol! andse hoofd bij stil. Zou-ie kunnen preken ? Zou-ie de
mis l unnen zingen ? We moeten 'm zeggen, dat-ie .'t
e reis moet doen ! »
En de hofmeester, alle tien de vingers in de hoogtè
« Nou ? Wat heb ik gezegd ? Een zendeling,
en nog wel een roomse apostel ! Moet je nog vis ?
Hij zal Zondag wel dienst doen ; we hebben de hele rattaplan in een kissie aan boord. Wat 'n fijn spul : altaar,
kruisie, kaarsen, wijn, ' kleren; alles ! We hebben hier
voor de joden ook een pakkie... voor alle gezindten, die
lets biezonders nodig hebben. Heb ik van mijn leven !
Wat .'n armoedzaaier, niet ? De stumper ziet er uit als
-een schavuit... Nul, ik hou'n bokkie, geef mij je portemonnai'tj e maar ! Wat ? Praat er niet van ! Allemaal
om de dubbeltjes te doen. Wil ik wat zeggen ? Ik heb
één neef, die is dominee, en één neef, die is pater... en
'n nicht van me loopt met zo'n malle hoed op 'r kop van
't Leger des Heils ! Ik weet er van ! »
De .pastoor komt langs ons heen, het onafscheidelik pak kaarten in de hand. Tot hem de hofmeester
« Hé, vader Jacob ! Pooltje ! Zondag messe lesen, hé ? Dimanche. Jawohl, wir haben Alles. Tout, parfait. Wir haben de ganze Gesichte ! Kelk und Ouwels
wijn le vin alles, en fijn, hoor. Comme il faut...
Kijk 'm nou 's gelukkig kijken ; dat vindt ie natuurlik
leuk,. de arme dondersteen !... Neen, wacht nou's effen,
walt, attendez ! Ik zal voor de kist zorgen. Morgen,
morgen, Sontag, Dimanche. Om negen uur, nine o'clock...
't Breekt de dag juist mooi voor de passagiers ! Was ?
Ja, gewisz, alles ist dá... everything. Ja, ook zo'n kleine
.steen met een kruisie er op... want zonder kruisie kan je
niks doen, ik weet het wel. Voila !.. Aber, zeg, oue La-
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zarus, rasieren, he ? .Shave ! Je eigen scheren, hoor t
Je ziet er uit als 'n struikrover. D'er moet fatsoen aanzitten. ~ijk de man '8 gelukkig kijken. Zou-ie preken ? •.
Als ik de hofmeester de aanmerking maak, dat ermisplaatste spot van moet komen, omdat.. de passagiers,
z6 weinig achting voor de oude man hebben, springt hij
op :
'
.
~ «. W at ? ! Wie ? Ze moeten me proberen te kikken, als-ie mis doet ! Ik smijt ze de zaal uit. Niks van.
dat alles ~ ik ben niet van gisteren. Hij kan mislezen, en..
wie het niet aanstaat, kan gaan wandelen ; d'er is hler
aanboord ik weet niet hoeveel hektaren terrein, buiten
het kleine zaaltje waar hij leest. Waarvoor hebben we
anders de boel aan boord ? Ik zal de nodige eerbied er
in houen, Dit is net publiek, nette mensen ! .Was het zo'n
zooitje rappalje als 'n paar tochten geled-en, dan zou ik
zeggen : geen kapsones, vingers er af houden, want die
waren tot alles in staat.
Toen hadden we een stet vaderlandse landstormers.
aan boord. Zulk tuig ! waar ze vandaan kwamen, weet
ik n6g niet, maar misschien weI uit het mexikaanse le-~
ger ! Zulk tuig heb ik van rnijn leven niet .gezien. Die
staken hun poten nou letterlik in .alles, die gapten als.
de kraaien. Ze gingen op de brug tot voor de hut van,
den oue...
In de machinekamer hebben ze zelfs gevochten met
de machinisten, die het schorem met de schroevendraaiers te Iijf gingen ! Ja. - Op 'n goeie .dag maakten zeeen boot los uit de davids en lieten 'm omlaag vieren.
't Werd bijtijds gemerkt op de brug... en toen de oue
ze effen kwarn vertellen waar het opstond en wie er baas
was op 't schip, kreeg-ie nog een groote bek ,op-de-koop-·
.
toe ! Neen, dat rappalje... .
Maar die vijf en halve kalme buitenman, die we nou
varen ! Morgen kerk ! 't Breekt de dag mooi. - Als-ie
zich nou maar wat scheert en voorzichtig is met de .kaar-sen 'en me geen brand schopt. Ik zal er nog bij moeteu..
staan als koorknaap ! Net [ochie, ik ? «
I

Het was een mooie rustige morgen, de boot voer
kalrn als in een baai. De grote mid-oceaan golving
was verdwenen, kleinere zeeen liepen en de kleur van
het water was minder zwaar. He!" leek 3:11es' blijder,
lichter - de onzichtbare nabijheid van Engelands kusten reeds merkbaar.
~6
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Aan het ontbijt, bij de havermout, werd de op-tedragen Mis besproken als de gebeurtenis van de dag.
De koppen staken geheimzinnig bij -elkaar, niet
zozeer in spot dari wel in - meelij — alsof er gedacht
werd, dat de oude pastoor het er nooit goed zou
afbrengen. .
« Ik heb gemerkt, dat hij gisteravond niet heeft
zitten kaarten en nou is-ie niet eens aan tafel », zegt
er iemand.
« Hij houdt ons misschien voor de m al, de olie
pokeraar », grofstemt Dutch Harry..
« Zouen wij er ook bij mogen zijn ? » vraagt
de Fries.
– « Wis en wérachtig -», antwoordt de verver. « Ik
zou wel's willen weten waarom niet... Ik heb zó iets
nog nooit meegemaakt. Ik zeg maar zó : 't is openbaar,
't is op de boot, ik ga er naar toe... 't is kerk, of niet ? »
« Zouen wij ook moeten knielen, net als de
roomsen in hun kerk ? »
« Mót je ook naar de kerk, Kees ? »
'« Nee », mompelt Kees met z'n mond vol brood,
« hij hét niet eens 'n korte broek. ! Nee ! »
« Als-ie nou maar oppast met de kaarsen, dat
er geen brand van komt ! » bromt de hofmeester.
« Zou 't nog wat kosten, mannen ?» vraagt

-

--

S

-

S
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-

schielik de verver ; onrustig ziet hij rond

__: « Kost 't nog wat, hoffie ? »
« Als er anders mis wordt gelezen, zegt de
hofmeester, gaat er een bus rond voor 't Weduw- en
Wezenfonds van de zeelui... »
In een ruimte aan stuurboord, die. dient tot twede
eetzaal, wanneer er meer passagiers zijn, wordt na het
ontbijt een kist binnengebracht, die door het uitslaan
van zijden en deksel veranderd wordt in een eenvoudig
altaar.
Er zijn kanon-bordjes, altaarsteentje, ampullen,
kelk, kazuifel : heel het rubriek reisgerei,, nieuwsgierig
bekeken door enkele aanwezige passagiers, vooral door
de verver, die beweert er niks van te begrijpen dan
de kaarsen.
. De pastoor, door de hofmeester uitgenodigd, verschijnt zwijgend en ernstig, in een glad-glanzende toog.
. Hij heeft zich geschoren ; allererbarmelikst. Daar
waar de baard verdwenen is, tonen zich rode vlekken,
S
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alsof . het scheermes te -. bot is . geweest en geschrapt
heeft 'in plaats van. 'gesneden.
« Rasé ? Gerasirt ? Allright ! . • Op-z'n-Zondags
noemen wij. dat.. Je ziet er uit , om te zoenen. ». •
De pastoor knikt goedmoedig - de hofmeester 'toe.
—= « Voilà ! Schone Sache, was ? Of ik goed . voor
je zorg,... labberdaan ! Ik wou je maar • zeggen... Wat
.ziet-ie er feestelik uit . in zijn - lange tabberd ! Donder
op ! Wat motten jullie hier doen ?! Luie ' niksnutters,.
luie lekzoekers, ..gauw weg wezen , ! .»
Enkele nieuwsgierig-toegelopen twede-klas bedienden worden gebannen snaar hun afdeling.'
« Nou allemaal 'n - oogie in •'t 'zeil houden, dat
er: geen brand komt van die verrekte kaarsen. En hier
is - wijn en . water, pater. Le vin ! »
De kleine oude man is helemaal veranderd. Hij . is
zeer ernstig en doet alles • met kalme . gebaren : het opstellen van het altaartje, het gereedleggen .der gewáden.
Zijn schuchterheid is heen. Het. is, of hij rustig is ge.worden, rustig. als een man, die, na , veel omzwerven.
op de plaats komt.. 'waar hij thuis hoort.
. . Hij bladert lange tijd in het missaal,. - verlegt dekleurige lintjes met veel zorg. Dan " wendt hij zich - oi r
en vraagt in zeer goed americaans :
« Zou iemand zo vriendelik willen 'zijn om de,
mensen te zeggen dat- ik de heilige Mis-- ga opdragen ? »Ik ga naar het dek om wat katholieken ` bij elkaar
te trommelen. In. -de korridoor ontmoet ik Willem, onzetafelbediende : .
Wil ik u. wat zeggen ? Dat' is net zo min 'r
pastoor als . ik ; die ofue robbedoes houdt - ze . allemaal
voor de gek. Ik heb hem vanmorgen. zijn pijp zien:.
roken, en ik weet dat wel te vertellen, dat mogen de
geesteliken niet vóór de Mis, dat mogen ze . niet. ! Ik .
.ben zelf van 't' houtje ! » .
De- dikke vrouw uit Posen, - . die - uit een nabije hut:
komt, is . in de waan dat' hij spot:
« Ach, - laat . die -. man. toch bidden' ; 'het is immers:
goed. Ik begrijp niet, - dat iemand ' kan spotten met iemand die - wil bidden. Ik ben niet. katholiek, maar tóch,
geloof • ik, dat het goed voor ons . is, als hij bidt. »
Op. het dek . vind ik de brabantse , vrouw, • die
zich met haar opgeschoten kroost . zit . te- zonnen aan:
.stuurboord, en vraag haar of ze katholiek is..
.
« Ja, natuurlik. »
-

-

-

,

-

'

..

-

-

-

.

-

-

,

,

-

TUSSENDEKS

728

De amerikaanse pastoor leest dadelik Mis. »
Dat weêt ik ; maar denk-de dat. ik naar hèm
toe gaan ? 'n Mooie pastoor : eerst roken en -seffens
misdoen ! »
Twee Belgen, een kleermaker. en een schoenmaker,
beiden. uit Montreal, antwoorden in koor:
Mais non, monsieur, non ! C'est un Allemand.»
Ik houd een langdurig betoog, waarin ik beweer
dat hij amerikaans staatsburger is van poolse huize.
Maar dat hij Mis gaat lezen en zelfs al was hij...
«Non! Non!»
De Luxemburger met de afgebeten neus vertelt me
.in de gauwigheid een histoire scandaleuse.uit een pastorie in zijn mooi geboorteland.
« En dat is waar, mijnheer, zegt hij met nadruk,
het heeft in - de kranten gestaan ! Maar ik kom. »
Terwijl de pastoor zich kleedt komen verschillende
passagiers binnen, zij draaien de scheepsstoelen en gaan
zwijgend zitten. De verwachting dergenen, die nog nooit
een- Mis hebben bijgewoond is theatraal : een halsrek.kende spanning voor het komende toont velér gelaat.
De amerikaanse marine-man, binnenkomend met
het meisje uit Den Helder, dat hij in de trage eentonige
dagen opvallend-veel gezelschap heeft gehouden, stapt
.naar voren met een kleur tot achter de ooren en knielt
.stemmig neer vlak bij het altaar. Meerderen volgen
.zijn voorbeeld, terwijl . de andere passagiers, zittenblijvend op hun stoelen, elkaar aanzien met-oogen-van
« moeten wij ook knielen ? waarbij de hofmeester
..een geruststellend gebaar maakt, bijwijze van dispensatie ; wendt zich daarna bruusk om en gaat een paar
nieuwsgierig-aangekomen bedienden te gemoet, die hij
met wijdstrekkende hand wegdrijft door .de verbindings'korridoor, ze een kwaadaardige vloek nazendend, die
. storend terugkaatst over de hoofden van de . vroomzinnende mensen.
Als de pastoor de bedekte kelk in het midden van
het kleine altaar heeft neergezet, - draait - hij zich om
en monstert heel rustig zijn publiek.. Eenigzins beeft
:zijn zwakke stem als hij spreekt
« De heilige Mis is de voortzetting van het
Offer van *Christus aan het Kruis, . die . aldus op een
wonderbare wijze in ons midden verblijft tot aan het
einde der tijden: Christus zelf komt hier tegenwoordig,
-
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waarachtig . zoals Hij , is, onder. -:de ..schijn : van brood .en
wijn.
Dat is het Sacrament-, -dat. i5 het mysterie. = ......
Onnodig 'u te zeggen, dat dit Misoffer -voor hen r
zdie geloven, hoogst hei-lig -is en -aanbiddenswaardig.
Enkelen uwer zullen waarschijnl.ik. - niet--.begrijpen: -.
Dat .is, ...helaas, jammer • genoeg ; . dat.. komt omdat we
:.niet - meer .: . één ..zijn van één . huis,.. -van één Vader,
...zoals - Christus -- wilde.
Ik be-groet . u evenwel -allen. -als broeders en zusters
in . Christus, allen die van goede wil zijn.
Ik - raad u aan, u .zelf en. uw - belangen, tijdens dit
Offer aan -God op te dragen, - want ik lees-. deze .. heilige
Ais. tot .- geestelik en tijdelik welzijn van ons en van
allen, die- zich op dit vaartuig :. bevinden.. 'Dat' God u
allen zegene ! » .
-Dat. heeft-ie fijn gezegd,] zeg . ik !.» fluistert
..de verver zijn buurman toe.
In non ine Ida#ris . et Filii... .
Het is aderra-inhoudend. -sti-ï: Je kan de kaarsen
horen -knetteren en een man fluiten in aTe nabije keuken..
.:De golven ` kloekeren met - bron-geluid . langs -de romp.
En° zolang het mystiek Offer duurt, blijft ' het plechtig en biezonder.. Het is, of het komt van de wijde oceaan
en van de 'wijde hemel, en het 'is ook, -of het .komt van
de kapra-voortgaande stem van die. priesterlik-gebarende
:.kleine oude man.
•

—

-

. .

-

-

Dat is dezelfde mens niet- meer die wij kenden

'veranderd is die man, zijn gezicht is. verhelderd, als
stond hij in een licht, dat wij niet, bemerken.
Het latijn van zijn gebeden. komt 'tot' ons geheim.zinnig en edel
en hij houdt de oude handen . zo
plechtig, alsof hij. zelf ontroerd' is, van hetgeen hij zegt.
Dat. is de man niet. meer, die' wij kenden : -die nu.
-staat of hij stond op -. een' heilige plaats, bij ".een braambos; dat brandt van een wonder. ' .

-

.

.

-

In . de achting van allen-. is - de oude man.- een andere
geworden en na de Mis, wordt' er bij de . bar met . bie_ zondere welwillendheid over hem gesproken.
Dan komt de. hofmeester binnen-, de hofmeester,
s 11e dadelik na.: de .:Mis de kaarsen . üitblies, .:v^ór :nog
e pastoor - zijn -kazuifel. -aflei. --Hij ordonneert ._wat ' .aan
een bediende .-en, er - wordt. -- o, ongekende-. luxe !
en klein tafellaken op een tafel - uitgelegd, en geleide-

-
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1ik 7 verschijnen - daarop dingen, die wij hier in de dieptenog -niet hebben gezien : een volledig ontbijt à la bour-..
geais. :. harn and eggs, en dàt alles op -een porcelein-en.
bord, met een zilveren vork en lepel er-. naast.
En dan verschijnt -weer .de , .grote -hofmeester, 'hij
heeft joviaal. de kleine oude ' man . onder de arm en doet hem .aanzitten ' bij de ham and - eggs.
-En met het gezicht naar de bar toe, spreekt hij.::.
« Ik dacht, oue, - dat je ons : beduvelen - wou....
Maar je bent een echte pastoor, . I.e . ken . het ! En
nou vergaan - we niet, jongens-! We lopen niet op. een. mijn. - Nicht wahr, moeke ? » •
De oude vrouw uit Pozen, die aan een verwijderde.
tafel zit te breien, staat op en - komt - langzaam en ernstig,
.. naar de hofmeester toe, haar breiwerk in de hand:
Ik ben niet katholiek ! »
--- « Ik ook niet, _mens -.! »
« 'U - moet hem niet plagen. » . .
.Zij. wijst op de pastoor, - die smakelijk als een_
kind zit te eten.
« Plagen ? Plagen ? - Je bent van Lotje getikt..
-Kijk eens naar zijn -bord,' noem je. dat - plagen ? Wat zijn:.
jullie Moffen- toch 'n rare: lui ! Wat wil je ?... ».
« Want wie weet, . hoe het ons . hier op 'de zee
. ten. goede komt, waar hij voor heeft gebeden .? We_
weten immers geen van allen, wat .. of. -het leven is. »
En - de hand breed uitslaand .de ` hofmeester:
«' Dat is juist wat ik altijd : zeg ! . We. weten.
het geen. van allen. »
.

.

.

Op het dek zijn' allen vol aandacht.. .
Dutch Harry, de visser van Gray .Habor heeft ietsgezi-en : drie, vier rookpluimen aan de zon-doorflitste;
horizont, vagelik kenbaar en dan nog .alleen voor heel goede oo gen.
Kijkers .worden van beneden gehaald en de horizontwordt afgezocht met oog-vermoeiende volharding.•
... Het zijn waarschijnli:k: oorlogschepen,' die opereren
in de richting van de franse kust, op een afstand even--wel, .dat - er niets. uit - op te maken valt.
Maar die rookpluimen . hebben stemming gebracht..
Aller - aandacht is gewekt : onderzee-boten, mijn-velden en - .losdrij ,vende mijnen worden hier werkelike.
dingen..
Ik betrap mezelf turend in de richting van . Frank.
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rijks en België's kusten, oor-spitsend, alsof ik verre
kanonnen hoor donderen van gindse velden, waar hon-^
•derdduizenden een ontijdige dood tegengrijnst.
Dan stoot Dutch Harry mij aan. Hij slaat de bruine
hand uit, neemt z'n peukje sigaar uit de mond --- het
-hoofd wat schuin houdend, omdat de rook hem in de
oogen hindert en zegt, wijzend met het 'stompje
.
.sigaar :
—«Kijk!»
Ik zie in de richting --- aan bakboord
Engeland.
The Bishop ! »
Uit de licht-schuimende golven, die in de verte,
waar zij door de afstand verkleinen, iets vlokkigs geven
aan de zee, doemt iets op : een zijn-of-niet-zijn, een
uitloper van de werkelikheid, een teder vlam-gelijkendiets in een blauwende zonneschijn-doorvlochten ruimte...
Een blanke vuurtoren, als een kolom van albast
uitkomend op de blauwe verte.
Land !
Er . komt iemand naast ons staan, de Hagenaar.
« Ze beweren, daar is een vuurtoren te zier'. »
Het is een man met slechte oogen, hij ' draagt een
lorgnet. . , . Van die oogen met een stuk glas er voor,
zoals Dutch Harry dat met minachting noemt. Ook Kees komt naderbij, slungelig, diep met de
handen in de zakken van zijn tè grote jas graaiend,
alsof hij er iets biezonders zoekt.
Hij geeft korte knikken met het hoofd, dat zichtbaar is bijgekomen door de verbronzendé zeelucht - en•
{ede gedégen kost van de hem-alle-goeds-gunnende hofieester.
-- « Wat is er, Kees ? »
_
Hij geeft weer een knik, een nonchalante knik, in
de richting van de engelse vuurtoren :
-- « Engeland ! »
Maar hij verandert, met één zwaai, heel zijn .heldere inlichting ; weer met 'n korte knik van het hoofd:
--- < 'n Molen ! »
.
— « Maar, hij heeft geen wieken, Kees. »
« 'n Stoomgemaal net als bij ons in de polder. »
En hij geeft nog een korte knik met het hoofd:
« De broer van Arriaan is - machinist. »
•

-

De ranke mid-oceaan meeuwen, die dagenlang
trouw hebben gezweefd boven de achterplecht van ons

732 TUSSENDEKS

schip ".zijn verdwenen, onbémerkt, en, in hunne plaat.
zijn,. gekomen, even onbemerkt, een zwerm .. anderen,.
groteren, hongerig en krijsend, die gruisig azen op het
keuken-afval.
Loom-wiekende gezellen zijn het, die zich zelf moeten voortroeien op hun vleugels geen zwevers, zoals:
die anderen, die met de wind leven -en de grote golven.
De vuurtoren ontsluierd meer en meer, blank en
sierlik tegen een grauwe kust, waaromtrent nu ook enkele bruin-zeilige vissersboten zichtbaar worden.
En aan de horizont doemen -alweer schepén op, die.
voor _oorlogbodems worden gehouden,. doch die naderbij
gekomen en passerend, kalme vrachtvaarders blijken te.
zijn, . waaronder twee hollanders, die langs ons gaan,.
vlag-groetend en fier.
We zien de schepen na, door het zon-dragende.
water, .dat het ons pijn doet in de oogen van het aanhoudend staren. .
Neen, het land van de jongens van Jan de Witt,.
van zeerobben en stramme vissers is nog niet in de
doofpot.
Nog trekken ze de wijde wereld over, nog staan
.
ze met de borst in de wind !
Ze kennen beslist-zeker geen zes-opeenvolgendeverzen van hun volkslied, maar ze staan vast van 'voet-:
op een zeebouwend schip in allerhand klimaat..
Nog schuren ze dageliks het blank metaal, vrezen
God en eeren de koning, houden het kruit - droog, be-..
minnen de vrede en jagen hem na.
En als straks een engels patroelje vaartuig onzegrote zeeboot aanhoudt, gromt "het tot in merg en been-.
deren- van onze reus, ja, misschien wel tot in de hersens,
boven op de brug, vanwaar . de kapitein, als de matrozen niet snel genoeg een kabel laten vieren naar
het laagliggend roei-bootje, dat een engels officier tot-:
ons brengt, zijn mannen toeroept, buigend over derailing : .
Hoe heb ik het er mee ? Gooi de vent dattouw toe ! »
Dat is taal, die verstaan wordt—tachtig-jarigeoorlogstaal --= en het touw valt dan ook haastig, bijna..
op de goud-berande klep van de officiers pet... waarbij
• de matrozen, als baliekluivers bij een relletje, staan. te
scheuken van de pret, om de . ronde ofte,. die van zijn,
hart geen smoorkuil maakt !
-

-

-
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De verver, die met verbijsterde aandacht heeft staan
staren op het vlagge-seinen van het engelse politievaartuig, komt op een drafje naar ons toe ; zijn gezicht,
waarin de brede opgeblazen neus en de rood-omrándé
oogén meer uitkomen dan gewoonlik, staat zo ernstig
als hield hij een wolf aan de ooren vast :.
-- « Maar ik- zeg jullie. mannen, dat het een schandaal is ! Zo'n notedop heeft het recht om een groot
schip als het onze aan te houden ! Kijk me zo'n struik
rover aan boord klauteren, en kijk me die kapers op
dat rottig bóbtje met hun vuile verrekijkers naar ons
staan Ie koektioeren ! As je me nou ! En nou komt
die smeris, die "hier aan boord gekomen is, 'n. fatsoen-like hollander zeker om zijn paspoort vragen 1 Laat 'm
nou gauw doodgaan ! Ik ben hollander, dat kan-ie aan
mijn praten horen ; ik versta . zijn bargoens nog niet
eens ! Ik heb geen paspoort van- node. Op-' 't laatst
wordt 'n fatsoenlik mens, zal ik 'maar zeggen,, nog behandeld als een schavuit. . .
Ja, maar mannen, dat gaat toch zó maar niet.
Zo'n klein pestkoppie van een bootje houdt je aan
ik begrijp de kaptein niet, dat-ie... »
Behoedzaam ziet hij even. rond :
Dat-ie niet doorvaart ! Daar zijn geen oorlogschepen, die ons iets kunnen doen, 'en dit kleine ' onding,
dat spuug je omver ! »
Als wij weer varen, houden we dicht langs de engelse kust. Zeer nabij blinken de witte krijt-rotsen onder
glooiende grauwe velden, waartussen uitkomen vierkante vlakken groen wintergraan - en om-hagedoornde
weitjes -met rond-kruinige enkel-staande bomen. .
Huizen liggen verspreid in de glooiende landouwen.
en een groot wit ' kasteel troont op een hoogte boven
een donkerbeboste valei.
Kleine grauwe vissersdorpen liggen laag bij het
water langs het oplopend land, terwijl :waar-zeilige
schuiten vissen vlak 'bij -de kust, als tamme watervogels,
die zich niet wagen ver van hun kooi.
Op den horizont, ten zuiden van ons,. staat de sierlike silhouet van een hoog-op-het-water-liggende
bark als de vlinderende teerheid van een japanse
tekening zá komt hij uit met zijn' veel-zeilig want .tegen .
de zon-heldere lucht. Andere schepen naderen,-ze komen
van - het noorden, ' vrachtschepen, een heel konvooi.
Er zijn hollanders bij. We wuiven ze toe, met zak-
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doeken en hoeden. Voor Indië één en voor Zuid-Amerika
een en wat verderop ontmoeten ave er twee, die dragen de wit-groene schoorsteen-banden van de HollandAmerika-lijn. :
Op een van deze vrachtvaarders staat een man op
de achterplek, waar hij salueerde met de vlag ; hij. draagt
een verschoten pilobroek en een donkerblauwe trui, zoals ik duidelik zie door de zeekijker van -de hofmeester.
De man heeft de handen in de zakken en staat
rustig, wijdbeens te kijken naar ons zee-kasteel, dan
haalt hij de hand uit de zak een koperen tabaksdoos
schittert in de zon -- hij neemt een - grote pruim, ik
kan het zien aan de wijze, waarop hij • de tabak de
mond inwerkt ; daarna slaat hij het deksel van zijn
blinkende doos dicht, met 'n nok van zijn vuist na,
om het goed te sluiten.
Het is waarachtig, of ik de klap hoor van zijn ferm.
dichtslaande doos !
Dutch Harry staat naast mij, vol aandacht " voor
dat vrachtschip. .
-- « Ze varen toch ! » zeg ik.
Hij haalt onverschillig de 'schouders. op ; vast ko..
men zijn woorden :
« Natuurlik ! Varen ! waarom niet ? Wàt op
zee voor je weggelegd is, is je beschoren !. 'n... Mèns
staat immers altijd te kantelen in de holte van Gods
hand om nou 's bijbels te praten ! Of is het niet
bijbels, verver ? »
.
« Wat, Willem ? »
De 'verver blijft. knip-oogend voor hem staan, en
herhaalt :
...
.
-- « Wat, .Willem ? »
Alsof hij . de verver niet hoort, vervolgt Dutch
Harry •
.
« We zullen wel zien, zeg ik altijd -- we zullen
wel zien als de tijd er is -=-- . en je m&.t rekenen : zló
denkt de oue op de . brug - er vandaag ook . over. Ik ga
m'n tukkie doen ! Ik merk wel hier in 't ' Nauw van
Calais , is alles hetzelfde nog ! » •
Hij • gaat, kort af ;. geregeld in de namiddag knapt
hij een uiltje.
— Wat bedoelt de zeeman ? » ' vraagt -de .verver.
Daar staat op eens een .andere -zeeman -voor ons,
die wat. afzijdig over - de verschansing - leunde., Het is
er een van de bedienden ; een zwak-uitziende jongeman,
tenger van . knoken :
-
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« Hij heeft makkelik praten !.. Zo'n. opschepper»
« Watte ? ». stottert de verver. «. Willem ? »
-- « Ik. was op de Noordam,. toen we .op die' mijn
liepen. Het schip . sprong op, ik wed, twee- .meter.
.Ik zeg je; dat het beroerd was. Ik zeg je, dat het beroerd was ; u... had de mensen maar 's . moeten zien . ; de
passagiers zaten juist ' aan tafel. -- Maar als 't. weer
,.gebeurt -- als we weer op . een mijn lopen, weet. ik
het wel. » .
Hij ziet mij heel pienter aan ..: .
.— « Ik . zal . zorgen, dat ik in een boot kom. De
. kapteen : en de officieren kunnen me ' stikken ! - Ieder
voor ,zich... » .
-- c Mooi. ». . .
-- 1 Mooi ? Kan wel zijn ... Mooi ? ! Die pestmijnen, dat is mooi -! .
-- « Dat zeg ik ook ! » valt - hem de . verver . bij.
4( Dat krengetuig ! Daar sta je nou op zo'n schip. ! Ik'
zeg je toch, .dat het wat - is. ..- Hebben wij Engeland
wat in de weg gelegd, of - de Moffen ? . Dat soldaten en
matrozen elkaar van kant maken.... Swa ! Ik zeg maar
zó : ' daar bennen ze voor. gemobiliseerd, ze gaan er
zelf op uit. Maar mensen ,als ik én u, die .van de prins
geen kwaad weten... Nee ! dàt kan er niet door ; dat . is
een schandaal, mannen ; een groot - schandaal. En- hier
sta je me op een schip — jawel !'. en we hebben een
engelse loods aan boord, die ons door de mijnvelden
zal varen. Wel, potverdikkie ! als - de man zich maar
effies vergist, gaan we het hoekje om.. Is 't waar of niet?
Hij heeft zich maar effies te vergissen !. Kijk nou, hoe
zo'n boot draait ; hij is toch ook niks meer dan een
gewoon mens, . zo'n loods, en hij heeft zich" maar -. effies
te vergissen. ! ... »
Nabij Dover komt er een andere loods aan ' boord,
die ons -door de mijnvelden in de Noordzee zal voeren.
Er ligt een rood-bekruist wit . hospitaal . schip niet
. ver van land voor anker, en 'er varen voor . patroelje
dienst ingerichte . stoomtrolders heen en weer. Meer te-.
gen de kust is . men bezig met het , opblazen van een
wrak. Er klinkt een doffe knal, een waterzuil schiet
als een fontein omhoog en valt regénboog-kleurig omlaag..:. alles zó klein en weinig tékenend, als. was
. het niet de aandacht waard.
Maar we kunnen niet anders dan medelijdend staren naar 'dat blanke hospitaal-schip, dat achfer zijn
:
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witte - wanden Cod-weet-hoeveel oorlogsjammer. bergt ;
en nó }. zoeken het onze .00gen, als het..:in de verte niet
•...
-neer .is dan een stip.
Het is een zon-rijke middag ; in ; .lichtende nevels
varen de . verre . schepen. De.- zee is : .blauw, met. - korte
vlakke golfjes, de hemel is wolkenloos.
grote steamer vaart. zo rustig als. een . zwaan
op een vijver. Doch over depassagiers is na het passeren van het 'Doverse . hospitaalschip - een getemperde
stemming gekomen. De reddingsboten hangen in lange
rijen aan de davids, buitenboords .gezwaaid, . gereed om
te - worden gestreken. De mensen- staan zwijgend te .staren over het blauwe kalme water ; als ze spreken -is
het over mijnen en verderf-aanbrengende.. dingen..
:. -'Alle helderheid van d.e hemel en alle zon-beschenen
schoonheid van de kalme blauwe. zee brengen 'geen op.gewektheid..
r, die
.. De . gewilde kwinkslagen van.. de hofmeeste
deze middag verbeten onrustig is,.. vallen als onrijpe
vruchten om ons . heen.- •
Eenieder weet van gevaar nog nooit heeft onze
recht-door-zee-gaande-boot zulk een onregelmatig kiélwater achtergelaten eenieder weet. 'dat ter rechteren .. ter linkerzijde gevaarlike dingen schuilen.. Er zijn
er, die , spieden aanhoudend over het vlakke - water, een
buitenboords geworpen kistje trekt.- aller.. aandacht.
Voor ons worden een paar . scheepjes zichtbaar..
Het is - het bruine engelse lichtschip « Sun » en een
loodskotter.
Wij, die achter op ons schip staan, bemerken aan.
ons kielwater op welke slingerende wijze wij dit kleine
vaartuig naderen ;. daar moet -hier een.- doolhof van mijnvelden -schuilen, of' de loods op' ..de brug toont meer
zeemanskunst dan van hem gevergd wordt.
Bij het lichtschip. vertraagt de boot zijn vaart, en
langzamerhand komen .we stil te liggen.
De loodskotter laveert naderbij en. de: loods - verlaat ons schip. , Er is opeens. een :merkbare verademing
weer -praten..
onder de mensen ; je
« Nu de los-drijvende - mijnen nog, potverdikkie!»
zegt , de verver.
-Als 'we :weer. varen, ..komt . Dutch Harry boven. De
slaap zit hem no in het bloed ; hij knijp -oogt .tegen
p van de dalende
g
het licht.
zon, gaapt. wijdmon ds en rekt
zich gemoedelik uit, alsof. hij , op zijn . eigen vissersboa.
r
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stond. Dan neemt -hij luit het bórstzakje van 'zij:n .colbert'
een- sigaar, - .waarvan . -hij ... de punt .- tussen zijn -- tabaksbruine tanden afbijt.
jullie hielden boven de wacht. wel, dacht ..ik,
en kroop in mijn -kooi. En ik heb het.-.niet mis gehad,.
:zelfs. • de vijven en kinderen •doen mee. ,»
Daarna, met een kennersblik op de dalende zon
en .- de. zee ;
Maar - dan kunnen we van« Er komt mist !
avond tenminste rustig naar kooi gaan bij mist heb
je toch' °geen kans- om - mijnen -uit het -water - op .: te kijken.»
Glunderend ' huist het sa.rkasme. in - zijn . knijpende
:
oogen..
« Maar dat • zeg ik - jullie :- als ik -'n mijn was,
speelde ik als 'een bruinvis om .het.. schip... alleen maar.
om me eens . te'. laten zien. »
«. Denk je dan, dat er geen gevaar. is, Willem ?»
vraagt de verver. ,« Ik zeg . maar zó : al. is het - maar een
naald in -een hooiberg, je -heb. toch altijd - kans - om j é
te prikken. En jé leest 'er tegenwoordig bar-veel.. van
in de kranten.'.»
« In -de' kranten ? » vraagt Dutch -Harry onnozel.
« :Maar m'n goeie man !..» zegt de .verver met.
nadruk. en ziet de visser. ernstig ..en langdurig. aan- -met
.zijn overgrote onrustige ogen. « De . kranten staan ^er
j uist vol -van .'dat. het. -zo :gevaarlik .- is.
«. Well !. . . -» grofstemt Dutch Harry.
Er is westers accent in de - uitspraak van . het.' woord.
Hij. draait - op kauwende wijs, z'n sigaar rond in de,
linkerhoek van . zijn . mond, ziet. over. de zee zoekend
-rond, als moest hij. daar vinden- wat hij te zeggen heeft:
« Well !- Staat het in de. krant' ? =- .welk' heil .!. We zullen' de.- zee nog. met kranten motten .beleggen,
dan weten we alles ineens. » _
Zijn stem is knappend. en -%:kort--. als het geklop van
een zeil in de wind.
Niet met de kranten, vader,- maar met de zee
dat zeg. ik ! » .
heb je -rekening. te. -honen als j
.nog
over
de
zee,..
alsof hij meer
Hij tuurt scherper
.
zoekt wat hem: 'op .' t hart ligt. '
« Dat zeg - ik ! » herhaalt hij.
De meesten om.' hem .heen menen, dat hij spreekt
als . een gezag-hebbend:. man en be Amen knikkend . zijn.
,.
woorden.
--- Daar komt de -mist al aanschuiven 1-Wie.-: doet.
-
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er mee :. 'n spelletje high-love-jack ? waar is de rabijn?»
< Ik ? .» . zegt de: kleine - pastoor. •
« Come . along, preacher, let's : play card. Jij bent
niet bang voor -de mijnen. Come along... Morgen zijn
we .in Rotterdam of in de. hel. »
« Vanavond nog... in ..Rotterdam. ! .» zegt schie.
lik de verver. •
- « We blijven voor de Waterweg liggen. Geen
tij.»
De zeeman gaat met de kleine pastoor - en de Fries,
Het wordt een vroege avond. - De . mist kruipt gordijn-gelijk in de . verte, onderschept - het ' licht, verkleint
het uitzicht, verkilt de zee.
'Het is, of de. nevel, - 'rondom ons, op een -afstand
staan blijft als .een .bleke: wal. Een .staal-tintige .koepel
wordt de hemel, die over ons- welft. Als -een schok, opeens, begint • de misthoren te
loeien : een ergerniswekkende klank, . die aandoet of
een vijl over je ziel raspt.
We lopen een snelle vaart in een plat-kalme zeer
het schroef-doorslagen water kolkt onstuimig en laat
een schuimend spoor achter, dat verdwijnt in de mist.
De driekleur vlag aan een lijn halverwege de twede
mast . en de maatschappij-wimpel in de ' top, wapperen
-ion de' lucht, die • de boot opdoet.
De . steamer ligt zo standvastig als een - stad. wie
nu gaat staan boven op het achterste sloependek, ziet
geen machtig gevaarte meer rijzen en dalen, als in zwaar
water er is g te merken en geen deining.
De lichten zijn aan, toplichten en boordlichten. De
vensters der buitendekken en de lange rijen patrijspoorten werpen lichtende schijnsels 'op het. onstuimigverzette - water.
Het is een varende trots nu geworden, dit . kasteelvan-'n-schip, dat door zware zee geschokt werd en
geslingerd en in de grote golving op en - neer ging als
een gering klein ding.
. Tot boven op het sloependek. is de stuwende drang
van de machines waarneembaar --- het rustelooswe.rkend
hart van het maj estàties.. monster, ' dat klopte moedig
. vast en onvermoeid. Een - stuwend gerucht gaat om hem
heen, een -overwinning op een eindeloosheid van water.
Hoe fier is :hij- van aard, hoe hecht van bouw, wat
monumentaal van kracht!
Och, als " nu : toch, wat God . verhoede !. eens dreef
.
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op zijn • pad een werktuig-van-vernieling, door • haat
dragendemannen gestrooid, wat zou er komen - van
-zijn glorie ? • . .
Maar dat hij zijn rechte weg ga, dat hij niet omzie
.ter rechter of ter linkerzijde -- dat hij recht door zee ga,
zoals het betaamt aan een held
Op het kleine wandeldekje, dat het midden houdt
tussen een Amsterdamse brug _en een renteniers:-kippen.loop, zijn bijna alle passagiers. verzameld en staren en
staren. ..
Bij het flauwe licht der lampen staren ze naar de
zee. Maar de zee, gezien van het verlichte '.schip, doet
donker aan en • is somber en ruist melancholies.
De brabantse vrouw zit met ' haar kinderen, een
tongentje en twee' opgeschoten meisjes, op een- bank --één der meisjes heeft het hoofd op moeders borst en
ziet haar vlak in het gelaat :
-- « Zijn er nog van die geváarlike mijnen, moeder ? Moeder, zijn ze er nog ? »_
Naast haar zitten nog twee vrouwen. Een hongaarse vrouw met haar volwassen dochter, die heel de
.reis om zeeziekte in hun hut zijn gebleven ; deze namiddag hebben ze zich bovendek gewaagd, ze houden
-be-reukwaterde zakdoeken voor het gezicht, terwijl ze
,

-

-

-

-

_zachtkens zitten te schreien dicht tegen elkaar aan.

Ik merk .de stewardess van de Hamburg-Amerika'bij. de ingang naar de rooksalon, het licht valt op haar
gelaat, dat rood is van angst, zij. spreekt tegen de
verver, die bleek ziet als de as van een sigaar :
0 Dies unheimisches Dunkel, _hein Herr
Mein Herr ! »
". « Mens, hou er over op ', zegt de verver, « 'n
.mens wordt er koud van. »
In de rooksalón, aan de gewone bruine tafel. waar
Dutch Harry en zijn kornuiten zitten te kaarten, is.. de
stemming meer menselik. .
Daar vallen de kaarten onder opgewekte woorden
van verrassing of triomf, ze slaan - de knoken van hun
vuisten soms als. hamers op het bruine tafelblad, en
praten na elk spel ernstig na over de loop van de
:kaarten.
Dat duurt, totdat er iemand roept : .
Lichtschip in zicht en de loodskotter. »
.
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Roef, daar- vallen de kaarten op tafel, haastig'
gaan demannen naar boven..
- « Holland, old Holland ! » zegt Dutch Harry.
bijtend op zijn sigaar ; de stem beeft"als van een man
met een zak graan op de rug.
De mist is heen. Sterren zijn zichtbaar en lichter,
van land en van zee.
De passagiers staan met blijde woorden op de lippen te kijken naar het veilig-richténd . schip met zijn
vertrouwen-wekkend licht.
En daarachter zijn allerlei schijnsels : lichten van
land en van mast, blinklichten en draaivuren... heel het
wisselend oplichtend leven van een kust, waarachter een
nabije haven schuilt.
In een rimpelloze zee ligt met rood-witte -lantarens in zijn dubbelmast de loodskotter voor ons.
Het is alles zo onroerbaar-kalm als een stille tuin.
des zomers in een dorp, wanneer de mensen op hun
bank bij de avondkoelte- genieten van de rust.
Sterk-handige matrozen, die een speels liedje
peuren, zijn bezig met het inhalen van de loglijn ; storend klinkt van één hunner de klompschoen op het:
plankier, als hij de voet verzet bij het zwaar inpalmen..
De schroef is werkeloos, langzaam loopt onze
boot zijn vaart uit, heel langzaam.
een bootje,
Van de loodskotter komt iets af
een klein-klein lichtje over het
met een lantaren
water ; het deint en leeft als een spelende vuurvlieg
over zomeravond-prairie, die grijs ziet van dauw.
Het lijkt uren te duren, alvorens dat lichtje ons
schip is genaderd-. Wanneer de loods aan boord is -geklommen en het onzichtbare schuitje met zijn lantaren
op veilige afstand van ons dobbert, zetten de scheepsschroeven weer aan.
Er komt ineens een grote uitbundigheid over de
mensen, en als we tegen middernacht ankeren in de
nabijheid van De Hoek, waarvan . vuren op de . pieren
en andere landlichten een teken - zijn, wordt er niet
gedacht aan slapen.
Ze zingen, ze lachen ; er wordt zelfs gedanst beneden in een ruimte nabij de machinekamer, waar een
jongen de dansmuziek blaast van een mondharmonika.
Het meisje uit Den Helder danst met de goudtan.-dige amerikaanse marinier, de frges met het hongaarse;
•
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meisje, dat van zeeziekte niet. meer weet, nu daar vastland za nabij ligt...
..
Laat in déri nacht lawaait het nog door de . kor.ridóren, ze slaan met de deuren der hutten,. stampvoeten over de vloeren, ze spelen krijgertje én : andere kin, er-blijmakende bezigheden, ze gooien met. water en
lopen rond met regenschermen ; ze joelen als een kost.school, die op vakantie trekt.. • .
In de vroege morgen varen we binnen.
Dutch Harry geeft een stomp op mijn deur en
roept :
.
.
Holland !
Juist beginnen de machines weer te snorren, en
.rustig zetten de schroeven aan en het bekende sidderend-kreunend . geluid, alsof de ijzeren balken en
platen pijnlijden, is weer waarneembaar.
Het is nog schemer-donker, . maar op het dek staan
er reeds velen, opgewekt en vol verwachting.
Als we de pieren binnenlopen zegt vast van stem
.
de verver :
« Hier zijn we tenminste veilig voor mijnen ! »
Hij is deze nacht niet op zijn bed geweest.
De Hoek slaapt nog : verlaten en donker staan de
loodsen langs het water een Harwichboot, onder-stoom, ligt mensen-leeg, aan zijn stijger ; er .brandt een
klein lichtje in de voorste mast. .
•
Holland, boys, Holland !
Het is kil ; de mensen lopen stampvoetend op het..
-dek, om zich de morgenkou van het lichaam te houden ; een klubje met de verver als leider • zingt het
Wien Neerlands bloed.
We varen voorbij de stille stadjes en dorpjes aan
de Waterweg, allen in volslagen rust, behalve een hamerende werf hier en daar ; voorbij de zeelui-kwekende stedekes, nog in de oude trant, waar de huisjes
klein . staan en rustig en de straatjes stil en smal, maar
'wier zonen je ontmoet op alle rumoerige zeëen der
wereld.
.

-

.
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De morgen klimt over een ontwakende stad, over
een haven een wereldrijk waardig.
Langs de lange loodsen der kaden bouwen óp de
rustig-liggende schepen-der-zee, terwijl naderen of
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keren, laden of lossen de veel-vormige vaartuigen der
binnenvaart.
En als de wind, zwaar-stemmig door de brede
verre wouden, zo gonst het ontwakend gerucht van -een
nijvere stad bouwend geratel van scheepstimmer-werven en doenig gedaver van fabriek en van werk-plaats spoortreinen doengeren over cijzer-geluidende
bruggen en rameiend rumoer komt! van kranen en windassen kletterende klanken van ketting en staaldraad,.
raderend gebots van karren op bekeide kaden, bellencc
gelui en felle sinjalen.

-
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EEN ROMEINSCHE - BRIEF VAN Dr A. FIERENS

Rome, ' den 21-24 Maart 1913.
Beste Vader,

We zitten dus weder in Rome, en van op het vijfde

verdiep der Cola -di Rienzo, in de lachende, warmende
zonnie van Goeden Vrijdag schrijven wij beiden, aan dézélfde tafel, de een in 't Vlaamsch, de andere in 't
Fransch, eenige herinneringen op onzer Napelsche reis,
ten gerieve 'van onze dierbare Belgen uit Evere en Brussel.
Waar Napels ligt, eerst en vooral ? Kijk even op
de kaart van Europa : vast bij Rome ! Jawel : vijf uren
rommelende, dommelende expresstrein. We hebben de
reis aangedurfd in derde, - de eerste maal dat' ik in
derde reis op Italiaansch • spoor. Heel comfortabel, en ik
zal nog zoo reizen. Want het is natuurlijk heel wat profijtiger. Plezanter ook. Verbeeld u dat we pas 'buiten
Rome waren, toen we een man zagen afkomen uit het
naastliggende compartiment (de rijtuigen hebben een
doorgang in 't _ midden, en zes banken van weerszijden
per afdeeling, ieder van • 2 man) met een plooiende tafel
onder den arm, eene kas op den 'rug en een blikken hoorn
in de hand. De. tafel werd opengezet, uit de kas kwam
een phonographe, en vooruit met 't muziek ! Een .omhaling met een schaaltje was natuurlijk 't -einde. Pas echter
wás de muzikant weg, of een andere kerel met flinke
zwarte snor en flikkerende pogen daagde op. Ook hij
had een. groote kas bij. Uit de -kas kwamen eerst drie
kammen, sterk, plooibaar, nooit te. verslijten, beste fabricatie, waarde drie frank, te koop niet voor drie of
voor twee of anderhalve frank of een frank,. maar voor
zestig centiemen : we hoorden eene lofrede, in rollend,
borrelend Italiaansch van minstens vijf minuten over
die kammen, ze werden geplooid, op den grond gegooid,
vertrapt, met de tanden • over de bank getrokken, -- kortam, 't bleek dat het helden van kammen waren. De menschen kochten, natuurlijk, -- denk eens na : zulke kammen voor zestig centieisen de drie ! We peinsden, • dat
het gedaan was. Jawel ! na de kammen kwamen sieraden:
.,
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eene ketting kunnende dienen voor -collier, bracelet, horloge-keten en wat al meer, een dasspeld,. . twee ringen
met edelgesteenten, oorringen, een broche, het al blinkend en glinsterend, geloofd en geprezen, ..en weeral niet
voor tien of voor zes of voor vijf of -voor vier of voor
drie of voor twee frank, zelfs niet voor • een frank, maar
voor zestig centiemen, twaalf soekens. Koopen, koopen
't was overigens niet gedaan ; nog kwamen. er zakuurwerken, dameshorloges, polsriemen en wat weet ik al,
weeral voor spotprijzen. En als koopman nummer
twee weg was, kwam nummer drie, -ditmaal met lekkere
chocolade. In het terugkomen van Napels, overigens, beleefden we dezelfde tooneelen :- dagbladventers, kousenverkoopers, chocoladepresenteerders, allemaal meerij dend volk. Als ik nog reis in België, probeer ik dat ook:
men slaat er het kaartje uit.
Hoe we tot Napels geraakten vertelt.Marie,(l) hoe we
logies . kregen, idem, hoe we soupeerden en den Vesuvius meenden te zien .vuurspuwen; nog idem. Des anderen daags, Palmenzondag, waren we al vroeg te been
nieuwsgierig ; men kan niet meer ! Is er geen spreekwoord dat zegt : Eerst Napels zien en dan sterven ? Wat
moet die stad . heerlijk zijn ! Heerlijk ? Luister maar.
We trokken 't hotel uit, links af naar de Via Roma
toe
vóór 1860 hiet ze via Toledo omdat ze door een
onderkoning van Toledo werd aangelegd is de voornaamste straat, van Napels, de langste en hebbende 't
meeste beweging. Ge kunt ze vergelijken met den boulevard Anspach te Brussel : ze snijdt de stad in 't midden door en wemelt van volk. Te meer daar ze in de
breedte maar een derde is van onze Noordlaan, zoodat
zelfs een tram er niet doormag. Links en rechts, enkel
winkels, op het gaanpad, tientallen kraamkens -- con-.
feratur de brief van Marie. Honderden straatjes geven
op de via Roma uit, zonder trottoirs, pas drie meter
breed, met huizen van vier ende vijf verdiepen, weinig
licht dus en weinig lucht, weinig zonne en veel koelte,
eene weldaad in den zomer. Zouden we 't wagen die.
straatjes door te trekken ? De menschen leven er bijna
lijk Adam en Eva in 't Aardsch paradijs. Alles gebeurt er
in open lucht : zich wasschep en kleeden, -koken en smoken, . eten en drinken. Moeders zoeken er al kammend
vlooien en luizen op . het hoofd harer kinderen of in de
-
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(1) Mevrouw Fierens.
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grijze aaneengeplakte haren van hunne kromgebogen of
stokstijve- ouders. Tientallen kleine kaddodders, met verhakkelde kleederen, rollen en bollen -er al spelend over
den grond. En met de menschen leven er de dieren : katten en honden, kiekens, geiten en schapen. Ge hebt te
Brussel al van die geitendrijvers gezien, die aan de deur
melken en verkoopen.- Ze loopen te Brussel niet dik
Te Napels wel. En niet alleen geiten, maar ook koeien
niet vijfkes bijeen, sommige met jonge kalfkens die achternaloopen. Zoo is de kooper tenminste zeker goede
nmelk te hebben. . We hebben zien melken op tientallen
plaatsen, niet • in - een aker of een emmer maar rechtstreeks in- • de; toot van eene flesch door den kooper aan
den melker overgereikt. In de huizen klauteren de .geiten zelf de trappen op en worden._ gemolken voor de deur
van ieder kwartier. Ge moet niet vragen, beste vader, hoe
we onze oogen opentrokken voor zulke spektakels. De
Napolitanen vinden het heel natuurlijk, en staan ons
l achënd aan te zien als we ze bekijken. Goed volk, dunkt
me, vriendelijk en gedienstig, beleefd antwoordend, enkel een beetje bedelachtig. Met een halven sou .zijn ze tevreden en om dien te krijgen, doen ze van alles : ze
zullen u in 't voorbijgaan den naam van eene kerk zeggen (er zijn er 200 te Napels), of eene deur openstooten
of simpel goeden dag zeggen of zalige Paschen,
na
elke dezer kleine operaties beleefd de open hand uitsteken
om te krijgen. Een .oud vrouwké, heelemaal krom, had
me, terwijl ik op een tram stond die vertrekkensgereed
was al tweemaal « buona salute goede gezondheid »
gewenscht, al tweemaal om « macaroni »- gevraagd zonder dat ik iets gegeven had. Ziet ze niet op eenmaal -dat
mijne schoenen vol stof liggen ! Seffens den voorschoot
gepakt en - mijne schoenen aan -'t afvagen : « Macaroni,
lignor ! » • Ik gaf haar blij een halven sou en zij ging
dankend voort, bij de andere reizigers. Zoo komt ze bij
Marie, die geen klein geld had en haar naar mij wijst
-« demanda al mio marito ! » « vraag aan mijnen man ! »
Maar 't vrouwke deed het niet ; omstaanders herhalen
haar : « vraag aan dien heer ! .. » en duwden. haar naar
. minij toe.. Maar 't vrouwken kwaad : Die heer heeft me
al gegeven, val hem geen tweede maal te voet ! » En
.naar• mij toe met nog dankend zwarte oogen « Salute,
signore ! » : goede gezondheid, mijnheer ! » De- vreemdelingen zeggen veel kwaad van 't Napelsch volk,
wij hebben het braaf gevonden en goed ; en zoo ze
-

—
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vragen, dan is 't dat ze door de" vreetndelirigen bedórven zijn gewerden. Ik heb overigens niet eenmaal een
kwaad of verwijtend of schimpend woord gehoord omdat iemand niet gaf. Van onze Belgische bedelaars kunnen we niet altijd hetzelfde zeggen.
Napels is overigens eene overgroote stad. Op het
plan ' van Baedecker zijn de afstanden . in schijn klein,
maar als ge begint te gaan, dan gaat ge en blijft ge gaan.
De haven heeft niets merkwaardigs ; zij beslaat slechts
êën zeer klein gedeelte van den zeeoever, zuidwaarts in
de golf van Napels. Noordwaarts zijn er schoone wandelingen langs de zee, waar 's Zondags 's namiddags eene
wemeling is van volk en rijke toiletten. De zee is betrekkelij k weinig interessant : zij heeft geen strand en
de straat er langs heen ligt een viertal meters honger dan
:de waterspiegel ; tusschen zee. en strand geen hellend
vlak maar een rechte muur. Juist lijk een kaaienmuur
-met dit verschil dat er nog een balustrade op staat in
dikken steen,. waar ge reikhalzend moet. overleunen. De
zee was de twee eerste dagen van ons verblijf zonder
rimpeltje, een oliezee zoo stil ; de twee laatste dagen
was ze ietwat bewogen en zong haar schonnen zeezang.
Is de zee dus weinig verrukkelijk als strand en beweging, zij is overheerlijk in 't Napelsch landschap. Hare
-kleur is niet dat droevig grauw van 'onze Noodzee, maar
een donker blauwt, overigens afwisselend in tinten naar
gelang het afwisselen van het . zonnelicht en het spelen
der wolken er boven. Spijtig genoeg : den hemel hebben
we op zijn schoonste blauw niet gezien. Links en _rechts
als men staat aan de zee, steken de twee landtongen, die
de baai van Napels vormen als twee reuzenarmen vooruit
in de zee en juist in 't midden er voor ligt het rotsachtig
eiland Capri met zijn scherp-bultige vormen als een
kantwerk afstekend op den horizont. Links rijst de Vesuvius - hoog op : aan den eenen kant leunt hij aan tegen
den bergketen van 't binnenland, langs den anderen
daalt hij met heerlijk inbuigende lijn sierlijk plooiend
langzaam, langzaam naar de zee toe. Zijn kruin is plat,
en haar vorm . laat toe de uitgestrektheid van den krater
te raden .Of er rook uit opstijgt durven wij niet bevestigen. Soms zou men zeggen, dat er een klein doorzichtig
rookkolommetje bovenzweeft, maar daar de hemel
bewolkt was, hebben we steeds getwijfeld • of het rook
of wolk was: Slechts eenmaal hebben we gemeend zeker te zijn, namelijk den Maandag avond bij onze terug-

.
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komst uit Pompeï. In alle geval had die rook geen vurige schijn en 's avonds zagen we niets.
Langsheen. de zee en langs de berghelling .ten Noor
den, strekt zich het Napels uit der vreemdelingen en het
modern Napels, het muist interessante deel dus.. De
Noorder . landtong, het Pausilippon, bestaat uit een
•soort harde ietwat ijzerertskleurige . grond die men tuf
heet... Hij .is zoo hard en stevig dat er langs dien kant
een heele rij huizen is, die niet anders zijn dan een 'sa-.
rnenstelling .van vierkante holen, rechtstreeks uitgehold en gekapt in. den rechtopgaanden rotswand ; van
voren zijn die holen door deur en venster gesloten ;
langs achter is er natuurlijk noch licht, noch lucht, noch
uitgang. Heerlijke zichten op den golf van Napels heeft
men van op die hoogten, doch daarover vertelt Marie
meer bijzonders .
Van paaldeken tot dradeken vertelt Marie ook onze
Wandeling door Napels en ons bezoek aan Pompeï. Om
andere uitstappen te doen is een verblijf van vier dagen
te kort. Zelfs hebben we op zeer onvoldoende . wijze
Pompeï doorloopen ; ook het muzeum van Napels, wellicht na Londen en Parijs het grootste der wereld, hebben we wel eer gezien dan bezien.
We zijn in Napels gebleven - tot 's Woensdags 's
avonds. Om 7 uur hebben we een kaartje genomen naar
Rome, maar dat ons toeliet af te stappen in Cassino,
-

.

waar we even na negen zijn aangekomen. Een klein

zeer oud stadje, hebbende nog een romeinsch • amphitheater en rorneinsche graven. Er zijn maar twee hotels,
we hebben het beste genomen, want het ander was érger dan op zijn Italiaansch. Smakelijk souper en een
slaapkamer zoo groot als geheel ons huis van Evere, op
zijn minst. Goed geslapen, en op weg naar het klooster
van Monte Cassino.
Dat klooster werd gesticht door den H. Benedictus
zelf. Het ligt boven op den top van een bijna alleenstaanden berg, die meer dan vijfhonderd meter over het omliggende land uitsteekt. De weg, die er naar toe leidt,
krinkelt langzaam, langzaam langsheen de helling omhoog en geeft uitzicht op de heerlijkste landschappen.
Stilaan ziet men alles onder zich verkrimpen en verkleinen terwijl men omhoog stijgt, de horizont wordt steeds
wijder en wijder tot hij eindelijk geheel afgesloten wordt
door de bergketens die de vallei t'allen kante insluiten.
Op de helling der bergen, onder zijn voet, ziet men wel.
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dra . hier en daar in kleuven en holten Witte wolken samengepakt hangen, terwijl over de vallei bij plaatsen
een grijs wazige bijna doorschijnende smoor hangt. -,Om het eigenaardig karakter van dit- soort . mist was. destrèek reeds in de oudheid bekend, mist, die: dè vormen
van rotsen en gebouwen eenigszins verstompt.Wanneer
wij vertrekken is de zon de bergruggen vanachter dewelke zij moet opduiken nog niet heelemaal te boven,maar
lang_ zal 't niet meer . duren of ze prijkt. in volle pracht.
Zie, ginds beschijnt ze reeds, op den top der verre Abrussen,het blanke sneeuwkleed dat hunne kruinen bedekt;
en heerlijk is het wanneer ze haar stralen zendt op een
of ander dorpje- dat verdoken ligt in een plooi van .'t gebergte en al met eens met zijn witte geveljes te schitteren begint in haar licht. Heerlijker nog is hier het ondergaan der zon : de vallei mist eerst hare stralen wier glans
langzaam treurend langs de hellingen omhoog schijnt te
glijden als verlieten zij met spijt het beminde land. En
binst dat langzaam heengaan tooien heuveltoppen en
klingen zich achtereenvolgens in honderden tinten, gaande van 't levende groen of 't lichtende grijs aldoor rozig purper en blauwend violet tot een vrij donkere kleur
die stilaan uitsterft in duisternis. Heerlijk
Edoch langs den krinkelenden weg op de berghelling zijn we na negen .kwaart ulurs boven op Monte Cassirio in 't geheel hebben. wij elf kilometer afgelegd
-

onder 't klimmen. Wat gezeid van het klooster ? De oude

gebouwen zijn ' alle verdwenen door strooptochten van
krijgsvolk, aardbevingen en dergelijke en wat we er van
vinden dagteekent van de XVIII eeuw. Een Fransch Pater voor wie wij een aanbevelingsbrief bijhadden toont
ons al - wat te zien is --- Marie somt het bijzonderste op
in haar brief en legt ook uit hoe al wat we er« ontmoetten
toebehoort aan 't Ialiaansch Gouvernement. De Paters
zijn vreemdelingen verblijvend uit gedoogen in hun
eigen huis ! . .
'k Heb al gezeid dat het Witte Donderdag was bij
ons bezoek, en dat heeft ons de zeldzame kans gegeven
het volk der streek vereenigd te zien in de. kerk. Ge
moet weten Cassin,o is ook de zetel van een bisdom, de
abt van het klooster is bisschop der streek, en in de abdijkerk komen de - menschen hun Paschen houden. Als
we binnen kwamen — rond kaart na tien. ttur was
juist het lang Evangelie gezongen ; we vielen dan. in
vollen dienst. Hoe de kerk er uitzag ? Verbeeldt u eerre
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,kerk gehéet in marmer : vloer, _wanden, kolommen en in
. rnarrner van allerlei kleur, do-oreengewerkt tot de rijkst
mogelijketeekeningen en de heerlijkste ' bloemen. - en
bloemenruikers ;. daarbij een kostelijk versierd gewelf,
geheel beschilderd, in levendige kleuren, met freskén •
die -het leven verbeelden van den H. Benediktus ; kást^'bare altaren ; een hoog koor, een tiental trappen ver.heven boven den 'vloer der kerk, en daarin een in hout
gebeiteld .rijkversierd gestoelte rondom het prachtaltaar
dat op het Graf van S. Benediktus en S. Scolastica rust,
.alles in den . weelderigsten Renaissancestijl. In die
kerk nu, op de hoogekoor de pontificale dienst, in het
schip de geloovigen. Links de mannen, stroeve landvroeters . met hobbelige gezichten, vaak verwarde haren
en. baard, dragen ofwel zware landschoenen ofwel met
koorden om het been vastgemaakte sandalen, hebbend
•van voor tamelijk lange omgebogen tippen, op de schou-ders een grooten mantel, dalend tot ver over de kniëen,
-onder die kraag een kleine . bijkomende pelerine,
mantels die geheel het lijf omvatten en net dé rechter tip
geslagen worden over de linker schouder ; rechts de
vrouwen met rijkkleurige kleederen, schreeuwend . rood
en blauw, geel en zwart, breed van aan de heupen uitplooiende rokken, veelkleurig .keurslijf; en boven de gebruinde wezens, in dewelke de zwarte oogen levendig
blinken, eene prachtig Witlijnwaden hoofdbedekking,
vierkant " platliggend boven op het hoofd en langs de
'linker-en rechterwang en over den hals wegvallend tot
op den schouder, -- juist gelijk onze novice-nonnekens,
' behalve dat het -geheel wat meer vierkant is van voren.
'verbeeld u nu die menschen komend al van ver den berg
op, -aanwezig in een lang officie, in • eene kerk zonder
stoelen, wat zullen ze doen ? De mannen lèunen ' in
een hoek of tegen een pilaar, of plooien de rechterknie
en steunen arm en hoofd op het linkerbeen ; de vrouwen
hurken neer op den grond; of knielen, latend het bovenlijf neerzakken achterwaarts toe op. de. hielen of zetten
zich eenvoudig-weg plat ter aarde met de beenera eenigszins ingetrokken voor zich uit. De kinderen kunnen
moeilijk zoo lang stilblijven en trippelen over-en-deweer, door de groepen heen, van vader naar moeder en
omgekeerd, of spelen een oogenblik - met een ander of
streelen een der hondjes, die met hun volk zijn meegekomen en door de kerk drentelen, kwispelstaartend, op
zoek naar hun meester. 't Is overigens communiedag en
,
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er moet gebiecht worden. De vrouwen gaan zitten van
weerszijden -in den biechtstoel, zooals wij ; maar de
mannen plaatsen zich eenvoudig recht voor het deurken,
werpen het gordijntje over hun hoofd en biechten zoo. In
een paar zijkapellen zitten zelfs priesters eenvoudig-weg
op een stoel en een biechteling knielt naast hen, terwijl er
hier twintig en meer mannen rondom zich verdringen
om aan de beurt te komen, met het gezicht. naar. priester en biechteling, eenvoudig en vertrouwend. Dat, stoort
overigens den biechtende niet, hij kijkt alleen naar den
priester die tot hem spreekt, en we hebben vrouwen gezien, zoo eerbiedig en aandachtig luisterend; met gespannen gelaat de woorden des biechtvaders drinkend, dat
do tranen ons in de oogen kwamen van ontroering. Het
volk is hier zoo goed en zoo geloovig, zei ons de pater}
en we beleven er veel vreugde aan ! Kortom de kerk
zooals wij ze gezien hebben gelijkt waarlijk aan een dier
kerken die we soms voorgesteld zien op oude gravuren,
vol kleine groepjes links en rechts, vol leven en bewe-.
ging, vol gaan en komen, vol heerlijke tafereeltjes. Nu
vergat ik te spreken van de twaalf armen, die in blauw
lijnwaden overkleed links op een verhoog te wachten zaten naar de voetwassching en straks van den abt ieder
een brood en een tweefrankstuk ten beste zullen. krijgen.
Tusschen leen waren prachtige apostelkoppen, - onder
meer een echte Sint Petrus en ik ben ontroerd geweest
wanneer ik gedacht heb, dat het waarlijk-aan twaalf onwetenden als . zij was, dat Ons Heer de verspreiding toe-.
vertrouwde zijner leer.
Kortom, ons bezoek aan Cassino heeft op prachtige wijze onze reis bekroond, zooals te Rome onze
Paaschweek bekroond is geworden door het bijwonen
van een Armeniaansche hoogmis om 4 uur 's namiddagti
verleden Zaterdag. Doch ik moet eindigen, de periodevan - ernstig werk herbegint. Tot .later.
.

Uiterharte blijf ik,
Uw FONS.
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Dr. J. .A. F. ORBAAN : Rome onder Clemens VIII(AIbrandini) 1592-1605. -•--Martinus Nijhoff, 's Oravenhage 1920.
Onder de Nederlanders, die thans werken te Rome, is -Dr
Urb
aan degene die het kranigst zijn man staat. Deze historicus
is eigenlijk een kunstenaarsnatuur. Maar de geleerde treedt
telkens weer op met de onverbiddelijke eischen der wetenschap.
En zoo zien • we dat juist ter plaatse waar de kunstenaar het
mooist tot zijn volle ontwikkeling moest komen, het snuffelwerk
zoo zeer beslag legt op dezen talentvollen man, dat het met de
vrachten van zijn vondsten • zijn scheppingsdrang bezwaart en
-dat men koel-mathematisch, betoogen en uitkomsten krijgt in de
plaats van kleurige visioenen.
Het spijt ons telkens als een artist wordt geofferd aan de
wetenschap. Maar die wetenschap zelve vaart er goed mee, in
zoover ze warmer vorm krijgt en dadelijker vat op 'een publiek
dat zich niet slechts wenscht te laten overtuigen, maar te
" boeien ook ;
Dit is dan weer het geval met het jongste werk van Dr
Orbaan, evenzeer als met zijn vroegere ; 't zij Nederlandsche,
't zij .Engélsche, 't zij Duitsche, 't zij Italiaansche.
Dit « Rome onder Clemens VIII » is eigenlijk een vervolg op

liet « Sixtine Rome » van denzelfden schrijver. En als we mogen raden waarom hij bij voorkeur voor dit werk weer zijn
moedertaal heeft gekozen, zullen we er niet ver af zijn als we
zeggen dat het is uit eerbied voor de schim van P. C. Hooft.

-

Want dit is Rome, zooals Hooft het zag. Maar, al staat misschien
Orbaan evenver als Hooft af van 't geloof, één zaak staat vast :
ni. dat Orbaan met veel meer sympathie het pauselijk Rome
bestudeert ,en telkens alles weet te plaatsen om de figuur van
den Paus .
We kennen dan ook geen katholiek werk waarin Clemens
VIII ons met meer eerbied en toewijding dan hier wordt gest. Die man was een groot paus naar. vroomheid en naar
schet
beleid, een weldoend vorst voor zijn kleinen staat en voor zijn
groot wereldrijk. De weidsche weelde ligt aan de ..oppervlakte
'te 'schitteren, maar dieper weet Orbaan het geloof en de godsvrucht te ontdekken. 0, de andere dingen . ook, zooals bij de
'Cenci's b. v. : maar hoofdstukken als het huishouden van den
Paus » en « Pauselijk buitenleven » zeggen ons duidelijk dat
we hier te doen hebben met een -koningdom dat wellicht te veel
^ian deze aarde is, maar toch "zeker lan g niet geheel. Voor ons is
vooral van belang het hoofdstuk : « De Romeinsche omgeving
van Peter Paulus Rubens waaruit blijkt 'hoe Rubens de
te zijnen gunste vermocht 'uit te baten.
Ook de platen zijn belangwekkend, vooral de reeks genamen uit onzen Jan Van der Straet. En als illustratie 'in dit. boek
kan thans ook wel" gelden de passus waarin 'hulde wordt gebracht

-
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aan dengene, die straks tot huidig opvolger van Ciernens VIII
zou worden geroepen. Al kunnen er - veel mooier gestyleerde
fragmenten uit dit boek worden aangehaald, prettigst voor velep zal het toch wel zijn, deze alinea op te - disschen : « Ik raad
den lezer, die Milaan wat grondiger bezoekt dan gewoonlijk het
geval is, zich den catalogus der Ambrosiana -aan te schaffen, een
uitstekend geschreven werkje, met bovendien belangrijke - illustraties, dat op één lijn gesteld mag worden met soortgelijke.
door • het British Museum en door de Berlijnsche musea uitge-geven. Hoewel het niet den naam van den auteur .opgeeft, mag
ik wel uit de school klappen, dat het de voormalige directeur der
Ambrosiana, thans (in 1916) prefect der Vaticaansche Bibliotheek, Monsignore Ratti is, aan wien wij dit juweeltje te dankenhebben. » .
Wie belang stelt in wat de Vlaamsche kunstenaars toen teRome presteerden mag ook dit boek niet • ongelezen laten.
-

-

-

L.. SIMONS : Het Drama en het Tooneel in hun O twikkeling. 1 e " en 2e deel, -- Mij. voor goede en - goed-koope lectuur, Amsterdam 1921.
Met een zakelijk-practische vaardigheid, die naast al de.
andere erkende hoedanigheden van den heer L. Simons waar-deering verdient, heeft hij dit werk weten saam te stellen : niet
te omvangrijk, zoo dat het onleesbaar zou worden, en eveneensniet te beknopt, zoodat het ook aldus ongenietbaar zou zijn.
De titel van hoofdstuk I luidt wel wat benauwend zwaarDuitsch : Inwijdende Beschouwingen : het wezen en de kunst
van het drama. Maar wees gerust, ge leest geen tvvee bladzijden of ge merkt dat bij Simons Duitsche degelijkheid wordt opgediend met frisch en boeiend praatgemak. 't - Is verwonderlijk
hoe Simons 't verstaat u allerlei abstracte aesthetica met plezier
te doen slikken. Dit komt grootendeels omdat Simons zoo pret-tig met concrete voorbeelden weet uit te pakken, voorbeeldei!
vooral uit onze eigen literatuur. Beschouwingen als « werkelijkheid en waarschijnlijkheid ». « het tragische en het treurspel » getuigen dat h. Simons als weinigen geroepen is om wijs-begeerte te populariseeren.
Hoofdstuk II gaat over het Tooneel en zijn Inrichting .: de.
stoffelijke bijzonderheden van het tooneel in Griekenland en in
de Middeleeuwen door teekeningen toegelicht. • .
Met hoofdstuk III begint de eigenlijke geschiedenis van het
i uitgebreid;
hooren
Het: Indische, het •Orieksche
naar be
tooneel
hetR
Middeleeuwsche •
hoofdstuk
oo rijk
Romeinsche
het : een
)
gevuld, zoo doelmatig ingedeeld, en zoo keurig gesteld dat we.
tot heden daarvan de weerga niet hebben.
-Het 2de deel, dat de Renaissance behandelt, is nog persoonlijker werk in zoover Simons hier meer gelegenheid heeft
zijn eigen gedachten en nieéningen te geven ; dit geldt niet enlkel zijn Vondel, van wien- hij, ten bate van duizenden, reeds
zooveel studie maakte, maar ook " het Engelsche en het Spaansche- tooneel. Zoo speelt Simons het klaar dat Shakespeare in
25 bladzijden heerlijk tot. zijn recht komt.
Ook menig proefje van vergelijkende literatuur werd door-
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Simons geleverd, én.- wat de kunstenaars én wat de landen 'of
tijden -én: wat de onderwerpen -- betreft.
Het doet .00k -bitonder prettig aan - dat telkens 'Wordt ï eé-gedeeld wat we • bezitten aan goede Nederlandsche vertalingen
van of studiën over groote uitheemsche werken. . .
- Het groote publiek krijgt- hier een pracht van een geschenk;
en we wachten op het 3e en laatste déel om er nog eens de
aandacht op te trekken. Ook tooneelspecialisten en filologen
zullen wel gelegenheid hebben- bij Simons nog heel wat te leeren. Weet hij intmers b. v. ook niet het zijne te zeggen, kernig.
en grondig, in de kwestie van Elckerlijk ? - Ik ben blijde dat onze taal zulk een degelijke en practischegeschiedenis van het drama rijk is geworden.
•Dit werk van den h. Simons is tevens een werk van piëteit
hij droeg het op aan zijn vrouw, de begaafde tooneelschrijfster.
J. P.
-

-

-

-

-

J. VAN OUDSHOORN : Verhalen. Mij. voor goede
en goedkoope. Lectuur. Amsterdam, 1921. 223 hl.
-

Zeker van. het allermerkwaardigste proza dat sinds jaren in
ons Nederlandsch verscheen. Een krachtproef om te ontsnappen
aan het hopeloos-verindividueelde in onze beste literaire uitin-gen en . om met even sterke kunst en even sterke ontledingsvermogens weer naar het algemeener leven en weer naar
de stevige constructie te gaan.
. Een verzameling van zes stuks : Nachtgeest, Oorlogsdruk,
Aan Zee, De Tweede Fluit, Verzoening, Afscheid.
Alles vooral psychologisch werk. En elke bladzijde met even
gaaf kunstenaarsgeweten afgeleverd. Daarom nog niet alleseven goed geslaagd. Want niet alle oogenblikken zijn even begenadigd, en dan wordt ook van Oudshoorn - kunstmatig en
gezocht. .
. Kenschetsend is het eigenaardig optimism van dezen schrijver Veel bij hem is in den toon van het « grauwe », het « vale >,
het « dompige » ; telkens terugkeerende woorden.- En toch komthet meest altijd uit, op zon en op licht en op loutering van leven.
Eenig is Van Oudshoorn in de noteering van geestelijke momenten door de schijnbare onnoozelste lichamelijke handelingen,
zoo b. v. : « Waarom zouden we niet naar de boschmuziek gaan?
In de kale buurten van den middenstand flakkert de avondzon
wezenloos op de leege vensters der eenvormige huizen. Hier lijkt alle leven verschraald en leege herhaling van wat
voor eeuwen reeds vaal en leeg was. Alles naar een
zelfde voorbeeld. Zwarte menschfiguurtjes gaan met afgemeten
stapjes deurtjes in en uit. Netjes. Netjes. Allen aan hetzelfdedenkend, maar zich voor elkander verborgen wanend. Dan groe-.
ten ze elkander. deftig-afgemeten, netjes en achterdochtig. 0,
deze hartstochtelijke verlatenheid van het kil-gewone. Daar is
geen redding mogelijk. Mag de boschmuziek al even dartelen
in de eentonige straten, de gordijnen zijn reeds neergelaten en
kranten, kranten, kranten worden -er opengevouwen. Het droge`
ritselen van de kranten is als het doffe pruttelen van hun dorren geest. Dat is het. Daar staat het. Is het niet dood- gewoon.
Maar ze tellen niet mee. Het is het onbewegelijk middenstuk.
Het hoofd niet, de handen. en de voeten niet. Een dam van -drab '-t Eerste verhaal - is een strak gespannen, zelfs een beetje
-

-

-

-

:
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overspannen, uiting van democratischen zin • tegenover den
« Nachtgeest » van de traditioneele aristocratie. « Oórlogsdruk»,
is een. grillig stel denkfantasieën van iemand die alles over den
og wil napieren — enkel geven wij Van Oudshoorn, • die imoorl
.rners overwegen kan, eens te overwegen of allerlei, gelijk die
. oorlog •en zoo, ' er welicht niet zou kunnen - zijn • uit hoofde van
.een zeker geheimzinnig feit dat erfzonde heet.
« Aan Zee », een geestelijke- kinema-illustratie van het
« omne animal post coïtum grave • ».
« De tweede Fluit », wel de talentvolste benadering in dezen
bundel van het kapitale waartoe Hoffman en Poe in staat waren :
,Een student, door leverworst aan 't randje gebracht, valt in
bezwijming en gaat aan 't kuieren door zijn koortsdroomen,
vooral van muziek.
« Verzoening », 't verloop van kwaad huwelijk tot goed,
niet een rustkuur van meneer onder jagersgezelschap op de
hei ; met minder geslaagde dingen wijl we ons tal. van per:sonen niet zoo duidelijk voorstellen.
« Afscheid » tusschen de doodzieke moeder en de bijna-verloren _ zoon, die ten slotte weer opveert ; . daarin een prachtige
verwerking van 't zwaar-stemmige leidmotief :.« Domp hoesten schrompte in de alkoof »...
J. Van 'Oudshoorn's « Verhalen » is een boek vol ziel en
stijl. En een kleine letterkunde hoeft niet veel zulke dingen te
leveren om een rang onder de groote van rechtswege in te
.nemen. . J.. P.
-

.

-

« Het Rijk der Stilte » door JOZEF MULS (Vlaamsche
Bibliotheek. Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur. Amsterdam, 1920.
Misschien de meest cosmopolietische van al onze levende
Vlaamsche schrijvers, die Jozef -Muls ! Hij heeft Europa letterlijk omver gereisd ; met zijn droomersoogen overal spiedend

naar schoonheid, met zijn rijk dilettanten-hart overal zoekend.
naar kunstemoties. Maar hij bleef Vlaming van kop tot teen,
--stambewust, rasfier.
Tijdens de oorlog was hij aan 't zwerven geraakt en bracht
van zijn zwerverstochten dit prachtig" gedenkboek mee.
Hoe 't brutale van de gruweljaren pijnlijk insloeg op een
'Tkunstenaarsziel mogen we hier vernemen. We wisten reeds uit
zijn vroeger geschriften wat een treurnis het hem was, 't vergaan
van al het schoonti dat hij vroeger had bewonderd. Want de
oorlog was : schoonheidverdelger. En het voelen van die vernietigings-ellende woog zwaar op zijn gemoed. Waar hij gaat of
staat,. in 't Britsch Museum of op de Newski Prospekt van Pe. trograd, langs de Kaspische Zee of in de schilder-ateliers van
Parijs, te Oxford of te Barcelona, overal vervolgt hem de obsessie van het ontzettend treurspel dat afspeelt op . de bloedtooneelen van Vlaanderen. Hij kan mijmeren bij de mummies
over de pracht van Sarcophagen en over de kunst der Pharao's.
maar hij moet weg van die zwijgende getuigen eener verdwenen cultuur en denkt aan de duizenden die sneuvelen op de
èindelooze fronten en treurt over onze beschaving.
Hij ontroert bij het zien der rustige landschappen van
Claude Lorrain, maar hij draagt den rouw der lijdende broe-

-

-

-
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ders. Hij juicht bij de blijde glorie, waarin Emiel Claus de
'laandersche Leyeboorden heeft gezien, maar hij vraagt zich
af, met ontzetting, of dit alles niet zal verloren zijn gegaan. En
zoo heel 't boek door. Waar hij de Paradijsche tentoónstelling
bezocht van hetgeen • er overbleef aan schoonheid uit het "land
van den Yzer, ,daar bespeurt hij in al_ die gehavende dingen het
trieste .getuigenis van zooveel, dat daarbij verging voor altijd.
En waar hij, met zijn ziel vol van al de beelden van vernietiging .
en dood, Oxford doorkruist en 't heerlijk land vóór hem open
ligt, . ontroerend stil, wei-groen, blauw-geheuveld, daar komt
hem bijna op de lippen het opstandig vers-van Francois Coppée:
Elles se moquent bien de nos malheurs, les choses...
Les insensibles fleurs embaument au soleil.
Een weeig boek, maar een sterk boek.
Want het is een hymne aan de schoonheid, aan het rijk
der stilte, te midden van wat scheen te zijn het rijk van den red-.
deloozen ondergang, van wat was 'de rumoerige leelijkheid. Een
boek van stillen stijl ook. Niet de kathedraal-frazen van Ver-.
schaeve in zijn uren uitbundige lyrische bewondering. Inniger,
bedaarder. Niet ook de koel-steenen zinnen van Max Rooses in
zijn eegalig aanstippen van techniekvaardigheden. Gevoelvoller,
warmer. Juist genoeg eruditie om meer te zijn dan een gepraat
over kunstonderwerpen. duist gloed genoeg om beter te zijn
dan een verhandeling over schilderproducten of beeldenplastiek.
Sommige opstellen zijn als fijne etsen, b. v. : « Avond aan de
Neva », « Klein Rusland », « De Steppen ». Andere zijn als
fresken, ruimer van . opzet en dieper van . beteekenis, b. v. het
echt meesterlijk gefantazeerde : « Bij de mummies ». Enkeledétails zijn wel wat minderwaardig, als b.. v. de begin-beschrij-ving van een openbaar atelier in het « quartier latin » te
Parijs. Daar is onevenwichtigheid tusschen, laat me zeggen, het
klein-steedsche van zulke bizonderheden en het grandiose vanden totalen indruk dezer bladzijden.
Liefde voor het mooie in de kunst, in de natuur. Liefde voor
het leven... het mooie ongeëvenaard. Liefde voor Vlaanderen het
geteisterde, met beloften van mooiheid. Het is een boek vaw
liefde.
Daarom is 't een van de heerlijkste oorlogsboeken die verschenen, al verhaalt het geen bulderende oorlogsdaden. Want
het doet den oorlog haten. Haten uit liefde voor de schoonheid.
K. E.
-

-

-

,

-

-

ALB. CARNOY : Les Indo-Européens. Préhisloire deslangues, des mceurs et des croyances de l'Europe.
(Vromant. Rue de la Chapelle, 3: Bruxelles).
Het interessante boek van Prof. Carnoy zal wel niets nieuws
leeren aan de specialisten van 't vak ; maar het is uitmuntend
als werk van vulgarisatie. Aan hen die geene hooger studieshebben mogen doen, en toch belang stellen in taalkunde, alsook in den godsdienst, de levenswijze en menig andere vraag
omtrent de vroegere inwoners van Europa . gelegenheid om de
leemten van hunne wetenschap aan te vullen, en hunne kennissen te coordineeren.
In zijn werk, vat Prof. Carnoy samen al wat de voor, geschiedenis, zoowel als de taalkunde over die oude volkeren in t
-

,
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'licht hebben gebracht, hetgeen er het belang van verhoogt, want
gewoonlijk blijven die twee wetenschappen . een weinig te veel
ieder op zich zelve, zonder zich genoeg over de andere te bekommeren, alhoewelze beiden naar eenzelfde doel afgaan, en
binnen kort waarschijnlijk één. zullen worden. 't Is een der groote verdiensten ' van Prof. Carnoy, ons een klare en korte samenvatting van al het tot hiertoe bekende te hebben gegeven ; het
is een groote stap vooruit naar eenheid in de wetenschappen.
Zijn werk mag warm aanbevolen worden. 't Zal aan menigen
"lezer, die al te dikwijls slechts denkt. aan . den strijd om de
taal, leeren inzien dat er ook nog een ander belang bestaat :
de talen te leeren kennen in hun oorsprong en groei, waardeeren en onderling coordineeren, en op die wijze te stijgen tot
de betere kennis van den -mensch en bijgevolg van God.
B.
-

DMITRI MEREJKOWSKI : Le' Regne de 1'Antéchrist.
(Bossard, rue Madame, 43, Paris. 5 fr.)
Een boek van smart, waarin al de gruwelijkheid van 't bol.chevisme -door den grooten schrijver aan de kaak wordt gesteld.
Hij heeft de revolutie bijgewoond, onder het juk " der bolchevisten geleden, lange maanden, vooraleer het hem gelukte door
de vlucht er aan te ontsnappen. Met de hevigheid van céne diepe overtuiging, 'smeekt hij Europa het ongelukkige Rusland toch
"bij te staan, want zoólang • als er ginder een volk sterft van
honger en ellende, zullen 'er voor tiaar ook geen vrede of geen
economische - herleving bestaan. In een zijner • hoofdstukken
klaagt hij Tolstoï aan om zijne zware . verantwoordelijkheid in
het huidige bolschevisme ; en toont hoe hij 'rechtstreeks aan
"Rousseau verbonden -kan worden. .
Treffend is het kristelijk gevoel dat al de nieuwe • werken
van Merejkowski doorademt, alsof smart -en afgrijzen hem
Christus'weg hadden helpen terugvinden. En dat geeft een - breeder menschelike .beteekenis aan zijne kunst.'t Zelfde boek bevat het Journal sous la .Terreur van Z.Hippnius, en Notre Evasion van D. Philosophoff, bladzijden vol van
al het afgrijselijke dat ze beleefden, en trillend van angst, van
verontwaardiging en gruwel.
Een ander boek, Le Mu f f le-Roi (Bossard, 5 fr. 50) geeft
in vertaling weer een ander zeer interressant werk te kénnen
van Dmitri Merejkowski, die- voorzeker aan de spits staat der
'huidige Russissche schrijvers. In eene reeks artikels : L'Avène-

-

ment du Cham. Les Positivistes à face jaune, Tchékhov et Gorki, Jaurés et. Anatole France, Maeterlinck, enz. enz. trekt hij te
velde tegen het positivisme, dat alle edele gedachte, alle zielegrootheid, alle moreele vooruitgang te. niet doet, en betuigt dat
alleen 't kruis van Christus den mensch uit den afgrond kan
redden. Zeker uit streng katholiek oogpunt valt er wel • een
en ander af te wijzen in Merejkowski's. godsdienstig redeneeren, maar. toch is zijne ingeving christelijk, en zijn zijne gedach
ten interessant,
P
diepp oorspronkelijk.
en
T. D.
1
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FR. MARTIAL LEKEUX, franciscain, commandant d'ar-...
tillerie : Mes cloitres dans la 'tempête. - Paris. Pion..
;

.Dat. is 'eindelijk een boek, dat geheel voldoet, over de ont-.
zaggelijke tragedie van den *oorlog, realistisch in 't' opnemen van
gewelddaad en afzichtigheid, idealistisch, daar het de volle beteekenis huldigt vaii deze vier' jaren die 't "aanschijn der aarde
hebben. gewijzigd: Als een tegenvoeter van Barbusse's opvatting
mag die van den commandant-franciscain gelden. En geen wonder : de mystieker die voortleefde in . den krijger, met oorlógs^
roes geslagen, ontdekte overal den diepen zin door «,notre Sur'
la Guerre » aan de wereld gebracht. De daver, die zijn lichaam.
schokte, heeft zijn hersenen niet geschokt : klaar blijft zijn
geestesblik, warm het kloppen van zijn hart in 't omwoelen van
alle levensomstandigheden, 't omwentelen van al wat als waarde doorgaat op onzen aardbodem. Het heldhaftige lokt den krij-ger aan » de diepe meening van 't sacrificie spreekt- het hart aan
van den monnik. Die hooge beteekenis van den oorlog is aan.te velen ontsnapt ,in ons land althans. Het fransche volk ismeer vatbaar voor deze idealistische beschouwingen. En ongelukkig waar zij ter uiting kwamen, in Belgie, gingen zij ge-..
paard met . zulk onverstand van 's lands gemoed en echten toestand, met zulke miskenning van 's volks aard, dat ' zij zich
haast hatelijk maakten.
Niets dergelijks in Lekeux' werk .De franciskaan bij hem
neigt van zelf naar verdrukten en vertrapten ... naar onze
Vlaamsche jongens bij gevolg. En wat misschien nog het schoonste is in dat edel boek is zijn heerlijk slot. Bij -de Lekeux stonden drie broeders aan 't front : hun eenige zuster, Maggy --« ma douce colombe » -i- had haar leven opgedragen opdat zij
behouden zouden blijven, terugkeeren bij de treurende ouders.
Als een zoenoffer stierf zij te Luik, invollen bloei, in eerste
jeugd, nadat zij dag en nacht geslaafd had in dienst van de
duizenden Vlamingen die in 'deze stad onder de meest' verlatenen
behoorden --« Maggy avait vangt-trots ans. -- Quand on voulutl'ensevelir, on ne trouva plus fine chemise lui mettre ; ses ar- moires étaient vides.
« Mais le jour de l'enterrement, bien qu'ils neigeát, des
milliers de pauvres arrivérent à la mortuaire ; la rue était noire.de cette foule déguenillée : ouvriers, mendiants, tout ce qu'il y
avait de misère à Liège était lá ;... et ceux qui restaient se de-.
mandaient intrigués : « Quelle est donc cette demoiselle à l'enterrement de laquelle vont. tous ces Flamands 2 »
« Tous ces pauvres. gens pleuraient et avaient apporte de t
cotteux et somptueux bouquets... la tombe " disparut sous un
monceau de fleurs. Et ce jour-la, il y eut beaucoup de conversions, de repentirs et de vocations autoar de ce tombeau. Des
huis, tous les jours, de pauvres gens viennent de loin á la toenhe de Maggy, prier « la petite sainte: ».
Moge die t petite sainte » daar boven bidden voor den vre- de van ons vaderland, de verzoening tusschen standen, geslachten, verschillende gezindheden ! M. E. B.
-

-

.

-
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OVER POLITIEKE C ROEPEERINC EN
IN IERLAND
D e. gebeurtenissen der laatste jaren in Ierland toonden den buitenstaanders een gansch ander Ierland dan
hetgeen tot voor enkele jaren was vermeend te bestaan
,een - land waar de lijn tusschen de partijen scherp was
getrokken, groen of oranje naar gelang men in den strijd
stond voor of tegen Home Rule. •
Het is echter slechts na den opstand der
« Fenians » in de laatste zestiger jaren van de vorige
eeuw, die zelf Was mislukt, maar toch door zijn laaiende
schrilheid, de oogen had opengerukt van sommige Engelsche ..staatslieden, voornamelijk van Gladstone, dat in
de jaren - zeventig door Isaac Butt de strijd voor het
eerst werd ingezet om langs konstitutioneelen weg
« Home Rule », dit is Zelfbestuur voor Ierland te
verkrijgen. Strijdmiddelen waren agitatie, en obstructie
in de parlementaire middens. Tweemaal zou, door de samenwerking enkel en onder de leiding van Parnell en
Gladstone, óf als nawerking van hun samengaan, een
Home! Rule wetsvoorstel worden ingediend, het eerste in 1886, het tweede in 1893.. Tweemaal werd
het . ontwerp verworpen, alhoewel het enkel een
« ondergeschikt » Parlement voorzag te Dublin, dat
in de voornaamste aangelegenheden geen medezeggenschap bezitten zou ; dus adiiinistratief, doch
geen volledig politiek, en nog minder: financieel zelfbestuur. Het « Castle »-regiem bleef bestaan.
En al had Parnell er vrede mede genomen, v oorloopig, toch blijft hij voortleven in het Iersche aandenken,
niet zoozeer om zijn bijna bekroonden:; Home-Rule strijd,
-niet zoozeer om " zijne met sukses .doorgedrevene landagitatie, maar wel als de man, die ronduit dierf verklaren,
tentvijl hij het aanhangig wetsvoorstel :tot het zijne miek,
dat « no power on earth has the right to put a houndary
to the march of a nation. No man has the right to say
so far shallst thou go,and no farther» , «dat geen macht
ter wereld het recht heeft een grens :te stellen aan den
vooruitgaanden tocht eener natie ; niemand heeft het
recht te zeggen : tot hier zult ge gaan, en niet verder r ».
Deze woorden staan gebeiteld op het ;prachtige Parnell-
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denkmaal, teaden de O'Connel straat te Dublin, waar de
symbolische vlam • deer vaderlandsché liefde in onverteerbare tongen, de voorbijgangers schitterend den waren
weg wijst der burgertrouw.
Parnell, met zijn in lateren leeftijd fels omstreden persoonlijkheid, had zoodanig de Home-Rule Partij der Nationalistische Ieren beheerscht, dat met zijn dood in 1891
een tijdperk van verval en twist,. en vittende tweedracht
werd ingeluid. Zoo vinnig was. de strijd tusschen Parnell-gezinden, en anti-Parnellieten dat Redmond in 1893
met de Unionisten. tegen Home Rule stemde. Redmond
noemde dat wetsvoorstel « a toád, ugly and venomous »,
«een leelijke, en giftige pad »; rnaar : die toch met een
kleinood op haar kop was versierd: Vooral viel hij toentertijde die artikels aan die nog een Iersche vertegenwoordiging te Westminster voo zagen.
Van af 1898 werden vredesonderhandelingen begonnen tusschen de twee frak ies, en in het. jaar
1900 werd de eenheid , onder de nationalisten hersteld onder - de aanvaarde leiding van John Bedmond, een lid der Parnell-gezinde minderheid onder de
nationalisten. Als « the leader - of the race at home and
abroad », « de (ééne officieele)1 leider van het (Iersche)
ras, tehuis, en in den vreemde » - deed hij 't jaar daarop
in den herfst 1901, een grootti en suksesvolle omreis door
de Vereenigde Staten en Kanada.
-De figuur van John Redmond, een grondeigenaar
van Anglá-Normansche afstamming, afgevaardigde voor
Waterford, zal een 15-tal jaren: de Iersche politiek belieerschen. Zijn familie was inds vele jaren. -in het
Graafschap Wexford gevestigd, 'doch altijd - meer « liberaal-whig »-gezind geweest dan. wel Iersch-Nationalist.
Zijn vader nochtans was lid van de Parlementaire HomeRule groep van Isaac Butt. I.n de Partij, en bij verkiezingskampanje in het land, Was .Redmond's woord en zin
de wet : de officieele Iersche Nationalistische partijleden
volgden hem trouw, zooals de mr ssa in Ierland. zelve, en
in Amerika, de stamgetrouweE uitwijkelingen, . jaren
lang heeft hij kunnen beslissen over leven en dood der
Engelsche liberale Regeeringen, die door den steun der
lersche nationalisten hun meerderheid vonden,- — • alle
kritiek van parlementsleden - of private personen, en. ze
klonk soms vinnig en • scherp, • werd onmeedoogend
van de hand gewezen, de eenheid der partij
moest tegen alle jonge gedachten worden verde-
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digd. i .We in the Irish Party cannot stand criticism »
verklaren mannen als Dillon en o'Brien. « Wij in de
lersche Partij kunnen geen kritiek gedongen ». -- En
niettegenstaande hij al die troeven in zijn ' hand vereeriigd
had, wist Redmond zijn slag niet thuis te halen.
Eerst, in 1906, trachten Campbell Bannermann.
de liberale engelsche premier, en Birrell zijn Staatssekretaris voor Ierland, Redmond af te schepen met een
« Devolutiewet ». De verkiezingen van dat jaar hadden
immers aan de liberale zulkdanige meerderheid bezorgd
dat ze den Ierschen steun missen konden.
Dit, lukte niet, en eerst ónder Asquith werd dan
in 1910 het derde Home-Rule wetsvoorstel: ingediend, dat in 1914 in derde lezing werd gestemd, en
op het « Statute Book » geplaatst, op 17 September van
hetzelfde jaar, nochtans met dezen verstande dat het niet
zou worden toegepast, alvorens een « Amending Bill »
een « Wijzigingsvoorstel » het aanneembaar zou hebben
gemaakt voor de Ulster-Unionisten, de tegenstrevers der
Wet.
Voor de Nationalisten der officieele Iersche Partij
werd deze wet de « grootste vrijheidskeure die Ierland
ooit in zijn bestaan heeft verkregen ». Beter 'dan het
voorstel van 1886. De toehoorders - van de « National
Convention » werden verwittigd « to keep their amendmènts in their pockets », -dat ze hun amendementen op
zak konden houden. Nochtans .nam deze « Home-Rule »wet vrede met een zeer ondergeschi te positie der Ieren
tegenover de Engelschen. Dublin- astle ' bleef nog al. tijd bestaan, de Iersche afvaardiging in Westminster
werd tot altijddurende onmacht teruggebracht, de fiskale lasten bleven door de Engelschen voor het meerendeel
te heffen. De tegenstrevers noemden het. spottenderwijze
een' « Gas and Water Bill ».
De uitspraken van. Redmond over de waarde der drie
Home-Rule voorstellen, zijn wonderbaar, absoluut op
zich zelf genomen, en ook relatief, betrekkelijk de onderscheidene voorstellen, komende als zij doen, Ivan den
oppersten leider van. het -Iersche Ras, den eenigen die den
juisten weg wist naar het beloofde Land.
. Doch Redmond's beoordeeling, van den uitslag van
al zijn streven, zijn laten en zijn doen, en ook zijn eindelijke mislukking worden klaar en duidelijk wanneer
,
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vvij in dë volgende woordé t van dén I^rrchen. 1ëidèr tastbaar voelen, hoe totaal verkeerd dè grndslagen waren
waarop • hij • bouwde. Volledig zal hij 4e ver- ijtén vérdienen, hem later toegestuurd', -wannéet- Ç3iffith :hem noemen 'zal de leider . der « Provincialisten' '» , niet der' Nationalisten . Want voor Ierland hádH; 1ij' zelf reeds de
eisch tot volle nationaliteitswaarde, .gin -=-= berechtigi - g
opgegeven. « • An emancipátëd British róvince . » « Een ••
ontvoogde Britsche Provincie » • w;as I het résultaat van
zijn • Home Rule, niet . zooals' de Partij iiet zong: in- haar
officieel lied : A Nation once agáin , . Een natie weer
opnieuw.
Luister, hoe John Redmond de dragwij dte- opvtfé
van den..Ierschen rechtseisch
« Our demand for Home Rule does ièt mean that. *e.
want to break with the British Empiré ^. Wé 'are- entirely
loyal to the Empire as such, and we de ira: to . stre ghten
the Imperial .honds through a liberal s .stem ' of góv rnment. We do not demand such complët llocal' âutonómy
as the British self-governing colonies kssess, for we are
welling to forego the right to rake . otr o*
! n tariffs, and
are prepared to abide by any fiscal stem., enácted= by
the :British Parliament. Once we -receiir Hornë Rule, - we
shall demonstrate our imperial loyalty beyond 'question '».
« Onze vraag naar Zelfbestuur betekent- niet -dat we
verlangen - alle - banden met het -Britsch' Rijk - te' breken..
We zijn heel en al loyaal aan het Britt^^he. Rft als z" odanig,. en we verlangen de rijksbanden, eviger. te maken
door een »liberaal regeeringsstelsel. W^' v ageri niet zulk
volledig plaatselijk zelfbestiitur als de zi F h'. zelf-regeereen -.
de Britsche kolonies bezitten; 'want w zijn :bereid het
recht te laten- vallen - onze. eigen toltarn. en te maken, en
wè zijn gereed om ons te schikken -'nap 'gelijk . welk beIástingstelsel, - dat de B'ritsche.- Regeeti g ; zal 'in voege,
brengen . Eens dat we Zelfbestuur ver 'jgen.; zullen -we
bewijzen hoe onze verknochtheid aan het Rijk boven alle
verdenking staat »:
Wié zulk een taal voert, 'en dan nág -niet - de minste
-kritiek toelaten wil', terugijl hij 'in -geji irne .. 'bijeenkom-sten . met de ,tegenstrevers nog verdere 'toegevingen - had
toegestaan, en de kiezers op . imperatieve . wijze '..op-= het
hart drukte dat ze .•hun vertrouwen- had en: te: schenken,
en verders de partijleiders ;maar te latei begaan; daar: ze
het beste doen zouden voor Ierland 4t in : de : 'gegeven
omstandigheden "kon worden gedaan; w^e • igj. gebiek aan:
-
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visie . en ..durf, -tamwveg een politiek . blijft voorstaan, die
door voorgaande gebeurtenissen bewezen werd • niet
doelmatig: te zijn, zal zeker niet door de nakomeling.
schap als een groot nationaal leider worden gestandbeeld.
he ' National DeDat is wat Griffith betitelde : «T
.
. nial ». « . De Nationale . verloochening ».
. Wat een verschil met Parnell, die wist wat hij wilde,
•én nam wat hij kon, maar. klaar bleef toekijken, en verklaarde dat wat hij verkreeg niet alles was, • Waar hij
recht . toe had, en hij dus voortgaan zou met te werken
om de rest. Hij zal niet trachten zijn bestaan en zijn streven te verrechtvaardigen in de oogen der tegenpartij. Hij
gaat een anderen weg op, 'Mant Ierlands weg. is nu eenmaal niet. Engelands weg. .
Maar het gedurig verblijf in Londen, weg van het
.Iersche midden, het verkeeren in het wel zeer hoofsch
milieu der beschaafde Engelsche Parlementsleden, . het
sterker en sterker aanleunen van de Ieren bij de liberale
Partij, zoodat ze van lieverlede -totaal eene Britsche"
« whig »-mentaliteit aankweekten, , in zulke mate dat ze
den drang gevoelden om gedurig te herhalen aan.. hunne
tegenstrevers : « We zijn zulke goede. Britten als gij, geloof ons vrij, het is enkel omdat wij . een scháoner, grooter en -steviger Britsche Rijk. verlangen, dat we een vrij
.Ierland wenschen.. Een ' « contented . » . en gepacificeerd
Ierland zal een der hechtste steunen. zijn van C root-Bretanje. .
Zulk een hdu'ding die uit opportunisme, :de beginselkwestie der zelfstandige natie niet stellen . dorst, verloor
van lieverlede alle beginsels,en. legt ten volle uit hoe, Redrnond,bij 't uitbreken van den oorlog,zonder ruggespraak
griet . het Ierssche volk, - in Londen, zijn woord verpande
aan de Britsche Regeering, dat hij en de zijnen loyaal het
Rijk zouden helpen verdedigen, zonder ook maar één
waarborg te vergen ter zekerheid van de vervulling derengelsche rechtsbeloften. Gemis aan scherpzinnigheid
sprak uit dit blind vertrouwen op beloften, nu door de
: Engelschen . afgelegd. - omdat. de iersche - jongelingschap
hun- -strijd zouden willen. uitvechten. Totaal gemis :aan
doelbewustheid en klaar inzicht in de ontwikkeling .. der
. Ier-sche beweging, of was het::als een diplomatische zet
bedoeld, kwam nog duidelijker aan het. licht wanneer hij
het noodig achtte in Amerikaansche Pers-interviews, zij
die zijn Britsche loyauteitspolitiek afkeurden, te beschrij-.
«
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ven. als « a handful of Pro-Oermans en , shirkers. » ; een
hoopje • Duitschgèzinden. en .(bange) krijgsdienstontlo pers. • Het napraten van de Engelschh -woordvoerders,
deed • hem', zooals de - «Times '» zelf opmerkt,: de macht
van zijn tegenstrevers zelf onderschattei. (1) . .
Al te veel Britsche ijver bij den Ierschen leider belette hem klaar. te ,zien, en bracht hem ten . slotte ten val.
Tegenover Redmond en zijn luitenanten • Dillon,
Devlin, T. P. -O'Connor, zijn broeder William Redmond,,
wier politiek, door dik en dun, verdedigd werd in het officieel orgaan der Partij, « The Freema 's ., journal » • van
Dublin, stond een groep nationalisten, 'ie de parti jpolitiék afkeurden, maar toch het Parlem&ntarism als zoodanig goedvonden. Ze verlangden een - :1.térker program;
een doordrijvender taktiek maar bleven, :getrouw aan de
opvatting dat de strijd moest worden uitgevochten « on
the floor of the House » te Westminoter. Hun orgaan
was « The Irish Independent » van Willjairn Murphy, . verschijnende te Dublin. Het was economisch. zeer conservátief getint, zooals vele dier leiders. • .
Een derde groep nationalisten, warende afgescheurden, die de leiding volgden van William o 'Brien en. Tim
Healy. Zij waren georganiseerd sinds 1:9110 - in den bond
« All for Ireland », en • hadden 9 afgevaardigden • in
Westminster. « Allen" te samen voor Ierland: », hunne leus
zijnde, trachten ze de godsdienstige en.. zelfs eenigermate politeke geschillen te ovvrbruggen, • om
het eenheidsfront onder de Ieren te bewerken, - en
als eerste princiep . vooruit te zetten, -. dat allen
vóór alles Ier zijn, en dus als eerste . gevolgtrekking
nooit op een oplossing mocht worden ;aangestuurd, die
als uitkomst hebben. zou : Ierland in twee te. scheuren ;
Zuid-Ierland, katholiek' en nationalistisch eenerzijds^
Noord-Oost Ulster, protestantsch en Fritschgezind - anderzijds. Liever voorloopig minder zelfstandig, maar vereenigd.
Al deze drie schakeeringen vormden te . samen. «- the .
-official Ir-ish Nationalist Party »,^-in sterk verband met
de geheimzinnige Ancient Order of Í ibernians », de
oude orde der Hiberniërs, en de « United Irish League »:
Daartegenover stond in het harnas Ulster en de .Uni-.
onisten. De « Die Hards » onder hen waren geleid door
-

(1) -Times, nummer van Donderdag 7 Maart 1918. .
:
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dè even geheime « Orange lodges ». Zij wilden van *geën
.zelfbéstuur weten, noch voor gansch Ierland, noch voor
Ulster. De toéstand zooals hij was, en ten .. andere door
Engeland zelf was ingericht, was goed. Zij wilden geen
.bekeering van Engeland als wettig erkennen. Zij waren
de « Ascendancy », de heerschende klasse, daar geplant
-om de katholieke Kelten- er onder te houden, en -om dit
'voorrecht te behouden moest Ierland ten eerste, één
.blijven, en ten tweede moest het verbond met Engeland
blijven bestaan. — Zoo noodig, zouden ze het Engelsch
Parlement dwingen, de eens geschapen bevoorrechte po-.sitie te handhaven Doch er ontstond ook tweeërlei
richting onder de - Iersche Unionisten.
De eersten die het meest van zich hebben laten
:hoáren _ zijn de Ulster-unionisten, der . orange-lodges,
onder leiding van Edward Carson, James Craig, Lord
Londonderry, General Wilson, enz. In de vier noorLderlijke graafschappen Antrim, Down, Derry en Armagh
vormen ze « de volstrekte meerderheid, met - uitloopende
vlekken in sommige deelen van Tyrone en Fermanagh ;
daar . leven ze aaneengesloten in het Iersche industriegebied, Presbyterianen en Episcopaliërs, hebbende denzelf=
-den ontembaren schrik van het « priest-ridden Ireland »
verder zuid, van de onverdraagzaamheid en onbetrouwbaarheid der katholieken die altijd onder den hiel liggen
van Rome, en op een woord van den Paus, al hun vroe.gere beloften zouden intrekken, deelende in dezelfde min.achting- voor dat volk van « . hewe"rs of wood and drawers of water », van houthakkers en waterputters, die
te dom zijn om een nijverheidsonderneming te leiden, en
dus in een Iersch Parlement, waar zij de meerderheid
.zouden zijn, door hun onhandig optreden, en door hun
°wanbestuur, alras de bloeiende Ulster-nijverheid zouden
teniet hebben gebracht .
En alhoewel, na Connaught, Ulster, niettegenstaande plantaties en uitdrijvingen,en 'uitwijking,de meest Keltische provincie van, Ierland is, werd deels onbewust,deels
-opzettelijk, de meening ingescherpt dat Ulster een natie
op zijn eigen was ; want voegden zelfs spitsvondigen er:.bij, het Keltisch dialekt van. Ulster is hetzelfde niet als dat
van Connaught en Munster, en in vroeger. eeuwen ten andd.ere, waren er altijd oorlogen tus•chen de O'Neill's van
'Ulster, en de stammen der andere gouwen.
Doch al die redenen waren bijkomstig van aard, het
voornaamste punt was dat zij sinds eeuwen de meesters
:

-
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waren, en zij het schikten te .blijven, en dat zij die groote
niet^uitgesproken vrees voelden dat, . katholiek-Keltisch
Ierland hetzelfde stelsel op .hen toepassen zou-, waarmede
zij de katholieke Ieren hadden bedacht.. Alles V or zich
zelf, en • niets voor de anderen. t . .
Daarom was Ulster's program, en toekomstplan
ofwël één Ierland, en wij de baas zooals nu ;. ofwel
scheuren wij af, . en worden eenvoudig een .Britsche Provincie.
.
Een zelfstandig Ulster lag nooit in hun bedoeling.
De Britsche overtuiging is te diep ingeworteld, en' - te.
vens de Britsche band is finantieel voor hen veel voordeeliger dan zelfstandigheid. . .. . .
Doch, zoo oordeelden niet de verspreide protestanten
in het Zuiden en Westen van Ierland. Deze staan totaal
op een « anti-partition » program. Geen Home-Rule, zoo
mogelijk ; doch indien er wel Home-Rule komt, dan weze_het voor gansch Ierland. één Parlement, met provincieraden voor. provinciale belangen. Ulster kan daarin dar
veel geruster bijdraaien, - en de Ulster protestantsche
stemmenmacht zal in de algemeene zaken in het nationaal
parlement bijdragen tot de verdediging van de protestantsche belangen. Zooniet achtten Lord Middleton, en zijn
volgelingen zich, b-ij eventueele scheiding,doór de UlsterUnionisten verraden en bedrogen. Hier, waar zij verspreid leefden ' tusschen de Katholieke Ieren, konden zij'
zich terdege - ervan vergewissen dat de -zoogezegde katholieke onverdraagzaamheid een uitvindsel was, want
vele protestanten zagen zich door katholieke lichamen tot
voorzitter of andere officieele leidende plaatsen benoemen.
Deze gemoedstoestand zal later leiden, begin
1919,tot een splitsing in de officieele « Irish Unionist Alliance », waarnaast zij een « Unionist ' Anti-Partition
League » oprichten. Het zijn Conservatieven, die : nochtans nog niet heelemaal gederacineerd zijn, en .die in eer .
zich-zelf-zijnde Ierland, zich zeker na korten tijd Ier zouden voelen, want zooals een hunner leiders. verklaarde
« if Kildare Street Club could- be convinced that Irish
Conservatives would obtain their fair share of the'. representation in an Irish Parliament the backbone of the op-position to complete Home Rule would disappeár w. Zoe
Kildare Street Club (de partijorganisatie der. Conservatieven te Dublin) kon -overtuigd geraken dat Iersche Conservatieven het hun toekomende deel . , zouden verkrijgen
• : ..
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in dé 'vertëgenwóordiging in een Iersch Parlement ,zou
de ruggegraat van den tegenstand tegen _ volledig . _>
zelfbestuur gebroken zijn. • .. .
Dit zou een terugkeeren beduiden van dè bezittende
en handeldrijvende standen tot den gemoedstoestand die
ben bezielde voor het tot stand komen van de Unie, wanneer de meesten, niettegenstaande alles, zich . van hun
Iersch-zijn bewust waren ; het waren immers deze elëmenten die onder leiding van Grattan en Charlemont, in
1782, het Iersch Parlement hadden vrijgevochten van de
Engelsche voogdij. — Het oprichten in Ulster van een
anti-Carsonite « Independent Orange lodge », was een
eerste vooruitgeschoven positie, die bijdragen kon om de
zoo ver van elkander staande Ieren, een kleine stap nader
tot elkander te brengen.
Een tweede stap zal zijn de zelfstandige organisatie
der Ulster-werklieden, die nu, in politieke godsdienstdweepzucht zijn opgevoed . door . de - industrieele en
grondbezittende partijleiders der Unionisten, die door
dit middeltje hun aandacht hebben afgeleid van de soeiaal-economische belangen die zij eensgezind met de
Zuider-werklieden zouden kunnen verdedigen. — Opvallend was het toch, hoe met de Gemeente-verkiezingen in
' 1920, de anti-Carsonieten in Ulster reeds de meerderheid
hadden. . .
. Al deze schakeeringen te samen vormden de tweede
Parlementaire Groep in Ierland, de Unionisten, en in den
strijd tusschen het verbond van. Unionisten-Conservatieven, en de groep der Nationalisten-Liberalen, scheen zich
gansch de Iersche politieke toestand te weerspiegelen tot aan het ►uitbreken van den . oorlog, en zelfs tot aan
den Paaschopstand in 1916 der Vereenigde Republikeinen, en «• Labour »-men van Zuid-Ierland:
Hetzelfde tijdstip nochtans dat getuige was van de
verzoening der onder mekaar twistende nationalistische
fracties, zag het térlu'g opkomen van de meer radikaaldenkende stroomingen.
We zouden ze kunnen" samenvatten met ze te noemen de stroomingen der Iersche Ierlanders. •
De eerste zwaluw die dezen komenden Ierschen lenteheropbloe.i aankondigen kwam, Was de stichting in - de
allerlaatste jaren van de 19e eeuw, van letterkundige
vereenigingen, die . hun • inspiratie gingen zoeken bij de
geschriften en gedachten ..van de « Young Irelanders »
vale de jaren '40, en het verschijnen te Belfast van de
-
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«. Shan , Van Vocht », « De oude grijze Vrouwe » (een

van _Ierland's .poëtische benamingen). Het was 'uitgegeven
-

door 'Miss Alice Milligan, en werd als - het half-ambtelijk
blad van de jongere beweging, die zich zelf de beweging
van « Irish-Ireland » noemde, en waarin al de gedachten
tot uiting kwamen van de nieuwe • stroomingen in de
volksziel, die eigenlijk maar sluimerden sinds de_ zestiger
j aren, . en de mislukking der Fenians. • .
Een kleine tocht stroomopwaarts in het Iersche Partijwezen zal ter verduidelijking, hier wel niet ten onpasse
komen. .
« Repealers » van O'Connell ; « Young Irelanders »
van Thomas Davis en John Mitchell ; de Republikeinsche
« Feriians » van Janes Stephens en . O'Donovan Rossá,
hét is de negentiende-eeuwsche verwezenlijking van de
op verschillende tijdperken in de Iersché Geschiedenis
terugkeerende triade. .
Ieder dezer opvattingen heeft haar eigen manier van
philosophisch , inzicht in. de Iersche natirnaliteitsidee —
en in het Iersch politiek doelwit, ieder kent zijn eigen manier van strijdvoeren.
In stijgende . orde zou men kunnen zeggen, dat ze
strijden om te bekomen : •
Iersche Vrijheid,
..
Iersche Zelfstandigheid,
Iersche Onafhankelijkheid:
O'Connell's strijdmiddel was dé meeting, en_ de wettelijke agitatie.. « No reform was worth the shedding of a
single drop of hu.mán blond » verklaarde hij, « Geen enke"le hervorming was waard dat er een droppel menschen- .
bloed zou worden voor vergoten ». Zijn program schetste
hij in 18.34, wanneer hij uitriep : Voortaan niets meer
ontzien. « The Repeal of the Union », de opheffing der
Unie. wordt mijn « Delenda Carthago ». Thomas Davis,
en Mitchell stonden verder, hun standplaats kan worden opgesomd hij dé Woorden : Wettelijk zoo 't kan, Revolutionair zoo 't moet.
Doch, kwam de fataal terugkeerende tweedracht al
de plannen dier Young-Irelanders in duigen doên vallen.
Wanneer « moest » geweld worden gebruikt. — « The
Nátion » en Smith O'Brien eenerzijds vonden dat het toen
nog niet absoluut nodig was, en ten andere de orgánisatie niet voldoende bleek om kans van slagen te heb-.
ben bij een opstand.Anderzij ds John Mitchell,in de «Unitéd Irishman» stond .onmiddellijken opstand voor.Hij was.
-

•
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tevens piii*ipièI rèpublikèîn in den franchéiiivÏ W
Woord Hij was de man die zei, dat de Ieren al eeuwen
hun. vrij.leid terug zotiden hebben gewitiÏën, « butfôr
lhéit dahmed souls .), vare 't niet dat hiin te redden ziël
hen tegénhield. Het mislukken van den, niettegenstaande
de maijgpartij1eiding, toch geaagden ôpStand, braçht
eeû 20-taF jáièn lâter dê derde faze. • • ...
. : • De «
of « Irish Republican Brotherhoöds
die uitkomen voor de volledige onafhankelijkheid-nafhankelijkheid en de
repibli, gkteui
ru alle middelen die aan een ôpge
jaagd völk beschikbaar blijven : ondérgrondsche werking en rganisatie, gewapende opstand en aanslagen
Wieer ook dit uiterst middèi totaal mislukt èn
aan Ieriiici bijna niets anders dan een getal martelaren
had gè4inken, herbegon opnieuw de historische triade,
zoèâls ' . bij het begin van dit artikel aanstipteit • Constitutioneele agitatie, dicht bij zijn doel komend onder
Brutt; : 1'ne11, dood-loopend onder Redmond; Daarna
.»i,'tweedè fazé dezer periode : Radikaler inziën
kamä
va de 'nationaliteitsidee, en dieper besef van 't wezen
zelf eenrnatie, en der verhouding I&land-Engeland, Oá
dit van liwee gel *ij* kwaatdige en zelfstandige naties Noodzakelijkheid van. de eigen taal om ëigen ziel te redden,
iets dat men niet, meer had beseft sinds de Unie, en de
Ieiding.:tân O'Connell, die absoluut weigerde in zijn meetingen een andere taal te spreken dan de officieelé taal
van hetParlement, wat voor gevolg had dat gansch die
negentiënde-eeuwsche periode, in al. haar verschillendé
evolutiès tot lii de meest radikale toe, bleef staan in hçt
licht der verengelsching. Thomas Davis, de radikâle
Young-ii1ander, sprak van het engeisch als de « common la: ïuage », de taal gemeen aan beide volkeren.
. Natüurlijkerwijze bleef die taaltoestand voortduren onder de eerste parlementaire faze der 20-eeuwsche
periode.
. DÖCh toen reeds, wanneer Parneli mislukken
ging, begon zooals we zeiden, de radikale periode zich
voor te bereiden. En ditmaal zou ze in het teeken komen
van den faalstrijd. Dr. Douglas Hyde stichtte in 1893, de
buiten alle politiek staande « Gaelic League » om de taâl
te redden. Dan kwam de « Shan Van Vocht » ";in. 1898
was het de honderdste verjaring . vafi den opstand van
TheobIc Wolfe Tone, en der « United Irishman » -va
1798, öpstand , die de . derde faze was geweest der 'aèh.tiendë-èuwsche . triade, die" begon in het begin, mèt
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het 'verminkte Iersche .Parlement, wanneer voor hit eerst
de: parlementaire vrijheidsstrijd werd ingezet. die dan gé-

-

volgd werd door den strijd der_ Patriotten én Grattan,dié
de Iersche zelfstandigheid wisten te bekomen .i door op
-

het juiste oogenblik, met hun« Volunteers », het machtsgewicht in de schaal te werpen. . .
. Hoe alles samenhangt en wederkeert in dé Iersche
geschiedenis is opvallend, wanneer men ziet hoe de kleuren der Sinn Feiners van thans, oranje, wit en groen, diezijn van dé Young-Irelanders van '48, en dezelfde waren
van de Volunteers van 1779. —
Maar wanneer de Ieren hun slag hadden tehuis gehaald, en het Iersche Parlement van 1782 - zich zoógoed
van zijn taak begon te kwijten, dat de Reform-partij opdook die -de laatste euvels van het autocratisch regiem
Wou wegnemen, zorgden de engelsche ministers ervoor
om door omkooperij alle hervorming tegen te wwerkeri,èin
om door geld de almacht en den invloed die verloren gin.
gen terug te winnen, zoodat zij de ongeduldige hervormers ontmoedigden, en de ona f hankelijksgedachte en republikeinsche strevingen deden opbloeien .De « Unitéd
Irishmen » van 1798 zijn de eerste separatisten, en eerste
republikeinen in Ierland !
Hun mislukte opstand, • gesteund op de hulp van
het Fransche ` Directoire, bracht den Engelschen de gewenschte gelegenheid om in te grijpen, dé zelfstandigheid terug te nemen, en de Unie op te dringen in 1801.
Alles was te herbeginnen. .
In 't kort zijn dus de herinneringen geschetst »die bij
de jonge Ieren van het begin der 20è eeuw werden opgeroepen. door de '98 Clubs —• en de « United Irishman
van Arthur Griffith. = .
Het is de radikalere periode die Wordt ingezet, en
reeds van den beginne af, zien we duidelijk de twee richtingen vertegenwoordigd, die zich later zullen ontwikkelen. De Republikeinen kijken naar •'98 en Wolfe Tone.
-- De Sinn Feiners zooals ze later zullen worden genoemd, kijken naar Young Ireland en Mitchell.
Als derde radikale partij zal dáár nog bijkomen de
Labour- partij van Larkin en Conolly, -die zich vanaf 1876
zelfstandig als « Dritte im Bunde » zal naar boven werken, langen tijd onverschillig aan of zelfs vijandig èenigszins tegenover Sinn Feiners en Republikeinen. Eerst op
Palmenzondag 1916, een week voor de zware dagen - dat
ze zamen in het vuur zouden staan Werd het verbond Ige.
-

-
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teelend .tusschen Labour en Republiek. _ Met Sinn Feinl
als zoadanig was Labour nog .niet verzoend. Wl Sinn
Fein, .eenigermate met Republiek, maar in vollen zin des
oorfis « pour_ le besoin de sa _ cause ».. • • .
Doch. ditmaal zal de ontwikkeling van het radikalisme, instede van langs lijnen van geleidelijkheid . uit te
groeien tot den republikeinschen vorm, door de omstan=
digheden van buiten-uit worden beinvloed, en : komt de
poging van den extremen vleugel eerst tot uiting in den
Paaschopstand van 1916,. die na zijn mislukking de baan
vrijer laten zal aan Sinn Fein, dat de partij van geweldig ingrijpen mét zich zal hebben, maar zooals het hoort
als ondergeschikte. Wettelijke , en moreele macht zoo 't
kan, geveeld alleen zoo 't moet. -- Het radikale driespan,
geleid met vasten wil en wijs beleid in. een zelfde richting, is onweerstaanbaar gebleken,. en haalde zijn slag
tehuis, uitgedrukt in een demokratischen vrij staat, als
zelfstandig lid vrijwillig blijvend deel maken van . het
.Britsche Gerneenebest. . . .
Om eenigermate de wending . te kunnen begrijpen
-die na de overwinning van Sinn Fein op 6 Decemb er
1921, de Iersche gebeurtenissen namen, wanneer et
Republikeinsche paard aan 't steigeren ging, en de menners aan het twisten gingen, .willen we nog . in .'t kort de
wordinggeschiedenis van Sinn Fein,en Republiek nagaan.
De leider en stichter der Zelfstandigheidsgedachte,.
van Sinn Fein, dat in, het Keltisch beteekent « Ons Zelf »
is Arthur Griffith.
Zijn eerste optreden in de politiek was het uitgeven
van het weekblad « The United Irishman » in 1899.. De
leus wees reeds waar het naartoe wou. John Mitchell zou
terug worden aanhoord. Het motto kwam uit zijn schriften : « We must have Ireland not, for certain peers or
nominees of peers, but Ireland for .the Irish ». De politiek van het blad echter zou wed zijn van Mitchell, doch
niet die politiek zooals hij ze voorstond en ze werd uitgewerkt in den opstand van. 1848, maar zooals die hij
had uitgedrukt in een zeer opvallenden tekst dien hij
vroeger had neergepend.
Een strijdplan, zei Mitchell, om de Unie teniet te
doen « moet niet een enkel plan uitteekenen, dat dan 'tot
het einde toe wordt vervolgd, maar drie of vier plannen.
volgend de verschillende opeenvolging -van mogelijke en
waarschijnlijke . gebeurtenissen, . die klaarblijkelijk elk
langs. hunnen kant, tot een oplàssing kunnen . leiden. Het
..:
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moet,. langs den eenen kant aantoonen hoe een. Parlemen"
tái-re kampanje, met eerlijkheid en durf doorgedreven,den
staat der • openbare aangelegenheden in zulkdanigen toe-.
stand kan brengen in het Parlement, dat het intrekken.
der Unie dé . eenige oplossing schijnt ; een andere weg.
kan zijn, systématische oppositie tegen, en negeeren van
de wiet, oppositie die in duizend kleinigheden kan worden
doorgezet, zoodanig dat het in feite de engelsche over.
heersching zou te niet doen, en dat dan de wet tot intrekken der Unie maar een formaliteit meer zou zijn (dit
is ondertusschen mijn manier van zien, zei Mitchell) ; en
ten derde, b.v. - bij een gébeurlij ken europeeschen oorlog zou een sterke nationalé partij in Ierland de gelegenheid kunnen te baat nemen, om al het werk ineens te
verrichten. Een volledig plan moet ook inzien hoe, en
hoever, al deze operatiemethodes door mekaar kunnen
worden gebruikt ». Scherp gezien inderdaad. Want zooals R. M. Henry de historicus van Sinn Fein, opmerkt,.
schetst Mitchell in deze enkele woorden " vóór 60 jaar geschreven, de politiek van Parnell, van &riffith, en van
de leiders der Paaschweek 1916.
Tusschen bedelend smeeken om rechtsherstel, en gewapenden opstand, zoch Oriffith een middenweg.
Maar om dien te kunnen bewandelen, moest eerst de
massa worden bewust gemaakt. Niet optreden zoolang
de leiders geen volgelingen hadden, en die moesten door
de leiders zelf nog worden gevormd, en naar hun zielsoorbeéld geboetseerd. Voorloópig bleef Thomas Davis'
leuze het leidend motto « Educate that you may be free »
« zich ontwikkelen, opdat de vrijheid kome ». .
Arthur Griffith zelf zou die opvoeding -leiden met
meesterlijke hand. Met den kalmen, mathematischen
geest waarmede hij zijn Welsche afkomst gestand
bleef ontleedde hij den toestand . der Ieren aan de
hand van cijfers en feiten, en bewees de Ieren dat ze
verslaafd waren omdat ze het wel wilden zijn. Wilt . ge
redding ? « Begunstig uw eigen voortbrengselen ! » Zoo
luidde zijn groote economische leidraad. Hij was immners een volgeling van den Duitscher Friedrich List, de
theoretische opbouweer van het « Zollverein ».
Het beste middel om de Engelschen uit -Ierland te
krijgen, is te handelen alsof zij er niet waren. Geen rel aties meer met hun banken, want. ze gebruiken het gedeponeerde .geld niet om de Iersche nijverheid te steunen,
juist het tegenovergestelde, ja zelfs gedurende den Boe.
-
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renooil1Qg, leende de « Bank of Ireland » zonder interest
groot4 Sommen Iersch geld aan de Engelsche Regeering.
- Geeh beslissingen meer gevraagd aan. de Engelsche
tribunen, onderwerp uw geschillen aan Iersche scheidsgerec ten .-wier uitspraak, volgens de gangbare wet, bindend . ^s^ tusschen partijen. .
Ze' d geen parlementsleden meer naar Westminster
om te gig, an spreken en spreken en niets te bekomen, maar
gebrul liever dat geld, dat ge nu uitgeeft om die Partij
te ste en; om Iersché konsuls' in den vreemde aan te
-

stelle . ,

JkeVer hij dat negeeren doordreef, blijkt wel uit vol-.
.gendl .anekdote. Op een laten avond dat zijn vriend J.
Stephe s hem een eindweegs naar huis begeleidde, werden
ze dof nachtelijke leegloopers aangerand.Arthu Griffith
gaf ce aanvaller een flinken vuistslag te verteren, naar
al . de ! r gels der kunst toegediend ; in een weerlicht waren n e wsgierigen, en policeman ter plaatse. De laatste.
met lee nersoog zag wat er gaande was, en zei,- den klant
op den grond aanwijzende, tot Griffith : Verlangt U dan
. de-zeri kerel aan; te -klagen, Mijnheer ? » M. Griffith was
wezenlijk totaal verwonderd, dat men hem vragen dorst
iema ^ . over te leveren,aan een vertegenwioordiger van de
macht, die hij politiekerwij ze als tegen alle recht in Ierland gevestigd achtte. « Bijlange, niet was dan ook
zijn á 'twoord aan den vertegenwoordiger der openbare
macht en hij ging kalm redeneerend voort met zijn
vrieh 1,j het gesprek hervattend waar hij het gelaten had.
Al zijn theorieën konden vrijwel utopisch en onmogelijk blijken aan de massa der lezers ; daarom begon hij
ook roet hen diets te maken, dat niet hij de uitvinder was
van die theorie, maar dat anderen dit middel reeds hadden gebruikt met goed gevolg, namelijk de Hongaren onder Déak. Mogelijk ligt daarin de reden, waarom hij aan
Déak het uitvinden dier strijdwijze toeschrijft, wanneer
toch Mitchel reeds vroeger in, Ierland zelve die had
gesuggereerd. Niemand immers is profeet in zijn land.
;Ir de « United Irishman» » gaf hij dan, in 1904,een
serie; 4rtikelen over de « Resurrection of Hungary », en
toonde aan hoe hier een. - parallel met Ierland was te ma-ken. Want,. juist zooals Déak altijd maar , door terug
:kwam; op de Constitutie,die in 1848 voor Hongarije was
gewcrinen,toonde Griffith aan,moesten de Ieren altijd
maar blijven wijzen op het 'bestaan van de_ vrije Constitu-.
tie vaan 1782,door Orattan bekomen.De Uniewet was na--
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dien gestemd, doch was.. afgezien , van de manier . zelve
Waarop de stemming was teweeggebracht,ongromdwettelijk , in haar wezen zelve.. -Op dit punt hield « Sinn Fein »
er . een strenge conservatieve _ opvatting van -de eens -gestemde en aangenomen grondwet op na, die enkel doof`
eene nieuwe Constituante had kunnen worden :;gewijzigd.
Feitelijk was de ontbinding,of overlevering van .het Iersch
Parlement geschied door. een gewoon wetgevend lichaam,
dat. daartoe van de kiezers geen opdracht, noch volmacht
had gekregen,en hadden. -Pitt en Castlereagh,geen verkiezingen aangedurfd, want. dan ware de Uniewet nooit
gestemd geraakt. _ .
van Redmond
O'Connell, en Parnell
spreken we niet -- en hun volgelingen hebben dus altijd
den grond van de zaak niet begrepen., en de kwestie zelve
verkeerd gesteld. Er kon geen .kwlesti zijn van in te trekken wat feitelijk van geenerwaarde was, zei Griffith,_.tegen O'Connell's stelling, en. tegen Parnell : «Geen .nieuwe
Home Rule » moet u vragen. Enkel. herstel van de -geschonden Constitutie.Deze voorzag een zelfstandig Iersch
Parlement, met een . Ierschen Koning, die dezelfde mocht
zijn als de Engelsche, maar natuurlijk omdat de Ieren hët
wel zoo wilden, en; niet omdat hij, als Koning van Engeland, eenige aanspraak op- de Iersche kroon zou 'kunnen
maken..
En; om `dit te bekomen,. zei Griffith, handelen alsof
De Hongaren wonnen hun pleit op die
het zoo was.
manier. .
« Een Parlement te Budapest, -, of : geen Parlement »
herhaalde » Déak tegen alle predikers. van Compro.missie
en inschikkelijkheid. Hij bleef op . zijn. stuk, en won zijn
pleit in zes jaar tegen alle betwetersin. Zoo kloeg Griffith de Redmond's aan en de -Dillon's, die geen beginsel politiek voeren wilden. En feitelijk hebben zij niets be-.
komen,en ,heeft de Sinn Fein 'taktiek,doorgevoerd van af
1918, in 1922 reeds het zelfstandig Parlement veroverd.
Op vier jaar tijds. . . .
Merkwaardig is wel hoe de loopbaan. van Déak en
Griffith dikwijls evenwijdig loopen.- Ook Déak had te
strijden tegen een republikeinsche minderheid, door Kossuth geleid in 1848. In 1867, wanneer Déak's politiek
triomfeert, en de Dubbelmonarchie wordt opgericht,zij n
de 13 republikeinen niet aanwezig bij de kroning te
Pesth, juist zooals de republikeinen van . de Valera niet
aanwezig waren op Zaterdag ,14 Januari 1922 bij het ra-
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tificeeren. •van het Anglo-Iersch ; verdrag in,: het .Parlement.
van. Zuid-Ierland.
-Men noemde zijn politiek áanvankélíjk « 'de 'Hon-*
gaarsche . Politiek », nadien - de « Sinn Feln »-politiék.
. Tegenover gewapende opstand, én republiek stond
ede United. Irishman » afzijdig, alhoewel zijn kolommen
_ openstonden voor medewerkers, dié heet een en het ander
verdedigden. Doch Oriffith bleef altijd de passieve weerstand verdedigen. Hij gelooft in geen revolutie, maar wel
in -.de diepere degelijkheid der aanhoudende evolutie. Dit
blad bleef verschijnen tot 1906 wanfineer het werd ' verboden omdat het kampanje voerde tegen -de vrijwilliger
schap . der.. Ieren in het engelsche leger.
} Stilaan had zich onderwijl sinds 1899 eerié orga•.nisatie. gevormd die de gedachten van Griffith huldigde.
Alreeds....in .1900 - werd gesticht de « Cumann na 'GáedhaI », die nochtans toen buiten alle politiek stond.
ln - Oktober. -- 1902 hield • M. Griffith een ' beruchte re-devoering voor de derde j Conventie vári
-Cumann na Qaedhal.- », waarin hij zijn Hongaarsche
politiek. toelichtte. Alles wordt er aangeraakt :" Opvoe-ding, . nijverheid,- economie, waarover hij onder ander
zeg: « Sirs,.. in the economy -of Adam Smith, there is no
pl.ace for -the soul of a nation • », en waártegenover ' hij
stelt het gezegde van List : « Between the individual and
.

-

-

-
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-

--Humanity stands and - must continue to stand, a great

fact, the -Nation » -- Het eerste inderdaad leidt tot nivelleerend cosmopolitisme, het tweede tot gezond ápboouwend internationalisme. --Verder behandelde . hij de ndddzakelij kheid ' eenvr
handelsvloot, Buitenlandsche Konsuls, Transiet en Vervoer, Armenzorg, Bebossching der middenvlakte, Natió+nale Administratie, Nationale Rechtbanken, Nationale
Beurs, en Bankwezen-. De eenige politieke' punten'w :=
ten = : onthouding - van - W stminster, geen-vrijwilligers
voor 't Engelsch leger; recruteeren van" een Iersch ambtenaarskorp.s.
Nochtans, bracht zijn propaganda toch niet den geWenschten uitslag -mede. Velen bleven. skeptisch, anderen,
de partijgangers van « physical fórcé », van geweld en
revolutie bleven afzijdig, zoo-dok de principieel . republ.ike^inen, die zich niet totaal met de juistgenoemden ver.^
eenzelvigen. .
Griffith zou een nieuwe -poging wagen.
In een serie artikelen « The working of the Policy »,
-
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« Hoe_ mijne politiek werken moet », . trachtte Griffithklaar te bewijzen hoe eigenlijk zijn methode moest worden uitgewerkt..
Doch daartoe was iets meer noodig . dan de plato.
nische « Cumann na Gaedhael, » of de '98 Clubs. Denieuwe organisatie werd ingehuldigd : in een meeting ,te
Dublin op 28 November 1905. De « National Council ».
onder voorzitterschap van.. M. Edward Martyn, bepaalde
de nieuwe leer die nu definitief als « Sinn Fein » werd
gedoopt, . als volgt : « Nationale .zelfontwikkeling door
de herkenning van de rechten en de plichten van burgerschap door de enkelingen, en door« den steun en hulp:
verleend aan al de bewegingen ' die in Ierland zelf hun
ontstaan vinden, die de nationale traditie trouw aankleven, en die niet buiten Ierland gaan zoeken om hun doel
te bereiken. »
Eenigen tijd nadien werd een openbare vergadering
gehouden in de Rotunda, die de volgende resolutie stemde : ' « Dat het volk van Ierland een vrij volk is, en dat
geen enkele wet zonder zijne volmacht en toestemming
gemaakt, voor het geweten ooit bindend is, of kan zijn.
Dat de (officieel bestaande) Algemeene Raad der
Gouwraden, . een eerste kern vormt van nationaal gezag,.
en. dat we dien Raad aanzetten om zijn veld van bespre
king en actie uit te breiden ; om onder zijn gebied te ne".
men elke kwestie van nationaal belang, en leidende verklaringen te geven om de natie in haar doen en laten..
voor te lichten ».
Opvallend is het hoe na de Bouwverkiezingen in:
919,- de Sinn feiners weer deze gedachten. zullen opvatten, en daardoor de feitelijke bestuurders en regeerders:
worden van . een groot gedeelte van Ierland, in vollen
guerilla-oorlog. Het eerste is specifieke Sinn-fein politiek,..
het tweede niet .
Op dezelfde vergadering bepleitte M. Griffith de
stichting van een Raad van 300 die in Dublin zetelen
zou, en een de facto Iersch Parlement vormen, waarin.
ook zetelen zouden al de Parlementsleden die weigeren
zouden naar Westminster te gaan. De raadgevingen van
dezen Raad zouden moeten bindend worden gemaakt
voor de Gouwraden, en de Raden der Armenvoogden, die
. den - plicht hadden deze wenken ten uitvoer te brengen,..
voor zoover hunne macht hun dit toelaat.
Dus de bestaande engelsche inrichtingen voor zog
-
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ver de wet het toeliet, gebruiken, en verder, door. dei rug- ._
gesteun van een zelfbewust volk, zelf opbouwen.
Ook dit werd door de Sinn feiners verwezenlijkt, in
de « Dail Eireann », die van af Januari 191.9 voor. de
meeste Ieren als het in weerwil van de wet bestaande
nationaal Parlement werd herkend, en wiens beslissingen
vrijwillig werden nageleefd.
Niet dezes meeting eindigt de voorbereidende periode,
en vv,ordt Sinn Fein, een politieke partij, met eigen polltiek program en- doel. De « United Irishman » het orgaan van zijn kinderjaren hield op te bestaan,en werd in 1906 vervangen door
een nieuw weekblad « Sinn Fein ».
Van 1.906 tot 1908, . steeg gedurig het prestige van
Sinn Fein. Republikeinsche clubjes versmolten met de afdeelinge . van de « National Council ». In" Dublin behaalde men zelfs enkele gemeenteraadzetels. In .1906 immers
hadden de liberalen getracht « Devolutie » . • in plaats
van Home Rule -- aan te bieden. Een officieel handboek
« Leabhar na hEireann Het Iersch Jaarboek werd
regelmatig voor. het eerst uitgegeven: In 1908 dierf men
zelfs een parlementairen wedstrijd aan. ' Doch de kandidaat mislukte deerlijk. Een. weekblad, dat buiten Dublin bijna niet gelezen werd, kon met de hulp van enkele
brochuurtj es, toch in geen twee jaar tijd een nieuwe po
litiek met sukses doen ingang vinden, bij een, als altijd,
voor nieuwigheden skeptische boerenmassa. Men dacht
hierin te ' Verhelpen, door de propaganda., grootscheepscher aan te vatten, en « Sinn Fein als dagblad uit te geven ». Het mocht niet baten; ten andere van den beginne
af zat het dagblad in groote financieele moeilijkheden,
want de kapitaal-krachtige burgerij wou niet mee, hield
zich afzijdig van die utopistische droomers, die een politiek voorstonden tegen alle traditie in ; daarbij die jong
.e politiekers dierven openlijk hun gedacht zeggen over
oud-gewaardeerde leiders, en zelfs over de geestelijkheid
-en de bisschoppen, wanneer . zij eens politieke opinie
hadden uitgesproken in tegenspraak met die der .nieuwe
generatie.
Het ging « Sinn Fein » niet voor den wind,. in 1910
nam het zelfs geen deel aan de algemeene verkiezingen,
beweerde zelfs geen partij meer te zijn, enkel- een organisatie om nieuw leven, en nieuwe opvattingen onder de
Ieren te brengen, tot den tijd komen zou dat de politiek
van de « National Council .», de « Ard Comhairle-» zou
«

,

-

-

-

-

-

784. OVER POLITIEKE OROEPEERINGEN
kunnen worden verwezenlijkt. Verklaarde, Lloyd George
onlangs dat een zijner groote eigenschappen was dat«. he had-. -the patience. of an oyster », dat. hij Weet te.
wachten tot de tijden rijp zijn, Arthur Griffith weet ste1lig ook wat dit beduiden wil. . . . ..
. Van 1910 tot 1913 was de Sinn-Fein beweging zoc
.
goed als dood.
...
.
..
. De Ieren volgden meer den strijd voor. Home Rule
in Westminster, ofwel de inwendige twisten .tusschen
de Redmondieten, en de All for Ireland .».-league van
William O'Brien.
De Konstitutie die Ierland zou gaan krijgen in 1914
was van meer belang dan die oude vergeten Konstitutie
van 1782; waar Griffith. weer mee voor den .dag was gekomen. Hij bleef toch ongehinderd zijn gedachten verde
digen in « Sinn Fein », dat terug wèekbiad was gewor-.
den, tot een maand of twee na het uitbreken van den oorlog, toen zijn blad door de censuur was geschorst, omdat
hij geschrèven had tegen het dienst nemen in het En-..
gelsch leger, weer een van zijn aloude. gedachten .
Zoo ging « Sinn . Fein » stil, maar altijd voort, zijn
zelfbewusten gang. Griffith kent zijn volk, en gelooft
ook in zichzelf. Daarom zal hij nu de Parlementairen de
kans geven, zeker voelend dat in 't einde toch hij :gelijk
zal krijgen. Daaroni zal hij later, de ware opportunist, de.
radikalere golf die aanzwelt niet tegenstribbelen, maar
zich er mede laten een heel eind weegs verder voeren wel Wetende dat ook op 't einde hij weer zal gelijk krijgen, violenta non durant.
Maar eens zoover, als het gedwee parlernentarisme.
zal zijn weggeveegd, en 't geweldig. revolutionarisme zal
zijn uitgeloopen, zal hij de kans waarnemen om dan zijn
slag te slaan, juist dââr waar hij hét hebben wou sinds
lang, want zoover is alles nu gevorderd dat, zoo daar een
dijk. wordt gebouwd, het vrijgespoelde land, zonder vermetele ongegronde hoop kon worden behouden tegen het
aanbeukend geweld van de beroofde zee, die zâl wederkeeren. Niet dat zijn blik niet verder draagt, en zijn oog.
op de . nog hoog-op rijzende wateren, niet reeds een,
nieuwe grens aan het teekenen is, die' een volgende bere
kende daad hem schenken zal ; maar ieder dag zijn werk,
en eerst goed bevestigen, wat reeds verworven is. Eens
zijn uur geslagen, zal hij met een niets `ontziende; hardnekkigheid, door het lange Wachten tot het uiterste gestaald, vasthouden aan wat hij veroverd heeft, en weet
-
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te -kunnen bewaren ; dan komt al zij nrechtlijnige begin
sëhrasthèid schitterënd • naaPron, en laat hij • zich niet
van ijn stuk tengen door hen,wier dxrdrjvende kracht.hij enkëi : hëeft gebruikt, heel dën tijd .dôor, alleen om
hemte brengen waar hij wel wzen wou.".. • • • . . :
. In enkele woorden nu, het ontstaan van de • Repu
blikeinsche gedachte, die Griffith liet versmelten • met.
Sinǹ Fëiï van 1910 tôt 192.1, wanneer de Vrijstaters »,
en deT « Republikeinen »weer t otaal afgescheiden zich
voordoen, n jammer genoeg in broedertwist zijn gemengd.
n van
het Fenianisme, bleve
. . Sinds. het
doodloope
n
toch derepubIikeinsche overleveringen voortleven onder
eeii kleip gedeelte' der leren. « The Irish Republican Brotherhood' » bleef als geheime bond voortbestaan. DOCh
de -actie. van de radikaalste seksie van allen, toen gekend onder den naam'vân de « Invincibles »,die met geen
enkèl andere organisatie in verband stonden, en onder
andér d moord op Lord Cavendish, op. hun gewetenr
hadden, compromitteerde in één slag al de andere be-".
égingei, van Parneli tot aan de republikeinen.
. . ,. Rord 1910, wanneer bleek dat « Sinn Fein » zooals
tot- dan tioe opgevat niet lukken kon, begonnen de leden
dër '98 blubs, die meer naar Wolfe Tone pzagen, een
pröpag&ida om Sinn Fein over te halen tot het aanvaar
den van een republikeinsch program. Het stichten van
een orgaan merkt het tot stand komen. der beweging.
« Saoirseacht na h-Eireann - Irish Freedom » was het
veertiendaagsch orgaan, onder cie redactie van Seaghan
Mac Diarmadâ, de eenige Sinn Fein leider die aan den
PaashQpstand deel nemen zou, én om zijn daad voor het
fusi1jeereloton werd gebracht. Hij was dus geen vertegëhwoordiger • van de richting zooals die door de stichters zeli was opgevat. Tegenover Sinn Fein, bepaalden
dé republikeinen hun houding als volgt : « Onder welkèn
naam oök, dat. wij onze gedachten verspreiden, toch
staat vast dat de lersche Natie' op Sinn-Fein beginselen
nioet worden opgebouwd, op de niet-erkenning van
Britsche overheid, wet, recht of wetgeving, dat onze
grdstelling en de Slim. Feinbeginselen zoo waar blij.veiilâls ze ooit Waren ». Maar zij verklaarden zich beslist
tègen die richting die de beweging leiden wou naar de knStituie van '82, en het herstel van den lerschen Ko
ning met Lordskamêr en Lagerhuis - «. Freedom can but
..

-

?86

OVER POLITIEKE GROÉPEERINGEN

take but one shape amongst us, a Republic" > 'as hun
.
geláofsbelij denis.
De nieuwe richting was het rechtstreeksche uitvloeisel van de Wolfe Tone Clubs, die al -het werk uitvoerden dat 4 Irish Freedom » aanprees. Deze clubs waren gesticht. om te propageeren en overal bekénd te maken de beginsels en; de leering van Theobald Wolfe Tone,
en de andere trouwe Ieren, die in 1798, 1803 (Emmett),
1848 (Young Ireland), 1867 (Fenians) voor de volledige
onafhankelijkheid van Ierland waren gestorven ; • om de
samenwerking te bevorderen van alle Ieren van welke gezindte of sekte, zoo ze maar voor de vrijheid van hun
land werkten. De leden namen de verplichting óp zich
den gemeenzemen naam Ier aan te nemen in plaats
van dien van Katholiek of Protestant. Op het einde van
1913 wérd * de vlag ingehiu digd van de Jonge Republikeinsche Partij te .Belfast,waár,op een groenen grond een
öranj e-gouden zonsopgang was afgebeeld, met in 't wit
de woorden « Young Republican Party -- Dia agus Pobul », « God en de Republiek ». Symbolischer kon het
niet.
.
Zij waren heel klein in aantal, doch om hun durf en
hun geestdrift, hun beginselpolitiek en hun eendrachtwerking, kwamen twee soorten extremisten die tot hiertoe zich van alle beweging hadden vrij gehouden tot hen
over.
Eerst enkele idealisten, waaronder hoog uitstraalden
Padraic Pearse en Thomas Mac Donagh, twee dichters
van niet-gewone begaafdheid. . . .
En ten tweede, de revolutionair-gezinden, die dit
republikeinsch Sinn Fein konden aanvaarden omdat in
tegenstelling met het eerste, deze een opstand als niet
onmogelijk achtten, voornamelijk moest Engeland in een
europeeschen oorlog worden gewikkeld.
Zoo begonnen ten slotte al de extremistische partijen en groepen, al bleef elk- op zijn standpunt, mekaar
zoeken, en zullen ze mekaar vinden..
Toch bleef Griffith voort hameren : « We do not
care a fig for republicanism - as republicanism ». We geven geen sikkepit om republicanism als republicanism.
De nieuwe richting zocht ook kontakt te krijgen met
de laatste radikale partij, die nog moest worden in lijn
gebracht namelijk, de werkliedenpartil van James Larkin
•en Conolly, die sinds 1896, zelfstandig zich ontwikkelde,
en zich buiten alle zuiver-Iersche politiek had gehouden,
-

-
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Zij leende - haar hulp aan al de nationaal-Iersche bewe-.
gingen, « maar . bleef tot 1910, een zuivere vakbeweging,=
alhoewelyde leiders,en vele der leden zeker republikeinsch'
voelden en " dachten.
In 1 911, ve"rscheen de « Irish Worker and People's.
Advocate..'» onder redactie van Larkin, die een alles" be-.
halve vriendelijke houding aannam tegenover den pro-.
tectionist - Q.riffith, die in gansch zijn economisch program geen woord over de verbetering van den toestand
di Iersche werklieden had geschreven, én die ten andere
beslist tegen het stakingsrecht was gekant. Voornamelijk
doár . het toedoen van den republikein en democraat
Pèarsè werd' de toenadering bewerkt, en een voldongen
feit in 1916.
publikeinen en
Daarom moeten Sinn Feiners,' Re
Labour-partij : altijd in één adem worden genoemd, in den
suksesvollen • strijd die ze samen. voerden van 1916 tot
1921.
Ik meen niet verder thans te moeten uitweiden over
het vèrder' verloop der omstandigheden die de geléidelij-ke ontwikkeling der gedachten niet enkel kwamen sttti=
ten, maar den strijd opeens op een ander terrein brengen.
De Carsoniéten in Ulster 'brachten in 1912 ineens
de wapens terug in de Iersche politiek : «Ulster wóuld
fight, and Ulster would be right ». -- .
.

.
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st van
De radik^ tle elementen .antwoorden in den Herf
1.913 met de < Irish Volunteers » waarin alle de extremisten mekaar terug vonden, samen met de "officiéele

nationalisten die noodgedwongen bijtreden moesten.
De parlementaire lijdensweg van het Asquith- Red-

mond Home Rule wetsvoorstel, dat zelf wanneer het ein-.
delij k was gestemd in 1914, door de Regeering niet kan,
of wil wordeói uitgevoerd, zonder dat aan Ulster wordt
toégelatén, ó n af te scheiden, al is het dan voorloopig

de houding : van Redmond die gereed stond - om zoó'n
amendement in overweging te.. nemen, de weigering van
het leger Qm Ulster te dwingen de wet te eerbiedigen,
de samenkomst van lersche en_ Engelsche leiders in ,juli
1914 op Buckingham Palace, door den Koning zelf bijeengeroepen, wordt door de Iersche publieke opinie met
stijgende veróntWaardiging - gevolgd.
De oorlog versnelde het tempo der gedachtenomwenteling.
De Loyale Parlementairen komen al vroeg ontgoocheld uit -den verzoeningsroes, en zien zich door de.
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Engelschen zelf tegengewerkt, om. wier verwachte gunst
en bekeering zij hun nationale belangen en beginselen
hadden prijsgegeven.
191.5 wordt een keerpunt in de partijgeschiedenis. --^Het zag de - verschillende elementen die geen vrede nemen konden met Redmond's partijleiding mekaar zoeken
en mekaar vinden op het. dubbel program :: de.. rekruteerkampanje tegenwerken, met woord en schrift, en het
verstevendigen, en uitbreiden in getalsterkte der « Irish
Volunteers ». .
Het defileeren der Volunteers-, door de Dublijnsche
straten was iets zeer gewoons geworden, en' de straatbengels zongen waar de engelsche -officieren het hooren
konden op. het Tipperary-deuntje : «-It's a wrong, wrong
thing to fight for England. It's a wrong thing to do -».
. Deze derde periode van « Sinn Fein » zag ook Griffith, altijd dezelfde onverbiddelijke doordrijver .met een
nieuw orgaan voor den dag komen. Het heet thans « Nationality- », en begon stilaan- de uitdrukking te worden van
-een zeer bepaalde mentaliteit en houding onder de Ieren.
Het werd om de week, meer en meer, de uiting van een
groeiende nieuwe nationale gedachte. Toch bleef hij op
zijn punt : Passief verzet. De Republiek, en de Volunteers genoten zijn sympathie. Hij gaf hun de kans.
Zij waagden de kans, en deden een heldhaftige doch
hopelooze poging in 1916. Zij- mislukten in hun opzet, de
republiek werd uitgeroepen, en bestond een week. Doch de engelsche weerwraak- herstelde de nederlaag door de. martelaarskroon aan de republikeinsche
leiders te bezorgen. De . gevangzetting van Griffith, en
van al wie ooit met Sinn Fein, of Volunteers was in°aanraking geweest, brachten bij het volk al wat radikaal was
in aanmerking, en weldra in aanzien ; zoodoende was in
den volksmond en in de bladen, Volunteer, en Sinn Fein,
en Republiek, synoniem geworden, en sprak men doorgaans van de Sinn Fein Volunteers en de Sinn - Fein Republic.. .. . .
Wat het volk instinktmatig . - voelde, . werd weldra
werkelijkheid, en de nieuwe samenwerking tusschen al de
radikale leiders werd een voldongen feit in 1917 en '18.
Met de verkiezingen van 1919 kregen deze leiders
om hun eensluidend program - te verwezenlijken de Iersche goedkeuring.. • .
Voor de buitenwereld bestond er slechts een- richting.
de Sinn-Fein republikeinsche, met het « Dail Eireann »
-

-
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als wetgevend lichaam, " en. het Iersch. Republikeinsch Ieger:.(I. R. A.) =als weermacht, en -ruggesteun. .... .: ..
Toch bleef in' . de leidende .kringen het -_onderscheid
steeds voortleven tusschen de verschillende. richtingen:
De eenheid was gesymboliseerd. in . de. in wiens
handen de leiders der _twee nationale•.partijen. hun. macht
hadden - neergelegd... Griffith was . ondervoorzitter: geworden van .Sinn Fein, en Cathal : Brugha, had afgezien van
zijn leiderschap van de Iersche vrijwilligers, beiden, .ten
voordeele • van E. de Valera, die op • die manier de ..gene
menner werd van het radikale driespan, want bleef Labourbulten de nationale beginselkwestie, :het stormde al--

-

-

tijd

door..

.

.

.

...

udingen in het Sinn .Fein. ministerie werden
. . De verho
voor het :.eerst duidelijk bij het optreden. -der twee vredesdelegaties • in de tweede helft van 1921. De eerste de Valérá.-Austin Stack afvaardiging, onverzoenbaar op het
onafhankelijkheidsprinciep, militair-mathematisch in hun
manier van onderhandelen. •. .. .. .
De tweede door Csriffith-Collins geleid, tuk op ..zelfstandigheid. Doch, eens die voorwaarde vervuld,
zal Oriffith het beslissende : «. In that case, we'll . sign,
sir » spreken, en wetende dat hij het .zelfstandig Ierland
heeft verkregen, kan hem Vrijstaat . of . Republiek, den
vorm niet schelen, . het wezenlijke. heeft hij, - en zal het
voor niemand meer los laten, vast overtuigd. dat wat hij
-

wist te bedingen voor later komenden een uitstekende

plank zijn. zal om verder te springen..
Heel zijn politieke loopbaan- liep langs" één rechte
lijn : het King, Lords = en Commons van de Konstitutie
van :'82:.: Hij heeft het nog verbeterd, . maar de aanwezigheid van den. koning in de - kombinatie laat hem. koud, en
wordt geen genoegzame reden om de . vredesmogelijkheid ongebruikt te laten voorbijgaan zooals het de Valera
enn .de republikeinen, met echt-lersche metaphysische vierkantigheid voorstonden., en voorstaan blijven..
De Sinn Fein organisatie staat nog in het teeken der
samenwerkende periode. Geen van beider richtingen is. er
meester van. Daarnevens, hebben deze twee richtingen
hun orgaan en hun partij-inrichtingen moeten in 't leven
roepen. De republikeinen . hebben. hun hoofdkwartier in
Suffalkstreet, te Dublin,. publiceeren .^ Poblacht na
Eireann --», « de Iersche Republiek » onder leiding van
Liam Melowes., en blijven kritizeren. De.. Vrijstaters, met
hun: partij-orgaan en hunne .. organisatie . in .Merrion
,

•
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Square, worden de opbouwers der jonge Natie, gaan
.lederen dag een stap verder naar de tweede taak die
Oriffith zich altijd heeft gesteld : de eenmaking: van Ierland. •
Zullen de republikeinen nu even grootmoedig. zijn
-als Oriffith, en hem de kans gunnen ; ofwel met echt-Iersche vitterij den strijd om den strijd blijven voortzetten.
Alle vrienden van het ongelukkig Ierland hopen dat
:het met zijn Keltische vereering van 'den wapenhandel,
. niet tot een overdreven schatting zal overslaan ter bestendige waarde van buskriuit en staal bij het grondleg„gen eener vrije natie. Wie het zwaard gebruikt, zal er
-.00k eens door vergaan. Wie zijn doel voorbijschiet, is
verder. van de waarheid, dan wie halfweg is gevorderd,
sant die heeft steeds het wit nog in 't zicht. •
-

-
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Jos. VERMEULEN.

UIT ITALIE
I.
Drie toppen.
This . is indeed the blessed Mary's land!
laat Loágfellów in zijn Golden Legend zijn held uitroepen, . wanneer hij uit de Alpenhoógte het gezegende
Italië áán zijne voeten. ziet liggen — gezegend land
van godsvrucht en heiligheid, van ideaal en kunst, het
schoonste • land der aarde, waar heel het menschdom
in dankbaar liefdegevoel. henéntrekt ter bedevaart, als
naar een tweede vaderland, het vaderland der zielen.
En* ik ook, nu vijf en veertig jaar geleden, voelde die
woorden op mijne lippen zweven, toen Ik voor de eerste
. maal, aan de duisternis van het Mont-Cenis-tunnel ontsnapt, - die lachende Italiaanschè bergen zag" verzwinden
na de strenge schoonheid van den Savooieeschen kant.
Nu weer, na zoo veel jaren, kozen wij den zelfden weg
om nog eens de verre reis -- de laatste ? — te ondernemen raar de eeuwige stad. Rome lacht in 't verschiet
voor alwie over de Alpen tiegt --- beeld van die standvastigé stad, die den vermoeiden levenspelgrim tegenlacht na de bestoven wegen der ballingschap..:
Urbs coelestis, urbs beata,
zingen, alweer in de Golden Legend, -de pelgrims over
de 'Alpen spoedend. —
.
En ' toch was het niet schoonheid die ons lokte
voor onze eerste pleisterplaats in Italië, .Torino ; ten
minste niet stoffelijke schoonheid.. Maar eene hoogere,
bovenzinnelijke : de wonderen van het Cottolengo-hospitaal. : Wat dat is ? Een ' zich steeds vernieuwend mirakel, ongeveer een eeuw in werking. Op zekeren morgen van het jaar 1824 werd de liefdadige Kannunik
Cottolengó, van de kathedraal . van Torino, geroepen
bij eene vreemdelinge die te sterven lag in een politiebureel, daar zij niet in bestaande inrichtingen kon opgenomen worden. Dit was te • veel voor het gevoelig
'hart van den toekomstigen gelukzalige, en uit de smart
die hij bij dat zicht ondervond, groeide een_ der schoonste
-
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werken van Gods voorzienigheid : -la .piccola Casa . della
Providenza. In het Cottolengo-gesticht mag men niet
-eens bidden om -aalmoezen te .krijgen : alles berust op
de Voorzienigheid Gods. En die faalt :nooit aan * de tien
duizend inwoners zieken, kreupelen, krankzinnigen,
oppassers-.: mannen en vrouwen, broeders en nonnen -van het dorp, de stad die de piccola -casa nu geworden is.
Tien duizend! gij hebt niet verkeerd_verstaan enkel
levend op het woord van den Helnelschen _ Vader,. die
beloofde voor zijne kinderen te zorgén. Onder den oorlog
heeft niet éen dag tarwebrood on broken...
Dit wonder, waar wij van gelord ' hadden, wilden
wij zien. Tegen den avond kwameii wij aan, tegen het
uur van 't Ave Maria. 't Was te .laat, zegden de zusterkens, en wij mochten niet binnen, niet meer door
1e zalen. Een wilde ons letterlijk afschepen, doch eene
.andere nam ons onder hare bescherming en stelde ons
,.op een "perron, nabij de kapel, 1augs waar weldra uit
alle kanten van het ruim gesticht, de zingende stoet
van . de verschillendste ellenden. aangestapt kwam -eene universiteit van miserie, een middeneeuwsch .' cour
des - miracles. », een Breughel-tafereel.
Doch genoeg hierover. Ik schrijf geen relaas., ik
geef enkel' indrukken. Italië, het laad -der mirakelen, het
land der . zieleschoonheid,. bood ons als eersten groet
dit schouwspel van eenige, zegevierende liefdadigheid.
Over Pisa, de stille stad. der innemende poëzie,
:gingen wij naar Rome.. Rome, .waar alles samenvloeit,
"heidensche kunst en .christene kunst, heidensche be:schaving en beschaving der christene eeuwen, om . de
.ziel te overweldigen met onvergetelijke herinneringen.
Rome, dat nu ging. ontwaken .voor de wonderen van
't. Eucharistisch . Congres. Want bij ]den luister, die kunst
-en. geschiedenis daar eeuwenlang ;hebben opgestapeld,
:kwam een nieuwe luister gloren de triomf van 't geloof. In . die stad, zoolang tot slavin verlaagd van de
•staatsmacht — 50 jaar lang, net als ons Antwerpen .
kwam nu plots eene lentekoelte te waaien (midden in
.den brandenden zonnegloed)., . gingen alle harten . -open
voor- geestdrift, vreugdeviering, verzoening. tusschen
*vroegere vijanden. Heel de wereld over is het het2-zelfde schouwspel. De oorlog_ die, stoffelijk gesproken,
.alles; . ten gronde heeft -gesmakt, die ons nog zoo lastig
"langs alle' kanten omknelt door belemmering, . vermin-.
-dering van welvaart en gemak, heeft aan de zielezijde
-
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vernieuwing gebracht; Er. is eene groeiënde strooming
lot rriéer rechtvaardigheid, gelijkheid, toenadering . van
=volksmacht . en katholiek gezag, wegruiming . .. van de
kunstmatige antinomie tusschen Kerk en nationaliteit.
Hoe hebben wij, Vlamingen, daar onder geleden ! --.In Italië 'is die muur, vroeger opgebouwd tusschén orthodóxie en blij-bezielend patriotisme, heelemaal aan
't . afbrokkelen. En hoe' heerlijk is de , uitslag ! Waarlijk
ten feest was het, in Romé die atmosfeer van verlichting,.
vertrouwen, gezond optimisme, juichend zegevieren,
in te ademen. En hoe kwam dit alles ten goede. aan het
geloof .1.Oh ! die storm van applaus en gejuich, telkens
de Paus zich vertoonde. 't Was een waanzin, éene fré.nésie. Nooit hebben St. Piëtersgewelven, veel ophefiende tooneelen anders « gewoon, - getrild onder zulk
een losbreken -van enthousiasme. De duivel weet
Wat hij doet, . wanneer hij- pessimisme, wantrouwen,
.neerslachtigheid onder de massa strooit. Hier -kwam
.een welige oogst op voor de eeuwige - Kerkschuren in
.het koesterende zonnelicht van blijdschap en hoop...
. Niet. in den Sinte-Pieter alleen' was het in die dagen
te doen. Rome zag wat het sinds jaren ontwend was :
een godsdienstigen stoet, God op straat. Ik bedoel niet
.alleen de triomfantelijke namiddag-processie op Zondag 28 Mei. Nog veel meer wat . op den morgen van
den zelfden dag, plaats had op 't Coliseum : de kin-der-communie. Dat was aandoenlijk ! En toch daar
Ook gemengd met het uiterlijk vertoon, 't-uitbundig
.jubelen en tieren, roepen, - in de handen klappen, waardoor dat beweeglijk volk zijn geloof - lucht geeft. Dit
.alles in 't - blijde -licht der Italiaansche zon, in de zware
-omlijsting van dit gebouw waar zoovéel stroomen christenbloed zijn gevloeid. Geen wonder dat het volk geestdriftig toejuichte zijn « Koning, -Jezus Christus, den Ko.ning zijner martelaren ».
Niet enkel de kinderen hadden gelegenheid om te
comrnuniceeren : door de kringelende gangen, waarin
:het *publiek krioelde, droegen priesters het heilig ciborie
telken stonde knielden geloovigen- neer om hun God
.
te ontvangen: Eenig schouwspel !
Zoo verliepen die onvergetelijke . dagen .te- Rome.
En toch " .mflcht een. ander . indruk nog onsterfelijker.
.lachen in onze herinnering. Sinds jaren had - Jcergensen
snij' doen beloven hem in Assisi te bezoeken. Ten. grooten
leéle was -dat - het doel der verre reis Met hem trokken
-
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wij dan uit de eeuwige stad en bereikten ' die stad die
leeft, die gebouwd schijnt, die reden van • bestaan heeft
door eene gedachte : het huwen van den Poverello met
zijne- bruid, Mevrouw de 'Armoede.
Torino toonde ons de levende , liefdadigheid, Rome
het zegevierend geloof, Assisi het onvergankelijk ideaal
der bruiloft tusschen heiligheid en kunst.
Cansch overbodig is het uit te • weiden over wat
wij in St. Franciscus' stad, . onder zulke . leiding, zagen
het kasteelachtige San Francesco, de zuiver-stoere
Santa Chiara, San Damiano - wegschuilend onder de
kransen van Umbrië's loof en lachend groen dit alles
leeft in 't herdenken van wie het bezocht, en hoe het
opwekken voor wie niet zoo gelukkig was ? Genoeg
is het te wijzen . op 't onvergetelijke van zulk eenen
dag, gewijd aan het zoetste -feest :van vriendschap en
innigheid, van kunst en gezellig verkeer, van de heiligste zielsaandoening gepaard met het verhevenste
schoonheidsgenot. .
-

Congresdagen in. Rome.
Rome is de eenige stad. De liefhebbers . van • oudheidkunde, van geschiedenis, van . natuurschoon en
schoonheid* in kunstvorm, de dweper en de heilige, de
dichter en de denker, de geleerde en de simpele geloovige, iedereen vindt in Rome wat zijn hart verlangt.
Geen stad is beter genaamd : de .Eeuwige Stad. Geen
brengt beter voor 't verstand het; beeld van de Urbs
coelestis, volle voldoening en verzadiging schenkend: -Maar, vroeg ik mij af, - leent zij , zich even goed tot
het saaie werk van een congres Biedt zij juist niet
te veel lokkends en afleidends ? Nuf na voltrokken proefneming mag ik antwoorden dat vrij ons nauwgezet "en
gewetensvol van onze taak . kweten.
Want twee congressen riepen ons bijna tegelijkertijd. Het eerste dat der internatio^iale Vrouwenbonden,
katholiek wel te verstaan. Juist een tiental jaren geleden
was het dat we zulk eene vergadering te Weenen hadden bijgewoond, insgelijks samenvallend met het Euch.aristisch Congres aldaar. Wat eenei gaping tusschen in!
De ontzaggelijke tragedie van den wereldoorlog. En
toch lachten ons bevriende gezichten te gemoet, en wel
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in , de eerste plaats de sympathieke algemeene Voor.zitstèr : Gravin Wodzicka van Krakau, die nu juist haar
ambtging neerleggen en vervangen worden door eene
keus van den Paus.
Het* raam waar die bewogen dagen afliepen : .Tor
tdé'. Specchi, het huis van de heilige Francisca Romana,
is welzeker een der eigenaardigste plekken. van Rome,
zoo door en door Italiaansch, of liever Romèinsch. Is
=het het huis waar de edele matrone leefde, haar " eigen
.paleis- ? Ik kon het nooit duidelijk uitmaken, . maar' zeker
:is het. ' dat hare dochters er voortleven, en - een paleis
.is het zonder. den minsten twijfel. Wat al ' zalen ! al
-fresco -gedecoreerd, met marmeren plaveisels, met kunst.stukken.: van allen aard opgesmukt. Wat al -- gangen,
trappen .in de dikke muren gebouwd, en alle uitkomend
--op ' een kunstvoorwerp : een madonnabeeld, een schilderij, een eremijt aan 't droomen of aan 't bidden in
-de woestenij. Overal is ër iets schoons te zien. Luchtige koeren, een vierkante hof vol lommer en geur.
Maar vooral de wijde kapel, zoo echt rijk-Italiaansch;
met prachtig marmerplaveisel, met in rood-damast behangen muren. Niets van onze stille, innemende gothische bidplaatsen de stemming is gansch anders --r
maar dat men er bidden kan, ja daar sta ik voor
in. Vooral de dag dat wij uit. Rome vertrokken, bood
.het uitzicht iets tóoverachtig. Men vierde in het' soort
vorstelijk begijnhof dat Tor de' Specchi eigenlijk is, den
feestdag - van St. Philippus Neri, een van Rome's paironen, Pippo buono, in zijn tijd biechtvader van Santa
Francesca's oblaten,. en • alles was ten toon gesteld
portretten van den heilige, voorwerpen door hem vervaardigd. of die de zijne waren geweest. En de" kapel
`pronkte in vollen luister, met tronen voor den officieereni.den kardinaal, voor zijne acolyten, met venetiaansche
luchters, elektriek licht ten allen kant. Kortom de weelde
van een paleis in eene bidplaats te recht gekomen. Maar
dit alles stoort niet onder Italië's milde zon, • bij de luid.l:uchtige .gemoedsstemming zijner. bewoners.
. Toch zijn er nog andere bidplaatsen in dat huis
..des gebeds -^- intiemer, meer schuchter en teruggetrokken. Wel een half-dozijn kapellen kan men er tellen.
De meest devote is de kamer zelf van de heilige patrones, waar veel harer relikwieën bewaard zijn en
•-_priesters bij voorkeur de mis komen lezen.
Niet in dat vreemdsoortig gebouw hield het = con,
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gres zijne zittingen, . maar voorbereidende . vergadeningen hadden er plaats, daar de algemeene .voor -itster
er haar intrek had genomen. En rond, haar . hèel de Poolsche colonie : damen van hooge ontwikkeling 'en- fijne.
beschaving. Zij gaan er fier op dat zij, de vrouwen,
de vlam van geloofsovertuiging en vaderlandsliefde. in
Polen hebben levendig gehouden. . .
Naast hen, in de vergaderingen wel te verstaan.
-- personen van de meest .uiteenloopende _ nationaliteitén, uit Nederland en Spanje; uit Frankrijk en Duitschland, Y Engeland, -Oostenrijk, ja van over
zee : Caada, Vereenigde. Staten, Chili; Argentine, kortom uit heel de wereld. Italië natuurlijk stond aan de spits,
met zijn jongen, maar zoo levenskrachtigen Vrouwenbond de jeugdbond alleen telt 300.000 leden ! -- onder de leiding. der zoo karakteristiek Romeinsche -edele
dame, Markiezin Patrizi. Een hoogst interessante figuur
deze « pátricienne », energiek, verstandig, op de hoogte
van haren tijd. Nevens. haar de sympathieke bekeerde
uit Oxford, Miss Fletcher — van den Engelschen Vrouwenbond -- niet minder verstandig, ontwikkeld,. maar
zoo verschillend in haar meer Noordelijke teruggetrokkenheid. Frankrijk had vertegenwoordigsters van alle
kleur en van alle gezindheden . (altijd katholiek) afgevaardigd. Die congreszittingen leken wel op een
vrouwenparlement in miniatuur. En dat het er vol orde,
tucht en ernst * toeging,, dat zal de. kardinaal-protecteur door den Paus aan de vereeniging geschonken,
Mgr Merry del Val, kunnen getuigen. Niet . een der
minst indrukwekkende physionomies van ' de vergaderingen was zijn streng-sober gelaat, met edele trekken
een portret van Titiaan of Da Vinci.
: In de Via della Scro f a, in het centrumlokaal der
katholieke actie te Rome, hadden de ópeningsvergaderingen van het Congres en ook. de volgende plaats: Het is
mijne bedoeling niet er verslag over te geven, maar
enkel impressies . mee te deelera. Wij verkeerden natuurlijk naeest met onze gezellinnen in ons kloosterpaleis : de Poolsche damen en ook,de dame uit Praag :
Gravin Clam -Martinitz. Deze verstond zoo goed onze
Vlaamsche beweging, vooral de universiteitskwestie. Bij
haar , vond ik dan ook. steun, wanneer ik • voor onze
gedachten ingang poogde te vinden bij onze Poolsche
medezusters. Dit ging trouwens als.:. van zelf. Is het niet
-
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heel d ^i . ld over, de zelfde strooming tot opbeuring
vare ° git ::geof door de democratie?
En:GÛk men hoeft slechts te zeggen :. « Wij 'zijn
Belgen.. «... .om overal sympathie te ontmoeten. -Met
rechtn1át . fierheid verklaarden wij dan .00k onze natióilal.i.t =.-waar het te pas kwam. Vooral voor de
Itáli vent °die ons licht met Franschen verwarren, . en
op . dit , .tinblik is dat precies niet een aanbevelingszbrevet bij= hen. Menig sarcastische glimlach week, wanneem meii-t ntdekte -dat wij Belgen waren, niet. Franschen..
De. Fólen echter zijn niet Fransch-hatend. - Wie zij
haten, n ët. -. gloeienden weerzin, dat zijn Duitschers en
Russen.. Ben eeuwenlange verdrukking heeft • hun daar-toe. duizenden redens gegeven. -- En toch toonden zij
zich. uiterst -hoffelijk jegens de Duitsche afgevaardigden.
Hun .christelijke gevoelens legden. hun dat op als plicht,
maar in 't diepste des harten, hoe brandt de verontwaardiging ,! En wat gaven zij ons staaltjes van de
onmensehèlijke vervolging waaraan zij, èen anderhalve
eeuw lang, bloot stonden.- Zulke wonden heelen niet gemakkelijk« Alleen het geloof is bij machte de kloof te
dempen« door den haat gegraven.
En ' geloof was het dat . vrouwen van zulke uiteenloopende landen had bijeengebracht. .
... Niet- enkel de vrouwen. Het Eucharistisch Congres
had Rome meer dan -ooit tot wereldstad gemaakt.
En. wat -wij in 't klein op onze . vrouwenvergaderingen mochten waarnemen, dat toonde zich in massa
op- straat onder de grootsche processie ; in de gangen
van 't . Coliseum onder de aandoenlijke plechtigheid der
kinder-communie: eene herleving van 't geloof die op een
triomf ging lijken. De toenadering van Kerk en Staat is
in Italië in. 't oog springend, en hoe weldadig de uitslag!
Men heeft er mee opgehouden de menschen te stellen
tusschen 'hun- godsdienstgevoelens en hun gevoelens
van verkleefdheid aan land en taal. -- Wanneer zullen
wij, Vlamingen, zoo gelukkig zijn ? - Men zoekt te
verbroederen, 'te verzoenen, niet op te hitsen. Het uitzicht van 'Rome onder die gezegende dagen, was iets
eenigs.: het gejubel op straat of bij de godsdienstige
ceremoniën dat, zelfs voor 't H. Sacrament, geen ander
uitingvond dan handgeklap, donderend applaus: Een
keerpunt in de Kerkgeschiedenis is 'le • w'ereldoórlog
geweest. In tranen en bloed heeft het ii^enschdom gezaáid ,maar welig is de oogst die onder 't toeschouwen
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der - bewonderende engelen binnengebracht - wordt in
de eeuwige schuren. Justitia -et pax osculatae sunt. Op
de lippen. van 't volk heeft de Kerk dezen vrucht- en
-

vredebrengenden zoen geprint.

Eene stad van poëzie.
Niet het . dichterlijke Assisi bedoel ik met . deze
woorden. De stad van den Poverello is wel het schrijn
eener gedachte, de opbloeiing van een ideaal, maar dit
ideaal is uitsluitend godsdienstig, bovennatuurlijk. Mystieke schoonheid zweeft over den heiligen heuvel waarop
Assisi zijne feodale gebouwen ontplooit. Door poëziée
versta ik iets meer menscheli j ks dat - geenszins het
goddelijke uitsluit... 't Is het droomerige Pisa dat - ik
zou willen optooveren. --Zoo zalig is het .aldus herins
neringen uit een verre reis op te roepen, ze gezift
weer te _ genieten. Op den stond zelf heeft men nog al
last met de noodwendigheden van het lichaam- -- ongemak heeft men van honger, dorst, slaapbehoefte, reinheidszorgen. In 't herdenken niets meer daarvan : enkel
de beelden op de ziel geprent blijven . voortleven : en
voortverblijden, en dat heet ik het echt genot eener reis.
Pisa dus bekoort mij op 't oogenblik. Steeds heèft
mijn hart er naar gehunkerd. Stad van Ozanam en Rosa
Ferrucci, : oefent zij een . bijzondere aantrekkingskracht
op mijn gemoed. Ozanam sleet er de laatste maanden
van zijn te korte levensbaan. Het studieuze van hare
eenzame straten moest hem aanlokken, het verkeeren
met de geleerden harer universiteit. Rosa - Ferrucci was
er geboren 'en bloeide er in de volle bekoorlijkheid van
]haren naam, nog korter jaren : de meisjesjaren tot aan
den verlovingstijd. Dan kwam, voor haar als voor -den
geleerde, den vreemdeling, de dood... Zijn jeugd . en
-dood, schoonheid en dood, poëzie én dood, niet als door
een mysterieuze kracht, dikwijls verwant ? In Pisa's
Campo santo rijzen die . vragen als van ' zelf voor den
geest.
En toch mag Pisa niet een doode stad heeten, al
gaat haar grootste aantrekkingskracht wellicht - uit van
een doodenveld. In innig verband staan, op de eenzame
weide buiten de stad, die vi-er openbaringen van schoonheid, Duomo, Campanile, Battisterió en Campo Santo.
.
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Hoe • slank, hoe lenig buigt het Campanile, als een
geknakt bloemeken op zijnen stengel, zij-ne silhouette
naar de aarde, afgeteekénd op den hernel ! --- Poëzie
van verval ? van teere kieschheid ? Toch lacht sedert
eeuwen een onsterfelijke schoonheid in het in schijn
broze hulsel. En dat heet ik : menschelijkheid, de menschelijkheid die Assisi mist om ten volle ons hart te
winnen.
Nevens -het Campanile, de Duomo, vastgezeten op
zijn stevige basis, met zijn afgewisselde banden van
wit en zwart marmer. Hoe wist hert Ozanam -te beschrijven ! met de byzantijnsche mósaïeken, met de
sierlijke koepels, met heel dat ineen spelen der harmonieuste lijnen. Bevrediging, rust brengt deze schoonheid aan oog en hart. -- Een stille stad, een stad van
poëzie. .
Daar tegenover, op het ander einde van het grazige
plein : het Battisterio. Even kalm, vredebrengend, gratielijk rondwelvend. ; even+ harmonieus en schoon, met
van binnen het galmen van zijn wonderbaar echo. Niets
stoort de ziel in 't beschouwen dier bekoorlijke schoonheid, in 't genieten van den inwendiger droom.
En wanneer men voor 't laatst het Campo Santo
binnentreedt, dan groeit de impressie« tot iets dat geen
woorden meer vindt in de . menschelijke taal, dat muziek
misschien alleen kon vertolken : - droomerig dwalen onder mystieke gewelven, lippen leggen aan den kelk
wiens bodem dood is na liefdedrank...
Tot zulke droomer-ijen lokken de breedgeplaveide,
eenzame straten der stille stad den vreemden reiziger.
op. de Mei-avonden vol bedweimenden oranjebloesemgeur...
•

-

.

-

-

-
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GEZELLE'S LEERAARSCHAP TE ROUSSELARE
NA DE POËSIS 1 859-1860.
Heere God, mijn toeverlaat,
ach, - en laat geen ziel bezwijken
die met u ter bruiloft gaat l....

. (Kleengedichtjes 1860).

. Een wonder ding, maar de ondervinding leert het .:
't voorzien van ëèn gevaar of ongeluk, en '.'t later verhaal
daarvan, doen meer aan dan het, doorstaan zelve. Zoo
vreezén wij door een sneeuwstorm te gaan ; als we óp
weg zijn, gaat het beter dan men .gedacht had, maar die u
later hoort vertellen ijst er weer bij.
Toen Gezelle zijn briefke naar Vader schreef, om
hem aan te kondigen dat hij de poësis moest gaan verlaten om nog slechts talen te onderwijzen en de Engelschen
te bezorgen, was hij, 't blijkt uit zijn woorden zelf, over
't hoofd geslagen. Hij beet op zijn tanden en trok de
vlage in..
nd Guido Gezelle pbr.
Dat briefken was onderteeke
can. Ierus. 't is te zeggen : priester, kanonik van jerusalem. Den 27 September immers had hij een diploma ontvangen van den hulpbisschop van 'J.erusalein, waardoor
deze, met de toestemming van Mgr. Malou, " aan den jongen leeraar de weerdigheid van kanonik van 't H. Graf te
Jerusalem " toekende. . • •
Wij weten niet hoe de ontmoeting tusschen " beide
mannen plaats had. Waarschijnlijk kwam deze Oostersche bisschop aalmoezen inzamelen in België, en op zijne rondreis door het bisdom Brugge zal hij natuurlijk
de onderwijsgestichten hebben bezocht, om aan leerlingen en leeraars den nood der Oostersche katholieken bekend te maken, en Gezelle zal hem te • Rouselare, of te
Brugge onder de vacantie, tot" geleider en taalman gediend hebben. « Nous avons trouvé M. Gezelle, homme
d'une .piété fervente,- orné de sc4ence et. de -la connaissance
dle beaucoup de langues... » (1).
Het is een bewijs voor de liefde van Mgr. Malou tot
onzen Dichter, dat hij hem - op 27 September 1859 deze
.

-

:

,

-

(1) Medegedeeld door Caes. Gezelle. Leven: Aanhangsel.
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hulde liet brengen en eene weerdigheid liet verleenen, die
nooit zonder de toelating van den eigen bisschop door
eenen . priester mag - gedragen worden. 't Was immers
juist • op 't oogenblik dat de klachten • over Gezelle uit
Rousselare waren aangebracht, en dat er maatregelen
getroffen waren om de • gemoederen in • het Seminarie te
bedaren ».
. Sedert lang al had Gezelle een voorliefde voor alles
vat het H. Land betref. Hij kende er de oudheden en de
.plaatsen van zoo goed men door boeken en lezing zulke
-zaken kan kennen, en . hij bracht geern Palestina met
"Vlaanderen samen ; zijne verbeelding ging dan naar de
kruisvaarders, • naar 't H. Bloed van Brugge, de J
de gebuurte van zijn" géboórtehuis, en hon-derd *andere bijzonderheden. Wij vernamen reeds hoe hij
de Léié met de Jordane vergeleek, door den mond van
-een zijner leerlingen. Kort geleden nog zong hij in een
Bruiloftslied, op 3 Mei 1859 : (1). .
-

-

-

-

... 0 land van -Chanaân
is 't u dat ik aanschouwe of bet! ik aan
den- oever van den vloed.
dien Liban voedt... ?
Ben ik in Vlandren niet, - mijn eigen boorden,
of, . Palaestina ligt gij, heilig Land, in 't Noorden?...
;

De Qostersche bisschop, in zijnen omgang met Gezelle,
dal die liefdevolle wetenschap van JerusáIeni en H. Land
:spoedig ontdekt hebben. . . ....
Zoo kwam dan, midden • in de beproeving, een eerbewij s uit vreemde hand, door zijn eigen Vader in Chris-.to vaderlijk toegelaten. Hoe zeer hem 't 'eene ook deed,
't andere gaf hem een beetje reiskost op den steilen weg,
en denkende op 't hemelsch Jerusaleffi; dichtte hij
.

-

Heere God van Hemelrijken,
Heere God, mijn toeverlaat
ach en laat . geen ziel bezwijken
`die met u ter bruiloft gaat . !

Geef mij brood om voort te- reizen . langs de steege- (3)..bane die
'k naar Jerusalems- paleizen.

ach, hoe ver nog, varen zie !
'(2) Zie Ged. - Gez. geb. De . zang der Bruiloft, namelijk
voor J. Verhaest=Galle te Zuyenkerke. 3 Mei 1859.. .
,(3) steeg. = steil. -Dit klee .eilichtje -.is.: van: -dezen lid.
--

-
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-

,

-

Zoo begon hij het schooljaar 1859-60. De studenten
van zijn eerste Poësisjaar, die priester wilden worden,
kwamen nu binnen voor de wijsbegeerte. Die van 't verleden schooljaar gingen op Rhetorica. Onder de eersten
waren Callebert en Hugo Verriest, onder de laatsten .De
Oheldere en Gustaf Verriest. Hendrik Van Doorne die
uit 3a kwam, hadde nu moeten in zijn Orooten Vriend's
klasse gaan, maar 't viel hem deerlijk tegen ! Eugeen
Van Oye bleef thans weg, om Hoogeschoálstudiën . te
beginnen. ; .
Het minnend hert van Gezelle was, in 't eerste vooral,vol zeer en wonden om de scheiding van zijnen besten
vriend. Dat wonder dichtje : Ik misse u 1 Men haalt het
telkens aan in die - historie. Overal vervolgde den meester het beeld -van den afwezende ; tot in de - kerk toe,
waar hij onder 't orgelspel de" schoone stem van Eugeen
vermiste
-

Nu zingt men wel en 't orgelspel
en misse ik niet, o neen,
maar uwen zang mist de 7elklank
en misse ik al medeen ....

Daar kwamen,uit andere gestichten, ook philosophen toe;
onder hen waren b. v. Pieter Busscilaert, en • Eduard
Houttave, van Damme, en zij wierden Oezelle's vrienden.
Het ging ; hoe groot ook de vernedering en de berooving ; het ging toch. Er waren dagen van neerslachtigheid, andere van opbeuring en m ' d:
'k Heb meermalen moeten getuige zijn », schrijft
van Doorne, « van den zielestrij d dik hem praamde. Hij
schoot schielijk van zijne werktafel, en snikkend stapte
hij weg en weder zijne kamer... «« 0. C od, » borst er alzoo eens uit zijne bevende lippen « 'dat zij toch kosten
verstaan hoe ik honger en dorste om goed te doen ! »...
Nochtans en vinden wij geen tikkelk getuigenis dat hij
ieverst in zijn besluit wankelde : •
Wat komen mag, staat pal..!.
viel alles rondom u
staat pal en zijt standvastig, 1 » (4)

Het werk, volgens den plicht van 't oogenblik, gaf
<-4) Oed. gez.. geb. Ie uitg. 1862. 140 1 Later Kleenged. 11 7..
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fróost en "moed. Weldra was hij aan 't uitgeven. Een
tweede druk van de Kerkho f blommen verscheen in 't begin van 1860. Merkweerdig is het, dat de taal, die in de
eerste uitgaaf eenigszins getemperde gewesttaal was, nu
geheel en voorgoed de eigenaardigheden van het West^Vlaamsch, naar Gezelle's wijze, vertoonde. Hij drukte,
voor zijnen léergang van vreemde letterkunde,. de « Al-cune poësie di poeti celesti » waarvan wij hooger spra-kén. De leerlingen der wijsbegeerte kregen- dat nu te Iezen, en wederom; vonden zij daar, in Ste Teresa's woord,
<lát vertrouwen' op God en den vasten wil tot het goede:
-

-

-

Náda te turbe
Nada te espánté
Todo se passa
Dios non se muda
La paciencia
Todo lo alcanza.
Quien a Dios tiene
Nada le falte
Solo Dios basta... (5)

Dan kwam « Het Kindeke van de Dood » in de lente
1860. De jongeling, in dit lied bedoeld, was een eenvoudige burgerszoon uit de stad, Constant De .Klere, halfbroeder van een van Gezelle's oud-studenten. Hij was
aan tering gestorven in Januari van 't vorige jaar, en se dertdien had de Dichter meer dan eens beproefd, uit dat
weemoedig zielebeeld . een dicht van dood en leven ° te
scheppen. Doch ' de volle vorm en gevoelsinhoud werden
-eerst nu in zijneigén weemoedige ziel. voltooid. • En zoo
'kw;am uit des Dichters leed en medeleed een zuiver meesterstuk : .
-

-

... Daar zijnder die dit leven van
•
zijn blijde bane stoot
vanwaar hun eerste reize began :
't zijn kinderen van de Dood.

.
.

En daar. volgt in meesterlijk-passenden rhytmus het leven
van den armen zieke : een van zijn jarenlange droeve
(5) Niets en verwarre u — niets en verschrikke u --- alles
-gaat over God en verandert niet maar met geduld wordt
: ---- alles verkregen. -- Die God voor hem heeft -=- heeft niets
le , kort meer --- God is alleen genoeg. • .
•
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dagen, dat hij de Dood verwachtte, dan de laatste -ziekte, de berechting, het einde...
.
En zong er toen een dien dit leven van
zijn blijde bane • sloot,
4 Ik hope in een beter - leven dan
dit leven van de Dood. • -

Dat was Hij-zelf, die schreef, en die zich van; de Wijdschap dës levens uitgesloten voelde. Dit boekje zelf, zulk
heerlijk uitvloeisel van zijne priesterziel, had hij -opgedragen aan zijnen Superior, g ten. teeken van eerbied fsn
toegenegentheid - van zijnen oud-leerling en ootm: dienaer in Ch°G.G.»,en 't liep in den mond dat die opdracht
met weinig :lieftalligheid was . aanveerd geworden (1).
Zeker was de taal waarin Gezelle - schreef, Vanhove niet
welkom. En deze was de man; niet om dat -te verduiken,
zelfs niet om zijn gevoelen met zachte woordekens: te om-.
kleeden. Maar in dat punt was Gezelle, gelukkig ! niet
om te praten noch af te keeren van zijnen weg. « Stratevlaamsch » zeiden Vanhove en zijne genooten, en Gezelle liet zeggen. 't Kindeke van de dood antwoordde
voor eigen rekening : Onder al de gedichten van den
Meester geeft het misschien meest getuigenis van zijn
diep.-dichterlijk gevoel en aangrijpende woordkunst.
Dan, die meeningsverschillen kwamen alle dagen
niet tot uiting, en wij moeten ons niet voorstellen dat -er
met tranen en wanhoopskreten gekwist werd. Er warerg
onder dien hoop jonge professors levenslustige stonden,
en deed Gezelle er aan meê, hij deed het -met geheel zijn
leutige kunst. Want hij kon leutig= zijn. Was er feest,
. dan dichtte hij zelfs liedjes, die Johan, De Stoop, de brave muziekleeraar, toonzette. Uit dien- tijd omtrent is-het
welbekende : Hebt gij - niet gezien ?i.. waarin oorspronkelij k gedoeld werd op twee collegas, een met een meer
dan gewonen neus voorzien, de andere langer haar dragend dan de meesten doen
-

-

Hebt gij niet gezien een ventje niet nen neus ?
Hebt gij niet gezien een manneke - met haar ?
-

en 't ging er van
(6) Hendr. V. Doorne weet het te zeggen in eenen brief aan
schrijver. Maar in hoeverre 'het- gegrond • is ?...
-

OBZELLE'S LEERAARSCHAP TE ROUSSELARE 805
( . dien bosch waarin men jagen.
en misschien wat vangen kan - !
=- Of zoo'n ding waar peerd en wagen
met- gemak in keeren kan... . --- Geen olifant_ -in t' Oostérland..:
Een hekelzwijn mag deelijk zijn, l...
-

maar ten slotte
-

laat elkendeen vergeven en blij. zijn dat hij leeft ! »... (7).

Het zou geen wonder zijn,. hadde Gezelle,. onder het
beeld van Neus en Haar de twistpuntjes tusschen hem en
Vanhove willen voorstellen, en het heele ding met vergevingsgezinde blijheid -willen uitmaken. Hij. had van
die - dagen dat hij alles licht opnam en met zonneschijn
in. 't herte liep.
Hij had meer dan vrienden onder- de leeraars • ook.
Hij had onder hen werkers:. gevormd. Zoo was Victor
Huys 't jaar te voren met groots kunst van vertellen de
Legenden van Baekelandt • aan 't schrijven .geWeeest als
mengelwerk in de Gazette van Brugge ; en de menschen
.vochten iederen - -Zaterdag om het . blad hebben. Gezélle's.. invloed zat in vele bijzonderhedn van . die ver-•halen.Hij had geholpen met goeden raad en..zelfs het lied..

.

.

.

. .

-

-

.

je gedicht van Jan Vindels, den liedjeszanger die erin

.verschij nt : « .Komt vrienden die. in 't ronde, hier staat,
en eer dat gij naar huis toe gaat kom luistert naar de wreedste moord.
die 'k heel mijn leven" heb gehoord, .
van steken en van wonden
geen weerga ooit. gevonden :
In Vlandren of in een ander land.
en is er geen een gelijk .Baekelandt. 1
.

-

Al met gendarmes-kleeren aan
zoo is - hij in een huis gegaan
Het was te Couckelaere,
God gav' dat 't elders ware 1...

-

(7) Johan De Stoop zette ook het. reeds oudere liédje van
Gezelle : Schoenmakerskermis op muziek
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Hij duikt hem of hij 'n duikt - hem niet,
't is een die 't altijd al beziet, . .
Die. kwetst en laat genezen„ •
betrouwt u op den Dezen :..
Hij spaart hiernamaals, slaat Hij hier
en smijt de roe^ dan in 't helsche vier... (8)

Ja, daar zat leven en vroolijkhed -toch nog.. in dat
herte. En 't minste was genoeg voor hem om hem op te
beuren.
blijmaakte
een als
kind, was het
Iets wat hem b. v. blij
bewijs van vertrouwen . dat de Superior hem gaf, door
hem te vragen, de overwegingen op liet Lijden des Heeren te * willen `prediken, gedurende - die vasten van 1860.
«.. Gij; -kanunnik van Jerusalem, zult dat best doen v'an.
al»-. ! » Het was eene erkenning van ij ne kunde - en een
-werk naar • zijnen geest, waarin hij z a kunnen uitspreken- zoovele '• geliefkoosde denkbeeld n en gevoelens !
't. Is waar, 't moest in het Fransch gebeuren ,zooals al
de sermonen in - dien tijd, maar zoov ' 1 te meer kon - hij,
zijn honger streven dienend, bok zijn ehoorzáamheid en
taalbekwaamheid bewijzen.
«. Ge weet, of g'n weet niet » s hrijft hij op HalfVasten' .(9) « dat ik belast ben met de Passie 0..H. • J. Co
van: dezen . j are... Mijne . enkele. studie .s Jesus et hic ..cruci ffixus, -en een wondere, schoone, grote _ studie dat het
is, inderdaed.'k Wilde wel dat, na veel gestudeerd te hebben, ik dan preken mocht daer gij r bij zijt ; het. zou
mij hope en. moed en kracht van zeggen geven... »
Dat toont ons, hoe hoog hij dezn last opnam. Hij
studeerde dus, zoodat hij voor iets anders weinig tijd
had, tot bereiden dezer Overwegingen. Ook, hoewel in 't
Fransch gesproken, deden zij het huis, en de stad zelfs,
roeren van bewondering. De studenter van toen zijn éénari Hugo
.
pg.
g Verriest :
heeft
die
Passie, verGeen één
student
van
dien
tijd
..
..
I
geten, die hifi sprak gedurende den vastentijd van t jjaar
'57 » (lees '60) (10). .
,-

-

,

.

(8). Het boek van Baekelandt verscheen in 't begin van
1860.
(9) Brieven van G. G. aan een zijner leérlingen. « Rousselare
St Josephus-avond A. D. 1860 ». (Pasden was 8 April dat
jaar).
1
. - . - (10) - Want - Hugo'- Verriest doolt in' het jaartal. Gezelle
zelf schrijft zijnen brief in 1860. Daarbij, ' studenten oo philo-
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Karel Callebert : « Wie van die ze gehoord heeft
zalzijne . overwegingen op het bitter lijden van onzen
Zaligmaker vergeten ?" - Drie dagen lang en wierd er
schier van niets anders gesproken, en drie dagen lang
wierd er naar het vervolg verlangd.
... Hendrik Van Doorne : « Hij verwonderde iedereen...
De studenten voelden hen vervaerd door die zenu* ontwekkende stem, die ongehoorde en weinig gekende
stoffe, en die. eigenaardige spreuken en taal-... Alles *aa
nieuw, alles was ongemeen, alles bewoog en raakte„ Van
den 2n Zondag krielde dat deel - der kapel-te daar 't stee
volk toegang 'toe had...' » (1.1) . .
Hoe waren die sermoenen dan toch ? Hugo Verriest
zègt het ons. : « Het was Palestina, Hierusaiem, de Tempel, met hunne historie, hunne ligging, hunne symbo
lenmacht, die. in heerlijke tafereelen voor onze oogei
rezen. • .
« Het was de Zaligmaker met de beelden die Hem
voorgingen in prachtige bijbelreien, met alle mystieke
verbindingen en wonderen, met zijne goddelijke armoede
en ellende, en met geheel die wereld van doening en
woord die Hij in Vlaanderen en in de Menschheid-- gela~
ten heeft. -- Een Visioen ! » (12) •
Veel later, te Kortrijk, heeft Gezelle nog eene Passie gepreekt in 't Vlaamsch ; een dei aanwezigen heeft
in 't Fransch !
ze toen
opgeschreven. Zij geeft
toch, met de vele artikelen in R. d. Heerd, vijf jaar na den
Rousselaarschen tijd, geschreven over H. Land en H. Lijden, en uitstekend beeld van wat deze, nu, moet geweest
.zijn. Het is Gezelle, in zijn vroeg gerijpte en • voor ' altijd
volw(orden doenwij ze : Zaken, naar waarheid en weten, schap, voorgesteld, om de verbeelding te treffen, en
daardoor . zelf het dichterlijk medeleven en voelen. De
•zedeles kort, of zelfs niet ; zij ontspringt uit het . diepgêslagen gemoed van den aanhoorder zelf. •
Groot was de invloed, van deze gebeurtenis u,ltgégaan op de omgeving en op de loopbaan zelf "van dèn
begaafden spreker. Daarom loont het de moeite, eenige
trekken ervan aan te halen, uit de pas vermelde bronnen
geput, om eenigszins zelf te kunnen oordeelen.•
-

-

-

-

--

Sophie van dat jaar, die buiten Rousselare hun vroegere- stu;liën deden, spreken er van als oorgetuigen.
(11) Gedenkboek.
(12) Twintig Vl. Koppen .
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•

« De Tempel van Jerusalem had . vele voorhoven met
colommen om ende om bezet, 'van witten marbel, op sommige plaatsen tot 4 reken diepe en op groote lengte
't was daar ièvers een trap van vijftien treden, en ziet
daar klimt een man dien trap op, met; een jongeling achter hem. Die eerste is een priester en de tweede een leviet:•
Vooraleer hij den trap beklom, heeft hij zijn schoen afgedàan, die" de . andere eerbiedig ' genomen heeft en
achter hem draagt. Hij klimt nu langzaam de tredenop al biddende psalmen van David, die ze noemen - de
graduale psalmen, of de liederen van den trap. Boven gekomen ziet hij om hem lijk een tweeden tempel rijzen,
gebouwd en omgeven met colommen lijk de eerste. Weerom moet • hij eenige trappen hooger, en daar is de bidplaatse, waar de vrouwen hier en de mannen daar verdeeld waren. Op dezelfde hoogte ligt er een kamer waarin 23 zetels staan voor de 23 w jzaards die ze schriftgeleerden heetten. Daar zaten zij te gare en de Ieergierigen
Kwamen daar om onderwezen te worden, maar zij bleven
rechte staan voor de meesters. En 't was tevoren gebeurd
dat er daar een kind van 12 jaar gekómén was, die zelve
de meesters ondervroeg en hun zulke vragen stelde, dat
ze er niet op antwoorden en kosten. ,Van toen af vreesden zij dat er ooit Een verschijnen zou die geleerder - zoude zijn als zij, én dat hun rijk toen zoude uit zijn.
-

-

-

-

-

:

Nog trappen hooger klimmende komt men aan eene

plaatse waar er twaalf koffers met geld'bewaard wierden, en groote offervaten die moesten; dienen om de offeranden - te ontvangen... Daar zien we nu den
Schatmeester van den Tempel komen, die uit
de koffers verscheidene sommen geld neemt, eerst
ende " vooral de 30 zilverlingen die ze aan
Judas beloofd hebben als Godspenning, waren C odspenning inderdaad,want hij dienen moeste om hem te betalen
over het schrikkelijk verraad waardoor hij zijnen God
ging levererf. Hierna neemt de Schatmeester ook geld om
de soldaten te betalen en de wachten, en de valsche getuigen. en de knechten die gingen moeten helpen om Jesus te vangen, te geeselen, te kruisen... . .
« Wat verder is de Ràadzale waar 72 zetels stonden : 71 voor de Raadsleden en de 172e waar niemand
ooit in zitten - mocht, want hij was God: alleene voorbehou=
den. Dái'r moesten ze zetelen en oordeel vellen, en daar.toe moesten ze nuchter blijven en nooit 's nachts, altijd
overdag zetelen.
-

-
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-; Alzoo was de wet... maar ze en voerden ze niet. meer
uit, want. zij en mochten niet meer rechten in. den Tempel, .noch. iemand ter dood veroordeelen,... dat. mocht al.=
leen ..Pil•tus,. de landvoogd, en hij . mochte 't doen bij.
nachte zoowel . als bij dage. Eénen toch ging-en ze nog ter
dood veroordeelen, en dat was Eén voor . allen, te weten
Jesus-Christus . »•
. ....Toen Judas later zag Wat ons Heere te wachten
stond,. heeft hij groote wroeginge ,gekregen en hij is dat
geld aan de schriftgeleerden gaan wederbrengen, .-maar
zij,. de schijnheiligen, en wilden 't niet aanveegden,, omdat het bloedgeld - was, zeiden zij. Judas heeft dan het
geld daar in de Raadskamer gesmeten, onder de Rech- .
ters, en ze hebben 't later gebruikt om èr eenti begraaf-.
plaats meê te . koopen voor de vremdèlingen. En alzoo
liggen er daar vele van onze landgenooten, pelgrims in
't H. Land, begraven in een plaatse, betaald tegen den
prijs van Ons Heeren' bloed. (1) -- .
Als Christus . zijn avondmaal.. hield, . dan
volgde . hij zijn . eigenen regel en zocht de
laatste plaatse, op zulker manie-re dat niemand hem ooit
overtreffen en zal ; immers hij was dan tafeldienaar, en
de nederigste dienst die een tafeldienaar doen kan, deze
was 't dien hij op hem nam te verrichten, wasschend de..
voeten niet alleen van. Petrus en Joannes, maar ook van
Judas. Ja, nog meer, want in finem tot den ende en tot
den afgronde toe beminde hij zijne discipelen, hij was 't
die ze ontboden had, hij die . ze diende, hij die de spij ze
zelve was die hun wierd voorgesteld... » .
• « ...Hooger op, tot boven toe, is 't de westkant van
den .Olijfberg, met wegels doorsneden, met olijfboomen
beplant, met - oud -christene kerken beplekt. -- Op den
hoogsten top staat de Hemelvaartkerke... wat leeger de
plaatse waar Christus over Jerusalem weende, leeger nog
de . heilige plekke gronds waar. Hij stond, als Hij zijne
apostels den Onze Vader leerde.... Geheel beneden, onder- de zwarte schaduwe van de olijfboomen, in een verkoelende duisterheid verdoken, ligt het hofken van Gethsemani, anders gezeid, het hofken van Oliveten.. .
Verscheidene malen wierd Jerusalem afgebroken en
verbrand en al de boomen daar rondom vernietigd, maar
de olijfboom is zoodanig van aard dat hij altijd weer uitloopt, en zoo komt het dat er hedendaags nog acht oude
:

:

-

(13) Passie-sermoenen van G. G. te Kortrijk.
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olij fbáomen _staan die leven van in den tijde van Christus.,
tá in wier schaduwe de Zaligmaker water en . bibed gezweet heeft... .
0 "olie -van de goddelijke .bermhertigheid en. ontferminge ! die boven al Gods werken zwemt, en al onze
kwalen verzacht en lijdelijk . maakt, mocht gij, op tijd
en stond, ons al te baten komen ! , :
...Ondertusschen moeten wij den.- muur af 'en over
de Kedronbrugge, van welke Christus, gekoord "en ge-^
bonden . in de beke geworpen wierd, slinks omleege in
den hof van -Oliveten gaan.... Die eerste olijfboom daar
is wel 20 voet dikke in den omtrek, het blad is bijkans
gelijk het wilgenblad, en de vrucht een donkergroe
bete, 't is uit die heze dat de olie van olijven gemalén
en geperst wordt. In de olijfhoven lag er - eertijds altijd
een oliemolen en eene olivenpresse — en dikwijls was.
hij in Palestina ondergrond, uit de rotse gekapt... Het
antrum agoniae of doodsnood-spelonke Christi is zulk
een kelder... die een kapelle geworden is... nu doen de
paters in de Goeweke daar dienst, en godvruchtige beovaarders gaan tranen weënen op den grond zèlve • die
Christi bloedig zweet, des tweeden Abels, gedronken
heeft.
« ... De * legende van 't Heilig - Kruis is overschoone
Adam brak eenen tak van den boom des levens en droeg
•

hem meê uit het Aardsch Paradijs. Seth plantte hem, en

't sprooten drie stammen uit, die in .éénen stam vervviessen. Daarvan brak Moyses zijnen beroemden staf ofte
roede ; Salomon deed den Kruisboom vellen en er eene
kálomme van maken voor zijn paleis,. maar hij was altijd
te kort of te lang... De Joden zochten in aller haasten
en verloren stuk hout, als zij op dien ouden boomstam
kwamen, en er Jesu's Kruisti van maakten...
« ...Zoo leed Maria in haren eenigen • Zoon, zeven
maal de hertdoorvliemendste smerten, in zijne zeven
allerlaatste gebénedide woorden, en; Maria betaalde onder den boom des Kruis, waar de gebenedide vrucht
baars lichaams aan hang, de schuld die Eva onder den
Kennisboom van Goed en Kwaad gemaakt hardde. -.^c ... In den ,tempel van Salomon hing er eene gordine
"voor eenen muur van een ellé dikke, die 't heilige van 't
allerheiligste scheidde. Na de . gevangenschap van Babiloniën,onder Esdras , en wist men niet meer of die gor•dine vóór den muur of daarachter gehangen -hadde, en
urnen maakte- voor alle zekerheid twee - gordinen, zonder
,

-
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muur: Nu. ,die gordine was volgens de joodsche boeken
40 elleboogmaten lang en 20 breed en moeste geweven
zijn uit verschillige verwen - van garen met goud doormengeld,. te weten blauw, purper, wit en rood... Zij was
zog dikke van stoffe als de vlakke hand, des te wonderlijker schijnt het mirakel, dat- ze -op eenera keer, met het
sterven Christi, van boven tot beneden vaneen schéurde...
De oude tempelgordine lag onze voorvaderen in den zin,
en.' de oude kerkrekeningen van Vlaanderen staan vol
dtgaven .die ze deden om schoone en kostelike gordinen
te ,hangen voor en rondom den choor binst den Vasten'
als men dan. de Passie zong op Woensdag in de QoéWeke, en dat de Evangelist aan die woorden kwam :. et
.velum templi scissum est (en de gordine des tempels
scheurde) dan scheurde de gordine inderdaad, en 't mirakel van Jerusalem wierd nagedaan tot groote. aandoeninge der vergaderde menigte... ..
...Waar die kleinere koepel staat (op de H. Grafkerk
te Jerusalem) hóng Jesus aan zijn kruis, want zij stáát
rechte boven Golgotha, dat binnen in 't beluik van de
groote kerke gesloten ligt. 't Is rechts om als men ingaat;
15 trappen op, en. men staat boven op Calvarieberg. 't
Zijn twee kapellen daarop gebouwd, en twee daaronder
uitgegraven in de rotse. De eerste is de Kruiskapelle,
rondom, onder en boven met bloedrood marmer ' beleid:
In den effen kalksteen van Calvariëberg -- ziet men drie
gaten, ; 't middenste is met een zilveren schorre toegeleid ; tusschen "dat én 't andere 'op uw rechter hand is de
rotse gespleten... Achter - de drie putten staat een autaar
van louter zilver ; onder dien autaar buigen. wij onze
hoofdera neder, en kussen den heiligen . grond.
De splete loopt onrecht, 28 á 29 voet diepe tot _in
ams kapelle daar recht onder, en 't blad Christi, zegt
Ad
men, is daardoor tot op Adams hoofd gevloten, dat daar
begraven - lag... .
« ... Hiebt gij nog een kerke geweten met een kerke
daa
rin ? De Verrijzenis-kerke is zulk . eene : de H. Grafkerke of kapelle staat erin - gebouwd onder den dom..
. «Nu moet ik u vertellen van dien Adornes,den.ouden
burgemeester - van. Brugge, die 2 maal naar 't H.. Land
ging.... om het H: Graf te meten en na te maken in zijn
eigene stad... hij bouwde naar de binnenste .kapelle,
die lange jaren al herbouwd is.
« Maar wij zijn te Jerusalem, en wij staan aan den
-

:

-

-

-

-

-
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ingang van 't H. Graf, de schoenen vn onze - voeten, -'t
hoofd ootmoedig neêrgehhogen.
. .
..
De steen waarover wij treden is. een stuk van den
golal of rolsteen dien de Engel . wegrolde, toogende -- aldus dat Christus verrezen was. Die golals .waren recht
gelijk bij *ons de zwaarste meule.nsteunen... Nu het -eigenlij ke graf Christi is een. autaar. Onderstelt eene rotskamér, en dat men onder 't rond gewelf daarvan een breedein ;bank uitspare, en dat men dien bankvan voor .uitholle en holde make, dat. er van langsten een lichaam
in kan liggen, daar hebt gij het graf . -Christi : 't is een enkel ongeschonden steen en nievers op geen hoegenaamde
Verrijzenis-schilderijen . en Nebbe ik iets kunnen vinden
dat eraan geleek. Schilders schilderen uit hun hoofd,-en
't ware te wenschen dat bij kruiswegen enz. de geloovigen het ware beeld zagen in plaats van het valsche. De
arme lieden rond Jerusalem tot Brugge weten beter hoe
't graf Christi gemaakt vulas als vele hooge geleerden...
« Men gaat van oost te west in de H. Grafkapelle
't eérste dat men tegenkomt is de _ Engelkapell-e, dan het
H. Graf zelve, dat rechts ligt van den ingaanden reiziger. Die daar zou geknield hebben. op den eersten keer
dat het Paaschavond was, zou naast hem aan de rechterhand de voeten, verst van hem het .hoofd Christi zien
liggen hebben.... » (14). .
,

.

Verbeeld u -dus dergelijke leeringen, maar met het
dóórgloeien van het godsdienstig gevoel... De. prediker
ziet vóór hem de zaken, hunne ligging, hunne beteekenis,
de aanhoorder is weggetooverd op . de plaatsen zelf van
het « Lijden » en volgt stap voor stap den Dichter (ik
wil zeggen 'den .Prediker) door Jerusalem, van Gethsemani naar Calvarië..
Daarboven staat Hij « innig ontsteld, bleek, met
witte handen die beven ». daaronder zitten de leerlingen
4 zwijgend, het hoofd gebogen, en angstig, met vernepen borst ». (15)
Zoo rees die vernederde in -de achting en de bewondering der jongens, ook van velen die hem vroegér niet
gekend hadden, toekomende priesters van Vlaanderen.
De jeugd wil iemand volgen, vereerén, dragen, en dat
Wil. ze vooral, wanneer - zij tegenstand daartoe gewaar(1 4) Rond den Heerd I-II, passim.
(15) Hugo Verriest. Twintig Vl. Koppen
.
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rdt . jegens -haren held. De Passie-sermonen w den
aldus, zonder dat^ Gezellé het bew ust wa een teeken der
tégenspráak. ' - De meeste professors hadden -ze bs*^-e^
woond en velen loofden met de studenten ' mede.. Anderen hadden ze : van op een klein okzaaltj e verborgen afgektisterd, en • Van Döotne zegt dat sommigen « zijne
doenings_wij ze - als gevaarlijke nieuwigheden .verwezen en
verwierpen ». Men mag gerust veronderstellen dat de
Superior: tot deze laatste behooren moest, immers de
welsprekendheid . die hij in den. kaiisel,' " hoe knap
ook, oefende. en aan de philosophen onderwees, had niets
met Gezelle's ' manier te "maken: « Il ne " moralisé pas as'sez », zeiden dus de afkeurders. Maar Gezelle, die dat
wel wist, had in 't - laatste sermoen gezeid .:. « Et si l'on
me demande quell`e est la . morale de ces . éenseignements,
je rêpondrai qu•e j'ai prêché, fait conna?tre et aimer J.
sus.Christ » Daarbij bleef het, ten minste aan de oppervlakte, want men kon de verdiensten van het werk toch
niet wegpraten, .-maar wat Gezelle ook deed, de "dweepende liefde van de jongens was een gevaar voor hem, omdat hij in- alles eene nieuwheid, . eene jeugd, een leven
stak, dat zij bij niemand en vonden. .
Daar hij nu 'bijzonder met de Engelschen belast
was, richtte *zijne vriendschap ook bijzondere aandacht
tot den Engelschen bekeerling die in 't Seminarie woonde': Dr, Algar ; van hem kreeg hij natuurlijk menig nuttigen wenk en inlichting over Engelsch wezen en leven,
en zoo werd hij, ook door de boeken die de Oxford-fel•áw hem leende, meer en meer in die Wereld thuis. Hij
was reeds lang sterk in de taal.18-en geboren. Éngelschman
. die - toen te Rousselare was heeft het bij- Gezelle's dood
getuigd : « I well remerber how astonishingly sooii he
picked up from 'me the Lancáshire dialect, and as quickly
àdvariced to perfection with a book that I procured for
him.... He certainly spoke the English language, idiomatic
English, ".most fluently and correctly, no one 'would .ever
:suspect a foreigner in him, and at that period he had not
set fáot out of his native province ».
En op een andere ' plaats zegt dezelfde :
« Guido Gezelle had. a warm heart and a generous
disposition, ..and, with the simplicity of- a child, 'he dearly loved England and the English, and fought many a
brave fight for the English boys under his charge, and
-
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for this they -owed him much »., (16). 't Mocht wel ook,.
want Engelsche jongens, met hun onafhankelijke dom
ning en luidruchtige spelen, waren in een Belgisch Seminarie een moeilijke bende om in 't gareel te houden, zoo-dat er al dikwijls, hoewel ze zooveel mogelijk afgezon-derd waren, een relletje was met de tuchtbazen. Vat:
wonder ook alweer dat Gezelle • daarmeê in moeilijkheid
kwam ? Hoe kon hij Engelsche jongens opleiden en half
Engelschman zijn van doen en denken, zonder aardig tedoen in de oogen van Seminaristen en surveillanten in 't
Seminarie gekweekt ? • •
- Hendrik Van Doorne zegt, hoe diep dat Engelsch in.
Gezelle ingroeide : « Hij kwam v'eël bij ons thuis (te
Poucke) en .wij waren er allen te vollen van zijne Anglomanta overtuigd, bij zoo verre dat hij van een vlaamsch
vreemdhatend huisgezin, dat erg aan zijne eigen ge-.
dachten verkleefd was, tot eene Engelsch-minnende fá--milie . bekeerd ' heeft... » (17) Maar van een Vlaamsch
college een Engelsch maken, dat kon hij toch niet t ---En die tegenstrijdigheid is hem oorzaak geweest van
verdere levensgevaarten. ..
Intusschen las hij veel Engelsch. < Shakespeare, nog
Shakespeare en altijd Shakespeare, » zegt ' Van Doorne,
« stond bij hem als de grootste dichter --. na Homeros
der letterkundige klassieke geesten... Longfellow, niet
als voedsel voor zulk brein als Gezelle's, maar als een.
klompke koeke als 't brein reeds gevoed is. Moore op dezelfde wijze... Ik spreek , nog niet van Engelsch proza..
Hij las geern Wiseman, nog. liever Newman en Faber..
van wier namen hij sprak als symboliek van hunnen.
aard : de Wijze Man, de Nieuwe ;Man, en de Wer-ker... » (18). .
. . Faber had hij van 1857 al gedurig gelezen. Zijneverzen in Dichtoefeningen zitten vol Fabersche verbeel-dingen ,zoo.: de Engel met de 3eltrom, --- de Engel van.
den Nacht (hij vertaalde in 1858 een -. stuk van de Talesof.. the Angels) -en toen hij 't Kindeke van de Dood
schreef, zette hij een motto uit Faber op het titelblad: Hij
las hem nu, en later nog, gedurig voort. Het zou niet
moeilijk zijn, een uitgebreide studie vol te proppen met
bewijzen van . Faber's invloed op , Gezelle's schriften.
-

-

-

-

(16) The Tablet. Sept. 1900.
(17) Brief van H. Van Doorne aan ;schrijver.
(18) Brief,. als hooger
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Het kan verwondering baren, dat een zoo oórsp ronnkelij ke gerst, die de eigen - taal en het eigen wezen van
zijn Christen Vlaamsch valk' tot doel. van zijn streven gekozen had, aldus opging in een vreemde taal 'en uitlteëmsch - leven. Maar vergist u« niet -! Verre van hein te
ôntáarden, deed die nadere kennismaking met dat ander
maar verwant —volk, hem te beter het te kort inzien
van ons volk aan eigenwillen en lèven.En de vreemde taal
zelf werd hem een hefboom tot hoogér en breeder' zien
over eigen taal. Nooit, in niets, • is Gezelle een nadoener
geweest : wel een verwerker. Zoo 't met de oude schrYj^vers gegaan was, zoo ging het met de Engelsche ; zij
láten een smaak na, gelijk de geurige Alpenplanten - in
de: melk en de boter der koeien van alginder, maar • zij
dooden nergens den eigen smaak van C ezelle's werk en
taal.
Met « ups and downs » ging de tijd voorbij. Den
in Mei, zijn verjaardag, was hij « down ».* Hij schrijft
aan zijnen oud-leerling : « Het geheugt u misschien dat
ik op gelijke date u over twee jaar een deel Engelsche
verzen dichtte. 'k Weet nog wel, dan was 't weer hélder
en verlokkend om te dichten. Nu is 't geheel wat anders.
't Pàlet en de Harp (19) hangt aen den muer; en waerom
toch zou men ze wel afreeken ?... « Ja, ik moet, helaes,
bekennen dat ik dikwijls gedwaeld heb ; brandende hope
op mijne vrienden en kinders heeft mij verdwaeld geleid tot waer ik... op de wezentlij kheid - uitgekomen ben,
en moeten zeggen heb : ergo erravimus, de liefde heeft
mij doen dwalen tot verre van mij zelven weg, voor ai
deren ten bate en ten voordeele ». (20)«*
Dit was een « retour sur le passé », ter gelegenheid
van zijn jaardag. De levensbeproeving, zwaar en diep,
komt soms eens dóórwegen. Maar 't werk daarom laten
en blijven klagen ? Neen. Den 4 Mei teekent hij de Inleiding op het Noordsch en Vlaamsch Messeboekske dat
hij uitgeeft, tot hulp in zijne taalkundige lessen, en tot
bevordering van de kennis der Zendingen in de Noordsche landen. Het bestaat uit -een letterlijke, vertaling, tegenover den tekst, van een Noordsche Messeandagt til
Betragtning af Jesu Christi Lidelser (tot betrachting van
Jesu Christi Lijden), gevolgd van Uitleg en woordenlijst.
Het is opgedragen aan zijnen ouden Vriend en Bescher-
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(19) Hij denkt aan J. Alberdingk's boek met dien titel.
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mer Kanonnik Wemaer, die . toen - schatbewaarder. way
.
van die Noordsche Zendingen. (21).
En- weldra-was hij «. up ». Juist eene maand na diep
mistroostigen verjaarbrief schrijft hij (1Juni. 1860) :
« ... Wij liggen in groote Hollandsch-Katholieke bei
weging. -Jammer in alle manieren dat ,gij hier bij ons niet
en zijt. Wij hebben eenen nieuwen schoonen dichter ontdekt in den hierbij gesloten Hendrik. Ik voege bij dat
vele dingen hier veranderd zijn; dat mijne manier van
leeren de overhand heeft, -dat de grootste vijanden bekeerd zijn en dat het een geheel ander dingen . is. Ik blijvee
altijd hopen, ik preke vrij - zoo ik hope en . iedereen gaet
meê net ons ! » .
De herlevende moed die uit deze woorden straalt,..
kwam vooral van de waardeering die Gezelle genoot vanwege J. Alberdingk T-hij m. In Dietsche Warande - had
deze, een beetje ten achtere in het verschijnen, de West-Vlamingen gehuldigd ter gelegenheid van Huys' Baekelandt.
.
. . « Op de Seminariën en scholen van West-Vlaanderen wordt de Dietsche litteratuur. met liefde beoefend.DeProfessoren Guido Gezelle, Victor Huys, L. Niuttin zijn
echt-Vlaamsche dichters. en schrijvers, even wars van.
onnatuur als ongeloof, en de kunst bestudeerende in ha-re ware bronnen : het menschelijk hart, , Gods groote natuur en die andere openbaring Oods : de geschiedenis ».
. Van Baekelandt zegt hij : « De kring waarin die
...tooneelen gespeeld worden is van ' zulken natuurgeur
doortrokken, dat het werk in zijn frissche West-Vlaamsch
dialect, al de aantrekkelijkheid van een oud story-boeck
heeft ». (22). -.
Zoo, daar was nu, vanwege Holland, de goedkeuring
van het a frissche West Vlaamsch »- de aanbeveling van
het nieuwe leven, dat uit Gezelle vloeide en straalde !.
Er kwamen brieven van Alberdingk naar Rousselare,
Gezelle drukte op de keerzijde zijner wérkj es, zijn eigen.
uitgaven en die van Huys, de Nieuwe Vla-amsche Fabelen van E. H. L. Nuttin, prof.. d'Yper .1860 en ..daarna :
« Volksalmanak voor Nederlandsche Katholieken (J,. Alb.Thij* m) en andere Katholyke Hollandsche, Engelsche en
Duitsche boeken ».
De nieuws ontdekte dichter was Hendrik Van .Doorn,.
-

,

-

-

(21) Sedert Mei 1859 was Gezelle lid van het I jslandscit
letterkundig genootschap te Reykjavik en te Kopenhagen.
22' Dietsche Warande 1860.
-.
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die - in de --Lettergilde, dat jaar, verscheiden zijner eerste.
..
lingen voorlas.
. Daarbij - voelde Gezelle dat er onder- de leeraars
wedijver kwam om, naar de aanbeveling van den bis- . schóp, het - onderwijs te verfrisschen, en volgens iedersbekwaamheid, de geschiedkundige en vergelij kende Ieerwijze waar hij zooveel van hield, - toe te passen. Zoodat
hij r wel, op dien blijmoedigen dag . mocht uitroepen
Iedereen gaet meê ! -=- 't Was - wel een beetje algemeen
en .• optimistisch, maar er- waren toch verheugende ver--'
schij nsélen.
Den 23 Juni, «' op Sint jáns avond, des Doopers »teekende hij 't inleidend woordje van de XXXIII Kleengedichtjes. .
Die eerste uitgave verschilt nog al merkelijk van
de Eerste XXXIII der huidige Kleengedichtj es. De 13
eerste, rir. 16, 18, 28, 29, 31 • en - 33 zijn dezelfde • als
nu, al de overige zijn later vervangen door nieuwe en
in andere bundels verplaatst, sommige gelijk « Kom -hier
mijn Rozenkrans » zijn "gedurende C ezelle's - leeftijd geheel weggelaten. Deze verzekens, gelijk ook de " later
bij gekomene, zijn maar : snippering of schetswerk, kan
men denken, maar eenige van hen zullen eeuwig Gezelle
doen leven :
Als de ziele luistert
spreekt het al. een taal dat leeft. -..
is daar zeker één van. Een ander :
Weerom, weerom, wie toont er mij
wanneer ik dichten mag...
en :
Heere God van hémeirij ken,
Heere God mijn toeverlaat !..,
Tot in 't minste toe vindt men een woord, en beeld,
...
dat treft en diep klinkt.
De uitgave der Kleengedichtjes was een teeken van -het herleven dat sinds eenigen tijd aan 't bloeien was..
Een andere werkzaamheid was hem aangeboden in
Vleeschouwer's « Reynaert de Vos, Zondagblad voor
..
.
verstandige lieden.< »
Reeds in 1855 zagen wij hem meêwerken aan het
Limburgsch bladje Hekel en Luim, opgesteld door David Traets. Was het door dezen dat Vleeschouwer, diein Limburg gezeten had, de spottersgaven van . Gezelle
-
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kende ? Of was hij alleen met hem bekend geraakt
daar hij een zoon te Roeselare op studie had ? Wat er
van zij, Gezelle aanveerdde medewerking "of bood ze zelf
aan, omdat hij lust voelde tot luim en lachen, en zijne
krachten in dat vak beproefd had, ook omdat hij . zijn
stem wilde doen hooren dat het klonk, « ' ' en ziet, reeds
in het 2e nummer- (i e Juli) riep hij de. Vlaamschhaters de
woorden tegen, die de Vlaming nog immer roepen moet:
-

,

-

.Gij zegt dat 't Vlaamsch te niet. zal gaan 7
't en zal !
Dat 't waelsch gezwets. zal boven slaera 1
•
't en -zal !
Dat hopen, dat begeren wij,
Dat zeggen en . dat zweren wij,
Zoolang als wij ons weren, wij
't en zal, 't en zal
.
't en zal
-

-

En. 's Zondags nadien het langere
Geheel :
Is rood geverruwd water wijn ? .
Is rogge terwemeel ?
Is lood met goud of zilverschijn
en lood niet evenveel ?...
Wees Vlaming, dien- God Vlaming schiep,
Wees Vlaming, zeg ik u ;
Die gisteren nog ontvlamingd sliep
Ontwake Vlaming nu !
Die Vlaming is, moet Vlaming zijn
Dat moet hij ! Niet een deel ,
Van Vlaming, en al 't ander schijn

Maer Vlaming zijn -- geheel !

Strijdlustig : Vooruit, al meê met ons ! Geen kwijnen,
geen treuren. Gezelle is zijne kracht bewust.
Onder den naam van Spoker '-schrijft hij aldus- geheel de maand Juli en Augustus , voort : verzekens en
proza, meest tegen de politiek -van Napoleon III, dien hij
Slokop noemt, of tegen Franschge zinden of valsche Vlamingen.. Zoo pakt hij, reeds onder.'t groot-verlof, Karel
Versnaeyen vast, een liberalen vleier van Gouverneur
Vrambout ,op zijn verzenbundel ' : =Liefde, . vreugd, vaderland (Gent 1860). .
.

.

-

-
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Liefde, vreugd en vaderland ?Drie snaren uwer lier ?
Ge kent er 't een. noch 't ginder van. .•
en 't derde niet een zier. Wat zegt . en zingt en zoekt gij dan
Voor edeler zucht" te. ruw ?
Niets zegt en zingt en zoekt - gij ..dan ~:
.
U.

Dank zij Gezelle's medewerking, werd Reynaert ira
West-Vlaanderen, door de studenten, en onder 't volk
ook, veel en geern -gelezen. • : • .
Ondertusschen was het schooljaar ten einde gegaan..
Te midden van .al , de nieuwe bezigheden en in het optimisme der laatste weken; had - C ezelle geen of weinig tijd
om op zijn eigen toestand te denken. Hendrik Van Doorne zegt : 4 V4 de groote vacantie van. 1860 miek ik
veel gebruik van zijne kamer. 'k Was dan student van
Poësis,.. waaruit hij. 't jaar te voren.:, verbannen geweest
had. Zijn opvolger- was op alle wijzen 't om en 't overgekeerde van Gezelle: Ik beproefde veeltijds om hem den
-gang en werking van zijnen opvoeder over te dragen ; 't
en pakte niet. Hij en deed Mij wel niet zwijgen, maar
hij gaf mij zoo letter aanmoédiging dat ik van zelfs
zweeg..». .. .
-

-

-

;

Deze getuigenis bewijst, hoe kiesch de toestand van

den Leëraar toen was. De jongens betreurd'en hem, en hij
mocht niets laten blijken ; hij werd aanzien door zijne
getrouwen als een martelaar, en zij speelden hunnen
huldigen leeraar slimme of dwaze jongensstreken om te
toorien dat zij Gezelle bleven gedenken :, .. de, overheid
moest er dan tusschen komen, en al wist C ezelle van
niets, hij was toch de aanleiding (23) .- 't Was moeilijk
om goed te doen. . . .
Van Doorne nam de gelegenheid te baat die hem
thans geboden was, 'om rijk te warden in. gedachtenissen
van zijnen meester en vriend. Hij vroeg hem gestadig
verzen te schrijven op beeldekens die hij hem afbedelde,
en kreeg er een menigte.
-

-

-(23> . Caes. Gezelle geeft in zijn boek een paar voorbeelden
van die « compromitteerende » leerlingsdaden (bi. 113 en 260).
Uit de laatste .der twee blijkt, zoo de officieele benoemingslijstti . in 1859: ook zeggen dat G..'s . opvolger in - Poësis M. Bettenof
was, en niet M. Deibaere, zoo bl. III zegt.
-
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Den 8 Augustus
« 'k Hoore tuitend' hoornen en
de navond is nabij
voor-mij.. >

Denzelfden dag :
Dichten is geen kunste.
kom,
geen kunstti 1
Dichten is een gave Gods
een gunste.
(In Mr H. Van Doorne's tegenwoordigheid en voor hem
gemaakt. Rousselare f. SS. Cyriaci :'et' Soc. A. D: 1860).

Daags nadien deed hij daar nog bij
Dichten kan eenieder niet, • .
eenieder,
Dichten kan die dichtek is :
•
De dichter.
(In Vig. S. • Laurentii 3 Aug. 1861,0).

Den 9n nog andere en andere ; der 12n een . der laatste
dagen vóór de vacantie, en daar Vare Doorne beslist was,
van Rousselare hëen te gaan :
« Vaértwel, dat schoone woord
.
en droevig maer voor dezen
die leven zonder hope , op Gods Voorzienigheid !
Vaertwel, en moog zoo bij
de blijde welkom wezen
.
als 't edele vaertwel, dat ik, getroost, u zeg,
mijn kind,
•.
als dezen zegen, dien ik op uw voorhoofd leg :
vaertwel ! . .
C aét, weze u God voor einde
en hulpe en reisgezel,
mijn kind, vaertwel 1 (24)

•

Zelfs nog op O. L. Vrouw hálf Oogst - schreef de
. (24) Thans Kleengedichtjes. II. 33. Het - had oorspronkelijk
nog eene stroof bij, omtrent even lang. ' •
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Meester een, tot nu nog weinig - bekend versje voor den
hongerenden dichterknaap :
-

•
( 0, 'k bediende u aen de tafel
Van den Heer zoo- dikwijls, ik ;
'k gaf u eten, 'k gaf u drinken
'k gaf u -- o 't is- schrikkelik,
Wat - ik zelve onweerd, onweerdig
Ben, en bevend raken moet :
'k Gaf u Jesus, 'k gaf u Christus
'k .Gaf u 's Heeren Vleesch • en . Bloed.
'k Gaf u al - wat kan gegeven
zijn, en gansch mijn hert daerbij.
Hebt gij, hebt gij - niets voor mij ? . ( 25)
Rousselare 0: L. V. Hemelv. A. D. 1860.

De laatste, laatste dagen moet er hem iets bekend zijn
geworden van hetgeen hem te wachten stond: Hij . mocht
het niet zeggen, maar hij kon het niet verduiken. « Met
ijzerslaande tonge en gezwollen oogen » verhaalt Van
Doorne, « sprak hij mij 't laatste woord dat ik van hem
te .Rousselaere opving : « . 'k heb 't wonder wat ze vair
de vacantie met mij gaan doen ! » En wij zeiden vaarwel. Hij had mij toegestaan een merkelijk deel zijner vacantie te Poucke over te brengen, . maar hij kwam niet.
Hoogere wil had andere schikkingen gemaakt ». (26)
... Het vervolg dezer geschiedenis zal toonen, welke deze schikkingen waren. De gelegenheid die ertoe bracht,
was, zoo men zien zal, uitmuntend en_ eervol voor hem,
maar de oorzaak was dan toch ten "slotte, dat zijn aan-w'ezigheid te Rousselare niet meer .-gewenscht was. Wat
hij deed . of niet, hoe hij zich • verborg of weerhield, hij
was te groot voor dat wereldje. Laat hem liever gaan en
in andere -omgeving den strijd des levens leerei voortzetten... God bestuurt hem ; al wat hij tegenkomt zal zijne • ziel louteren en zijn -kunst. verfijnen.
Ik heb mij dikwijls afgevraagd : hoe komt het,
dat die twee groote Vlamingen, Gezelle en l)e Bo, in
menig opzicht zoo gelijk in streven, toch zoo's verschillend leven hadden. De Bo was, wij • hoorden 't
hem hooger reeds dichten, noch ' minder vriend
van . zijn lieve Vlaamsch, noch minder ' vasthoudend
aan de volkstaal dan Gezelle. Hij stak zoomin als
-

.

(25) Biekorf 1901. 229.
(26) - Gedenkboek. •

822 (JELELLE'S LEERAARSCHAP TE ROUSSELARE
.de andëre zijn overtuiging in zijnen zak: Hij wv rdt professor te Brugge in St Lodewwijk's, in 1851 cpn blijft er 22
j aar waarvan 19 in rhetorica. Zijn onderwijs was vooruitstrevend op den tijd ; hij deed de jongens traanoogen en
sidderen van bewondering voor de schoonheid der gróote
schrijvers ; hij vond allerlei nieuwe leermiddelen om ze
hun te verklaren. De studenten werkten geerne en hard
voor hem, en hij was een wondere opvoeder, die de inborst der jongens onderscheiden en leiden kon. De Brug:sche jeugd van dien tijd was hem dan ook hertélij k gene.gen. « Papa De Bo » zoo ze hem lnoemden, was de ziel
van hun gezelschappen,. ook in latere jaren na . hunnen
collegietij d. En dat heeft niet 6, maar 22 jaar geduurd,
zonder eenige vermindering noch moeilijkheid. Daarna
.gaat hij, altijd gemoedelijk en gezapig, pastor worden -te
Elverdinghe en te Ruysselede, om deken van . Poperinghe
ie - sterven.
En Gezelle's leven is van j ángs af een strijd en
.aanhoudende spanning ; overal zal hij vrienden hebben
sen bewonderaars, maar overal is hij ongemakkelijk en zit
hij scheef in 't- raam. Als Professor! ,had hij hooge gaven,
én zij worden juist zijn ongeluk. De Engelsche student,
Wiens woorden wij hooger aanhaalden, moest wel weten
'waarom . hij schreef, in hetzelfde trtikel : (27) «'VAT hy
was such an extráordináry genius ;overlooked, unhánoured and unrewarded ?... I think thé cause rather lay with
the gifted abbé himself. Firstly, he was óf a rétiring dis•position... his heart was wholly ii his studies and the
language of his birth, which was not in the least fashionable ; added to this, he was a bom n poet, had his eccentricities and -sometimes was a little impatient of authority... »
Als mensch was hij dan in den gewonen omgang
teruggetrokken en zwijgzaam : schuw. Alleen bij vertrouwden ging hij los, en dan was hij teeder - en diepgenegen... De Bo was meêgaand d. open,. vriendelijk,
menschelijk : Papa De Bo. Hij won, alle herten, Gezelle
:.sleepte een deel intiemen meê, een partij -of zwerm. Daarbij, Gezelle deed alles anders dan de meesten, hij idealr:seerde en deed te zeer, hoewel onbewust, zijn overvleugelende macht gevoelen. Hij kon zijn « superioriteit »
niet doen vergeven. De Bo ging zijn wegen met meer
ingehouden gang, planmatig en stille : «. gelijkende, »
--

,

-

-

-

-

(27) Tablet. Sept. 1899.
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zei Gezelle zelf, « den sterken, den vast beraden, den
stilten, en verre gaanden, den edelen, den koelmoedlgen
werkosse ».
Hadde men voor Gezelle moeten een -beeld vinden,
't ware niet den osse dien men stellen . moest --- tenzij
alleen om zijn .. zwij gzaainheid -- 't ware veeleer den
arend ; die lang kan zitten staren, stom en onbeweeglijk
op "zijne rots,. maar die opeens met een luiden schreeuw
opstijgt, de luchten in, en er, zegt de Psalmist, zijn jongen in omhoog stuwt, hen aansporend tot vliegen ! •
En dan, ware Gezelle eens, gelijk De Bo, geleid ge-.
w'eest ! Te Brugge vond de jonge professor in 1851,
onder Principaal Durieu . en Studiemeester Minne, van
eerst af verstandigen steun en vriendschap, en van 1854
voort, toen Minne Principaal geworden was, (28) een
leven van -onverstoorden vrede « want dat was » volgens Verriest's woord « de bij zonderhéid van dat Brugsche bestuur, de eigen gaven te laten bloeien onder.
wijs beleid ». Dat was de gulden tijd van*St Lodewijks,
waarvan nu nog met lof en ontroering gesproken wordt.
Te Rousselare - had Gezelle dat geluk niet. Geen zijner
Superiors had de kunst hem te richten, hem' aan te moedigen,' de hoèken van zijn ruw uiterlijk - af te ronden en
het soms onmatige vuur in hem te temperen ten goede.
Het was boven hunne macht, hoe goedmeenend of . anderszins . knap zij ook konden zijn, onder hunne helpers
een buitengewonen geest te bezitten ,en hem ten voordeeIe van het huis ' te gebruiken. Zij wisten niet beter, maar
't was tréurig. •. . . . . Ubi homines, ibi miseriae 1
.

-

.

.

.

-

,

AL. WALORAVE, pr.

(28) Minne was sedert 1846 leeraar en ' studieprefect, sedert

1854 tot 1878 Principaal van S. Lodewijks college. Geheel , Brugge prijst, nu nog, dien grooten Leermeester en Opvoeder.

VERLAN(iEN

« Desiderium habens dissolvi et esse cum Christo.
Verlangende ontbonden te worden en met Christus
•
te zijn ».
' (St Paulus. Phil. .1.23).

Wanneer breekt Gij, o Jèzus, 't aarden vat
Waarin mijn ziele smacht naar uwe klaarheid ?
'k Ben moe van zwerven langs het wereldpad,
'k Zou graag nu rusten in den Schoot der Waarheid !
Mijn oog is mat van staren in het. rond
Naar berg en .dal en 't oord waar- menschen wonen
't Voldeed me niet wat op mijn weg ik vond :.
'k Zou graag, nu zien het Ongeschapen Schoone ,t
,

Ach ! slaak de boeien van mijn sterflijkheid
En leid me binnen in de hemelzalen...
Dan zal ik, lijk Johannes, 't hoofd gevlijd
Op uwe borst, voor eeuwig avondmalen 1
-

:

HET MISSIEKRUIS
Toen ~ klepten heldre klokken uit den hoogen toren
En golfden vlaggen aan den gevel van elk huis,
Toen hing de blauwe lucht vol stralend zonnegloren,
Toen was 't een zegedag voor Christus en zijn Kruis !
Toen schoof een dichte schaar vol vrome `beêgeruchten
Langs wegen, huizen, velden, langzaam, zij aan - zij
Toen beefden zegelied'ren door de wijde luchten
En op een praalbed trok het Missiekruis voorbij 1
Nu hangt het roerloos stil, gansch overdèkt met - wonden,
En treurt in valen schijn van roode kaarsenlicht.
Nu bloedt het, lijk op Golgotha, om onze zonden
En leidt den donder af . van Codes wraakgericht.
En als de "zon, des avonds, nederzinkt - in 't". westen,
Haar laatste blikken werpt door 't glasraam van de ".kerk,
Dan komt - een ' stralengloed zijn roodé pijlen vesten,
Op 't reuzig lijdensbeeld van 't groot verlossingswerk...
.

OSC. MONSTREY,
Redemptorist, College, Esschen.

DUUR GEBOET
Oorlogsnovelle
Aan E. H. Cyr. V erschaeve.

Zij stond — als een rustig oud klooster
op
een kilometer afstand van den I nabij Nieuwcapelle,
de hoeve, met haar grauw verleelijkte muren, met haar
dak donzig zwart van 't woekerend mos, en middenin
gebogen als een zadelrugde paard ; bovenuit als een
punt van een speer een tenger toreken. . - ,Daar woonde Boer Fallieën °met vrouw en drie
dochte
rs. De vrouw was een goed en meégaand mensch;
altijd lag haar mond in de plooi van een glimlach, die
heel haar wezen opvroomde tot een gemoedelijk goedsche uitdrukking van een breede verdraagzaamheid;
haar man daarentegen stond beketd als . de koppigste
onder de koppige boeren van Vefrne-Ambacht : eenslanke manskerel, lang-smal gezicht, scherpe kin, pin-.
niige . neus ; ronde, bollige oogen die . dwars door. uw
beenderen schouwden en immer -*waadgeluimd glimmerden. Zijn. kaaksbeenen staken ls knoezels vooruit
op zijn streng sprekend wezen ; de wangen vielen in
als gewichtsholten ; boven zijn neus, van tusschen de
Dogen- uit, liepen drie korte rimpels -weg aIs een sturen,
onrustigen droomer ; zijn hoofd -"- ;hoekig en kantig hong gewoonlijk licht neêrwaarts, ;twijfelzuchtig-wroeténd in zich-zelven of hij niets vond om af te grauwen.
De toegenepen mond was een roodti sneê die verdween,
aan elk uiteinde, in een putteken, waaruit twee rimpels,
twee pezen gelijk, - oplijnden naar; de ver-open neusvleugels. Hij was een verouderd, ' saaierig mensch die
op zijn eigen 'hart beet en altijd Wroette met de volharding van een wrok, soms met een moedelooze verlamming, naar de oorzaak van zijn zielsellende ; hij
zocht ze buiten hem en hij was ze zelf.
-

-

-
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II.

De Nachtmerrie.

.

Fallieën ontwaakte in de bleeke vroegte. Op zijn
iiel woog . iets dat hij niet benamen kon en hem ver- ongemakkelijkte, misnoegd zeurig alsof daarbuiten de
-hemel laag grauw neérhong en de regen tegen de ruiten
pikte in zenuwstorende eentonigheid. Doch de lauwlievende morgenzon blonk. in melkwitte driehoeken en
-kantige figuren op de muren, blikkerde op de metalen
voorwerpen en hong het schaduw-weefsel van de gorrdijntjes als een spinnewebbe aan den witten wand. En
toch gevoelde hij die onbepaalde, beklemmende treur-nis, als na een dag van dure, halfdoorstreden beproeving -waarvan het einde nog onbeslist bleef. Hoe zou
Edie oorlog uitdraaien ? En de • Boer voelde opnieuw de
onrust zich omwoelen in zijne ziel, 't - pakte hem op
-den adem en hij dorst die vraag niet dieper binnendringen. Hij herinnerde zich nu zoo - in zijn geheel en
helder al de laag barbaarsche bandietenstreken van de
Duitschers, die hij met toenemende nieuwsgierigheid
en toenemende benauwdheid• had opgevangen in de
-dagbladen. Gansch den nacht had hij,-half ingesluimerd,
titanische oorlogstooneelen bijgewoond als koortsige
toeschouwer voor een reusachtig worstelperk. En ingeslapen had hij gedroomd dat. de Duitschers zijn
hoeve bestormden met flikkerende baj'onnetten, goochelend bliksemend als lansen in den zonnelaai, terwijl hij,
vrouw en kinderen, kortgehurkt zaten in den donkersten hoek van den kelder, hij met de gespannen vuisten steunend op den killigen keldervloer. Toen de
Duitschers de deur met geweerkolven stukbeukten en
+deze opeens in morzel openspatte, was hij dwaas wakker geschoten, met een schok door de schouders, en
had hij weer uren gewoeld en gewemeld • als een betooverd mensch.. . .
Het verontrustend nieuws van daags ' te voren
'dwarrelde heel den dag voor zijn oogen. Droomziekelijk en loom ' van hoofd werkte hij en zocht werk uit
den hoek, - prutswerk dat hij anders niet -zag liggen
.omdat het hem kleineerde. om door ' een druk bezig.zijn de vreeswekkende obsessie van het voorplan te verstoren. Hij zweeg alsof hij zijne ziel verzeerde met ,te
spreken. Soms bleef hij stilstaan in 't midden =van den
:

,

,
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-
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veldweg, de vuisten in de heupen = geplant, - p
ndé.
als een geplaagde. Na een tijdje, schuddekopte 1 w j
geerend met zich zelve, en stapte - verder, de noten
rustend op den rug, licht voorovergebogen lijk `a.n een
last waarmeê hij na een verpoozing verder - tobt e.
. De Duitschers, menschendij ken ' doorbrékend . draafden Oost-Vlaanderen uit in de weelderige beeni den van
Veurne-Ambacht. Váór den IJzer stuikten zij.. Bloedigwreed werd er gevochten ; de aanstormende d ómmen
van Duitschers rukten vooruit met den gr-uwbaren grijns
van ruw-beestige roovers die hun :buit half-gewonnen
weten en zich dronken goochelen , aan • den grens van
't geheele. In. de bitterheid van den weerbots brandden
zij van veroveringszucht. Met. immer aanbollendde . golven stegen zij op uit den grond - en stortten; -: stegen
en stortten. 't Was een herbeginnend bonken en -beuken
tegenelkaar -op om elkaar te • breken en door -de bres
weer uit te stroomen over de vlakte, verder... immer
verder. . De kanonnen - bommelden - in een dooreengestrengelden . kadans en vuurden naar een punt, daar
waar ze vochten, of viel daar een moordende maaiende
Oomorraansche regen.
Vrouw Fallieën en kinderen hadden in verbijstering,
kortademend in een dom gebaar de meest nuttelooze
zaken, de eerste onder de hand, in - handdoek en hoeddos geborgen en waren als ter dood - bedreigden, -hijgend, mankend door de mulzandige velden, naar de
groote - baan gevlucht en verder naar kennissen te Loo.
Boer Fallieën had het hun in 't eerst bits verweten :
ze mochten niet vluchten van hun - goed, . dat was het
laatste omdat het in zijn oogen het lafste wasr Maar
zijn vrouw rilde heeler dagen als een riet, zag niets
dan de dreigende dood ; liep deur in, deur uit, de kinders achter en voor haar, zwijgend en dwaas uitziende
als zinneloozen. 's Avonds verviel de vrouw in een kinderachtige benauwdheid en bij elk ' schraal, .kanonschot
verschrok zij heftig-opgeschud, verzuchtte en luisterde
scherper toe. ' Zij durfde niet slapen. gaan ; zoolang
moeder 'opbleef, bleven - de kinderen bij haar. Dan
smeekte zij als om een genade aan heur man om verderop te vertrekken, bracht bewijs op bewijs aan op den
toon van een laag klaaglied, trachtte teederlijk het diep
verholen liggend hart van Jeroom ' aan te raken als
met een minnelijke streeling om het -over te halen ; maar
na- heur stotterende bede bleef het een stonde . stil in
-
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huis., -- bang wachtend, tot Fallieën ze kortaf doorkapté
-- « Ik- ga nooit van hier, ik !.... nooit..... neê
• .
.
nooit!.... »
Na drie dagen stil weenen had de boer erin ' toe*-.
gestemd .:
..
« Vertrekt gijlie dan maar, belachelijke men-.
schen,:.. kindergédoe !... ik ! ..ik . ga - nooit, dat staat
eikevast' ! ... »
Zoo .:waren ze dan vertrokken, nietigheden meégrijpend, met droevig verstorven. aangezichten, die ne=
derig . bedrukt naar den grond tuurden . als waren • zij
op een brutale wijze doorgezonden. .
Een vuurheete wrok vonkte in 't gemoed* van den
geldkoning. Op zijn vette velden, --- zijn droomen,
langs de - I jzerboorden; die jaarlijks zoóveel . geld. en
zweet kostten, op zijn hooggrazige beemden, vochten de
Duitschers en de Belgen. Al zijn. gronden doorploegd en doorput van obussen. De Duitschers schoten om en
rond zijn hoeve dat de ruiten kwetterden en de deuren
flapten. Dan daverde hij op de beenen van ontwortelde
woede en hij had 't . willen uitwerpen, razend door den
hemel rollend boven de hoofden der Duitschers, als een
donder. Met wrange verachting stiet hij - alle vrees uit
zijn . hart en wilde stoer staan zelfs tegenover het meest
schrikwekkend gevaar, omdat hij zijn kop niet wilde
bukken voor niemand. Hij bleef op zijn hofsteê omdat
het de zijne was, hij zou het durven táonen aan. vriend
en vijand, hij wilde het toonen en . záu het ; hli was
daar heer en meester, hij alleen ; deze. afstaan, overlaten aan heur lot, ware zijn dood. En slenterend lijk
half-sluimerend, wandelde de boer dagelijks rond de
hoeve en telde telkens. al 't gerief en alaam, en keurde
het, keerend en draaiend, omdat hij het meer beminde
nu. Lang vertoefde hij in den stal, en stond voor elke
koe die hij ondervroeg, gestoord nu en dan door het. reu=
telen van de zware ketens, hetgeen hem nu zoo . koud
akelig in de ziel tastte.
En ten slotte, bij 't uitgaan, als - hij overpeinsde
dat hij alleen, met de matige hulp van een boerenknecht
uit de dichtste hofsteê, — - die hij moest verlokken -met
een stuiver meer, voor de heele doening stond,- .hij
dé machtbewuste heereboer,« dan prangde het -hem . in
de -keel, en zijn vluchtende vrouw en kinders .verschenen
als laffe schepselen die hem onbarmhartig verlaten hadden in zijn lot. Dan wilde hij zich zelf - _toesnauwen ;
-

-

-

-

.

-

-

-

-

DUUR GEBOET

$30

hij zelf ook was een lamzak die zich liet . vertroetelen
door fleemende vrouwenpraat. Hij had moeten . « neen »
schudden, éénmaal kort « neen » en daarmeê uit. Zij
zouden gebleven zijn tot. hij, hij zelf hen gebieden zou
weg te trekken, en dat zou hij nooit. Nu was 't gebeurd. En Fallieën wrong de ballen van zijn. vuisten
dat ze. de vingers pletterden ; hij voelde een droef-zware
moedeloosheid over die houding, over die zwakte, daar
het nu gebeurd was en hij het berouw -niet kon ontwringen aan zijn gewond hart, waar 't verwijt over
zijn gedrag, onwrikbaar vastlag als_ een steen. Trotsch
besloot hij nog eens dat ze zouden weerkeeren. Hij
dacht zijn schatten onderboord en verbeurd, 'hij zag
zijn kasteelhoeve overrompeld en hij zelf aan de deur
geschopt met een hoeksch gebaar, hij die nooit bukte.
Dat bracht hem het bloed in één gulp naar het hoofd
en 't hamerde in zijn hersens : zij zouden weerkeeren.

De Overrompeling.

In een voormiddag stiet een _ geneesheer de deur
van de voorkamer open, floot fijntjes,. riep op boer en
boerin en zijn stem holde dobberend op de ijle huislucht als in een grafkelder. Vrijpostig stapte hij binnen,
ontbood de brankardiers ; ze trokken te zamen de ronde
tafel bobbelend over den vloer. tegen den muur en het
-werd een ruim-open plek in 't midden van de kamer.
De medecijnen-zak werd ontknoopt, de banden in blanke hoopkens - opgetast, en alles . -in orde gebracht om
de gekwetsten te ontvangen. Een korten* bonk als van
een stok op de deur.
--- « Draait ! draait links ! ... links.'.. »
-- « Hef op nu. ...hooger nog... »
--- « Opgepast voor uw handen ! »
— « Vooruit nu... zachtjes... laat wat zakken... »
En nijdig bijtend op de tanden, rood-opgezwollen
van aangezicht, met blinkende pogen waarboven in de
wenkbrauwen zweetperels pinkten, torschten de brankardiers de logge berrie door de ' deur.
— « Leg neêr,... gelijk » --- lispelde de geneesheer
en sloeg lichtjes de hand op en neer alsof hij stilte.
vroeg..
e in bewuste voorzichtigheid
Een brankardiér rold
-

-

.-

-

-
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het deken weg vanaf den gekwetste die wemelde met
het doodsche hoofd waarop de ongeschoren baard zwarter geverfd lag ; hij ondervroeg met glazige oogen dén
dokter die neêrknielde en de bloeddoordropen broek lossneed om de verbrijzelde knie.
— « Ai. .. Uái ! zuchtte de groote jongen,
snokte de oogen toe, duwde zijn.. hoofd achterwaarts,
de oogen nog meer toepressend ; zijn borst boog opwaarts. De bloedstorting spoot omhoog door de ontspannen ader in een robijnrooden draad. Het bloed
dreef " in traag aandikkende vaart over den vloer, rooder
dan 't rood van de tegels. Met bespikkelde handen verbond de dokter weer de wonde. In de kamer hong
een strenge stilte alsof ze diep in de eenzaamheid lag.
. De . brankardiers werkten zonder een woord, ze verstonden - malkander in de stilte. Een lauwe bloedreuk
verflauwde de kamerlucht.
Een tweede werd binnengedragen.. Boer Fallieën
draaide om den hoek van de schuur, en, wat ! ... als
een paal met peilende oogen bleef hij stilstaan ; er
stak storm op in zijne ziel-. Een oogenblik ontsnapte hem
de heele wereld alsof er en doek viel over hem en alles.
Toen met een overhaasten stap haalde . hij den troep in
en . volgde, procedeerend in zich zelf ; 'zijn handen in
opgejaagdheid bengelden van korte gebaren • aan zijn
polsen als verlamd, terwijl hij - in kramp met de vingers
speelde ; soms sloeg hij links met den voet lijk iemand.
met een onvaste heup. Hij was :beslist... hij zou 't -hun
zeggen... met één woord... en voor altijd. En frank
stapte. hij meê de kamer binnen en * sloot ze niet. Op
afstand staarde hij op den dichten troep van buigende,
kruipende en knielende brankardiers op de berrie ; één
van hen hield teerhandig een drinktas aan de srnak.
kende lippen van den lijder, en de aalmoezenier zat
het dichtst bij hem koesterend één van, de witgele, langgevingerde handen in de zijne als een. grootere broeder
die veel bemint. .
Fallieën stond daar als- een standbeeld dat verwilderd-strak op éénzelfde punt schouwt. Geen spier
verroerde -hij, alles lag te zeer gespannen in hem. Opeens draaide hij zich dwaas-beslist om en zonder groet
of teeken was hij weg. Hij strompelbeende over 't neêrhof naar de achterschuur ; hij kropte- het niet meer,
kon hij maar weenen, en hij kon niet. Zijn schup stond
daar nog tegen de schuurdeur, hij omklauwde ze, hief
.

.
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ze als een zwaar gewicht omhoog en plofte ze in de
aarde dat de steel trilde. Zijn toorn zat te gezwollen,
kon hij maar weenen en hij kon niet. Het vroeger gevreesd. gedacht van de overrompeling, dat hem een
oogenblik had ijskoud geslagen, zag hij aan 't verwezentlijken. Hij . daverde op de 'voeten ; nu had hij
de zekerheid gezien en al zijn gruwbare gedachten die
in hem voor eenigén tijd als opgeschrikte schimmen
voor dengeest zwirrelden, zouden ook uitvallen, en
ten laatste zou hij als slot van alles zelf worden heengeschopt. Zijn bittere mond verbreedde terwijl hij de
lippen toepreste. Zijn oogen begluurden strak den grond
als peilden zij nieuwe diepten.
« Neen, dat nooit ! ... mijn hoeve is de mijne en
blijft de mijne. Zij vallen binnen als thuis, zonder iets
te vragen,... nog wel in mijn beste kamer ; ... ze zullen
met dezelfde maat genieten worden... ; buiten moeten
ze, buiten... ik alleen ben hier de 'meester en niemand
mag hierbinnen als ik het niet begeer... Ja, ja, ze moeten buiten... dat ze op een ander den vloer schuren
met bloed ! ... »
Enweer staroogde hij, vier stappen verder stilstaande, naar den grauwen grond van 't gaanpad. Het
zielsingrijpend tafereel zag hij weer : een struische jongen, doodskleurig, met donkere oogen die moe-droevig
glommen als uitgaande sterren ; de aalmoezenier rechts,
de krijgsdokter links nevens hem geknield,daarrond de
broederlijk-bekommerde brankardiers ; hij rook dien
flauwen bloedreuk die een mensch misselijk brengt.
Over heel het tafereel zweefde iets geheimzinnigs, als
de 'vage oplossing van een droeve vraag, of -het eerste
teeken van den dood in -aantocht. En opnieuw stapte
hij in den geest achter die tweede berrie en zag de bloeddruppels weer die uit de open wonde voor zijn voeten
neervielen als zoovele blaadjes van een uitgerafelde roos.
En Falieën's gemoed rimpelde onder. een gruw. Maar
zijn woorden. intrekken, neen dat nooit. Toch dierf hij
niet meer botslaande uitvliegen tegen hen allen, omdat
zij allen. zoo'n onverdeelbaar geheel vormden. En toch
moesten zij zóó zijn hoeve niet binnenvallen alsof ze
hun behoorde. Ja... 't was niet heel • hun schuld, de
oorlog was de oorzaak,... maar waarom dien oorlog ?
« De menschen zijn stapelgek... stapelgek ! »
-- knorde hij -- « is dat beschaving ? dat ze zich eerst
beschaven !... en waarom dien oorlog, ja, waarom?
-
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zal 't beter gaan na den oorlog ?... Stapelgek zijn - de
menschen ; ... dat houd ik staan tegen alleman !. . . waarom lieten ze niet ieder waar hij was, hij was er goéd,
ik en een ander ; zij vroegen geen -oorlog, ik noch een
.ander ;. - . als die • Keizer spreekt, springt - de wereld
overeind. '.. wat is me dat nu !. . . ze moesten hem vermorzelen,.... wat zou ik meêhelpen !.... vermorzelen
moesten ze dien Keizer !... Ze moesten 't volk meester
laten met hem, zooals hij . meesterde met het volk,...
en toch wordt er geoorloogd ! Hoort maar ! ... Ja, stapelgek... alle ménschen ! waren ze allen als ik ben..
als ik!...»
En Fallieën wenschte het zoo hevig dat hij weg
en weer wandelde van ongeduld.
•.
-- « Ik begrijp de menschen niet,:.. ik kan ze
niet begrijpen ! ... »
Een stap verder zei hij - 't boud tot zich zelven
« En 'k wil ze niet meer begrijpen ! »
Weer aanschouwde hij -in zijn gemartelde verbeelding het zielklemmend tafereel van den stervenden sol-j
laat in zijne kamer ; het verscheen hem opeens voor de
oogen als een verrassing. Geheel kon hij zijn hart niet
neerleggen, hij kon niet als . kon hij zich niet heelemaal
.krommen met de beste moeite. .
Hij als de machtigste boer van Veurne-Ambacht,
.in -zijn koppig koningschap, stond nu machteloos als
:een onnoozelaar tegen den indringer: Hij stond tegen
-een macht, breedplechtiger dan de zijne, die boven hem
uittroonde. Die oorlog was 't, die .. hem van. uit den
hooge het hart indeukte ; én hij, hij kon hem niet grijpen noch terugslaan. Dat wurgde hem. En heel zijn
wezen verrimpelde van grillige lijnen alsof hij op .een
:bitterzure vrucht zoog.
.

-

-
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IV.
Een poos verlichting.
. De. sluimerende stilte in den dag . viel hem zoo
verlichtend op . als had de oorlog uitgewoed. Hij .waagde
een wandelingsken rond zijn hoeve. Alle tien stappen
lonkte hij bespiedend achterom. of er niemand binnen..spron.g. Toch lag er nu eens een vleiende lach in zijn
•pogen als om zich zelf . te verleiden : de oorlog . zou
veellicht op zijn einde loopen. Hij hoorde. het van
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morgen uit den mond van een korporaal-piot.: die presteerde, en Fallieën had de gamelle van den schamelen
jongen, die een uitgestudeerde scheen, tot bovenvol
boter gepropt. Viel dit uit nu, dan was de schAde zoo
hemeldreigend groot niet. Nu dat de winter kluppelde
op de boomkruinen, nu 't koud weer in aantocht was,
zou hij het koren dorschen in de schuur en stilaan de
boerendoening weer aan 't raderen brengen. Veel zou
hij er niet bij ingeschoten hebben en zijn beste kamer
zou een veelbesproken beroemdheid halen in heel de
streek ; hij alleen zou de • schrikkelijkheid naar bijgewoonde waarheid kunnen beschrijven en al de miseries
verhalen die daar doorstaan waren, door stervende jongens, wier jeugd doodbloedde op een berrie, terwijl zij
hun lamme krachtelooze armen als een gekruiste uitstrekten, 't ivoren hoofd lieten neerglijden op den schouder, en met doffe oogen de dingen begluurden alsof
zij twee werelden zagen dooreenwemelen.
Inderdaad, 't luwde langzaam rond Dixmuide, . de
- witte stad. Langs weerskanten dolven ze holen en slopen als mollen in den grond voor een winterslaap. De
schildwachten alleen luisterden en loeroogden en losten
nu en dan een scherp openspetterend schot. Bij poozen
toch herpakte het vuur en 't vonkte dan op de pasgebouwde loopgrachten van losbrandende obussen en
bommen. 't Duurde nooit dagen lang. Na uren van
woede in 't wild slaande stilden beide als buiten adem.

baarna vertrok een zachtgaande stoet van brankardiers
verdragend de gewonden op de bruine berries waarop
een zwarte gedaante rustte die het witgeel hoofd weg eis
weder schommelde op den rythme van hun stap.
Op een mat-mistigen morgen had de oude knecht,
Polidoor, het gewaagd langs dunne binnenwegeltjes bij
de hoeve te geraken. Met hazenschrik bleef hij hier en
daar luisterend stilstaan, blikte links, rechts en als hij
't bijsterstil vond waagde hij het verder.
Boer Fallieën had hem zien komen in zijn kortademende vrees en hem achter een boom zien schuilen
de handen op de schors gelijk iemand die duizelt. Van
verre reeds baste hij hem toe
« Hewel, ouwe sukkelaar, gij durft gij 1...
« 't Is stille vandaag,... Fallieën, d'er zal nog
nat vallen... », en elk woord wurgde hij uit zijn
ademlooze keel. •
-L . «• Stille ja,... maar 't heeft er altijd zozo stille
--
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nie geweest, en toch ben ik gebleven, geen voet verzet,,,...
gebleven !... Maar gijlie..._ ge hebt me in den steek
gelaten, gij ... ge dacht maar op uwe - oflwe ziel alleen
en liet me achter in den bliksem ! Ja... ja...'ge'hebt
geen - bloed -jongen ; ge _hebt niksmendalle voor me over,
zeg het zoo, of ge moest u schamen en wat anders
.zeggen dan « d'er zal nog nat " vallen » Dat weet ik
:beter dan gij !. . . 'k Moest u aan mijn deur goeien,
volgens recht, maar 'k wil nog eens meer dan rechtveerdig -zijn omdat ik compassie meê u heb ! ... Zijt
ge 't werken nog niet ontwend ? »
-- « Ik kom vanwege uw vrouw en.. kinders,
Fallieën... »
-- « Rap dan terug en zegt da
t ze seffens, seffens
..moeten weêrkomen, dat alles kalm is en heel den boel
verroest en ik nie langer kan waken dag en nacht op
al 't gerief,... wat denken ze wel !... misbruiken doen
.gebieden,..:. allé ! » .
-- « Ja goed », — -knikkebolde de oûwe knecht,
---- « ik zalseffens weêrkeeren en 't heur seffens zeggen.
_Dag Fallieën, - den goeien dag... ik zal 't heur seffens
..gaan zeggen... 't is zoo ! » • . ..
« En achter geen boomen meer blijven staan ! »
--- verweet de boer bijtend achterna„ en • hij grimlachte
van. verachting voor dien ouwen onnoozelaar, die zich
dertig • jaren had scheef gewroet voor eenige stuivers
daags.
Ik heb het nooit geweten », zeurde hij. zich
omdraaiend — « ik heb het nooit geweten,... dat zijn
menschen zonder gedachten, ... dat zou alles in brand
laten ! ... ik heb het nooit geweten ! ..-. Nu zullen ze eindelijk weêrkeeren ;... 't wordt hoog tijd... en ze zullen
.nu nooit meer vertrekken daar sta 'k borg voor. »
Als een droomér slefte hij over 't neerhof naar
:binnen.
. --- « Bezie me dat alles ne keer liggen », =-- bitste
hij met vieshangende lippen, -- « smerig, vol. slijk als
=sloeg de donder binnen !. . . 't Zal moeten beteren, 'k
beloof het ! » -- en hij schopte korzelig met een houten
.been een klont aarde naar buiten. De beelden van het
veldhospitaal verschenen in de verte van . zijn verbeelding. als een late, verkleurde herinnering.
.

-
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v.
Meer vijanden.
't Was weer 't familiéleven en rumoer en -geronk
in huis als van raderwerk. Vrouw Fallieën wasweer-..
gekeerd met de kinderen en . ieder .sloofde • opgeslorpt:
in zijn doening. De oorlog scheen,. uitgebloed en - -zoo
verre lag hij onder hun gedachten. In de- weiden loei-.
den tusschen twee plompe stappen in, de luie..koeien:
en scheerden met raspend-en tongslag « als met een ro-.
zige sikkel het gras af. De dorschmolen -morde in deschuur ; de afroomer ronkte met bijtend schetterende.
tremolo's. De menschen in hun grauwgelapte kleerent
sjorden weg en weer en porden met emmers en alaa-m..
Piotjes sprongen • hupschgezind in en uit, in dehand een veldflesch gevuld met melk . waarvan -eenige.
witte druppels als dikgeronnen perels néerdraaiden..-:
. op een klaren Novemberdag, klaar . van een laat-sten zonnelach, liepen de soldaten . bedrijvig .doende:
om de hoeve als om hunnen thuis. En sommigen molken.
met zwenkende schouders "en een . zwierige hand dei
koeien. .
Zonder omzien, plots-opeens, ontplofte een obus:
dichtbij de hoeve, als een rotsblok die afscheurde en
met een helledaver op de grond bonkte. -Als opgescho.-

ten eenden vlogen ° de piotjes links, rechts, sprongen.
met lange, slaande beenén over grachten en grobbels^.
liepen bollend het veld over, recht naar hun .kantonne-ment. Een tweede obus kwam ronkend aangerold,.
barstte open en spoog als een spotregen aarde en staal
tierend -over de daken. De. derde viel vlak voor de
schuur en al de ruiten ratelden als kleppers en velen
klakten kletterend stuk. Vrouw Fallieën met kinders.
ijlden gebogen naar den kelder en kropen in -den donkersten hoek. dien zij het veiligste dachten. Zij vreesden het gevaar te zien. De boer bleef in de deur staan,
sterk als een stam geworteld in zijn wrok, bleek met_
oogen blinkende van verbittering ; hij beefde waar hij
stond maar beet op de tanden : hij zag alles vergaan,.
maar hij moest het zien vergaan.. Hij wachtte... wacht-

-

te... daar kwam niets meer. . .
— « Kom uit ! » -- schreeuwde hij met een schater
in het donker hol van den kelder, « kom uit, zeg
ik !... d'er is geen gevaar meer ! »
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Eén na één, met een lang gelaat van vrees, klommen Z: langzaam met de', zwaartevracht van hun vrees,
_naar bovenen alsof zij 't onderwege bedachten of ze
't , wagen gingen. Zwijgend , grepen zij het werk weer
aan . dat : daar , -stom ' lag , weggegooid= als vodden. • .
^---: 4: -wel,- wel ! » .— zuchtte. Failieën — : van« wat
1 ijlie benauwd - zijt !•.. . - ik zag wat anders 1! » • . én
met . trótschpaaaiende . zelfvoldaanheid . kloppende' .hij • dèn
wijsvinger op de long. . .
–; .«.'t Was toch dichtbij-, jeroom'... 't huis daverde, . °: beziet de ruiten daar in stukken dp den grond. »
.wederstreefde stillekens zijn vrouw.
. . -- « En :ik beweer en -houd- staan » beet de - boer
-toe, .meet . een . knik daartusschen, -- •« dat hij nie nar
!ons hoeve schoot en daarmeë - uit. ! » •
• .: .
En : weer- langzaam - verliep alles in de' oude vore,
-doch : dé -.boerin • zag er door-ibedrukt uit en kommer
-koortsig ; zij werkte onhandig als op ejaàgd en beur
oogen ;;schouwden dieper dan "- heur-.werk. " Fallie ëri ging
zich . verzekeren over de - schade =in de -schuur: Hij , be-keurdé e van onder naar boven, steen voor steen, en
streng als een bouwmeester. Op eenige meters :van=
-daar : zaten : drie scheimsche piotten . half verborgen in
-een .obusput en dolven hardnekkig, . scheutig verlekkérd
als naar een schat, achter den koperen kop. Een peilde
het donker gat -als een. konijnepijp, met een- langen
wissen - ; stok.
't :. Avondde. 't Huisgezin zat om de' eettafel en
't spek kiste . snirsend in de . pan . en -sprenkelde vetdruppËls .op de kachelplaat.' Iemand tokte kortaf op de
keukendeur.» Een fiinkemansch officier trad -binnen en
zonder ', voorwoord : . -- « Hoor ne keer, man », -=-- knalde 'heet — « van
morgen af geen soldaten meer op 't hof tenzij 's avonds,..
't . draait ' hier soms erger • als , in een danstent,. .'. de
Duitschers zien scherper dan gij. . . en geen maand meer
of hij .schiet uw boel in gruizelementen;... zoo ge nietoppast, ... 't Is • verstaan, hé ?. . . »
j draaide op den voet, doch sloeg nog eens om,
Hi
en spiedde naar de dichtbeloken -vensters. .
-- <c En ge moet die spleten daar, ... daar zie ! ...
beter stoppen... ge -ziet er de maan door ;... van buiten'
mag er niet 't minste licht • gezien worden .... dat trekt
obussen... »
Nu wilde hij voor . goed weg en hij herbegon :
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-- « En gij moet gijlie ook zoo 'nie róndweisterenr
binst den dag,... al dat geloop intrigeert de Duitschers...
ze • zijn ook niet van gisteren !... » •
Al wauwelend wat hij -zelf niet wist snokte hij
de deur toe en zijn stappen dommelden- als slagen door
den. gang. •
Stilte volgde. Ondervragend in onbeholpen vreesachtigheid keek de vrouw heur man onder de oogen..
Falliëën lag geknied onder een gedachte. De kinderen
zagen "nièt op en zwegen.
Die bommen waren wel voor ons », — preutelde de boerin droef bedremmeld.
-- « Och zwijgt !... wie zegt dat ? » — daagde
Fallieën vrank uit.
«-Wel die officier daar... »
« Die weet er niks van ! ... die officieren willen
het hooge woord, ik ken ze beter, ja !... ik zeg en
houd staan dat 'teniet naar 't hof was maar naar piotten
in de wei, en daarmee uit ! Maar van morgen af zoowaar dá'k hier zit, zet er geenen eenen meer nen voet
op mijnen grond... dat wil ik nu ! .»
De vrouw scheen weinig voldaan en nog minder
getroost. In de. taal van Fallieën trilde een spijt door,
en 't lag op zijn wenkbrauwen en boven zijn oogen die
zich dik samenkropten. Heel den avond wroette hij in
zijn verbeelding, eenzelvig zwijgend. Hij sufte in zijn
donkeren hoek achter de stoof en gramstorig als een
diepgéraakte blikte hij - van den éénen hoek naar den
anderen om. verlichting. Hij wist geen blijf met den last
op zijn hart, hij voelde lood. • De vrouw repte van geen
slapen gaan ; zij dutte waar ze zat, aangevochten door
den vaak als een nachtwaakster ; zij ' verafschuwde de
eenzame zolderkamer als een spelonk. Bij elk kanonschot schoot zij op, trok verdwaasde oogen open en
ondervroeg vervaard de ruimte rond haar. Zoo werd
het laat in den nacht, toen zij opwaarts klommen, wankelend van den vaak en 't wee.
-

-

In den voormiddag stapten ' de piotten als ,. oude
klanten naar de hoeve, de ééne om. wat boter, een
andere om een ei, en. allen om een stondeken de killig-heid uit hun ledematen te koesteren rond de gloeiende
klompen van het open haardvuur. Zij zochten door
warmte naar levensopgewektheid,0
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Fallieën stond aan den linkervleugel van den koeistal, m^enéns manhaftig. Een piotje, -- nu en dan floot
hij als één vink, --- kwam afgestrompeld
eld door de malsch-'
aarde velden en zonk door den golvenden grond als
door deeg. Zijn gefluit tergde den b-oer nog scherper,
't was spot voor hem.
.--. « Hela ! . .. terug ! ketterde Fallieën en stak
zijn -arm " als een dreigenden stok in- de hoogte.
De piot stond paf. Wat scheelde er nu ? En verbauweiréerd begaapte« hij den boer van onder tot boven.
.'t Klonk immers als een gendarme-kommándo.
--r; « Ja, terug zeg ik ! ... wat denken ze wel ! ...
geen piotten meer op 't hof !... ge moet maar 's avonds
komen:! »
Dé piot wauwelde eénige woorden van verwondering. Ópeens zag Fallieën om; achter hem kwam een andere • pjót op .'t hof gegaan én met vier schreden schoot
hij er óp af. Met slaande armen beweerde hij dat • 't
liedjern ; uit was met in en uitlodpen, dat de Duitsche rs
.alles -merkten, dat zij de domme schuld waren dat hij
naar de 'hoeve schoot, en dat... en dat ze zich moesten
wegmaken van zijnen grond, op staanden voet, of dat
bij andere maatregelen zou nemen !. . .
De eerste piot, heimelijk in zijn glimlach, waagde
eenige. ' voeten dichter • achter - den rug van den boer,
en de handen weggemoffeld als twee appels in de broek-

-

-

.zakker stond hij 't boerken vierkantig . ongegeneerd
en. met smul op de lippen af te luisteren. Achter hem
kwamen er. andere maatjes aan... Aan den overkant
zag Fallieën er weer anderen opdoemen. 't' Werd een
geduchte samenscholing. Jeroom voelde den weerstand
ringsom versterken en voelde zich langs -alle zijden 'bestokeri: Hij trappelde ter plaatse, draaide als een zotdoende weerhaan en immer riep hij korte, knapperende
woorden die holderdebolder doofrolden in 't sjouwelend
-gezwáns van de soldaten waaronder er eenigen preutsch
en vrijbot tegenpreékten.
« Wat ! vloog er ééne op « wat zegt gij
daar !. uw hof is uw vaderland ! ja,« uw grond is . de
-

grond van 't vaderland en 't vaderland is van alleman ! *»
: • Toen vlamde Fallieën weer op en bonkte opnieuw
:en beweerde, stampte van woede op den grond,- =.dat hij alleen heer en meester was, hij !... Fallieën !...
« Hij t... Hij ! ... » --- jouwde hier en daar een
.
treiterigen mond.
-
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'n Spioen ! » - tergden" anderen met eérr
leuk gelaat. Allen werden gekitteld in 't kabaaltje, t^
was een woelige meeting geworden 'met voor én tegen
en al de soldaten vonden het een lkomische afleiding
en dat op een morgen. 't Werd een werpen • en tegenwerpen, een schelmsch gemommel soms op dè schreeuwerige woorden van den boer ingekaderd in een troep
spotzieke piotten. Zij vonden het . allen eens oprecht •
plezant, zoo prikkelend, - een strammen" pachter in een
gemeende gramschap te hoorgin uitslaan en te groriïbeeren terwijl zij zelf zachtjes bleven : en zich behaagden
in de wilde koortssprongen van • zijn • furiekuren. En
immermeer •smeten ze hem • brandstof toe, hier, daar,
tot ze 't allen in koor 'uitproestten • op een meesterlijke'
mop die den boer vastdraaide in 't* gewérsel van al
zijn woorden. .
Toen sprong Fallieën's vrouw op -den drempel be-.
dutst maar beslist. De stilte viel' als..vanzelf op 't zicht
van dit vrouwmensch ; de kring brokkelde weg ; opeens
was alles uitgebrand. Fallieën'• vrouw greep heur man
bij den arm, leidde hem op naar binnen, terwijl zij in
verlegenheid naar den grond zag en - stillekens maar
verstoord Jeroom bekeef. En de boer liet zich -meéleidën
en hommelde binnensmonds 't vervolg van een reeks
dwaze gedachten. ..
Naeen eindje blikten de piotten nog eens om en
ten in een lach.
scho
-

-

-
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'S Anderendaags als Mietje, één der meisjes, weerkwam met de geroofde eiers als • geschenken in den
voorschoot, zei ze beteuterd tot moeder :
Daar zijn drie kiekens weg ! »
— « Maar kind toch ! » verschrok de vrouw
« hebt ge wel goed geteld ? »
bevestigde het m-eisje
Twee keers te reke »,
en spreidde haar voorschoot open, — « in plaats van
twintig eiers, maar zes meer ;... ze hebben er zeker
geroofd. »
.— « Zeg er toch nooit -iets van aan vader... ge
•
• ..
gaat wat hopren !.»
Ze peinsden een stond, en wisten het wel.
Van dien avond waren de piotten verbitterd op den
boer. Spioen noemden ze "hem. Fallieën's vrouw be-

}
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rouwde de pijnlijke gebeurtenis in zijne plaats; zij leefde
zoo ongelukkig nu óp de hoeve en zij wenschte naar.
de armste woning waar ze zouden veilig zitten en alleen. Moedeloos .afgemat leefde zij als na den,. dood
van _ een lief wezen uit den huize : zij betreurde onbewust haar vroeger geluk. Fallieën was haar dubbel
kruis en klagen baatte niets op zijne. botheid ; en toch
was hij goed, zij wist het alleen. Liever .zweeg - zij' dan
en verzuchtte haar wee. Zij kon niet stilstaan, gedurig
was , zij in de weer, verrichtte niets en droomde waar
zij stond. 't Lag als lood op haar benepen hart dat
de Duitschers de hoeve. *binnenkort zouden beschieten,
zij verwachtte het elk oogenblik en al verweerde zij
zich stug soms om die vreeswekkende gedachte te verstoren, 't bleef onwrikbaar neerliggen als een vlek die
inbrandde. En meer en meer overmachtigde haar de
gedachte om voor goed . de hoeve te verlaten. Zij zou
zich doodkniezen. Zij was besloten, maar durfde niet
beginnen ; haar man stond als een . droeve bedreiging
in den weg. Zoo leed zij overlast. van wee en droeg
het met haar laatste krachten. En als zij ziek van zwartgallige benauwdheid, versuft van zoeken achter een uitkomst en niets •evredigends vond dan wenschte zij
-onbezonnen in haar ziekelijkheid een beschieting om
toch te kunnen vluchten.
.

VI.
Een zware slag.
't Decemberweer beet door de kleêren. Van 's morgens vroeg liep- Fallieën rond met een verachter's tronie.
De ouwe Polidoor - verkruidde beeten ; en bits snauwde
Fallieën hem toe dat hij eerst de verkens moest voeëren.
Zijn grooter oogen bolden op en zijn scherpe kin sprong
nog scherper uit. Mommelend als een tachtiger en. kappend met de tanden onderzocht hij al 't alaam ; hij wilde
het beter . dan best, vandaag.
Vader is zoo slechtgezind vandaag ? >
polsde Mietje benauwelijk aan heur -.moeder.
« Zou hij 't weten van de kiekens ? »
beweerde 't meisje be« 't Is zeker dat !
vreesd-zacht, -- « de piotten hebben gisteren nog: de
koeien afgemolken ! .»
In de staldeur staande grauwde Fallieën voort :
« Kuischen vandaag ! Kuischen dat 't bliksemt!
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die spaden moeten spiegelen .!... wat. ! ; mijn hoeve een
vuile hoeve ! Dien oorlog zal . me nog ruineeren, duvelinge !... » •
Zijn vrouw riep . om 't morgenmaal, spiedde
.p iedde eens
schuins-bang naar den IJzer en slofte weer binnen.
Fallieën sloeg een kruis, scheerde met een snok
van zijn pols zijn slordige klak= als een vod op een
verren stoel. Allen zwegen.. De kinders keken nu en dan.
eens vluchtig op naar hun vád'er, terwijl zij in den boterham beten. Zwijgen was gewonnen ; begonnen ze over
- den oorlog dan legde vader 't zwijgen . op, begonnen
zij met beuzelpraat om de stilte te doen spreken dan
mochten zij van vader weer zwijgen met hun zeever
en gezaag. Zwijgen was gewonnen. .
Na 't eten propte Fallieën een pijp, trok' zich zelve
op als een verstramden ouderling en lei zich in 't neuzelende riet van den leunstoel als een brok misei ie.
Door de opwolkende tabaksdampen heen droomde hij
met denkend hoofd en zijn beenderig hoeksch gelaat
in profiel bezien was de verpersoonlijkte wrok. Vrouw
en kinders waren in de weer rond de tafel. .
Opeens bleven allen plots-paf ' stilstaan als versteenden ; een zware • obus braakte los vlak voor Be
hoeve die schokte als een hok. De ruiten spetterden
stuk en 't geelkrijten kruis spatte met een spotklank
in honderd brijzels op den steenen vloer. Jeroom verschrok onwillens. en tot bewustzijn van 't gebeurde
gloeiden zijn oogen. open. Zijn vrouw hoorde 't hameren
van heur hart ; korthijgend zag zij als een dwaas
mensch voor zich uit als op een draaiend punt, tot ze
plots wegvluchtte, ijlings loopend in een gil, de kinders
bij den arm meêsleurend, naar de kamer waar zij in
't geheim haar pakken had opgevuld. Dicht bij eengesloten slopen zij, eerst langs den muur voortschuivend,
dan met gebukten hals verder door de regen doorzopen
velden. Toen zij honderd meter van de hoeve herademen, plofte de tweede neer als een zee die stormt
verhit van schrik wrongen zij 't hoofd schuin gebogen
naar den grond toe alsof zij gruwden. Na lang tellens
bezagen ze elkander weer met oogen tegen 't veeenen
,aan. Wat waren ze ongelukkig !
« Zie vader daar ! wees Irma.
Fallieën zat achter de schuur verscholen en schouwde. hen na. Zij wenkten op hem, gevieren ; maar hij
-

-

-
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schudde neen en : gebaardé • • dat ' ze •• moesten verder
vluchten.
Die onverwachte donderslag en wegges4e
ngerd
snorrende stukken staal, hadden den boer uit zijn lood
geschokt en verbijsterd alsof er iemand op 't onvóorziens hem bij de keel had vastgeklauwd. Een stond had
hij den duivel gezien en was buiten wete weggestrompeld naar buiten. Daar zat hij nu verkracht als een
zieke achter • de schuur. Hij zag zich zitten en zijn zelftrots wist niet hoe opstaan om zijn kinderachtigheid
goed te maken. Hij wilde zich . zelve uitlachen, maar
hij wist niet eens hoe 't gebeurd was, hij wist niet
hóe"'t mogelijk was geworden. En hij wrong zich op
aan de klink van de schuurdeur. Zijn trots wilde triomferen • en hij stapte zonder omzien vanachter den muur
terug naar de keuken.
Toen kraakte de derde obus open langs den achtergevel van het woonhuis en de stukken pannen rammelden als dikke perels van 't dak ; heele pannen zoefden door de lucht als zwarte raven.
Fallieën staarde met verwilderde puiloogen en hij
voelde zich zonder steun als iemand die gaat vallen ;
voortsukkelend greep hij soms in de ruimte naar een
houvast. Logwaggelend, laaghoemelend met stooten en
schokken was er een vierde. Fallieën verschool zich
dieper in de deur van 't woonhuis, vreesde een allesverzwelgenden val en verdrong zich vaster lijmend tegen den muur. Hij wachtte ademloos. Opeens zonk hij
op de knieën als van een forsigen vuistslag op 't hoofd,
verstopte wringend den kop tusschen de opgestoken
armen, verwachtte den genadeslag terwijl hij duizelend
geschudderd werd door de aardbeving. Het regende van
wegritsende brokken met een scherp treirigéfluit door
de lucht. Een wolk verstikkende poeier dreef het -huis
binnen. Fallieën luisterde half-dronken, brandend in
hoofd er! hersens. In de diepte van zijn ziel drong. er.
iemand pramend aan, hem opduwend, om te vluchten
langs achterweg waar 't nooit iemand zou bemerken. Hij
verweerde zich half cm zich te laten overwinnen ; hij.
wilde weg voordat de vijfde viel. Nu zag hij het eerst
hoe onnoozel hij speelde met de dood. Weer luisterde
hij : niets, 'doodstil... en - hij •erroerde,. zag op. Een
schok zinderde door zijn heele lijf, . hij beefde op de
knieën en ziekelijk-zuchtend, weenend in zijn sukkelende krachten hielp hij zich op van den grond :
,
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- « Brand !... Mijn schuur brandt.! » —gierde hij
en ijlde her en der wiekend • met den armin een pijn-.
lijken zwaai.
.4 Brand !. . . Mijn schuur brandt ! » - slaakte
hij als een klok en liep als een. zinnelooze leelijk. doende.
van 't hof. . . . ..
Door 't groot gat in het dak van dé uiteengeschokkerde schuur slingertongden de Vlammen als gloeiende
striemen. Zij asemden grauwen damp uit.-.De wind' joelde
eronder ; dan stoven ze uiteen zich • piatstrijkend, • om
met meerderen en hooger uitslaande in heftiger durf
weer op te stoeien. 't Werd een toovering van dans.ende
vlam.mentongen. Zij groeiden te zamen tot een: afgrijselijk groote vlam die wijd wapperde als een roode oproervlag. Met een rouw gekrâak .. als een doodskreun
stortte 't dak in, lomp ploffend naar beneden, en nu
werd het een statige vuurbrand. Het kletterde. binnen
als van schermende wapens en men hoorde soms een
doffen drogen roep als van iemand die aan zijn wonde
sterft. . .
Fallieën met een twintigtal soldaten, emmers wiegend in de hand, stormden op 't neêrhof ; ze vernepen
de . oogen van de indringende hitte. .
- « Bluscht !. . . bluscht !. . . al hier ! » - tierde
hij met schreiende keelstem.
Hij zelf liep stramstrompelend water putten
en zwaaide in een boogsche zwiering den witten lap
Water bitsig sissend in de vlammen. .
- « Bluscht !. . . mijn beesten erin... al mijn beesten
!
» .- tierde hij opnieuw, ronddrentelend.
.
De soldaten konden de vlammen niet meester worden, de voormuur moest omver. Met zeven torschten
zij met een stalen « één-twéé » een balk, zwartoud, die
daar jaren langs den vijver vergeten lag, en beuktep.
rammende tegen de muur dat knarste. •
- « Dat nooit !... hoû op !...— » huilde Fallieën
toeloopend.
- « Vernioor de muren niet ! »
Maar zij bonkten voort en de. muur stortte weggetooverd in met dooreenrochelende steenen waaruit
een vuildikke stofwolk opdanste als een ballon. Nu konden ze aan 't werk en 't water stroelde in zilveren strepen. Andere troepkens kwamen aangedraafd en bluschten meê, blazend tegen de schroeiende hitte.
De vlammen vielen na langen strijd. ; de zwart.

.
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doorvreten balken en kepers glommen van • !t aftekende
water. Hier *en daar rookte vonkend nog witverpoeierde
houtskolen. De vloer lag dik bedolven met grijswitte
assche, waarin - steenen, .pannen, verkoolde -houtblokken verward . dóoreengeworpen ondereen lagen als- een
hoop vuilnis.
" De soldaten vertrokken, aaiend 'met de mouw over
hun bezweet= aangezicht. Zij babbelden in fier voldanén
dunk -over hun ." plichtsvervull ing en gebaarden over 't
-rammen' én -'t vechten met dé vlamm.en. •
Nu stond - Fal lieën weer verlaten. alleen op de dood-sche hoeve vóór zijn platgebrande schuur, waarin hier,
-daar, een traag-opdraaiende rookdraad boven een vunzend e hoop assche, verwaaierde in den wind: 't Stonk
er mottig naar verbrand laken ; állés lag zwartgrauw
overrompeld, stukgestuikt en verpoeerd, met een naardroevig uitzicht, waarrond nog de« ;ter dood getroffen
droomgin zwirrelden van hem" aan wien ze toebehoorde.
De boer, droef droomend, glarieoogde naar zijn
schuur waaronder al zijn hoop te pletter lag. De oogen
toewririgend van afschuw rees tergend achter uit zijn
verbeelding de schoone schuur op. : Dan schuddebolde
hij alsof hij weenen wilde in zijn wanhoop. Hij hield
de vuisten op zijn hart, 't zou opspringen in razernij
en nu voorzag hij dat hij zich moest bewaken of dat
-

-
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het 't ergste op hem zou neerslaan: Hij gevoelde zich

geen gezonde . mensch meer ; het tjóekte hoemelend in
zijn verhit -hoofd, zijn 'oorèn -tuitten en dolhoofdig hoorde hij overal in onrustige gejaagdheid water bobbelen;
zijn oogen zagen niet ver meer ; zijn spieren waren
geknakt door krampen en koorts. En over -heel zijn lichaam lag een zwaarte die zijn bewegingen brak.
Zijn geest ook kon niet ver meer- schouwen, zelfs niet
even in de -diepte van zijn eigen lijden. Alles walgde
Item. Niets verlangde hij, niets, dan; zich spierloos verlámd uit te strekken Op 't bed, gereed om te sterven,
op niets meer denkende, alleen maar liggen alsof de
wereld den dag daarop moest vergaan. .
'S Anderendaags bij 't ontwaken wisthij een oogen"blik van niets meer alsof hij uit een andere wereld
thuiskwam, hij draaide verwonderd zijn hoofd naar alle
'hoeken, toen viel het neer als eene die 't opgeeft;
:Fallieën voelde' als een peillood, koud als een ijsblok,
de gedachte langs heel zijne ziel. vallen dat hij nu
dë "ongelukkigste mensch was - van 'het bogenblik.
.

-
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't Spokerige van den vorigeii dag schemerde weer
voor zijn oogen. En zijn hart voelde den haat rechtspringen en teruggesnnokt in zijn gebondenheid ; hij wist
niet hoe zich wreken en hij wou dan zichzelve ver=maledijden.
hij i In den dag, als een verkroppende ..zwijger, werkte.
hij n de schuur ; van tijd tot tijd . dreef hij met 'nen.
vinger=en de hand den kouden druppel van zijn neus.•
Hij krabde en hakte de verpuinde steenen uit de assche,.
schupte ze op een kruiwagen en reed ermeê achterom._
Met scrupuul sorteerde hij de heele steenen van destukken en hoopte ze zorgvuldig op in een hoek. Dik-wijls zat hij te dubben, . keerde en draaide de stukken
steens In de hand, beraadslaagde met zich zelf, betokte
ze met de vuistknoken,..tot hij ze pijnlijk gedwongen
maar met sprekend spijt moest verwerpen. Stukken
steenen van zijn schuur waren hem • nog duurbaar. En
zoo wrocht hij heele dagen als een eenzelvige, een-záme vrek, den rug gekromd, reddend wat hij redden
kon. Zijn oogen zagen vermoeid voor zich uit,. _ moe-gemarteld door het ongeluk dat hij heel den dag als.
een naakt lijk moest aanschouwen. In zijn hart worstelden weeën en hij koesterde de- achterdocht dat hij op.
zijn • laatste levensdagen leunde.
Toen hij de branderig riekende schuur had op-geruimd, de steenen bobbelig van kalk effen gekapt
en op een schoone rij gerangschikt, de koolzwarte, diep
verrimpelde balken bijeengesleurd nevens de muur, be-.
gon Fallieën aan de 'vensterramen van zijn woonhuis.
Van 's morgens vroeg stond hij beverig op een stoel
en hamerde gewetensvol en met een zekeren smaak dief
meet en past en kortkloppend, het grauwgeel kartonpapier voor de opengescheurde vensters. Dit alles deed
hij met innerlijk levende liefde tegen dewelke hij somswoorden sprak, half uitgesproken terwijl hij voortwerk-te ; hij deed dit uit medelijden als .het heelen van een
gewonde beminde. Dag op dag . stond hij hier dan - daar
op zijn stoel ; en toch zag hij er uiterlijk naargeestig
gezind uit ; uit zijn oogen vonkte vermaledijding. Het
léven was voor hem geloopen en 't was alsof de dagen
die hij nu nog doorkroop een bijlap . waren om een.
straf uit te boeten. .
Zoo sukkelde Fallieën voort als . een • kluizenaar. 't
Weder werd .zuur en stuur. Hij bewoonde den kelder
die drèuride bij eiken stap ; een bleeke lap - valsch dag-
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licht teeke de zijn uitloopenden schijn over vloer en
wanden. I een hoek , lag de matras met haar verfomfaaide akens, juist zooals hij ze 's morgens van
.zich had eggegooid. Binst den dag, raapte hij krom,zoekeind n ar den grond takken onder de boomen voor,
zijn stoofk n. Hij at als hij honger kreeg en dacht anders Qn1 een eten. Polidoor bracht hem regelmatig
eer! korf r ntsoen : brood, spek, boter en zijn paksken
tabak. De treek was een woestijn geworden. Van tijd
tot tijd sc eerde er nog een schot langs zijn 'hoeve;
dan kroop hij krom ingaande in _ een schuilhok opgebouwd ac ter den voorgevel, uit stukken steenen, vér-.
koolde bal en, oud ijzer en graszoden. Daar waande
hij zich 1 vensveilig ' en wachtte dom , mijmerend tot
hij lang n ets meer hoorde. Dan verscheen hij weer
:krom uitg ande oogendibberend tegen 't daglicht, ging
dan hij wit niet waar, tot hij zich bedacht. Hij was een
droge dro mer geworden. En toch verpinkte nu en dan
een troost ichtje in 't nachtelijke. van zijn eenzaam en
zonderling bestaan : hij leefde nog op. zijn eigen, was
zijn eigen meester, al wat hij zag in 't rond, 't was
het zijne ; al sjouwde hij zijn leven af in een kelder,
" t was toc zijn kelder, en niemand kon hem daar kwaad.
Hij vleide oms urenlang die vriendelijke gedachte, aan
haar :had ij soms genoeg om al 't andere voor Benige
)ogenblik en te vergeten.
's Av nds, bij 't vakerig licht van de kaars, ijverde
Fallieën a n 't palleeren van zijn kelder. Daar hong
nu al wat hij nog lief had, portretten van vrouw en
:kindérs, g dvruchtige printen rond een kruis ; wat verder op 't og een foto van zijn prachtpaard waarmeê
hij een t eden prijs behaalde te Kortrijk. Al de meubels hadd ' n ze op een zekeren dag op de diepste kar
.geladen e ' achteruit gevoerd bij de vrouw. En eiken
avond vo d hij een stil behagen in 't verplaatsen van
platen en i portretten. Terwijl hij zoo bezig was met
zijn zware handen op de muur las hij doorheen de dingen al de iIwazige herinneringen die errond speelden als
.sprookjes.
-
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VII.
De kwade mare.
Op een sturen achtermiddag zat Fallieën -knokerig
kt op den slootkant, , kappend met een breekijzer
gehur
-
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een gat in. 't openstralend. ijs. Opstaande ontwaarde h.ij
in dé gris gesloten verte twee groot opgeschoten zwarte
schimmen. Dat was aardig. Hij sloeg ze na in hun lan-:
gen mantel " die flapperde onder om hun beenen... Zif
kwamen bij. Gendarmen, dacht hij en schouwde scherper toe. Zouden zij. de schade komen schatten ? Ze
pakten een zijweg die uitgaf na -een draai of twee, drie,.
op. de hoeve. 't Zal toch voor mij zijn, meende Fallieën.
En gejaagd in 't jeuken van de onzekerheid,. greep hij
den emmer op en achterdochtig geplaagd, stommelde
hij' over 't neérhof, zwemmend met den linkerarm in.
de ruimte. . .
Van uit den diepen kelder hoorde hij -hun stappen.
tellen .op 'den hardbevroren grond ; -hij verwachtte. eenroep en daar klonk het :
«Niemand thuis ! »
--- « JaA ! ! » -- riep Fallieën tegen -en manke.
beende naar boven, stiet de deur open, en schouwdede gendarmen vrij frank onder de oogen.
-- « Zijde gij boer Fallieën- ?
vroeg er ééne
van onder zijn zware - snor.
--- « Ik ben de boer van 't hof, ja ! »
en hij reikte= een brief over als
« Hier zie »,
een plakkaat.
morde Fallieën en scheurde
-- « Wat 's dat ! »
den omslag. Zijn oogen verpinkten, krimpend alsof hij
't , niet begreep en las dan teelijk oogend verder.
bromtandde
«- Wat beteekent dat allemaal !
hij bedwelmd als door een brandbrief.
« Dá beteekent », omschreef de zwarte snor,
« met groote hooge woorden dat ge hier weg moet,
..
achteruit. »
«Achter-schrok Fallieën
« Achteruit ! »
uit .!... Wie kan me dat opleggen ?:.. -ik ja... niemand
ander,... en ik blijf ! '»
--- « Ja, bast -nu tot honderd », sloop de andere er
tusschen, --- « wij kunnen het niet gebeteren ; trekt uw
plan!»
.
Met een « goeien dag » vertrokken zij.
Fallieën daalde weer naar onder en zag vuur voor
zijn oogen ; tegen 't laatste zou hij zijn_ laatste krachten
spannen, wat dachten ze wel ! En meer dan ooit voelde.
hij de overtuiging in zich pramen , om vol te houden
en dat ze het om den duur zouden opgeven en hij overwinnen. Hij gekte met die bedreigingen ; wie zou hem:
.

-

,

-

.

-

-

-

.
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bang krijgen voor zoo'n bevelen ?.... wie kon hem van
zijn grond -jagen... wie ? Bangmakerij ! Blazers ! grimde . Fallieën -en sloot zich in den kelder, stompte met
drie vuistbonken de deur vastdicht, om zich nog - inniger
op. zijn eigendom te voelen en -alleen. • • .
. De uren wogen als gewichten: Nu dat hij pas zijn
kelder lijk een oogvleiend verblijf had 'opgefraaid,' alsof
't een uitstraling ware van wat hij lief had, nu zou.
hij . moeten opkramen ! Nooit ! Nog voor geen koning.
Hij was de koning van zijn kelder, maar hij alleen;:
elke steen was van hemen voor hem. •
Fallieën leefde als een levensmoede, gekweld
als hij werd. Hardnekkiger oorgreep hij zijn eigen - ge-.
dachten, hij liet ze niet meer los als een vrek zijn geld.
En gedurig zag hij in den donkeren hoek het uur dat
ze. hem met de overmacht zouden wegleiden ; dan wors-telde hij kromgenekt tegen, ontwrong 'zich aan de pootige, pletterende vuisten der gendarmen, als een reus.
Nooit beminde hij zijn eigendom als op deze oogenblikken ; elke steen die stortte was een stuk afgereten:
van zijn hart. Zijn leven was" nog één gedachte, één
gevoelen : zijn hoeve. Hij wilde zooajs de mensch het
wil die niettegenstaande den ingeschapen weerzin voor
het zien van weeën en doodsakeligheden toch zijn meest
geliefden wil zien sterven.
... En soms woog zijn leven hem te zwaar en zonder
het uit te spreken wenschte hij met haar- te sterven.: ,
-

-

-

-

-

-

-

-

-

VIII.
•- ..
. ..
Duur geboet..
De gendarmen kwamen weer en ditmaal • met een
bondige beslistheid : Fallieën moest er • weg.
Heel 't gebouw was vervallen tot een gapende,
ellendige ruïne.
De eerste wachtmeester stapte - binnen. •
vroeg hij met een' -roepNiemand thuis ?
die rilde door de lucht.
Niets verroerde er op heel de hoeve. En achterdochtig drong de man dieper het huis binnen,... bleef
luisterend staan op 't einde van den .. gang. Hij hoorde
een verdacht gerucht vanuit een. zijdeur met een spleét-"
jen open, trad er naartoe, duwde voorzichtig de deur
op een kier en trok opeens zonder een woord de hand
terug als iemand die zich leelijk bedriegt : in 't midden-

4

«

.

-

-
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van de koude kamer lag Fallieën in kruis op den - vloer,
doodsgeel, met vervaarlijk opengesperde oogen die
spijkervast omhoog staarden ; zijn bovenlijf lag bloot
en vuilrood bespikkeld ; zijn mond stond scheef gewrongen in stuiptrekkende kramp. Hij lag er bevroren
stijf, onverroerbaar vast. Nevens hem zaten zedig geknield op één knie de krijgsdokter, en een aalmoezenier,
dezelfde- die vroegerdagen in deze kamer de eerste gekwetsten hadden verpleegd. De aalmoezenier prevelde
zonder opzien in zijn dun gebedenboekje...
Eenige dagen nadien stond daar een zwarthouten
kruis op een zandheuveltje, rood afgeperkt met stukken
pannen, achter de hoeve. De piotten die er 'toevallig
voorbijmoesten bleven nieuwsgierig verwonderd staan
en lazen 'de witte letters
-

R.

I.

P.

Hier ligt begraven op zijn hoeve « De Drie Linden »
JEROOM FALLIÉEN
door een obusscherf getroffen op zijn grond
den 2 Februari 1915.
Stilaan verbrokkelden de muren. Dé soldaten » braken ze neer om verslijkte wegen óp te vullen. ; ze roofden met rukken het deerlijk geraamte van het neergeschoten dak om brandhout, en de 'vensterluiken en deuren om beschuttingsmateriaal in de loopgrachten.
Dikwijls nog donderde de vijand op de ruïne;
zij bleek in zijn oogen een raadselachtig nest van onraad dat moest uitgebrand, en daarom stookte hij soms
een verwoede strijd van staal tegen steen.
Na twee jaren tiert er langstelig gras in wilde
weelderigheid over de stompe muren en hoopen steens.
Uit de verte schijnt zij een groenbewassen heuvel als
een groote , graftombe met een kruis geteekend aan haar
voet.
1

Oostkerke-Diksmuide. 1917.
LOD. VAN EYCK.

AI HIILLEUS

En langs den oever van de groene zee,
waar zij heer golven vóór zijn voeten brak
en met haar duizendvoude stemmen sprak
die . tot hem ruischten als een moederbeé,
-

-

daar doolde zwijgend henen tree vóór treê
Akhilleus, en zijn oogen staarden, strak
van in hem woedend en -onpeilbaar wee,
onstuimig als het deinend watervlak._
Zie 1 ginder aan de weifelende kimme,
waar Helios zijn vierspan dalen liet
en nog wat purper • op de baren, vliet,
verrijst uit avondschemering en - mist,
met mantel van smaragd en amethyst,
der lieve moeder aangebeden schimme.
CL. VAN DER STRAETEN,.

JEPHTA

Aan Dr. De Gruyter.
,

Laat rinkélen uw beltrom, Jephta's kind,
en stóei al zingend met uw maagdenreien
langs wijngerd, heuveltoppen en valleien
uw vader te gemoet, die Iphis mint.

Ginds in de verte, waar het wóud be'int,
komt aangerold, inet".hórens' en schalmeien,
de ontzachelijke drom die, "dicht van rijen,
de stof doet. stuiven als een wervelwind...
Hoe komt het dat, gehelmd, geharrenast,
't gelaat verbruind • van heetén óorlogswadem,
de krijgsman door uw aanblik hier verrast,
opeens verbleekt, 'en hijgt, èn snakt naar adem,
-

en plots zijn' koningsmantel, rood gekleurd
van 's vijands bloed, wanhopig stukkescheurt ?...
CL. VAN DER STRAETEN.

DE VOLKSTAAL WMRGENOMEN tIt DE
BRONNEN DER PLAATSELIJKE GESCHIEDENIS.
Het instudeeren der plaatselijke geschiedenis ' beantwoordt aan eene ware noodzakelijkheid. Onder geschiedkundig, philologisch en ethnografisch oogpunt is
die studie van 't allergrootste belang. - vooral nu
de officieele. bestuurstaal zoówel voor . Staat, Provincie
als Gemeente dient vastgesteld te worden, moet men
ook weten welke, in den loop der eeuwen, de wettelijke
en gebruikelijke taal geweest is. . ,
Kan men zulks nog vaststellen ?
Ja ! door het instudeeren van de bronnen der plaat..
selijke geschiedenis.
Als bronnen der plaatselijke .geschiedenis . moeten
.
eerst in aanmerking komen* :
de archieven der schepenbanken (gicht- en rolleregisters),
de archieven der leenhoven, der laat- en
hoven,
de archieven der gemeente, kerk en armen. .
. Die archieven, bij uitzondering van de laatsten, bevinden zich doorgaans op 't . Staatsarchief in elke provincie alwaar zij geraadpleegd kunnen worden. De archieven van gemeente, kerk en - armen worden ter plaatse bewaard. Onnoodig :te wijzen op de buitengewone
belangrijkheid der archieven der Schepenbanken die
eene verzameling uitmaken van alle geregistreerde burgerlijke en rechterlijke akten gedurende verscheidene
eeuwen.
-

De gemeentearchieven leveren ook 't grootste belang op voor de studie welke wij . beóogen.
Men treft er aan : ordonnantiën- en recesboeken,
besluiten van 't magistraat, keurboeken, suppliekboeken, rolleregisters -der burgemeesters, verordeningen
der gilden en ambachten, belastingsboeken, rekeningen
van inkomsten en uitgaven, enz.
Op vele plaatsen bevinden zich daarenboven rijke
kerkelijke archieven :
pastoraalregisters .: doop-, trouw- en sterfregisters die, in 't latijn opgesteld, niet van belang ontbloot
-

•
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.zijn, al ware '.t slechts om de toenmalige familienamen
te doen kennen ;
,.
cartularia of charterboeken waarin • geboekt _ worden de oorkonden van stichtingen, begiftigingen, hegevingen van kerken, verheffingen, aankoopes, verkoopen, ruilingen van vaste goederen, cijnsen, renten,
erfpachten, overeenkomsten, processen ; .
stokboeken of stipaalregisters, die de aanduiding en
beschrijving bevatten van alle goederen, met de reingenooten, de plaatsbepaling en de lasten, alle erf- en
,.cijnsrechten met den naam der schuldenaars en de
.aanwijzing der panden ;
manuaalregisters der pastoors waarin veel. testamenten voorkomen daar waar de pastoors tevens 't no
tarieel ambt bekleedden ;
registers der ontvangsten ; deze. geven de voorwaarden en prijs van de verpachtingen, de namen der
`huurders, de waarde der renten, enz. ;
de kerkrekeningen ; de rekeningen dér H. Geest...
tafel of armbureel, enz.
Opdat die bronnen nuttig - zouden geraadpleegd
worden is 't noodig den volledigen. inventaris uit te geven
van alle openbare en kerkelijke archieven, zooals wij
gedaan hebben -voor gansch een kanton (1). •
-

.

-

-

Naast de geschiedkundige bronnen komen in aan.merking monumentale opschriften op kunstvoorwerpen
en gedenkstukken van allen aard : schilderijen, getidenkplaten van gilden, doopvonten, klokken, gr-af:steenen, enz.
Onnoodig de belangrijkheid te doen uitschijnen
van vlaamsche opschriften zooals b. v. op de koperen
doopvonten van St. Michiel . te Leuven (1473) en van
.Rotselaer (1508) ;
op Sacramentstorens als te Glabbeek in - Brabant
-

.(1555) ;

op geschilderde paneelen zonder tal;
(1) Kanton Tongeren door E. H. Paquay : Stadsarchief van
Tongeren. Bulletin de la Société scienti f ique et littéraire du.
Limbourg, t. XXX (1912) bi. 21-132 ; Kerkelijk archief van
"Tongeren, BSSLL. t XXVII (1.909) bi.. 192-289 ; Gemeentelijk en
kerkelijk archief van 't Kanton. BSSLL t XXXII (1914) 135-230.
Archief van Hospitaal ' en Armbureel. *BSSLL t. XXXIII (1915)
89-150 cf. Paquay . Les sources de I'histoire locale dans le Lim•
.
t XV I 5-114.
II
,I ourgg BSSLL bi.
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op klokken eveneens zonder tal ;
op grafsteenen van een ontelbaar getal edellieden
en voorname . personen der hoogere burgerij van af de
XlVe eeuw (2).
Hierin kan 't Oudheidkundig inventaris der kunstvooriverpen van kerken en openbare gebouwen, in elke
provincie uitgegeven door de zorgen . van 't Provinciaal Comiteit der Briefwisselaars der -koninklijke Commissie voor Kunstgebouwen en Natuurschoon, zeer
grooten dienst bewijzen. Stippen wij hier aan dat, , in
Limburg, dit inventaris, van af dit jaar, uitsluitend in
't Vlaamsch (3) zal verschijnen en dat al de opschriften ook der grafsteenen er trouw worden. weêrgegeven (4.
.

Benevens bronnen van geschiedkundigen en monumentalen - aard komen andere bronnen voor van letterkundigen aard.
De volkslitteratuur licht ons in nopens de gésprokene volkstaal in den loop der eeuwen, namelijk:
de uitgegevene of geschrevene kronijken, b.v. de
kronijk der landen van Overmaas (5) ;
de volksvertellingen in de gewestelijke taal (6)
de volksgedichten, die men nog aantreft in heiligenspelen en mysteriespelen ; (7)
de bundels tooneelstukken der rederijkerskamers,
ten deele uitgegeven (8), maken zoóveel bijdragen uit
de vlaamsche volkskunde ten bate.
Dank zij 't instudeeren der geschiedkundige plaatselijke bronnen zal 't mogelijk zijn, voor elke gemeente
of groep van gemeenten, 't plaatsnaamkundig glossarium
op te maken.
(2) PAQUAY. Grafsteenen van Tongeren. BSSLL t XXXIII
bl. 45-87.

(3) Uitgegeven onder de leiding der EE. HH. . Daniëls en
Paquay. Hasselt. Ceysens. 1922. in-8°, 82 bl.
(4)Vlaamsche grafschriften van edellieden treft men aan
te Tongeren (1397), te Genoels Elderen (1458), 's Heeren Elderen (1590). Neerrepen (1568) Vechmael (1636) enz.

(5) Publications dë la Société d'Histoire et d'Archéologie
dans le duché de Limbourg t. VII bl. 1-198 en BSSLL. t XXXIII
bl. 17-44.
(6) AUG. CUPPENS. Twaalf vertelsels op zijn Limburgsch.
Leuven. 1906 ; GROOTAERS. Het Tongersch dialekt, enz.
(7) o. a. het St Evermarusspel te Rutten.
(8) PAQUAY. De Rederijkerskamer « De Witte Lelie. » in
1 Limburgsche Bijdragen » 1906, 173 bi.
-
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Dit moet 't werk zijn van geschiedkundigen en philologen..Nadat de geschiedkundige zorgvuldig en trouw
-naar de oorspronkelijke handschriften eene vergelijkende opgave der plaatsnamen alsook de kritiek der teksten gegeven heeft, . zal de philoloog zijne besluiten
trekken die niets gemeens hebben met dwaze gissingen
en onzinnige afleidingen van zekere liefhebbers van
.toponymie. .
Als model kunnen dienen b. v. in Zuid-Limburg:
-

-

HUYSMANS en CUVELIER : Toponymische studie
de plaatsnamen der gemeente Bilsen (9).
ULRIX en PAQUAY : Glossaire toponymique de la
ville de Topgres et de sa franchise (10).

-

De bronnen der plaatselijke geschiedenis zullen
vervolgens toelaten . vast te stellen - welke, door de
eeuwen heen, de bestuurlijke, rechterlijke en gebruikelijke taal geweest is in de verscheidene graafschappen of
heerlijkheden, bij de leenhoven,: de schepenbanken, de
gemeente- ,kerk- en armbesturen. Die . studie zal tot
uiterst belangrijke bevindingen leiden. Alzoo zal 't blijken b. v. dat 't oud prins-bisdom Luik,, met als hoofd.stad eene waalsche stad, een gansch tweetalig bestuur
-

had ; dat, in de Statenvergadering; de vlaamsche af-

_gevaardigden zich in 't Vlaamsch uitdrukten ; dat de
besluitselen aan de afgevaardigden van den derden
.:Staat steeds in - hunne taal medegedeeld werden ; dat - al
de edicten en verordeningen der prinsbisschoppen ofwel tweetalig. ofwel uitsluitend in de respectievelijke
landstaal opgesteld werden naar gelang der omstanrdigheden.
Tevens zal blijken dat 't oppergerecht van 't graafschap Loon, het hof der. zaal van. Curingen, sinds -1546,
.uitsluitend vlaamsche proceduur volgde;
-dat -de hooge schepenbank 'van Luik altijd, in voldoende getal, vlaamsche - rechters telde
dat, te Borgworm, een tweetalig kreits, al de
gedingen voor de schepenen in de taal van degenen
die terecht stonden afgehandeld:- werden ; ..
dat in 't waalsch stedeken , L.imburg geen beambte

•

,

-

() Gent Siffer. 1897. 31.5 bl. "

(10) BSSLL. t XXV-XXVI 1908 121 bl.
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Bene plaats kon bekomen of hij moest ernstig bewijs
leveren dat hij. beide talen kende, enz.
Zoo redelijk vond men het destijds dat de openbare beambte of rechter de . taal spreké van hët publiek waarmede hij in aanraking kwam.- Nooit zou het
aan de gedachte onzer voorouders gekomen zijn aan
de duizenden Vlamingen van 't kanton Landen geen
enkel vlaamschsprekenden rechter, bij de rechtbank van
eersten aanleg te gunnen (11). Niet alleen was de
vlaamsche - taal de eenige bestuurlijke taal tusschen
-den prins-bisschop en de vláamsche steden maar, van
den tijd af dat. de latijnsclie taal ophield de eenige officieele taal te zijn,. 't is te zeggen van af de XIV@
-eeuw, waren al de oorkonden der Vlaamsche steden
van 't land van Luik en Loon uitsluitend in 't Vlaamsch.
Uitsluitend in 't Vlaamsch waren al de keuren, al de
openbare akten der stadsregeeringen, ambachten en . gil-den van 't Vlaamsch landsgedeelte. Het archief der
-stad Tongeren, dicht bij de taalgrens gelegen, levert
..daarvan een sprekend bewijs (12).
Aldus erkende men in. 't voormalig prinsbisdom
Luik de kultureele tweeheid van 't land en' wist men
het openbaar en bestuurlijk - leven aan dit natuurfeit
taan te passen. Moge onze huidige regeering ook beseffen dat de eenige redding onzer staatkundige' bel•

-

,

,gische eenheid daarin gelegen is.

Niet alleen waren, in 't Vlaamsch landsgedeelte,
. de - stadsregeeringen en openbare besturen uitsluitend
(11) PHOLIEN. Het gebruik der talen in het voormalig
.Prinsbisdom - Luik. Redevoering. -aan 't Vlaamsch Pleitgenootschap . der balie . te Brussel. 2 December 1905. 27 bi. ; DEMARTEAU. Le flamand dans l'ancienne principauté de Liège in. Con. f érences de la Société d'Art et d'Histoire. 68 bi.
(12) Zie : PAQUAY. Uit het Limburgsch gildeleven in
.Limburgsche Bijdragen. 1918-1919 bi. 10-11.
£fr. PAQUAY. Cartularium van Tongeren in BSSLL. t XXIV

72-351 ; t XXV 17-210 en 376-409 ; XXVI .1,61-316 ; XXX 113350 ; XXXI 131--394 ; PIOT. Cartularium van St Truiden 2
boekdeelen in 4° 1870-1874 ; STRAVEN, Jnventaire analitique et
-chronologique des archives de la viile de St Trond, 6 boekdeelen
in-8 ;. vlaamsche charters van 1292, 131.8, .1338, 1366 enz
CRAHAY. Coutumes de St. Trond, Looz et Reckheim. 3
boekdeelen ; ..
..
BLOMMAERT. Gewoonten, vrijheden en privilegiën der stad
St Truiden (XIVe eeuw) in de Uitgaven der Maatschappij der
Vlaamsche Bibliophielen. 2e reeks nar 5 ; STRAVEN. Notice sur
-93 1
Ie Béguinage de St Trond. 1876.
HYS. Hibtoire^ du Bébl. T
,guinage de Tongres. BSSLL. t XV. 1-451.
0
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Vlaamsch, 't, Vlaamsch was ook de gebruikelijke omgangstaal zelfs bij adel en hoogere burgerij zooals ontegensprekelijk blijkt uit menigvuldige protocollen en
private familieboeken (13). Het vraagstuk der maatschappelijke eentaligheid was, te dien tijde, opgelost.
Of de studie der plaatselijke oorkonden soms verrassende uitslagen oplevert behoeft niet betoogd.
Het is een feit dat de taalgrens, in den loop der
eeuwen, eene merkelijke verschuiving ondergaan heeft
en dat het Vlaamsch taalgebied zich. eertijds veel meer
ten zuiden uitstrekte. Om enkel te spreken van Brabant,
Limburg en Luik, hoeveel Vlaamsche gemeenten zijn
er niet, ondanks ons hoog geboortecijfer, door den overwegenden bestuurlijken franschen invloed, voor ons verloren gegaan ? Ik tel er ongeveer. 55 (14). Thans nog
worden - vele Vlaamsche gemeenten zooals Aubel systematisch verfranscht (15). ..
De aandacht wordt tegenwoordig gevestigd op de
zoogezegde aangewonnen kantons, de beruchte « cantons wallons » Eupen en Malmedy. Welnu, Eupen is
doodeenvoudig "een oud Vlaamsch kanton dat eerst stelselmatig verduitsch en nu stelselmatig verfranscht
wordt. De oorkonden der schepenbank Baelen - aan
-

(13) Zie o. a. het familiecartularium der heeren van Bethó
bij Tongeren waar de huwelijksvoorwaarden, .testamenten en
verpachtingen der heeren van Bethó en. Oyenbrugge (1431, 1475,
1508,1528, 1596, 1647 enz) in 't Vlaamsch voorkomen. Zie - verder de « archieven van bijzonderen » op 't Staatsarchief te Hasselt.
(14) Het zijn Nethen, Notenbeek (Notebais) Pieterbeek
(Pietrebais), Oorbeek (Orbais) Opperbeek (Opperbaas), Torenbeek (Thorenbais) Wijver (Wavre), Arken (Archennes), Gasthuis (Gastache) Rosier (Rosières), Op-Heylissen, Neer-Heylissen, Dongelberg, Geldenaken (Jodoigne) St Jans Geest, St Remi
Geest, Sluizen (L'Ecluse), Deurne (Tourinne), Waasmond
-(Wamont) Wals-Houttem (Houtain - l'Evêque), Borgworm
(Waremme), Kruisworm (Corswarem), Bevecom (Beauvechain),
Leijssem (Lincent), Raatshoven (Racourt), Zittaerd-Lummen
(Zetrud-Lumay), Meldert (Maillard), Autgaerden (Autchard),
Guéenhoven (Gossoncourt), Berloo (Berloz), Liek (Oleye),
Nederliek (Granville), Orle (Oreye), Thys; Gerstecoven (Crisnée), Wouteringen (Otrange), Herstappe, Ruckelingen (Roclenge s/ Geer), Bitsingen (Bessenge), Wonck, Ternaaien (Lanaye), Moelingen. (Mouland), Voeren (Foeron), Aubel, Montzen,
Baelen, Limburg (Limbourg) Gulken (Goé), Bilstein (Bilstain),
.
..
Eupen (Néau).
(15) Dr LANGOHR. Taaltoestanden - in de gemeente Aubel
in de Verslagen. en Mededeelingen- der Koninklijke Vlaamsche
Academie. 1914: bi. 98-108. . .
,
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Vesder betreffend de grenzen der grondheerlijkheid van
Gulken (Goé) (1547) en verscheidene overeenkomsten
.betreffend de kerken van Baelen . en ' Eupen (1524) =welke wij, in 1904, als bijvoegsel aan 't Cartularium
van Rolduc uitgaven (16) laten hieromtrent geen twijfel mogelijk.
Dit zijn zooveel punten voor dewelke de studie
•der plaatselijke bronnen onder taalopzicht van 't aller'grootste gewicht. is ; ook hopen wij dat de Vlamingen,
in ruimere mate, de bronnen der plaatselijke geschiedenis zullen benuttigen • ten einde grievende wantoer
•standen op taalgebied te doen ophouden.
,

Neusden (Limburg).

Dr JAN PAQUAY.

(16) Publications de la 'Société historique . et archéotogique.
bi. 46, 53, 75.
-dans le duché de Li bourg 40e année. (1904
.

-

REISINDRUKKEN

't Was half één ongeveer in den namddagtoëwe
naar Lourdes vertrokken met een - trein -van een'.=Vtérton
deed Vlaamsche bedevaarders. Ten dunnen .beljoeve veil
ik hier eenige indrukken en herinneringen aan dI! v lzalige dagen onzer bedevaart- neerpennen.
Na 't kerkelijk reisgebed doorstoomden we de eèlderige landouwen van ,Zuid-Vlaanderen, langs de gulden
Leierivier naar de. Fransche grens toe. 't Was een heerlij k weer en. 'n zachte zomerzon breidde haar mátgouden
lichtgloed uit over 't Vlaamsche. land, dat . in destille
middaguren ontvouwde zijn glooiende schoonheid. Groene heuvelweiden lagen te glinsteren in de blijde zomerwarmte en de veie aarde van 't golvende bouwland adeinde frisch en krachtig leven. Aan den horizont doken nu
en dan stille kerktorens op,' als samengegroeid met de
omgevende natuur.
Medereizigers . praatten luidruchtig over bagage - en
door te smokkelen tabak ; kerels en kerlinnen vooral met
mooie klare . stemmetjes, zongen beurtelings godsdienstige of vlaamsch-vaderlandsche liederen, en il zat suf
te staren op 't * lieve landschap, dat stilaan aan' den gezichteinder wegzonk. We naderden 't walenkwartier en 't
nijverige Noord-Frankrijk. Rook van fabrieken omnevelt
ons, duistere gebouwen verschijnen, waar vl^aamnsche
werklieden lichaam en ziel verbeuren voor -geld .; het
dreunend metaalgeluid van machines davert in ons ooren;
een wereld van kolen en ijzer !
Bezuiden Rijsel,' door Douai, Arras en Albert, sporen we door" onafzienbaar treurige ,vlakten van verwoest
Frankrijk ; puinhoopen, vernieling en . treurnis, riet als in
den westhoek van ons arm, verlaten er! moedwillig vergeten Vlaanderen. Maar plotseling lacht een weeldrig
landschap ons tegen ; de huppelende . bodem der Oisestieek wekt . ons uit onze. zwaarmoedige mijmering van
zooeven en zijn rijke plantengroei golft vrij over heuvelen en dalen, vrij en krachtig en in de 'vol-ontplooide,
rij kstralende schoonheid der dalende avondzon, ggeiijk de
tafereelen-schakeering eener. - Shakespeariiaanscteidsche.
tragedie. 't Oeheele. land is . een opeenvolging. van
--
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vlakten en heerlijke vergezichten, van slingerende valleien en ver-schouwende heuvelen, waar een schat van
struiken en bloemen de parken en tuinen maakt tot éénsmeltende kleurensymfonie, een paradijs van plantenweelde •; alles zonnetintelend als een hymne van liefde. In
mijn. gedachte was het « das Land der Wonne *» waarnaar • Heinrich Heine zoo vurig verlangt • wanneer hij
zingt:
-

-

-

.

Aus alten Mârchen winkt es
Hervor mit weisser Hand,
Da singt es - und da • klingt • es
Von einem Zauberland
Wo bunte Blu-men blühen
Im goldnen Abendlicht,
Und lieblich duftend glühen
Mit zartlichem . Gesicht,
Und. grune Bâume singen
Uralte Melodei'n,
Die Lufte heim.lich klingen .
Und Vogel schmettern drein.

• .. . .

Dat is de beschrijving, die de duitsche Adichter, zonder• het te weten of te willen, geeft van de streek van
Clermont, Chantilly, waar Condé zijn rustplaats koos,
van Creil en heel het Ile`de-France.
't Was avond reeds en pikdonker als we in de grootti
lichtstad Parijs aanstoomden en waarvan we eigenlijk
niets zagen dan 't weerkaatsen des tallooze lichten in de
kronkelende Seine. Na -een eindeloos rijden door tunnels
en stations landden we in 't Austerlitz-station aan ; dan
weerom verder door de vlakten van Beauce, door Orleans, langs de Loire door Blois en Tours, door' Poitiers,
Angoulènie en Libourne. Een slaaplooze, vervelende
nacht
Bij 't eerste morgenschemeren waren we in de wijngaarden. van Bordeaux. Een lichte nevel zweefde over
'dit streng-regelmatig als naar bepaalde wetten en schema's geordende land. De fluweelachtige wijnstokken zoo
besnoeid en bedwongen geleid in bepaalde richtingen.,
hebben iets overdeftigs dat eenigszins aan stijfheid
grenst. . .
Nog heel vroeg in den morgen voeren we over de
boogvormige haven der Gironde te Bordeaux -;- we benuttigen het .halfuurtje stilstand om in 't station een morgenluchtje te scheppen en ons toilet wat op te frisschen ;
..

.
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en dan verder pijlsnel door « les Landes » de eenzame en
uitgestrekte landen van Wasconiën en hun wijde, einde.
boze .sparrewouden tot Morceux en Dax.
in regelmatigen rammel vloog de sneltrein langs de
heuvelen der lage Pyreneeën tot het stadje Pau, dat zijn
huizen slingert langs de helling der heuvelklingen, waar
de Gave neerstort met zingend geruisch van de
brruine-grijze rotsen ; waar de heele vallei door, pijnboschjes en beemden, witte huisjes en lage hutten, . oude
kerken en eenzame kasteelen op de heuvelruggen zich
spiegelen in het doorschijnend blauw der bruisende bergstroompjes.

Lourdes.

't Landschap rijst hoe langer hoe hooger we naderen de hooge Pyreneeën en Lourdes. 't. Is in den namiddag reeds en in de verte schittert 't zonnelicht op de
besneeuwde bergtoppen, ,die hoog aan den horizont het
landschap omlijsten. Als witte marmerbeelden teekenen
de roodgetinte heiglinsterende bergkruinen tegen de
blauwe lucht af. Ons hart klopt van aandoening vóór dit
machtig natuurschoon, we bidden en zingen den Schepper ter eere.
In den lichtblauwen dampkring die tusschen de
bergen hangt, komt schemerachtig Lourdes te voorschijn.
Zooals het daar ligt in de enge vallei, • nal w omkneld
tusschen de bergen gelijkt het een schitterende perel tusschen haar schelpen gevat. De witte silhouetten van de
torens der basilica rijzen hoog op als om ons mee^ te rukken tot een verheven « Magnificat anima mea Dominum » ; zij spitsen op boven het grauw huizengewemel
in het diepe dal, boven het klimmend huizenpanorama
kleurig tegen de bergen afgeteekend.
;

Blank en rank rijst gij voor de oogen
Teekenend af in 't hel 'azuur,
Hijgend naar de hemelbogen•
Naar het God'lijk liefdevuur.
Wees gegroet, o blanke toren,
Beeld der Onbevlekte Maagd
Onder al, van God vèrkoren,
Gij uw blanke reinheid draagt.

Wonder ' heiligdom van Lourdes 1 "Statig rijst 'ge
daar op de Mássabiellèrots als een eeuwig gedenkstuk
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*door al de volkeren der wereld opgericht ter eere* van de
Onbevlekte Maagd ! Een driedubbele kerk, die' trapsgewijze de rots bestijgt : eerst de Rozenkranskerk aan den
voet der Rots ; dan de Crypte, waterpaslijnig in de Rots
-gegraven omtrent middenhoogte, en eindelijk op de hoogste kruin, de Basilica of hoofdkerk. Daarnevens vloeit de
heerlijke blauwgroene Gave, waarlangs het wonderkind
Bernadette hout rapen ging toen 0. L. V. haar voor het
eerst verscheen. Ontelbare menigten verdringen zich daar
vv áór de "rots der. Verschijningen, biddend en knielend,
zingend of weenend om aan hun Hemelmoeder hun nood
te klagen, om heul en troost bij haar te zoeken. Van uit
hare nis schijnt de Moeder-maagd haar klagende en bid•-dende kinderen minzaam te aanschouwen en schijnt ieder
aan te spreken in de stilte van hare bovenaardsche gepeinzen die op haar voorhoofd stralen. Gezangen van
.smeeking om hulp, gezangen van ho $p en liefde stijgen
als wierook voor haar op en weerklinken tusschen de
bergen, en de Gavestroom achter ons ruischt mee in
'eeuwigen zang en mengt zijn ononderbroken lied met het
onze en roept : « Wees Gegroet Maria ! »
Alles stemt hier tot bidden, de heiligheid der stille
-rots en de grootschheid der omringende, geweldig-schoo..
-ne natuur ! Wie niet bidden kan, leert het hier ! wie" .niet
-

-

-

,

-

-

-

gelooven noch hopen kan, doet het hier ! naar het voor-"

beeld der diepgeloovige bedevaarders.
Wat zalige uren hebben we daar beleefd in stilvroom gebed, diepe overweging en bewondering. •
Pic du Ier. .
In Lourdes zelf is men gauw; uitgekeken, 't is alles
"hotel of bazar, doorgaans beide tegelijk. Andere winkels
dan van religieuze voorwerpen en snuisterijen ziet 'men
er niet. De straten zijn bitter slecht, ongeplaveid, in "de
zomerdagen buitengewoon stoffig en als het regent loopt
men er door den modder. Wil men wat genieten dan doet
men best de stad te verlaten. Men kan' een paar uur zeer
.aangenaam besteden door den Pic du Jer, in` de nabijheid der stad te bestijgen. Deze bergkegel is ongeveer
1000 meter boven den zeespiegel en men bereikt den top
in een kwartier tijds, door middel van een kabelspoor of
'haaktreintje.
Boven gekomen heeft men een heerlijk gezicht uren
ver in 't ronde over 't berglandschap. Beneden ligt Lour-des, juist aan den voet van " het hooggebergte der Pyre.neen. Aan alle zijden groenen rondom de stad de bergen
-

.

.
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omhoog, uit -het dal stijgen ook, voaral langs den westen noordrand de huizenrijen tegen de glooiingen van de
bergketen. Op een noordelijke hoogte domineert de oude
-citadel als - een schim uit de feodale middeleeuwen ; de
witte gevels der huizen steken vreemd af tegen het donkere - houtgewas der omliggende bergen. Tusschen. de
huizenblokken heen kronkelt schitterend de groene Gave--stroom door het dal en vervoegt verder in de schoone
vallei van Argelès, te Pierrefite, de Gave van Cauterets en:
Lac de Gaube. Roodgetint van de zonne glinstert tusschen groene bolheuvelen het meer van Lourdes. Tegen
de hooge terrassén op de groene beemden der hellingen„
hangen, bleekrosse koeien en witteschapen te grazen,
.zoo gerust langs bruisende watervallen alsof ze " op stal
stonden en de -herder zingt er onbevreesd zijn lied datdoor de echos der bergen tienvoudig weerkaatst wordt,
of speelt onbekommerd zijne schalmei in - de heldere en
fijne berglucht. In de verte liggen Pau en Tarbes, de
bisschopsstad en in de nabijheid, de sneeuwtoppen der
Pyreneeën, die immer naar den horizont uitdeinen tot
den Marboré en de Vignemale.
Gavarnie-Le Marboré.
Het is een goede maatregel van het bestuur der bedevaart om een dag aan te geven dien de pelgrims, als
ze lust hebben, kunnen besteden aan een uitstapje in de
schoone omgeving van Lourdes.
Om negen uur vertrokken we per auto naar Gavarnie en in een ommezien waren we in 't hartje van 't Pyreneeënlandschap. De schoonheid hiervan te schilderen
gaat boven mijn krachten ! Mijn pen zou zich gewillig
genoeg betoonen, maar de woorden ontbreken . me om
ook maar een flauw denkbeeld bij te brengen van het
schoone, het grootsche van het landschap. Ik weet niet
wat me meest trof, de trotsche hooge .rotsmassa's der
Pyreneeën, waar nevelen om waarden die stilaan langs
de bergruggen optrokken, en waar dan de zon op straalde in schitterende kleurenpracht ,of de onbeschrijfelijk
mooie, woeste en onstuimige Gave.
Men kan zich aan die Gave niet zat kijken ! Van
L *ordes tot aan Gavarnie toe is de Gave één ononderbroken complex van woelende,bruisende,schuimende watervallen. Met geweldige kracht wordt het water opge,

-

zweept langs en over rotsblokken heen, die hier en daar

de afmeting van een fatsoenlijk groot huis. hebben. Dat
klotst en klatert, dat schiet vooruit met : duizelige snel-
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leid, dat dringt zich met reuzenkracht ' door nauwe . rotspleten, bergen van schuim vormend, telkens anders -vaal
vorm en van loop, totdat in eens een plaatselijke ver.breeding het onstuimige water weer een weinig tot- schijn-.hare kalmte brengt. • :
En dan die kleur ! O, die kleur van het water ! De•
.kostbaarste smaragd heeft geen heerlijker — groen, dan -het
water van de Gave. 't -Is bij , voortduring een. lust . voor.
-de • oagen die . heerlijke tint, . die ' ik nergens. ooit ' te zien
::kreeg, tenzij bij den '« Lac de Gaube » te Eauterets.
Elk oogenblik komt nog- van onberekenbare hoogte
-een waterval van de bergen. afgudsen - óm - onder , wolken
- van schuim, zich met de Gave te vereenigen. Nou eens is
liet een bescheiden straaltje, dat. zich een weg naar beneden baant over de rotsen, dan weer plonsen de -massa's water met geweld naar ' beneden, heele: geulen.' vormend 'in den' stuggen. rotswand. Op een paar plaatsen
zelf loopt het water den weg over., om zich met -de Gave
te' kunnen' vereenigen:
En al door geniet men, • uren lang, van -:het schouwspel dat geen - verzadiging - brengt. Men. is' nooit moe er
naar te zien en slechts -van 'tijd tot tijd wendt - men- zijn
:blikken er af, ; alleen om vol bewondering te staren naar
die ontzaggelijke rotsmassa's naaste en -. boven= zich, - of
.naar een schilderachtig gelegen dorpje op een hoogvlak-^
te - van derf berg, waar - ik alreê, in mijn. verbeelding, mijnn
'pastorijtje had te midden der - grootsche ' natuur. en brave bergbewoners. Immer - hooger rijzen weer andere bergen,. waarop soms bosschep hangen... met eeuwenheugen'de stammen, hier villas, ginder stulpen die te midden van
ten prachtigen 'plantengroei wegschuilen ;verder grijze
kerktorentjes met witte dorpjes of donkere . ruïnen wel:licht van feodale' burchten.
Voortdurend 'slingert 'de weg ' om de ronding der
bergen heen ; nu eens leger, dan weer ziet men van een
hoogér gedeelte neer op en weg, dien men zoóe•en be'neden 'volgde. Altoos verrassingen . ' De eene . verrassing
xie:eft nog niet .uitgewerkt of 'de blik wordt weer geboeid
-door een nieuwe: Zoo kwamen we door Liuuz.. St '.S .uveur,
waar een oude Tempelierskerk met "allerlei" oudheden van
-die riddersorde te' - zien is, - door->"Gèdres, ' dát zoo - liéflij k
-aan den voët ' der bergen' zijn. Witte' huisjes en kerkje " te..gen 't ' sambërgro^en der vallei' afteekent ; en na- Benige
luren zoo 'voor dit. schoone natuurtafereel van de Bene bewondering - in de" andere opgegaan - te hebben - landden we
,
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te Gavarnie aan. Hoog in de. lucht ; vóór ons glansde de
sneeuwtop .van den Marboré in de middagzon. •
Hier werd het rijtuig verlaten en het ontbijt verorberd, dat de zorgzame kellnerin 's morgens ieder van: 'ons.
in een pakje had meégegeven.
.. Hoewel . er reeds zooveel te genieten was, waren we
eigenlijk nog niet aan het einddoel . van den tocht, . we.'
zouden het merkwaardig « Cirque de Gavarnie » gaan...
zien. Wat men een cirque noemt, schijnt als :ik goed
ingelicht ben —eigen te zijns aan de "Pyreneeën, .en is .niets
dan een reusachtige kom met zeer hooge, steile wanden,.
waar watervallen en. sneeuwlawines ' naar beneden stor-ten..
. Van het aardig dorpje Gavarnie naar het « Cirque-. .
langs den oorsprong der Gave is het.' ongeveer vijf kilometer ; de weg er heet . is een zoo goed als . onbegaan-baar pad, hier en daar door het water heen, overal be"
zaaid met groote keisteenen, nu eens stijgend dan weer
dalend, van tijd -tot tijd door sparrebosschjes
es slingerend
of- op den rand van een tamelijk steile helling.
Aan weerszijden va.n, het pad wordt de .natuur hóe=
langer hoe woester ; watervallen, rotsen, afgronden. peil-.
loos diep. Zware mistwolken verduisterden de zon en be--.
trokken de' bergtoppen ;' .een fijne motregen zijpelde neer
op 't landschap. Deze laatste tocht moest afgelegd worden naar verkiezing te paard of op een ezel.
Grooter tegenstelling was haast niet denkbaar : te
midden van die ongerepte schoonheid va1i een deel van:
Oods .schepping, een allerzonderlingste Cavalcade ! Laat
ik je dat . even beschrijven.
Toen we te. Gavarnie kwamen stond er een heele troeppaarden en ezels te wachten,. geen muilezels, hoor, maar
volbloed ezels, omgeven - door een . aantal mannelijke en..
vrouwelijke gidsen. Mijn. bedachtzame reisgezel zocht
onder die 'paarden een meer bedaagd exemplaar uit, en
ander reisgenooten kozen ezeltjes of paarden, al ' naar
gelang hun karakter of ervarenheid, ik zelf bemachtigde}
een fier jong ros. Een .aantal- andere pelgrims, geeste
lijke
ke zoowel ' als 'wereldlijke, vrouwelijke en mannelijke,.
jonge oude, zaten spoedig in den zadel met. meer of
minder krachtige assistentie van de omstanders. En . daar
zette zich de ruiterstoet in beweging.
Voorop gingen twee stoutmoedige amazones, blijk-.
baar heel - vertrouwd met de edele rijkunst. Achter haar
reed haar . broer. ,een flink collegebewaker, met weid-.
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schen mantel over 't paard gespreid, met vaste hand zijn
ros bedwingend, als een strijdbaar bisschop uit -de middeleeuwen ; het vizier van zijren helm -- 'k bedoel de klep
van zijn. hoed -- neergeslagen voor den motregen. Dan
kwamen een paar dames op een ezel - ; 'k geloof ten minste dat 't ezels waren, want van de dieren Was eigenlijk
niets te zien, omdat de dames tengevolge van hun omvangrijkheid links en rechts en Vóór en achter een eindweegs over hun rijdier heenreikten. Dan een breed, eerbiédwaardig heer, wiens beenen over den grond sleep-"
ten en die zich aan den zadel vóór en achter stevig • met
beide handen vastklemde, terwijl hij de teugels aan Gods
bestier overliet.
De paarden - bleken gelukkig met den weg heel en
al vertrouwd. Om dit te toonen ging het ondier waarop
ik zat, vlak langs den rand van een steile helling -- verbeeld-je aan 't draven ! 'k Stond doodsangsten uit,
'k had toch beloofd heelhuids thuis te komen. Het bleek
ook trappen te kunnen beklimmen, want het bergpad was
hier en daar niets anders dan een trap. Doch 't paard
bracht me zonder ongevallen naar boven, behalve dat
ik eenmaal, als wijlen Absalon, aan een uitstekenden
tak van een pijnboom bleef hangen.
Laat ik ophouden en vertellen dat de heele stoet --en ik van de' eersten, want mijn schimmel had op zeker
punt,- uit eigen beweging, door een zijpaadje in te slaan,
een heel stuk weg uitgewonnen -- aan het einddoel
kwam, een hotelletje in het « Cirque », vlak aan de
grens der sneeuw.
't Weder was opgeklaard, maar toch niet zonnig
nog zweefden sombere wolken om de. bergen heen, en
we moesten het fonkelend lichtspel der zonnestralen op
de sneeuwige bergwanden derven. De meeste toeristen
staken hier hunnen; tocht, genieten er wat rust en verlustigen zich aan het grootsch en indrukwekkend gezicht
dat de natuur hier aanbiedt. Een halfcirkelvormige en
op sommige punten loodrechte omheining vertoont zich
hier in sneeuw en ijs gekanteeld, waar de Pic-Blanc, la
Eréche de Roland, le Pic du Midi en de zeer hooge spitsen van den Marboré naar den hemel opschieten en 't
grootste deel van 't jaar hunne sneeuwkruinen in de wolken verbergen. Hoever zij nu den dampkring doorboorden konden noch durfden we gissen, het is God alleen•
voorbehouden de hoogten der bergen te zien. : « Altitudines montium ipse . cohspicit » 'en die hoáge kruinen. op
-
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de schaal te wegen : « et montium altitudines in statera
appendére ». Die bergen schrijven Gods grootheid en
macht met ijzige vingers diep in de wolken.
Excelsior ! we wilden verder en hooger bp, naar den
Marboré en « pont de neige ». Over bruisende bergstroompjes heen, over 't woeste en grimmige rotsenveld
sprongen We, immer door de hoogten aangetrokken,
vooruit. Na een kwartier stonden we aan den voet van
den hoogsten berg der Pyreneeën, . bij - het « pont de
neige » in een omhulling van wolken die slangvormig
langs de besneeuwde bergruggen voortkránkelden. Daar
verademden we een tijdlang vóór dit grootsch gezicht en
vol bewondering staarden we op, als nietige menschjes,
naar die geweldig schuimende watervallen die uit onberekenbare hoogten neerstorten en in de gave samenvloeien ; naar die steile loodrechte bergwanden waar een
mantel van sneeuw en ijs opengespreid ligt en wier" hoogte niet te schatten is. De bergstroomen sleepen en woelen
alles meê wat ze in hun onstuimige vaart ontmoeten ; zij
schuren ongenadig de ijzervaste rotsbonken, waarover ze
hun. schuimende witgroene golven met vreeslijk gedruisch heenspoelen., hier tusschen ingezakte en afgebrokkelde rotsen, ginder langs een effener en breeder
bedding. Kortom, een grootsche, schrikwekkende baaierd
van rots en water, sneeuw en ijs, berg en afgrond
Langen tijd om dit indrukwekkend tafereel te ge-
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nieten was er niet, wilden we op tijd weer in Lourdes

zijn. De rijdieren werden derhalve spoedig weer opgerklauterd en langs denzelfden weg keerde de zonderlinge
stoet naar -Gavarnie terug. Ik behoefde gelukkig geen
verzakte nieren weer op hun plaats terug te brengen,
.al had. in 't begin veler hart neiging in de schoenen te
zinken, immers de daling ' is niet minder gevaarlijk en
lastig dan de klimming. « Hoe warm het was en hoe ver »
om met Hildebrand te spreken. " We waren afgemat van
de reis te paard of per auto en uitgeput van kijken, toen
we 's avonds tegen zeven uur in 't zonnige Lourdes weer
aankwamen. Een frissche afwassching deed weldra alle
vermoeinis vergeten. Wat echter blijven zal is de herinnering aan een dag, zoo schoon als weinige
Te midden de beslommering van 't harde. dagelijksche leven is 't een genoegen en een verkwikking aan die
dagen vol zielsgenot terug te denken en ze in zijn verbeelding te herleven. Van uit de effen vlakten van alle-.
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daagschen sleur en slenter, van uit de diepten van vereenzaming en zieledorheid zien we soms , op naar 't stilvroom heiligdom te Lourdes en naar de glimmende
sneeuwige bergtoppen der Pyreneeën : «. Levavi ad
montes oculos meos, unde veniet auxilium mihi » naar
de bergen heb ik mijn oogen opgeslagen, van waar me
hulpe komen zal.
.

Een bergtop is het menschenhart
Door Godes zon beschenen ;
En komen duistre wolken weenen
't Blijft glanzen in de smart
Nog hooger dan de Pyreneëen
Stijgt zijn verlangen op,
En straalt door sombre zieleweëen
Als 'n zonnige bergentop.

Jos. SPRIET, pr.

^^A^1

BOEKENNIEUWS
Prof. Dr J. A. VERAART : Beginselen der economische
bedrijfsorganisatie. — (N. V. Uitg. Mij., voorheen
Paul Brand, Bussum. — N. V:. De Standaard x,.
Brussel, 1921.)
In de April-aflevering van dit tijdschrift, blz. '499, - schreven we een korte beoordeeling over het boekje van P. Bus,
Over Bedrijfsorganisatie. Hier gaat het over hetzelfde :Onderwerp. P. Bus begon met te schrijven dat :hij niets nieuws tevertellen had ; van het hierboven aangehaalde werk mag ,men
hetzelfde niet • zeggen. Het komt van de hand van den vader
der bedrijfsorganisatie in Nederland, maar toch zal oningewijden het boekje van P. Bus beter aanstaan. ,
Het hier_ besproken werk van Veraart begint met :eenige
bladzijden antwoord aan hen die zijn vroeger werk Vraagstukken der economische bedrijfsorganisatie beoordeelden: Veraart mocht zich aan misverstand verwachten. Hij kwam immers
met iets nieuws voor den dag. Hij gaat uit van deze gedachte,
dat nu de verhoudingen tusschen werkgevers en werknemersonvoldoende geregeld zijn. Men zal misschien wel denken. dat
Veraart's opvatting te theoretisch is. Feitelijk is hij óp een.
zeer slecht oogenblik gekomen, in volle krisis, de Noord-Ne-derlanders zouden zeggen : in volle malaise. En de grootnijverheid vooral laat zich natuurlijk niet licht ervan overtuigen,
dat er heil gelegen is, in medezeggenschap van de - arbeiders.
Dit boek zal gaarne gelezen worden door hen die belang
stellen in zulke zaken. 'Na de inleiding komen drie hoofdstukken:
De ontwikkeling der economische bedrijfsorganisatie hier te.
lande ; Vraagstukken der economische bedrijfsorganisatie ; Pu-.
bliekrechterlijke bedrijfsorganisatie op wettelijken grondslag. In
het laatste hoofdstuk komt voor een ontwerp van wet tot publiekrechterlijke regeling der economische bedrijfsorganisatie,
waarover schrijver zegt (blz. 212) : < De Wet op de .Bedrijfs-.
organisatie is niet, zooals sommigen schijnen te meenerf, de
afsluiting -van een geheel van vraagstukken ; integendeel, zij'
is het begin van de ordelijke oplossing daarvan ».
Wat hij zegt is scherp afgeteekend, en wij, katholieken,
zijn er natuurlijk fier op, dat dit stelsel uitgaat van een der
onzen.
Een paar zinnen uit zijn betoog kunnen over zijn doorzicht laten oordeelen : (blz. 19) « De vakvereeniging in bepaalde bedrijven niet langer meer op de eerste plaats strijd-.
middel, niet alleen voor de behartiging van het een of ander
economisch belang der leden, maar op de eerste plaats het
middel om een welvarend bestaan voor zooveel mogelijk alle.
bedrijfsgenooten te verzekeren. » — (blz. 82) « Men zou • nu
m.i. van economische bedrijfsorganisatie de volgende omschrij-.
ving kunnen geven : Onder economische bedrijfsorganisatie
wordt verstaan het verschijnsel, dat de ondernemingen in een
.
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bepaalden -tak van handel, nijverheid, - transport of landbouw
samenwerken tot het voeren van een gemeenschappelijke bedrijfspolitiek, . gericht op het -handhaven of verbeteren :'ván: de:.
economische positie - van de individueele ondernemingen, waarbij die samenwerkende ondernemingen in sommige gevallen de
hulp van de arbeidersorganisaties behoeven en ook , inroepen. »
-- . ( blz. 86) « Men zal.. moeten . toegeven, . dat in tal van ge--. .
vallen van een volstrekt vrij ruilverkeer in. het geheel geen
sprake is,.' dat. vrije beroepen hun diensten, de arbeiders hun
handenarbeid, - de industrieelen hun producten: in zeer veel gevallen ter -ruiling : aanbieden, terwijl zij zich - :met hun - groepsgenooten met het oog op de prijsvorming hebben vereenigd.
Het vrij • ruilverkeer, zoo dit al ooit in volstrekten..zin -. heeft bestaan, is voor een deel door georganiseerde prijspolitiek vervangen. » ---- (blz. - 144) « De economische organisatie van het
bedrijfsleven schept de mogelijkheid . om een .. groot deel van
de reeds , bestaande eneerlang te verwachten . sociale wetgeving
te doen -uitvoeren door de belanghebbenden.: > -- (blz. 160)
« Centrale Wettelijke regelingen, gesteld al, dat- men . het Parlement daarin mee kon krijgen, . zijn niet in staat ook - maar een
enkel van de genoemde vraagstukken tot oplossing te brengen.
Daarbij komt; dat - men niet kan blijven voortgaan met het leggen van de uitvoering in de handen van zich ' steeds ' uitbreidende
complexen van . ambtenaren. Vrij algemeen is het gevoelen,. dat de Staat hiermee reeds veel te ver is gegaan, en de ontreddering van onze financiën. - zal wel noodzaken,' zoo niet reeds
allerlei andere omstandigheden die noodzakelijkheid meebrachten, om op dezen weg geen stap meer te zetten. » E. Vl.

J. WOLTJER : Serta Romana, poetarum decem Latinorum carmina selecta. 5e Druk. Wolters, Groningen, 1922.
De . zoon, ook alree hoogleeraar, heeft deze 5de uitgave
van 't werk van vader bezorgd. Een keur uit tien Latijnsche
dichters, met een schat van inleidende en ver` klarende nota's„
Bij de eerste uitgave • schreef Kloos zijn bekende stukje,
opgenomen in zijn « Nieuwere Literatuurgeschiedenis ». Niet
afwijzend, maar zeker hooghartig genoeg. Hij maakte •er immers:
vader Woltjer een grief van dat de schunnigheidjes waren weg-.
gelaten. Kloos, thans - in - de zestig, zou nu - anders spreken,
en . ook wel woorden vinden van hooger . lof voor de keurige
wijze van bewerking en verklaring.
Stukken werden gekozen uit : - Lucretius, Catullus, Tibullus,
Propertius, Ovidius, Manilius, Persius, Lucanus, Martialis Juvenalis. Naast de moeilijk te overdrijven philologische verdiensten staan hier ook de meer aesthetische, wat betreft - de smaakvolle en boeiende keuze :' Zoo o. a. uit Lucretius «' de afgeleefde
Aarde ». « de kosmogonie ' van Epdicurus », « het Leven van het
eerste menschengeslacht ». Uit Catullus - ': « Slechte verzen »,
« Reislust »: Uit Tibullus : « Ziek achtergelaten », «. Lof • . des
Vredes ». Uit Propertius : « In de - - Eenzaamheid »,' « De Over;winfiing bij Actium ». Uit Ovidius : « Aan mijn benijders »,. « Afscheid van Rome ». Uit Manilius : « De Oorsprong der Astrologie » en « De Mensch als mikrokosmos ». Uit, Persius :' « Hoort
de tucht en wordt . wijs ». Uit Lucan.us :. «'Cato Uticensis ».. Uit
:
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juvenalis : « Het Leven in Rome », . « Een kabinetsraad onder
Domitianus ». Met deze opsomming bedoel ik enkel een denkbeeld te geven van den rijkdom in dezen bundel opgetast.
D.W.

ADA OERLO : De oude Schuld. - Mij voor Goede ,en
Goedkoope Lectuur, Amsterdam, .1922.
Zeker, goed gezien, gedacht, gezegd. Het afscheid b.v. - tusschen Magda en Jozef uitstekend. Maar voor de rest toch alweer
een Fransche roman in 't Nederlandsch. Wanneer geraken we
toch eens uit die vleesch intrigues ? Jaap en Magda zijn
hoogstaande menschen. Met hun gaven moesten ze toch zeker
geen vier weken tobben om te zien dat ze zoo niet uitkwamen.
Dat is Batavis Droogstoppel in persoon, zal men antwoorden.
ietsvan Droogstoppel: in dien anders zoo -prach-.
; er is ets
tigen Jaap de Bruyn, die zijn eerlijke, heerlijke Bertha afzegt.
En had het boek nu 290 blz. in plaats - van 270, ik wed dat
Jaap naar Bertha . terug was ! • D. W.
.

-

PIETER VAN DER MEER' DE WALCHEREN : De h
lige Benedictus. Teulingsa Uitgevers Mij., 's Her-.
togénbosch, 1922. .
Dit leven van den heiligen Benedictus is een goed geschreven, letterkundig verhaal, maar is geen heiligenleven. Is 't eerste
bedoeld, dan is de auteur volkomen •. geslaagd ;
het tweede
blijkt hij - minder geroepen te zijn.- Toilet is hier de hoofdverdienste. ; maar het zou wel een beetje potsierlijk staan zich
een heilige . te verbeelden uitgedost : naar al de voorschriften
van de jongste mode. Zoo is b.v. een fijn verzorgde literaire
episode het mirakel van de zeef. Maar hoe Benedictus zelf van
den hemel nu moet neerzien op zulk een ijdele uitstalling van
een oogenblikje sport in zijn ernst van hoogstrevenden jongen?
Ook de schets van het leven der toenmalige kluizenaars
op zijn Oostersch is ál te gewild naief-onschuldig. Velen daarvan hadden nog heel wat anders op hun geweten dan hoogmoed en grilligheid.
Maar wikt en weegt men wat verder naar de historische
en ascetische waarde van dit boekje, dan vindt men bladzijden
genoeg die esthetisch verheffend stemmen, natuurlijk, anders
zou immers Pieter Van der Meer niet aan 't woord zijn. Zoo
is hij b.v. episch op dreef bij 't mirakel van het oliedropje,
en vooral bij 't samenzijn van Benedictus en Scholastica. Enkel
de vraag « Was Scholastica = nu heilier dan haar broer ? » en
:let antwoord daarop, moest wegblijven.
D. W.

tot

E. RIJPMA : Bloemlezing uit de Nederlandsche Letteren,
voor leerlingen bij het Middelbaar en Hooger Onderwi js, Kweekscholen en Hoofdactie-studie.
Wolters, Groningen, 1922.
Een paar woorden om de aandacht te -trekken op dit zeer
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verdienstelijk werk van Rijpma. Hij brengt iets nieuws. Zonder
de chronologische orde geheel uit het oog te verliezen, wil
hij ze verzoenen met de belangen van een schoone harmonie.
Hij laat -dus wel :de - perioden naar tijdsorde volgen op malkaar, maar dat twee schrijvers in 't zelfde jaar zijn. geboren
is hem nog geen reden om ze naast malkander te plaatsen.
Dat werkt :verwarrend voor den smaak in - zoover dat proza
en poëzie en tooneel aldus voortdurend doorèen ' worden gegooid. Met een vaste harmonie van genres in 't oog te houden
bracht Rijpma het wezenlijk tot een schoon geheel, dat niet
anders dan - paedagogisch degelijk kan zijn en verfijnend werken. moet : Zoo krijgen we als le hoofdstuk : de Middeleeuwen
daarin : de ridderromans, de geestelijke kunst, de kunst der
Burgerij, het . Lied in de Middeleeuwen, het Middeleeuwsche
Drama en . de Rederijkers. Tweede hoofdstuk : de Tijd van
Overgang ; De - Hervorming, Opkomst der Renaissance. Derde
hoofdstuk : De Tijd van Bloei. Vierde hoofdstuk : De Tijd
van verval. Vijfde hoofdstuk : Overgang tot de 19e eeuw. Zesde
hoofdstuk : het eerste tijdvak der 19e eeuw. Zevende hoofdstuk:
het tweede tijdvak der 19e eeuw, Romantische gedichten; de
historische roman, de Gidsrichting, de Predikanten-dichters,
katholieke kunst, humoristen en realisten, voorloopers van den
nieuwen. tijd. De Vlaamsche schrijvers. Achtste hoofdstuk : Om
letterkunde na 1880 : Poëzie, Proza, Tooneel, de nieuwe Vlaamsche Letterkunde: Negende hoofdstuk : De Zuid-Afrikaansche
Letterkunde. .
Dat brengt verfrissching. En ook de keuze der schrijvers
en der stukken is over 't algemeen gelukkig ; zoo zelfs dat
ook buiten de school dit boek bij veel smaakvolle lezers welkom zal' zijn. D. W.
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DE STUDIE DER VOLKSVERTELSELS
De Huidige Stand : Historisch-GeoHistoriek:
graphische Methode; Vólkerpsychologie ; Psychoanalyse.
Nieuwee Wegen.
Weinige uitingen van den menschelijken geest, die
van zoo een algemeenen aard zijn als de volksvertelsels. Door de universitaliteit van haar onderwerp is de
studie der volksvertelsels bizonder geschikt om , door te
dringen tot het laatste doel der geesteswetenschappen :
de kennis van den menschelijken geest zelf,van zijn meest
algemeene en meest -elementaire eigenschappen. Zooveel var' wat elkeen van ons, hier in Vlaanderen, hoorde
vertellen van zijn , moeder,van zijn jonge vriendjes,wordt
ook verteld bij de Finnen en Laplanders,bij de Kaffers en
Bassoutos in Afrika,op Samoa in het verre Oceanië en
was ook voor honderden jaren . reeds gekend.Zoo heeft
Alfons de Cock van het vertelsel «Schaapsvel»(het thema
van de magische vlucht : de held gooit spiegel, hamer en
roskam achter zich welke veranderen in een zee, een
berg, een vuur) een en dertig varianten uit de verschillige
landen van Europa bijeen gebracht, zes uit: Azië, negen
uit Afrika, een uit Amerika en Oceanië (« Le Oarcon au
Bonnet Rouge » in de Revue des Traditions Populaires,
XVI 217). Andere vorschers hebben niet tientallen varianten van hetzelfde vertelsel vergeleken, maar honderdtallen.
Daar het volksvertelsel dus eigen is aan alle volkeren, aan alle tijden en elken ouderdom, is het ook niet te
verwonderen dat de sprookjesstudie niet beperkt is tot
het gebied van ééne wetenschap.Zij behoort tot de volkskunde, in zoover de vertelsels heden ten dage bij de.
beschaafde volkeren in den volksmond voortleven ; zij
behoort tot de literatuurgeschiedenis in zoover de volksvertelsels ons bewaard gebleven zijn in litteraire documenten ; tot de ethnolo'gie in zoover de vertelsels voorkomen bij 'de zoogezegde .onbeschaafde en halfbeschaafde volkeren ; tot de psychologische wetenschappen in
zoover de geestelijke eigenschappen en de psychische
functies dienen verklaard waarop de vorming der vólksvertelsels berust.
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Met het woord volksvertelsel omvatten wij het heele
gebied der mythen, legenden, sagen en sprookjes. Uitvoerige beschouwingen 'over de specifieke kenmerken
van deze verschillige soorten vertelsels, hebben wij hier
niet noodig, want waar het gaat om het belangrijkste
van deze studie, den oorsprong, de ontwikkeling, de
beteekenis van de volksvertelsels, komen zoowel mythen,
sagen en legenden in aanmerking als eigenlijke vertelsels of sprookjes. Streng afgebakende grenzen bestaan
er niet op dit gebied. Een zelfde vertelsel kan én als sage
én als sprookje voorkomen. Zoo hebben wij het verhaal
van° de twee bulten en de heksen. (De eene komt toevallig
voorbij hun verblijf en zingt of zegt iets dat de heksen
aanstaat en wordt van zijn bult verlost, de andere wil
hetzelfde beproeven en krijgt bij zijn bult, dien van den
eersten nog bij). Dit thema wordt in -Vlaanderen verteld,
verbonden aan bepaalde plaats, bepaalden persoon en
voor waar geloofd. (cfr. Ons Volksleven VI bl. 201) als
echte sage dus, en wordt hier ook . verteld als gewoon
sprookje (cfr. Teirlinck Folklore Flamand bl. 115).
Dit zelfde verschijnsel komt . eveneens voor bij de half
beschaafde. In Van Gennep « La Formation des Légendes pg. 35 » leest men hierover « on y trouve un
fonds de thèmes qui sant tantót des mythes, tantót des
légendes, tantót des cóntes selon les moments, les circonstances extérieurés, les modifications sociales ».
In dit overzicht behandelen wij 1. de verschillige
theoriëen 2. het verzamelwerk. Op theoretisch gebied
heeft Vlaanderen enkel een zeer secondairen rol gespeeld.
De zeer verscheiden belangstelling voortspruitende
uit de universaliteit der sprookjesstof had voor gevolg
een reeks uiteenloopende theorieën. Volgens Euhemeros
grieksch schrijver uit de IVe eeuw voor Christus, waren
mythen en legenden eene vervorming van de geschiedenis ; goden, helden en andere vertelselspersonages waren
werkelijke menschen, koningen of opperhoofden geweest.
Over het Euhemerisme en over verscheidene andere verklaringsmethoden van mythen ,en: sprookjes,- als de oude
physische,allegorische,etymologische theorieën, die enkel
nog belang hebben voor het historiek van het vak raadplege men de gekende- werken Lang :. Myth, Ritual and
Religion 1895 ; Bédier : Les Fabliaux 1895 ; Van Gen
nep : La Formation des Légendes 1910. •
Met het werk der gebroeders Grimm -werd de reeks
,
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der moderne theorieën ingezet.Alvorens in 't kort de geschiedenis te schetsen van de mythologische, de orientaalsche en de anthropologische school moeten wij goed
in acht nemen dat de studie der volksvertelsels twee duidelijk onderscheiden problemen stelt : 1. de herkomst van
de vertelsels.: plaats en datum van ontstaan ; 2. de verklaring van hun ontstaan, de psychische gronden van
hunne vorming. Die tweeledigheid heeft voor gevolg dat
deze drie scholen grootendeels dooreen loopen, iets wat
veelal uit het oog verloren wordt. Max Muller en Michel
Bréal, orientalisten, en Paul Ehrenreich anthropoloog,
geleerden van verschillende richting • dus wat de
herkomst der sprookjes betreft, dezen belijden allen voor
de verklaring van het ontstaan, de naturistische opvattingen van de. gebroeders Grimm, die sprookjeshelden en
•sprookj esmotieven interpreteerden als personificaties van
natuurelementen en natuurverschijnselen. De gebroeders
Grimm, getroffen door overeenkomstige elementen in
hun sprookjes en in de oud-germaansche sagen,meenden
in onze hedendaagsche volksvertelsels de laatste overblijfsels gevonden te hebben van de eerbiedwaardige
mythen van onze gemeenzame arische voorouders. Het
is vooral dit deel van hunne theorieën waardoor den nadruk gelegd werd op het nationale element den samenbang met de oudste stamtradities, hetwelk hier in Vlaanderen (Wodanna, Rond den Heerd, jong Vlaanderen,
;

Vlaamsche Zanten) dank vooral den invloed van W.

Wolf, een der voornaamste voorstaanders van deze opvattingen, talrijke aanhangers vond. Weinig andere theorieën hebben hier merkwaardige voorstaanders gehad.
Wij kunnen hier enkel vermelden de « vulgarisatie van de
.anthropologische methode door Aug. Gittée aan de hand
van de werken van .Tylor en Lang.
In het buitenland ging het juist andersom : de
arische theorie verviel het eerst. Zoodra in alle landen,
naar het voorbeeld van de Kinder- und Hausmárchen
van de gebroeders Grimm, gelijkaardige verzamelingen
opdoken en het daardoor klaarblijkelijk was dat deze
volksvertelsels geen uitsluitend privilegie waren van de
Indo-germaansche stammen, verviel de theorie van zelf.
Hunne naturistische oorsprong-verklaring daarentegen onderging in. " 1910 nog eene vernieuwing in het
werk van Paul Ehrenreich : Die Allgemeine Mythologie
und ihre ethnologischen Grundlagen.
Vooral bij de philologen vond de naturistische ver-
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klaringsmethode talrijke aanhangers. Zij ging bijna hee-.
lemaal hypothetisch , te werk en had zoo alle deuren
wijd open voor den grootsten willekeur. Waar *de eene
in een sprookjesheld de verpersoonlijking zag van de zon
meende een ander de verpersoonlijking voor tehebben
van de -maan of een ster. Hierbij beriep men zich dan
op de meest géwaagde etymologiëen.
In 1859 kwam de eerste merkwaardige aanval op
-deze theoriën van vege den indianist Theodor Benfey.
In zijn beroemde inleiding voor de duitsche vertaling van
de Pantschatantra heeft hij zijn systeem uiteengezet, dat
aanstonds • opgang maakte en school vormde. Volgens
Benfey komen alle sprookjes uit Indië en hebben zij hun
ontstaan te danken aan het Boudihsme. Naar Europa
zouden zij overgekomen zijn meestendeels langs. litterarischen Weg vooral over Arabië, deels `ook - mondelings
tijdens de kruisvaarten. Benfey vond heel veel - aanhan.gers .onder de litteratuur-historici, waarvan Gaston Paris in Frankrijk een der voornaamste was. Onder de
folkloristen waren R. Koehler in Duitschland en Cosquin
in Frankrijk de ijverigste verspreiders van deze theorie. Al degenen die met Benfey onze sprookjes deden afstammen uit Indië waren het niet met hem eens over het
ontstaan en de manier van verspreiding. De meesten namen aan dat de schrijvers van de indische Fabel- en
sprookjésverzamelingen niet de uitvinders, maar enkel
verzamelaars en bewerkers waren van wat ten hunnen
tijde aldaar reeds in den. volksmond leefde. Ook kende
men later een veel grooter belang toe aan de mondelinge
verspreiding dan dat Benfey dit gedaan had. Uitloopers
van de indische theorie zijn de systemen van de assyriologen (Winckler) en de egyptiologen (Speranski), die
steunen op de princiepen van Benfey en enkel de Urheimat der sprookjes in de geschiedenis wat verder terug leggen en deze respectievelijk naar. Babylonië en
Egypte 'verplaatsen. Eigenlijk is de theorie veel ouder
dan Benfey , want ook de orientalisten der XVII en
XVIII eeuw. hadden reeds getracht alle fabels en vertellingen. terug te voeren. tot zoogezegde 9rientaalsche:o.rigineelen, 't. zij .Indische, Persische, Araabsche, Egyptische : zoo de fransche bisschop Huet in zijn. Traite de
l'Origine des Romans van ' 1670 (cfr. Bédier : Les Fabliaux bl. 72). ... • . ,
De tweede en meest belangrijke aanval op. de naturistische verklaringsmethode ging uit van de engelsche
.

-
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anthropologen; hun voornaamste vertegenwoordiger, Arkdrew Lang brak in zijn herhaalde kritiek op het werk van
:Max Muller, den voorvechter . der naturistische school te
dien tijde, het . systeem ten gronde af.
Het bijzonderste dogma der anthopologen in hunne
studie der vertelsels is de theorie der polygenesis : tengevolge van gelijkaardige psychische én physische pro,cessen kunnen onafhankelijk op verschillige tijden en
-verschillige plaatsen gelijkaardige producten ontstaan.
Deze theorie van het veelvuldig ontstaan werd niet enkel toegepast op mythen en sprookjes maar op alle be:schavingselementen. De engelsche anthropologen dui
-den aan, als hun voorganger den franschen académicien
Fontenelle, die in zijn De l'origine des Tables (Euvres
Paris 1758 vol. III, 270) het systeem, meer dan honderd
jaar vroeger dus, heelemaal zoóals zij het hebben uitgewerkt, in 't kort reeds had uiteengezet.
De Polygenesis nam men wel aan voor de elementaire voorstellingen en de enkelvoudige motieven die mythen en sprookjes gemeenzaam .ten grondslag liggen,
-maar niet voor de zeer complexe producten als de mees,te onzer hedendaagsche wondersprookjes. Andrew Lang
zelf die in zijn inleiding voor de engelsche vertaling van
de sprookjes
es van Grimm de vraag : iets
zijn de sprook-jes verspreid? beantwoord had : « Dit is ets wat onzeker
blijft. Veel misschien kan toe te schrijven zijn aan , de
gelijkaardigheid der verbeelding gedurende de vroegste
tijde i, een weinig aan de overlevering » keert deze stelling om en in zijn antwoord op een kritiek van Jacobs
wordt het « een weinig aan de gelijkaardigheid der verbeelding, veel aan de overlevering ».
De anthropologische school had het indianisme reeds
grootendeels verdrongen, de hardste slag echter werd • de
indische theorie toegebracht door het meesterwerk Les
Fabliaux (e ed. Parijs 1895) van. de litteratuurhistoricus
Joseph Bédier. Op het werk van ' Bédier mag hier wel
meer nadruk gelegd, want het. standpunt waarop hij de
- sprookj.esstudie gebracht heeft, is het. standpunt - dat -nu
- nog, hier in de Nederlanden en door. de .folkloristen (Alf.
-de Cock, prof. Schrijnen), én door de ' litteratuurhistorici
:algemeen ingenomen wordt.
« La théorie orientaliste est vraie,zegt Bédier, quand
elle se réduit à. dire -« L'Inde a produit de grandes co^llec-tions de contes. Par voie lettrée et par voie orale elle a
;contribué a en propager un grand nombre. » Affirma•

-
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tions qui conviennent l'une et l'autre à l'un ou l'autre pays
civilisé quelconque ». De afleiding van onze volksvertelsels van indische fabel-en sprookjesboeken is vooreerst
_gesteund op het valsch begrip. post hoc ergo propter hoc.
Daarbij kwam dit post hoc niet overeen met. de feiten ;
Bédier bewees het bestaan van sprookjes in de vroegste
middeleeuwen ver voor de verspreiding der indische verzamelwerken. Zijne argumentatie steunt vooral op het
belachelijk klein getal grappige vertelsels die in deoostersche verzamelingen én tevens in de middeneeuw=sche volkslitteratuur voorkomen.
Wat de indische trekken., de orientaalsche kenmerken betreft, die de volgelingen van Benfey overal in onze
vertelsels ontdekten, toonde Bédier aan,dat sprookkj esmo-.
tieven als. dat der dankbare dieren, dat .metamorphoserr
en dergelijke zoogenaamde ind anismen meer, algemeen
menschelij ke producten zijn en ook voorkomen in het bijgeloof van alle volkeren. ; maar dat juist die vertellingen°
die werkelijke boudhistische kenmerken vertoonen,buiter
den indischen cultuurkring nooit zijn uitgeweken. Dat in
Indië van alle vertelsels steeds de meest complete err
meest logische vormde «Urform» zou te vinden zijn, Bé. dier bewees dat dit niet strookte met de werkelijkheid.
Ook p zich zelf is dit niet juist, het is niet noodzakelijk
dat de « beste » vorm, de oorspronkelijke is. Bédier komt
zoo tot de volgende slotsom (bl. 281) : « On pelut rechercher l'origine et la propagation d'un conte au cas
et au cas seulement au ce conte, réduit à sa forme orgá=
nique, renferme dans cette forme des élements . qui en
limitent la diffusion dans l'espace ou la durée. Au contraire, si cette forme organique ne renferme que des éléments qui ne supposent auou'ne conditien d'adhésion spéciale, sociale, morale, surnaturelle, la recherche de la
propagation et de l'origine de ce conte est vaine, et eest
le cas pour tous ceux pour lesquels se bátissent les théoa
ries ». Wat de verklaring van de volksvertelsels betreft.
zegt. Bédier, deze behoort uitsluitend tot het gebied der
ethnálagie en der psychologie. Hierbij is hij gebleven,anderen hebben in deze richting het werk voortgezet. In
Frankrijk in de eerste . plaats de tegenwoordige directeur
van de «Revue d'Ethnographie», A. Van Lennep (Mythes
et Legendes d'Australie, 1906. --- Religion. Meeurs et
Légendes 1908-1912. — . La Formation des Légendes
1910).. . ..
Niettegenstaande het werk van de anthropologen}
-

.
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en niettegenstaande het werk van Bédier,is de traditie van
de indische school blijven voortleven en komt zij, gewijzigd en verjongd,terug tot uiting in de Finsche school,dewelke gedurende de allerlaatste jaren met hare « historisch-geographische methode » veel belangstelling heeft
gewekt.
De beoefenaars der historisch-geographische
sprookjesstudie zijn gegroepeerd in de internationale
vereeniging gewoonlijk kortweg F.F. genoemd (Fédération des Folkloristes, Folklore Fellows, Folkloristischer
Forscherbund,Volkeminde Forskere). Hunne verhandelingen zijn de F.F.C. (Folklore Fellows Communications)
dewelke bezorgd worden door de Finsche Academie.
Het doel van de F.F. is in de eerste plaats alle vergelijkende folklorestudie te vergemakkelijken door het
folkloristisch materiaal uit de . verschillige landen meer
toegankelijk te maken. Een bestendig inlichtingsbureel in
elke afdeeling is gelast afschriften,uittreksels, vertalingen
van handschriften of moeilijk toegankelijke drukwerken
uit openbare en zoo. mogelijk uit private verzamelingen
te bezorgen., Men is begonnen met het sprookjesmateriaal. Daartoe werd er door Dr Antti Aarne een typenregister van al de gekende volksvertelsels samengesteld
(Verzeichnis der Márchentypen 191 1). In dit register. is
elk sprookjestype samengevat in een korten inhoud, gesteund op de belangrijkste duitsche, scandinaafsche, russische en grieksche verzamelingen. Alle sprookjestypen
zijn gerangschikt naar, den inhoud (diersprookjes, wondersprookjes, grappige vertelsels enz.) en hebben een bestendig volgnummer. Voor elk taalgebied zou er dan op
het model van dit typenregister. een volledige bibliographie van al de vertelsels, gedrukt of in handschrift, opgemaakt worden. De eerste zulkdanige bibliographie
was de kataloog van de Finsche sprookjes, opgemaakt
door Aarne zelf. Willen wij nu bij voorbeeld, voor eene
vergelijkende- studie weten hoe in Finland het sprookje
van Asschepoester verteld w¼rdt; . dan zien wij eerst in
,het typenregister, daar vinden. wij dit sprookje onder
nr . 510. Dan gaan wij zien onder nr 510 in den finschen
kataloog, daar. vinden wij alle bibliographische inlichtingen over de. 133 varianten . die er van : dit sprookje alleen in Finland opgeteekend werden. Buiten. voor de finsche .sprookjes is . er reeds zoo'n kataloog verschenen
voor de sprookjes der finsche Zweden, de esthnische
sprookjes en de vlaamsche sprookjes ; ook is er in druk
.

.
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of in voorbereiding een katalaag voor de moderne griek-.
sche, de deensche, de zweedsche, de diuitsche, de hongaarsche, de tscheckische, de kaukasische, de lettische•
en de litauisch!e sprookjes.
Om den rol van Finland in deze bedrijvigheidsfeer
te begrijpen is het goed eene gedachte te hebben van den
ijver op het gebied van de folklore en in het bezonder op.
het gebied van de studie der volksvertelsels, door de fin-.
sche - geleerden aan den ' dag gelegd. In het opteekenen
en verzamelen der volksvertelsels is Vlaanderen zekere
niet ten achter gebleven bij zijne naburen ; op dit gebied'
werd hier zeker het dubbel gepresteerd van in Noord-.
Nederland. Welnu onze' heele sprookjeslitteratuur bevat
alles samen niet ten volle 1500 vertelsels. in Finland
daarentegen, min bevolkt dan Vlaanderen,werden er door
één man alleen, Dr Kaarle Krohn, nu professor der vergelijkende volkskunde aan de universiteit ' te Helsingfors, ruim 8000 vertelsels opgeteekénd. - Het Finscli Litteratuurgezelschap, beschikt over niet minder dan 30.000
handschriften van volksvertelsels. Heel dat materiaal is
gerangschikt, gecatalogeerd, gemakkelijk overzichtelijken toegankelijk, zonder moeite zijn afschriften én vertalingen te verkrijgen. In Vlaanderen kennen wij geen enkel openbare of private bibliotheek waar al de vlaamsche« gedrukte » sprookjesverzamelingen voorhanden zijn.
Over vlaamsche folklore kan men het meest vinden in de.
kon.. bibliotheek van... den Haag. .
De finsche folkloristen hebben zich dus bizonderr
verdienstelijk gemaakt voor de studie der volksvertelsels.
Hunne historisch-geographische methode nu, zooals deze.
werd geformuleerd door haar v000rn.aamsten vertegenwoordiger, A. Aarne, in zijn « Leitfaden der Vergleichende Márchenforschung » (F..F.C. 13, Hamina 1913) en
zooals zij door hare aanhangers werd toegepast, geeft
aanleiding tot menigvuldige kritiek. Historisch-geographische sprookjesstudie in den gewonen zin van hete
waard, is zeker vruchtbaar . getuigen het werk van
Kaarle Krohn over de noordelijke diersprookjes « Wolf
(Ba@ir) und Fuchs » 1889, « Mann und Fuchs » 1891, en
het magistrale werk van E. Sidney Hartland « The Legend of Perseus » 1894-96 doch het doel van de finsche school en de middelen tot dit doel zijn betwistbaar.
Zij willen van elk sprookje van gelijk.- welken aard. derr
oorspronkelijken vorm, de plaats en het tijdstip van ontstaan vcaststellen. Men kan wel uit de studie der verschil--

,-
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.lige varianten, den organischen inhoud van een sprookje
,opzoeken d. i. deze trekken zonder dewelke het sprookje
- niet zou bestaan, zonder dewelke men den samenhang,
'het bepaalde . sprookjesverband zou missen ; maar heel
- wat anders dan de organische vorm is de oorspronkelijke
vorm. De eerste is natuurlijk in den laatsten bevat, alhoe'wel niet noodzakelijk in zijn meest intègren toestand.
Doch geen enkel sprookje bestaat of heeft ooit bestaan in
.den volksmond dat'niets meer bevat dan de onmisbare orr.
.ganische bestanddeelen;ze worden steeds naar gelang van
de kunst en de psyche van den verteller min of meer uitgeweven en opgesmukt ; en 't zijn juist deze bijkomstige
,bestanddelen van het oorspronkelijke volksvertelsel die
;op geen wijze meer te vinden zijn. Ook de toepassingen
-van de methode wijzen uit -dat men tot een opgave van
,organische elementen komt in plaats van tot een eigenlijken. « Urform». •
Voor het opzoeken van den oorspronkelij ken (?)
vorm dan, . steunt men hoofdzakelijk op de volgende
princiepen : Een . meer voorkomende en over een grooter
gebied verspreide vorm is over 't algemeen oorspronke'Tij ker dan een min verspreide vorm ; het meer natuurlijke
en meer logische is oorspronkelijker dan het onnatuurlij.ke, onlogische.
Een, grooter belang toe te kennen aan meer algemeene en meer verspreide varianten, wat hunne oar-

nspronkelij kheid betreft, is in strijd met de meest elemeniaire wetten van de heuristiek. Elkeen, iets of wat vertrouwd, historische kritiek, weet, dat zoowel wat de
-verschilige lezingen van een woordvorm in overgeleverde
-teksten of van een feit in historische bronnen, als. de
verschillige varianten van een sprookjesmotief, betreft,
'het veelvuldiger voorkomen van een bepaalde lezing,hoegenaamd geen criterium kan zijn. Niets waarborgt ons
dat een latere vervorming, aangepast aan nieuwere -beIschavingstoestanden niet gemakkelijker en veelvuldiger
. verspreid werd dan de oorspronkelijke vorm ; integen,deel. . .
Ook de natuurlijkheid en de logische . samenhang
(Folgerïchtigkeit) kunnen geen criteria van oorspronkelijkheid zijn. Een motief dat ons ,nu onnatuurlijk. voorkomt kan voor het midden waarin het , vertelsel ontstaan
is en hetwelk door heel andere opvattingen, door een ander denken .beheerscht -was, echter ; en natuurlijker zijn
dan wat ons nu om zijn juistheid oorspronkelijk schijnt.
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Denken wij aan de negersprookjes ! En waarom zou
een latere bewerking het oorspronkelijke niet hebben
kunnen verbeteren ; tot een natuurlijker en meer logisch
verband bewerken ? .
Het belangrijkste bewijs om de plaats van het ontstaan te bepalen zegt Aarne (Leitfaden 49) is de kennis
van het gebied waar het sprookje verspreid is. In dezen
zin, dat het weinig waarschijnlijk is dat een sprookje zou
ontstaan zijn in een gebied waar er weinig of geen spo-.
ren van voorkomen. Hier dient er vooral goed onderscheid gemaakt tusschen « gekend zijn .> en « bestaan ».
Moesten wij het land van oorsprong bepalen met ons te
steunen op het gekend zijn van het grootste getal varianten van een bepaald sprookje in een bepaald land, dan
zouden bijna alle sprookjes moeten ontstaan zijn in Finland, want er zijn weinige sprookjes van dewelke wij uit
een ander land betrekkelijk meer varianten kennen dan
uit Finland.
Dat het zelden mogelijk is, het juiste tijdstip van het
ontstaan van een sprookje te bepalen, wordt toegegeven.
Ook door introspectie van den sprookjesinhoud kan men
daartoe niet geraken. Elk sprookje bijna bevat motiéverr
zoo oud als de menschheid.
De techniek der historisch-geographische sprookjesstudie bestaat dus vooral in een statistisch onderzoek
van de sprookjesmotieven en sprookjeswerken. In vele
toepassingen van de methode (Christiansen : The Tale of
the Two Travellers 1916 en verscheidene monografieën
-van Aarne zelf) komt men er toe evenals Benfey, aan de
meeste .sprookjes een indischen oorsprong toe te kennen;
ofwel komt men, als Aarne in zijn « Der Mann au&
dem. Paradiese » 1915, tot hoegenaamd - geen resultaat.
Wat naar onze meening de voornaamste resultaten zijn
van deze werken dat is het bestaan van bepaalde themagebieden, of zooals van Génnep het noemt, provinces
thématiques, te hebben vastgesteld.
De geographische en historische . gegevens zijn volgens Van Gennep niet van zoo'n belang dan wel de sociale functie en het innerlijk mecanism - van het vertelsen
« Les folkloristes sont devenus de plus en plus prudents,
zegt hij. Ils craignent aujourd'hui de construire des systèmes généraux d'explication d'un.. aspect simple, mais
décevants et fragiles, et préfèrent rechercher des solutions partielles aisément contrálables. C'est sur ce point.
que c'est précisée, depuis quelques années, une orienta-
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tion nouvelle qui, en attendánt les synthèses futures, vise
.á classer les thèmes et les récits entiers, non d'après leur
forme extérieure, leurs petits détails consécutifs ou leurs
motifs pris isolement, mais d'après leur arrangement en
serie, leur fonction sociale, leur mécanisme de formation
et leur contenu interne, c'est-à-dire leur signification et
leur tendances psychologiques ». Van Gennep verwacht
veel hulp van de psychologie, nochtans is hij het op weinige punten eens met den voornaamsten grondlegger van
de experimenteele psychologie, Wilhelm Wundt. Drie
zware boekdeelen van de « Völkerpsychologie » zijn gewijd aan mythen, legenden, sprookjes, sagen.
Zij die het eerst de psychologie toepasten, niet enkel in de Volkskunde, maar ook in de taalkunde en de
overige philologische wetenschappen, waren Lazarus en
Steinthal die in 1860 hun « Zeitschrift fur Volkerpsychologie und Sprachwissenschaft » stichtten, waarvan het tegenwoordige « Zeitschrift des Vereins für Volkskunde .»
•de voortzetting is. Doch het eenig gezag op het gebied
der Vólkerpsychologie is: tegenwoordig Wundt. Zijn werk
is zoo wijd uitgesponnen,zoo onbegrensd dat het moeilijk
te overschouwen en nog moeilijker te beoordeelen is. (De
beste kritiek over. het werk van Wundt vindt men in de
studie van Alfred Vierkandt « Der Gegenwártige Stand
-der Völkerpsychologie -», Neue Jahrbücher fur das klass.
Altertum, 17 jg. XXXIII Band, 9 Heft 625-641). Voor de
behandeling van de vertelsels komt Wundt de anthropologische methode dicht nabij. Even als Tylor en Lang
steunt hij zich, voor de verklaring van mythen en sprookjes, op de studie van hunne elementen in de voorstellingen van de cultuur- en natuurvolkeren. Enkele nieuwe
inzichten wekken speciaal onze aandacht. Aan de hand
van een grondige ontleding van de pha.ntasietechniek,
-gesteund op experimenteel psychologische resultaten, bewijst Wundt dat de 'mythologische denkwijze met hare
voorstellingen van monsters en wangedrochten niet berust op abnormale geestestoestanden nog min symboliseerende of andere bewust intellectualistische bedoelingen
vooronderstelt, maar uit een natuurlijken toestand voortspruit van den onervaren menschelijken geest. De stelling van de prioriteit van het sprookje, waaruit mythen,
sage, legende, epos enz. zich geleidelik zouden ontwikkeld hebben is een der meest omstreden punten van de
Völkerpsychologie.Deze conclusie van Wundt is enkel gesteund op de ontleding van de thema's en hun psycholo-

$$g • DE STUDIE DER VOLKSVERTELSELS

gisch onderzoek. Van Oennep steunende op de studie van
het werkelijk verband van de verschillige vertelsoorten
bij verscheiden volkeren komt tot het Benig mogelijk besluit : mythen en sagen verbonden aan bepaalde plaat-sen en bepaalde personen zijn oorspronkelijker dans
sprookjes. Als vele andere methoden komt de Volke -psychologie er enkel toe de stof der vertelsels, de voorstellingen die eraan tic grondslag liggen te ontleden,m.aarverklaart niet hoe een bepaald vertelsel ontstaat, door
welke sociaal-psychische factoren. Deze en andere min
lichtende punten kunnen den glans niet verduisteren.
welke overigens van dit reuzenwerk uitstraalt : de talrijke;
nieuwre inzichten, de meesterlijke vak-historische, kritische uiteenzettingen, zijn grootsche orientatie.
Na de Völkerpsychologie heeft nu ook de Psychoanalyse de volksvertelsels aan haar onderzoek. onder-worpén. De Psycho-analyse is de leer van het onbewuste.
Eene nieuwe behandeling van de neurotikers, of liever
zijn analyse van de neurotische symptomen, stelde den
arts Sigmund Freud,den grondlegger der psycho-analyse,.
in staat door te dringen tot de kennis van de actieve, on-bewuste, psychische krachten van , den mensch, en hun
invloed te bepalen op ons physisch en geestelijk leven..
Vooral nauwere kennis van den invloed van het onbewuste op de phantasiebeelden is voor • ons van belang
daar de volksvertelsels toch phah.tasieproducten zijn bij
uitnemendheid.
Voor zijne analyse hechtte Freud veel waarde aart
de droomen, zoodanig dat hij van de studie der droomerr
zijn hoofdwerk gemaakt heeft. (« Die Traumdeutung »
5 Aug. 1919 met eene bijdrage over mythen en sprookjesvan Otto Rank.)Op de beteekenis van de droomen voor deverklaring van de vertelsels werd reeds herhaaldelijk
vôôr Freud de aandacht gevestigd. De speciale studiën
in dit verband : Trautmann « Traurn und Sage » Mun
chen, 1862 en het beroemde Werk van Laistner « Das
Rátsel des Sphinx, C rundzuge der Mythengeschichte,
2 Bde 1889,» zijn niet in ons bereik.Ook Tylor en Wundt
hebben evenals de vorigen in vele gevallen sprookjeselementen afgeleid van droomvoorstellingen. Volgens de.
leer van Freud zijn de sprookjes niet ontstaan uit* droom-.
voorstellingen maar berusten , beide op gelijkaardige
psychische functies. Het onderzoek op associatieven weg
van de kwellende phantasiëen en droomvoorstellingen
van zijne neurotische patienten -- hij bracht er hen toep
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al hun vrije invallen in verband met deze voorstellingen
mede te deelen, waaruit hij hun de betekenis van hunne
neurotische symtomen ontdekte en de genezing teweegbracht dit, en het Verdere. onderzoek van de , droomen
in het algemeen, toonde aan dat al deze schijnbaar willekeurige scheppingen der phantasie, regelmatig, gedetermineerde uitingen waren van affectieve, verdrongen
complexen meestal van sexueelen aard en stammend uit de kinderjaren. Zóoals talrijke volkeren in
hoofdzaak dezelfde vertelsels vertellen droomen zij dezelfde droomen. Zoogoed als elkeen het vertelsel van
roodkapje kent, kent elkeen ook den naaktheidsdroom :
ergens in 't publiek te staan in hemd of nachtkleed ; of
den angstdroom : bedreigd worden door een trein of
iets dergelijks en niet kunnen wijken, zich niet meer kunnen . bewegen. De hoofdzakelijke functie van den droom
zou zijn volgens de psychoanalyse, afleiding te verschaffen aan ongeregelde neigingen, door beschaving en opvoeding uit het bewustzijn verdrongen, maar in het onbewuste steeds werkzaam.. Deze - uitingen voor zij als
phantasiebeelden in het bewustzijn toegelaten worden,
ondergaan menigvuldige vervormingen zoodat hun manifest voorkomen onsamenhangend en onbegrijpbaar
schijnt. Het ingewikkeld droommechanism met zijn concentraties, verschuivingen, overdrachten, verpersoonlij-.
kingen, duplicaties enz. heeft Freud grondig bestudeerd
in , zijne Traumdeutung. De kennis van de neigingen en
van het mechanism die de grondslag zijn van dit onbewuste scheppen werd aangewend tot verklaring van
mythen en sprookjes. (Franz Riklin « Wuns.cherfullung
und Symbolik im Marchen » 1908. Karl Abraham
« Traum und Mythos » Eine Studie zur Vólkerpsychologie 1909, waarvan eene nedèrlandsche vertaling bestaat.
Otto Rank « Psychoanalytische Beitráge zur Mythenforschung 1919). Volgens Rank zou het ontstaan van
mythen en sprookjes, te verplaatsen zijn naar eene beschavingsperiode, in dewelke bloedschennis vadermoord en andere even ongehoorde uitspattingen in strijd met familie en maatschappij uit de
samenleving begonnen te verdwijnen, en de mythische
scheppingen der phantasie zouden ter afleiding
gediend hebben van • de resten van deze gruwelijke neigingen die in de gemoederen bleven voortbestaan. Hoe meer de beschaving vooruitgang maakte,
hoe meer bedekt, de vorm in dewelke die primitief onge-
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bonden neigingen tot uiting komen. Het is overbekend
wat een rol in de mythologie en ook nog in onze sprookj es : kinder-, vader- en broedermoorden, incest, strijd,
roof en gruwel spelen. Speciaal het incestmotief werd
door Rank onderzocht : « Das Incestmotiv in Dichtung
und Sage, 1912 ». Men mag zich nochtans niet inbeelden
dat de sexueele neigingen van zoon tot moeder, van vader tot dochter, en wederkeerig, abnormale of perverse
individuen vooronderstelt. Deze incestueuse neigingen,
die dank zij opvoeding en beschaving enkel nog in: bedekten of onschadelijken vorm tot uiting komen, zijn algemeen menschelijk en van elementairen aard. Wij herinneren maar aan den kleuter van pater Van. Ginneken
(De Roman van een Kleuter, bl. 127) « Vader mag nooit
met moeder alleen in de kamer zijn, vade mag niet... dit
doen of dat doen, ligt hem op den mond bestorven, maar
vooral vade mag moene niet kusje geve. Alleen als - vader
eens heel lief tegen hem geweest is, en Keesje dan eerst
zelf een lusje van moeder heeft gehad, zegt hij soms
goedig en getroost : vade mach moene kopje (kusje)
geve. Maar vlak erop keert hij zich af om het niet te zien
en roept gejaagd : niet te wang, niet te wang (niet te
lang). En op andere oogenblikken heet het heel beslist : mach moene en vade niet met me me pate (niet
stilletjes elkaar iets toefluisteren). »
In het verder psychoanalytisch onderzoek van de
sprookjesvorming valt dan nog op, het overwegend
sexueel element in het symbolism der sprookjes. De primitieve identificatie van sexueele handelingen met magische... ritueele gebruiken, benamingen in den landbouw, en van dagelijksche gebruiks-voorwerpen, geven
hier een vasten grondslag.
Het zwakke punt van de heele methode -ligt hierin,
dat zij op eene analogie berust. Overeenkomstig eigenschappen van droom . en sprookje werden bewezen.
Wat voor het ontstaan van den droom bewezen
was op grond van uitvoerige studie en zorgvuldige analyse van - de psyche van den droomer werd « naar analogie » toegepast op het ontstaan, van het sprookje zonder gelijkaardige studie van den sprookjesverteller of
den :sprookjesmaker.
De beteekenis der psychoanalyse voor de sprookjeskunde ligt niet in de reeds verworven resultaten maar
in het feit dat ze nieuwe mogelijkheden geschapen heeft,
dat ze de eerste stralen geworpen heeft op een gebied
:
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dat tot dan toe .voor de folkloristen ten volle in het duister was gebleven, het onbewuste en zijne invloeden op de
phantasie.
Willen de psychoanalysten op het gebied der volks-"
vertelsels oprecht degelijk werk verrichten,dan mogen ze
niet voortgaan met de resultaten der neurose- en droomanalyse toe te passen op toevallig hier en daar genomen
thema's maar moeten zij met hunne hulpmiddelen vertellingen en vertellers voor elk bizonder geval onderzoeken,
hun ontstaan, ontwikkeling en samenhang analyseeren.
-

Wij hebben betrekkelijk breedvoerig de theoretische studie van de volksvertelsels behandeld ; met het
overzicht van het verzamelwt-rk en van de overige vaklitteratuur kunnen wij kort zijn. Voor de sprookjesverzamelingen vermelden wij dus enkel de laatste bibliographische bronnen.
Over de belangrijkste sprookjesuitgaven die voor
elk werelddeel sedert de oudheid tot 1914 _ verschenen
zijn, geeft de finsche folklorist Aarne een uitstekend en
samenhangend kritisch bibliographisch werk : « Uebersicht der Mârchenliteratur » verschenen als nr 14 van de
Folklore Fellows Communications. Verder wordt men
jaarlijks op de -hoogte gehouden door de « Vólkskundliche Biblioographie » van Hoffmann Krayer te Basel.
Zooals .honger vermeld werd, beschikt het vak ook reeds
over een heele - reeks handboeken. Het onmisbaarste is
wel Grimm : Kinder- und Ha'usmárchen, met de Anmerkungen. Deze Anmerkungen werden aangevuld en op de
hoogte gebracht van den huldigen stand der vergelijken-.
de sprookjesstudie door het monumentale werk van Bolte
en Polivka' : Anmerkungen zu den Kinder- und Haus
marchen der Bruder Grimm, waarvan, reeds de drie eerste
deelen verschenen zijn. Deze bevatten de « Anmerkungen zu den einzelnen Marchen ». Niet -enkel worden hij
elk sprookje van Grimmal de hun bekende varianten
vermeld, maar alle variante
n worden vérgeleken, al hun
afzonderlijke motieven in 't bizonder behandeld. Liedjes,
rijmpjes, tooverformulen, die in verband staan met de
bepaalde sprookjesmotieven, worden alle mede ter vergelijking bijgebracht. De vierde en laatste band van dit
werk zal bevatten een « Motivregister », een geschiedenis van de Grimsche verzameling en als slot een « Uebersicht liber der Mârchenvorrat der andern Volker », Dit
werk is eenig.
,
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De twee engelsche handboeken zijn allebei veroucderd. Het kleine van J. Tackray Bunce : Fairy Tales.
Their origin and Meaning, 1878, is een vulgarisatie van
de arisch-^naturistische theorie van Max Muller. Clouston's « Popular Tales and Fictions, their Migrations and
Transformations » 2 dln 1887, geeft ons de orientalistische theorie van Benfey.
Buiten het degelijk werkje « Das Marchen » van
Friedr. von der Leyen, dat een gematigd indianisme voorstaat, heeft men in Duitschland nog een paar handboekjes : Spiess « Das deutsche Volksmárchen » 1917 en
Thime « Das Marchen » 1909. Dit laatste verschenen
in de reeks « Handbücher zur Volkskunde » kan bizonder dienst bewijzen als inleiding in het vak, het geeft
goede overzichten en een flinke bibliographie.
Van al de handboeken is « La Formatipn des Légendes » van A. van Gennep, zeker het degelijkste en . het
best ,op de hoogte. Niet aan oningewijden, maar elkeen
"die met de studie der volksvertelsels reeds vertrouwd is,
bewijst dit boek uitstekende diensten.
Hier in Vlaanderen ook hadden wij een handboekje:
« Contes Flamands » van Is. Teirlinck, verschenen in de
Bibliothèque Beige de Connaissances. Modernes. Feitelijk
bevat dit niets dan eene classificatie van de vertelsels met
voorbeelden. Van de laatste vlaamsche verzamelwerken
verdient er één speciaal onze aandacht,het bundeltje van
Gust Lamerant « Vlaamsche Wondervertellingen uit
Fransch Vlaanderen » Yper 1911. Al deze wondervertellingen werden opgeteekend uit den mond van een verteller uit Winnezeele geboren in 1835, die ze zelf had
hoparen vertellen in zijn jeugd van een zager te . Hazebrc u'ck.. De , « Studiën en Essays over Oude Volksvertelsels » van Alfons De Cock vergelijkende sprookjeskunde bevat het belangrijkste wat hier over de volksvertelsels geschreven werd . ; werk dat kan vergeleken
worden bij de « Anmerkungen » van Bolte en Polivka
geen voorbarig theoriseeren, maar rijke , documentatie
over overlevering en verspreiding van het sprookje ».
Uit -het werk van de Cock en de enkele opstellen van
Aug. Gittée en Pol de Mont alles wat de studie der
volksvertelsels in Vlaanderen heeft opgeleverd -- weten
wij dat alle soorten van vertelsels in Vlaanderen nog verteld worden en dat onze vertelasels,in_ min of meer gelijkaardigen vorm, eigen zijn aan heel het menschdom, om
zoo te zeggen. Maar wat weten wij over het « leven » van
-

-
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ede vertelsels ? Weten wij w t oude vrouwtjes, w t mannen, wàt kinderen vertellen ? Als er sprake is van kindervertelselss denkt men aan « Asschepoester », aan « Jan
de(n) Beer », aan « Sneeuwwitteken ». Dit zijn de vertelsels die moeders - en grootmoeders aan de kinderen vertellen ; dit is niet w!at de kinderen zelf bezighoudt. In
plaats van zoo'n ingewikkelde histories vertellen - de kleine kinderen onder mekaar, heel korte vertelsels als dit :
Van 'ne jongen die aan 't spitten was.

« Daar was 'ne keer 'ne jongen en. die was aan 't
) spitten, en da' waren allemaal vijf frankstukken, en
hij plantte die en da' werden allemaal patatten.
of als deze vervorming
Van 'ne moordenaar.
•« Daar was 'ne keer ne moordenaar en die moest
» vergaan en hij kwam daar in .en huis en hij langde
» daar het geld en hij kocht hem een schoone kas. Dan
». moest hij bij nen anderen moordenaar en daar zat een
» vogelken da' riep « Ge moogt daar nie bij gaan want
.» anders wordt g'ook vermoord ». En hij ging terug en
» ging 't geld terugdragen dat hij gepakt had ».
Zoo'n vertelseltjes zijn heel zeker niet zoo artistiek
.als °Roodkapje en « De betooverde Prinses » maar kun•nen ons veel - meer leeren over de psyche van het kind.
weten wij waar en wanneer bepaalde vertelsels verteld worden, bij welke werken
hopplukken, kantwerken ?
Kennen wij de vertelseltaal, den eigenlijken
vorm der vertelsels ?
Bij de bespreking van het werk van Cohen « Nederlandsche Sagen », in de laatste aflevering van den,
vorigen jaargang van . Volkskunde, wordt gezegd dat men
door woordelijke opname en weergave van de vertelsels,
en het vermijden van verfransching en fantasie, maar al
te dikwijls het leven doodt van' de vertelsels. Het is zeker dat de woordelijke opname van een vertelsel
in een boek, heel wat anders is dan het vertelsel
in den mond van den verteller, met houding, gezichtuitdrukking, gebaren en milieu. Om een volledig
beeld van een vertelsel te bekomen zouden, wij een
phonographische- en een filmopname moeten hebben,
maar een woordelijke opname zal ons in alle geval meer
.
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van 't oorspronkelijke bewaren dan een litterair omgewerkte weergave. 't Is louter inbeelding te meenen dat
men door stijl-toevoegsels de gebarén kan vervangen.
Zulke gestyleerde sprookjes zijn literatuur, geen wetenschap. Daarbij, woordelijke opnamen in den eigenlijken
zin hadden wij nog niet, zulke kan men enkel stenographisch bekomen. Zulke stenographische opnamen tonnen
ons nu dat de meeste logiek en veel van den schoonen
samenhang in onze geboekte sprookjes, vervorming is
van het volksgoed. Waar men tornt aan dezer eigenschappen (of gebreken ?) van den- vertelselvorm,kan deze geen
dienst meer doen als wetenschappelijk document,als bijdrage tot de kennis van de denkvormen van het volk.
1-let volgend kort vertelseltje komt van een vrouwtje- van
vijftig jaar,een kantwerkster van Hamme die kan lezen en
schrijven, maar naief en lichtgeloovig, een echte vertelster, die over een heelen schat vertelsels beschikt.
Van diéën oan.

(phonetische tekst bij benadering naar eene stenographische opname).
« Dor waas' ne kieër e maeske en da maeske Was ver» uërdieëld vur on nen buëm opgangen te warren.
En die stond op traan mee ne jongen.
«
En die jongen die wiest dadde da se onplich«
» tig was.
Mor ze bonnen eur toch mor on dieën buëm..
« — En die zae da se onplichtig was.
En dor moest ze acht .daogen oanangen vur eur
» vlieës van de vogelen te baten af te pikken.
En alle daogen moest die jongen vur de rech» ter verschijnen, en alle daogen zag die jongen dat da
» maêsken onplichtig was. En e de ' rechter die zae da
» se wel plichtig waas.
« Awel » zae die jongen », z'es niê plichtig », zegt
» sje. En as die acht daogen dejn om woaren dè wièr
» ta toar tribenoal af.
« Dè kwam die jongen op ta tribenoal en dè wier
» da maèske veruërdieëld. « Da's zuë onwaar » zae die
» jongen, « as dant waar es, da che gulder , as da
» nen oan die gebroan es, die za dér t' noent op toffer
kommen » zaetsje, « tusschen twelven en t'n ieënen »
» zaetsje.
-

-

-
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« --- En; den oan » zaetsje « die za drae kieëre
•
.
.» kraan » zaetsje.
«En den oan die kroaden drae kieëren en 't maes> ke wièr losgelaten, ze kwam er ongeschonnen af.
« Z'ontvong alle daogen eur spijs van euren engel
-» bewaarder, en doroan wieste ze den da se niè plichtig
:» • 'n was.
« En .de liète z'eur los.
« Dormee was den tribenaal av en 't maeske was
» verlost ».
Van meer belang dan de kennis van den vorm, is
te weten wat nog geloofd wordt van de vertelsels ; de
beteekenis van het vertelsel voor den verteller zelf ; hoe
.nu nog vertelsels ontstaan. .
De moeder van. de vertelster, waarvan wij
't voorgaand vertelsel mededeelen, had ongehuwd
samengeleefd met een weduwnaar, een landbouwer bij wien zij diende en waarvan zij twee kinderen,
-een. tweeling, gehad heeft. Van hare moeder dus (die bizonderheden uit haar leven hebben wij later maar vernomen) vertelde het vrouwtje, tusschen een reeks andere
sagen en sprookjes in, dat het spookte bij den boer waar
zij diende : alle nachten van twaalf tot een, werd de
boer inzijn bed gekweld, tot dat de afgestorven echtge:noote eens op middernacht aan haar verscheen, haar beval zielmissen te laten doen en andere boëtvaardigheden'
•en dan onder den vorm van eeii groote grijze kat ver•dween. De psychische samenhang tusschen het leven van
haar moeder en dit vertelsel in klaar.
Eerst nadat wij _ een reeks monografieën hebben,
met den volledigen vertelselschat van bepaalde personen
van verschilligen ouderdom, stand en geslacht, met de
meest uitvoerige inlichtingen over die personen in verband met hunne vertelsels, kunnen wij met verder be'hulp van ethnologie en psychologie nader treden tot de
groote vragen van het ontstaan, den groei, . de ontwikiceling, de beteekenis der volksvertelsels.
-

-

-

-

;

MAUR. DE MEYER

MODERNE KUNSTRICHTINGEN
IN DE MUZIEK
Er wordt wel eens beweerd dat onze moderne kunstenaars zoodanig individualist zijn dat het een dwaasheid ware een synthesis te beproeven. En voorzeker, te-.
genwoordig, zoo ooit, hebben al die opschriftjes en etiketjes : «. klassiek, romantiek, modern symbolist, im-.
pressionist, kubist, » en wat weet 'ik meer, slechts een
heet relatieve waarde. Toch kan het niet ontkend worden
dat zelfs de grootste individualisten -noodzakelijk der
invloed van hun midden ondergaan, dat ze onweerstaanbaar meegesleept worden in een der, gedachtenstroomingen die voortdurend door de samenleving varen.
Al ware 't dan minstens onverstandig staande te
houden dat ieder kunstenaar die impressionist wordt
« genoemd », heel en al, of ook zelfs maar in hoofdzaken den echten grond dier kunstrichtingen kent of vermoedt, toch hoeft het niet bewezen dat er wezenlijk ééne
theorie bestaat, die het impressionisme en het symbolisme kan genoemd worden. Dit alles enkel om er de aandacht op te vestigen dat het in deze studie niet gaat
over een of ander kunstenaar, die zoogezegd-impressionist is of symbolist, maar wel over die kunnstrichtingen
in 't algemeen.
Natuurlijk, konden wie alle artisten rangschikken in
starre, onbeweeglijke kategorieën, 't ware ongemeen gemakkelijk en aangenaam voor onzen classificatiegeest.
Maar zoo gaat het nu Goddank eenmaal niet ; en die
haast oneindige verscheidenheid der menschelij ke natuur,
der aardsche kunst is nog een gelijkenis te meer met deeeuwig-verscheidene, de onuitputtelijke Schoonheid van
God.
Lijk de. Schoonheid één is in God, zoo zou de Kunst
ook één moeten zijn. Maar wij, menschkens, we hebbeneen ziel die rechtop zou gaan naar de Waarheid, deSchoonheid, lag ze niet vastgekluisterd in een lichaam...
Door dat lichaam zijn we zoo veranderlijk, zoo vispel-.
turig, dat we vandaag bespotten wat . ons gisteren in vervoering bracht. Heel de kwestie ligt daar : de ziel en
het lichaam : ben ik enkel stof ? of is 't maar de ziel die
telt ? of kan ik misschien beide versenigen ? en hoe ?
Dat is natuurlijk het uitgangspunt van den godsdienst; 't
;

-

-
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is de grondslag van alle politieke strekkingen ; maat
tevens ook het vraagpunt dat aan den grond ligt van alle
mogelijke kunsttheorieën.
Daar zijn er die in de stof den uitleg zien van al
wat bestaat : materialisten die de stof huldigen ook in de
kunst. Anderen meenen dat de ziel alleen in aanmerking
mag komen. Moeten hier de kubisten niet bij gerangschikt ? En heeft ook Servaes in zijn kruisweg niet, om
zoo te zeggen het misprijzen van de stof ? is bij hem de
gedachte ook niet alles ?(l) Anderen nog hebben de juiste
synthesis weten te maken en evenals in de wijsbegeerte
zijn 't ook in de. kunst de grootsten : voor hen is de
mensch geen engel, maar wordt ook niet verlaagd tot een
louter dier.
Waar - nu de moderne muziekrichtingen gerangschikt ?
**
-

-

Dat sommigen heel het vraagstuk der moderne muziek geplaatst hebben in het al of niet nakomen der...
traditioneele harmonieregels, dunkt me wel verkeerd.
Waarom toch gaan beweren ' dat de regels der muziekale
compositie definitief en onbeweegbaar zijn vastgesteld ?
Is dan heel de muziekgeschiedenis niet een bewijs van een
voortdurend evolueeren? Het heeft toch nogal wat moeite
gekost om van de eenvoudige-homophone zangen der
Grieken te geraken tot de kolossaal ingewikkelde gewrochten van onze dagen.. (Denk maar even aan Gustav
Mahler en Richard Straus).
Ons gehoor heeft zich op muziekaal gebied al aan
heel wat andere nieuwigheden aangepast dan die waar
heden ten dage soms zoo'n 'kabaal wordt over gemaakt ;
b.v. de overgang van de monodie tot de eerste kwinten kwarttoonafstanden, het geleidelijk aanvaarden van
sixt- en tertsintervallen, van seconde- en septiemakkoorden de eerste sterke « dissonanten » (2). We kunnen er
(1) Al kunnen we niet samengaan met Servaes' positieve
minachting van den normalen vorm, toch is onze kunst hem
dank verschuldigd omdat hij, één der eersten, in de heerschender
beginselloosheid en godsdienst-onverschilligheid zijn diepe overtuiging met sterke kracht durfde vooropzetten ,God ter eere.
(2)Het lijkt wel aardig hoe sommige « Leerboeken der
Harmonie » gedwongen te constateeren dat er een tijd was
toen « dissonant » werkelijk « dis-sonans .» slechtklinkend beteekende, naar allerhande nieuwe bepalingen zoeken om het gebruik van die beruchte a dissoneerende (intervallen) zijn zulke,.
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eigenlijk maar moeilijk over oordelen wat een indruk dit
.altes maakte bij een eerste verschijnen, wij die aan al die
akkoorden gewoon zijn.
Zoolang niet met mathematische nauwkeurigheid

wordt uitgemaakt welke middelen kunnen aangewend
om te behagen en te roeren, mag ;een.' nieuwigheid niet
zoo licht verworpen of steunt men ; alzeker niet op . vaste
beginselen om haar ongeschikt te mogen heeten.
Het ligt voor 't oogenblik in mijn bedoeling niet
meer bizander de moderne techniek te bespreken, hoewel
daar voor musici een heel interessant exploratieveld ligt.
De groote vraag is wat de modernen voorhebben in hun
kunstopvattingen, met hun impressionisme, hun symbolisme, om voornamelijk die twee te- bespreken.

•

En eerst het impressionisme .
Vroeger werd altijd gezegd dat echte muziek de
spontane uitdrukking moest zijn van geest en gemoed.
Daarnaast bestond nog wel een • minderwaardige mu.ziek, de beschrijvende ; maar andere kunst kon er niet
zijn : of ik spreek mijn gevoelen uit of ik schets wat buiten mij staat. .
De impressionistische school echter beweert
-

< Nous ne voulons retourner au romantisme, nous ne

voulons pas recommencer le journáI ou la confession de
potre vie », en . van den anderen kant houden ze toch
staande, de dingen zelf, de natuurt in haar objectiviteit
niet te willen uitdrukken. Maar wat blijft er nog over ?
Klunst was toch nog altijd « de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie ».
Over Moussorgsky, leider van: het russisch impres-•
sionisme, zegt een fransch criticus :(3)
ik vertaal letterlijk : Moussorgsky is een impressionist, hij
-

-

die duidelijk doen uitkomen dat er nog iets volgen moet, wil de
zin bevrediging geven ». -- Ik kan 't nu toch niet verhelpen dat
'o. V. het eindakkoord van Meulemansi « Des Avonds » (uit
« Drie Avondliedjes ») heel rustig-bevredigend klinkt !... Ware
het ten slotte misschien niet beter : eenvoudig over sommige
vooroordeelen heen te zien ?
(3) Landormy : « Histoire de la musique » bl. 338. Daar
het impressionisme voornamelijk een . fransche school was, en
onvermijdelijk weinig aantrek moest, vinden bij de germaan^sche ziel, moet het den lezer niet verwonderen dat over dit onderwerp . weinig néderlandsche litteratuur te vinden is.
-

,

MODERNE KUNSTRICHTINGEN IN DE MUZIEK 899

schetst rechtstreeks het -leven lijk . zijn fijn gevoel het
hem op ieder oogenblik openbaart... Weinig herhalingen,
variaties, ontwikkeling, want het leven. herhaalt of ontwikkelt niet, 't is altijd verschillend- ». Diè -vage tekst
kan natuurlijk op heel wat verschillende manieren geïnterpreteérd worden ; wat verstaat - schrijver door het leven ? wat door die revelatie van het leven aan zijn fijn.
gevoel ?
Over Debussy echter schrijft Landormy, (4) heel
enthousiast voor de nieuwe richting (hij- schijnt ten andere wel persoonlijk met den meester en den kring van
Mallarmé, Verlaine, Vielé-Griffin, Kahn, enz., in betrekking te staan) volgende beoordeeling,. die heel wat klaarder en uitdrukkelijker is dan de voorgaande en, naar mijn
meening,de diepste reden,d.en echt-philosophischen grond
dier, kunstomwenteling blootlegt : « II (Debussy) n'a
aucune prétention a exprimer les choses mêmes, la nature dans son objectivité, mais seulement le reflet de
l'objet dans sa conscience individuelle. Il refuse d'être
dupe de 1'illusion sans cesse reconstruite par notre esprit d'un monde solide et extérieur à nous, dont nous
aurions 1'intuition immédiate. Il sait que nous ne touchons ainsi du doigt que nos préjugés sur la réalité, non
la réalité même. Ses sensations au moins ne le trompent
pas, et elles seules 1'intéressent : il nous les livrera ;. ses
sensations autant que possible, plutót éncore que ses sen-

timents,élaborations secondaires de la vie consciente,constructions équivoquues dont il vaut mieux douter. Cependant la sensation elle-même a parfois un retentissement
subit dans 1'être tout entier dont elle ébranle les plus profondes assises : eest 1'émotion, dont la spontanéité ne
inent pas non plus, et qui sera l'une des sources les plus
abondantes de l'inspiration de M. Debussy.Retrouver la
naïveté de notre facon primitive et originale de sentir,
sous l'encombrement des interprétations du sens commun, voilà quelle tache . infiniment délicate cet artiste
subtil se present, et Pon ne peut manquer d'être. frappé
par l'analogie d'ttne telle conception non seulement avec
les tendances fondamentales de la poésie impressioniste,
mais encore avec les idées les plus caractéristiques de la
philosophie de M. Bergson ». .
-

(4) Op. cit. bl. 344. Dergelijke teksten vindt men nog- wel
bij meer andere verdedigers van 't impressionisme. Landormy
zelf moeten we deze gedachten niet al te zeer aanrekenen
persoonlijk is hij zelden ; liefst praat hij anderen na.
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Die • bladzijde is wel 't citeéren' waard, dunkt me,
-omdat ze ons een ondergrond aantoont dien we wellicht
niet zouden vermoed hebben. Laten 'we dien tekst van
wat naderbij bekijken ; en daar : schrijver zich toch op
Bergson beroept, zal het wel niet zonder nut en belang
zijn eenige verklaring van zijn beweren trachten te vinden in de werken van dien wijsgeer. Van den eersten zin
af staat schrijver op 't terrein van de kennis, de kennis
der buitenwereld. De reden is klaar : hoewel, zooals ik
reeds zegde, de impressionisten volstrekt vijandig staan
tegenover het romantische « dagboek-schrijven of levensbiecht-houden », toch moesten ze noodzakelijkerwijze zich zelven uitspreken op gevaar af van zooniet buiten
alle kunst komen te staan. Ze hebben gezocht en vonden
wat anders uit te drukken dan gevoelens en gedachten.
Alle uitspraak immers van eigen persoonlijkheid
veronderstelt een kennis. Welnu :het is onbetwijfelbaar
zeker dat we ons zelven slechts kennen van zoohaast we
-een indruk van buiten ondergaan; en dit om de eenvoudige reden . dat we, om onze stoffelijkheid van een rechtstreeksche intuitie verstoken blijven. In aanraking 'treden
met de buitenwereld is dus de « conditio sine qua non »
van een zelf-eigen bewust-worden. Welnu om ons eigen
en tevens ook de dingen te kennen met de hoogst-mogelijke waarheid en juistheid zouden we het eerste oogen-

,

-

-

-

-

-

-

blik van beider-in-contact-komen moeten vatten.
Bij Bergson heet dat : « Nóus percevons la durée

védue (anders gezegd het leven, het diepe wezen der dingen) en nous-mêmes comme un : courant profond que
nous pressentáns aussi dans les choses qui nous entourent, au sein du devenir ou nous communeons avecelles ». Dat oogenblik, zeggen de modernen, hebben we
in de sensatie ; daar vatten wij « la profonde affinité
entre les choses et nous ». U ziet het, beider formuuls
'hebben heel wat gelijkenis op mekaar... - doch 't blijft
daar ook bij !
Vandaar als ik schrijver goed versta, moet. de mo'derne kunst vooral waarde hechten aan de sensatie. Onze geest misleidt ons, omdat - hij ons niet de werkelijkheld zelf overlevert, maar slechts onze vooroordeelen
over die werkelijkheid. Hier wordt het heel en al duidelijk dat indien onze modernen werkelijk xneenen Bergson's philosophie te interpreteeren op 1duistterrein, ze
toch dit systeem (voor zoover 't 'een systeem . kan genoemd "worden) danig verkeerd begrijpen. In alle geval
;

-
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de oorsprong van deze gevolgtrekking is heel gémakke-,
lijk om vinden. Onze concepten geven ons immers slechts.
een onvolledig gedacht van de werkelijkheid en dit eerst
en vooral omdat we abstraheeren van het leven en ons.
de buitenwereld - tot onbeweeglijke voorwerpen maken ;
omdat w!e die voorwerpen wegtrekken uit ruimte en tijd,
en ze afzonderen van het omliggende.
Dit heeft Bergson heel mooi uitgedrukt : « C'est au.
dessous de ces cristaux découpés et de ces congélations
superficielles (hij beduidt de concepten) une continuité
d'écoulement comparable à rien de ce que j'ai vu s'écouier. C'est une siu'ccession d'états, mais dont chacun contient les précédents et annonce ce qui suft. A vrai dire
ils ne cc nstituent des états multiples que lorsque je les
ai dépassés et que je. me retourne en arrière pour en observer les traces ». (5). En elders : « Les concepts sont
des stations dont nous jalo-nnons le trajet du devenir» (6)._
Onze modernen hebben dan doorgedacht : in de sensatie hebben we heel wat abstractie minder en raken we.
dus de dingen in hun echte werkelijkheid aan.
Het gevoelen ook veronderstelt reeds een verstandelij ké tusschenkomst ; van de dingen. zelf leert het ons ten
andere niets kennen ; het .is weer een terug denken, een
« reflexio, », een reactie op de sensatie, « une élaboration.
secondaire de la vie consciente ». Natuurlijk ligt de sensatie enz... daarentegen in het onbewuste . leven

-

en daar ' is juist de moeilijkheid, laten . we maar

aanstonds zeggen de - onmogelijkheid . deze theorie.
door te drijven... vat het onbewuste maar zonder het:
bewust te maken. Die zuivere sensatie wordt bewust of
wordt het niet : wordt ze't niet, druk ze dan maar uit !.
ge weet maar niet eens dat ze bestaat ! wordt ze be-.
wust zoo hebt ge door 't feit zelf én gedacht én gevoel !
dan is een, pure sensatie ver te zoeken ! Dat hebben,.
ze natuurlijk wel ingezien en daarom stellen de kunstenaars dit ook maar als een term, die slechts kan benaderd
worden : in de uitdrukking noodzakelijk slechts van heel
verre benaderd, maar die ook zelfs reeds, heel moeizaam
wordt achterhaald. Interpreteeren ze zoo den. bekenden
tekst niet van , « L'Evolution créatrice » : « 11 faut que
par une contraction violente de notre personnalité sur
-

,

-

,

(5) H. Bergson « Introduction .à la Métaphysique » Revues
de . Métaphysique . et de Morale.. -1903. bi.. 5.
.
(6) Op. cit. bl. 21.
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,elle-même^, nous ramassions notre passé qui sè dérobe,
pour le pousser compact et indivisé, dans un présent que
l'esprit créera en s'y introduisant. -- Bien rares sant
(ces) moments... » (7). Zoo spreekt Bergson ; doch let
=w;el op : we staan hier eigenlijk — wat ook woorden en
formuuls zouden schijnen te bewijzen we staan voor
twee totaal verschillende geestesrichtingen, die zelfs in
~ geen enkel detail kunnen vergeleken worden, aangezien
,ze zich op twee verschillende plans bevinden. Als Berg50n in dit laatste citaat de intuitie beschrijft, dan .is dit
voor hem wel degelijk een reflexe kenakte van den geest;
terwijl de impressionisten, nemen .ze dien zin over, hem
,totaal in 't zinnelijke verplaatsen. Bij Bergson gaat het
•er om : of er buiten en boven de zinnelijke intuitie, nog
een intuitie bestaat, « non pas précisément rationelle ou
intelligible, mais bien supra-intellectuelle ; une prise de
,possession de l'esprit par lui-même... et non plus seulement, comme Kant l'avait cru, une connaissance exté.rieure ph.énoménale ». (8). Bij de impressionisten integendeel is 't enkel te doen om 't achterhalen en 't vatten
van die puur-sensitieve gewaarwordingen. Bergson wil
de éénheld, het noumeen ; het impressionisme zoekt de
veelheid, het phenomeen.
De groote fout ligt hierin dat het impressionisme,
yin tegenstelling met Bergson, tegenover het verstand een
.sceptische houding aanneemt. Voor •Bergson is het ver-

.stand eerst en vooral zooals hij zegt « une faculté .d'ac-

•tion ». En daarom is het wel onjuist te beweren dat de
•dingen heelemaal zijn lijk wij ze denken, maar het ware
-even valsch staande te houden dat we daarom niets van
de dingen kennen ; heel Bergson's theorie bewijst juist
het tegenovergestelde (9).
Als dan onze criticus . zegt : « Nuis refusons d'être
dupe de 1'illusion sans cesse reconstruite par notre esprit d'un monde solide et extérieur à nous dont nous
aurions .l'intuition • immédiate,... » dan kunnen - wij ant7Woorden : wij ook willen dat niet ; we wisten sinds lang
dat we geen rechtstreeksche intuitie hebben ; we wisten
-

-

(7) « L'Evolution créatrice » bi. 218.
(8) René Gillouin -c< Henri Bergson » bi. 35.
(9) Enkel door het feit reeds dat we met de dingen moeten
. handelen, wat Bergson voorop stelt, is dat punt heel duidelijk
.l ewezen. Hierin ten andere wijkt Bergson in feite niet zóóver
van de aristotelische traditie af, dan bij een eerste zicht wel . zou
-schijnen. . . .
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sinds lang dat de concepten van onze zwakke, aan de:
stof-verbonden geesten zoo arm,zoo bloed- en levensarm,
zoo koud en star zijn naast al het gaan en keeren, streven en zich ontplooien van al wat bestaat buiten. den
Eénen Onveranderlijken... Maar hoe arm en petieterig ons
verstandje dan ook moge schijnen, beschouwd naast de.
pracht van een waar « van-binnen-in » kennen, naast de
intuitie, toch zijn we er te recht nog veel te fier op en God:
veel te dankbaar, om te besluiten : « nos sensations áu
rnoins ne nous trompent pas... » Als dan toch de -sensaties, de zinnen ons een juister denkbeeld geven van dewerkelijkheid, en als de geest eer mistrouwd moet worden, dan loopen we .totaal terecht in 't grofste materialisme, dan ligt immers de hoogste kennis in de brutaal-materieele aanraking ; dan is de beste, de meest consequente daad-. en levensrichting het blinde handelen of
het dwaas vrijlaten van natuur en instinct ; dan kan de
ziel wel evengoed genegeerd !
Wat schrijver zegt van de. emotie ligt heel en al in
dezelfde gedachtenrichting. Iedere sensatie immers heeft
een weerschok door heel het wezen, die reactie is onberedeneerd-spontaan ; we zijn er evenwel zoodanig aan
gewoon ..geworden dat ze slechts nu en dan hevig genoeg
is om onze aandacht te trekken. Die emotie is niet anders
dan de vereeniging van alle physiologische reacties die.
op de sensatie volgen en van den onmiddell%j ken weerschok in 't affectieve. We staan hier dus noch heel en al
op .een terrein dat de specifiek-menschelijke werking, dewerking van de ziel voorafgaat.
Het kan, mijns inziens, niet meer betwist worden
dat in impressionistische richting wel mooie dingen werden geschreven, dat er zelfs kunst werd voortgebracht.
Immers, het er niet rechtstreeks op aanleggen gevoelens
uit te drukken,zelfs de sensatie boven het gevoel verkiezen, wil volstrekt niet zeggen dat de moderne muziek
geen gevoelens meer zal opwekken; het noodzakelijk verband tuschen sensatie en gevoel zou bij den toehoor-der nog een gevoel doen ontstaan, zelfs al ware 't den
artist mogelijk enkel de sensatie weer te geven. Doch
ik meen dat het niet betwijfeld kan worden dat zulk een
muziek wel nooit die volheid van indruk, van gevoel zal
doen ontstaan welke we van de groote kunstwerken- verwachten, en dat ze slechts « per accidens » tot het hart
doordringt,ze is er immers enkel op gericht tot de zinnen
te spreken... alsof de 'mensch enkel zintuig was en li-

.

-

,

-

-

904 MODERNE KUNSTRICHTINGEN IN DE MUZIEK
chaam ; en de ziel van geene waarde, of haar bestaan
maar als een hersenschim moest beschouwd . !
Daarom verdient die moderne kunstrichting ten
volle de misschien ietwat sterk-geformuleerde, maar toch
diep-gegronde veroordeeling van menig criticus,(10) die
ten slotte hier op neerkomt : « Ce que Claude Debussy et
Ravel cherchent á établir, eest l'autonomie. des sens à
.l'exclusion du sentiment, c'est la' suprématie de la • sensation sur l'équilibre qui chez les étres 'doués est seul appelé à produire l'ceuvre d'art ». ; Baumann is nog heviger : « Ii serait naïf de chercher en ces aberrations
..décadentes la promesse d'un art vivace. Elles achèvent
simplement une periode putridé • de la sentimenta"lité » (11).
ja, als dat impressionisme de eenig-mogelijke,of de
normale kunstvorm is in de 20e eeuw, dan wil ik gerust
.heel die 20e eeuw dóór, voor een abnormaal wezen doorgaan. Want dat impressionisme, lijk het voorzeker door
velen beoefend wordt, noem ik een verderfelijke richting, een dwaasheid, of, liever, en 't is maar te .spijtiger -- een ziekelijkheid van onze moderne samenleving.

-

**

Wat de meer symbolistisch-getinte . openbaringen
der nieuwere kunst aangaat zegt een :vurig verdediger :
« La musique est l'art symboliste par excellence, puis§qu'elle ne représente les mouvements, les formes, et les
couleurs que par le moyen des sans, eest á dire de sensations auxquelles on ne peut attacher aucune signification conventionelle, et qui n'ayant: pas de rapport direct
aux objets, suggèrent tuut sans rien montrer » . (12). Nog
een tekst die niet van te korf bij mag bekeken vworden'.
Wat schrijver door symbolisme verstaat, dunkt me
klaar. Het is er voornamelijk om. te doen, dat het gedacht van den kunstenaar niet brutaal rechtstreeks worde
uitgedrukt. Dit is ten andere altijd de beteekénis en de
waarde van een symbool geweest ; in dien zin zouden
alle dichters symbolisten zijn. Heeft er ten andere . ooit
een richting bestaan die heel en al verkeerd was ? en
,

,

-

.

(10), ,Vincent d'Indy b. 'v. met marien we toch niet .totaal kun.
-nen instemmen.
(11) Baumann « Les grandes formes de la musique» bl. 165.
(12) L. Laloy « Claude Debussy »: p. 78.
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ligt de fout niet eer hieraan : dat een bijkomstigheid
•stilaan als hoofdzaak wordt beschouwd ?
De vraag is dus : welke waarde heeft een systematisch algemeen-doorgedreven symbolen-gebruik op 't terrein der muziek ? -- Schrijver beweert dat de muziek de
echt-symbolische kunst is ; wat hij meent te staven.
Zeker de muziek geeft de beweging, het leven der
dingen heel wat juister wéer dan een schilderij of een
'beeld, dan een letterkundig stuk zelfs, waar de woor-den, toch de dingen weer vastleggen in de vormen van het
concept. Geeft Bergson zelf den muziekalen zin niet aan
als voorbeeld om de « durée vécue » beter te doen verstaan ? Daar komen we aanstonds op terug. —
Maar de kleuren en vormen : of die er bij winnen
-door klanken vertolkt te worden ?
En eerst en vooral de kleuren. Over « Gefuhlsassociationen » werd in Duitschland, Engeland en 'Frankrijk
reeds meer dan eene studie aangevat. Heel wat medici en
psychologen hebben feiten van « synesthésie » geconstateerd ; een reeks hypothesen werd er op gewaagd,
zonder evenwel tot een definitieven, ja zelfs tot een voldoenden uitslag te leiden. Het schijnt evenwel duidelijk
-dat we te doen hebben met feiten van individu.eele psychologie, waar dus onmogelijk een muziekaal systeem
'kan op gebouwd worden (13).
. . Dat -de verschillige klinkers en medeklinkers voor
-

-

,

,

-

-

-

-

:sommigen een kleur hebben, kan wel niet genegeerd ;

maar dat die kleur dikwijls, zelfs gewoonlijk van den
eenen persoon tot den anderen verschilt is even zeker. -Proefnemingen op eenige poëzie- en muziekliefhebbers
gedaan, toonden me dit allerklaarst aan ,en toch zijn er
maar zes klinkers ; begin dan toch eens met de klanken,
toonen en . halve toonen, met al de toonaarden, de akkoor . en ! •
Een zelfde klank brengt 'natuurlijk op het orgaan
van een normaal mensch den zelfden physis,chen indruk
teweeg ; doch , die • .indruk is puur matérieel en dus onbepaald ; het preciseeren komt echter voor de klanken
niet van een conventie, en heeft dus geene oorzaak bititen - het individu zelf : buiten zijn bewuste en onbewuste
-

,

-

-

(13) Een flinke studie op degelijke proefnemingen gesteund, te vinden in « Journal de psychologie normale et patho'logique » septembre-octobre 1912 nr 5. in een .artikel van Dr.
Marinesco, hoogleeraar te Bucarest, over « Synesthésies et audi-tion colorée 2.
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reactie op de klankperceptie. Het eerste uitwerksel der
muziek is dus puur physiologisch en bestaat in zenuw- en
spierreacties : daaraan beantwoordt een verandering in
den algerneenen affectieven toestand : een vaag, onbepaald gevoelen, dat ofwel niet verder gepreciseerd .wordt,
ofwel, reeksen bepaalde voorstellingen zal doen ontstaan,
wier aard afhankelijk is én van het temperament én van
het verleden van den toehoorder. De muziek draagt dus
in haren oorsprong geen echt-symbolisch karakter ; ze.
heeft dit enkel in bizondere gevallen, door een gewild
of niet gewild associeeren van klank of akkoord met een
of ander beeld. Doch daar er noch muziekaal alphabet,
noch muziekaal lexicon bestaan, door een algemeene,vaste overeenkomst bekrachtigd, zoo heeft muziek zelfs
geen -echt-symbolistische waarde ; nog veel minder is 't
een echte taal.
Moet dan de vraag gesteld of muziek kan beschrijven ? In letterlijken zin is beschrijven : een geheel beeldend weergeven door zijn bizonderheden. Welnu : 't
stoffelijke kan slechts uitgebeeld met. vormen, beelden uit
de natuur, of conventionele begripsvormen (14). Doch
zuivere muziek gebruikt makel zuiver-muzikale bestanddeelen en heeft ook niets noodig wat buiten haar zelven
ligt om ten volle genoten te worden. In de woordtoonkunst onder al hare vormen,' waar - de muziek volgens de
normale begrippen zoo dicht mogélijk bij de woorden
dient aan te sluiten, kunt u ' natuurlijk effecten teweeg
brengen, die beschrijvend kunnen genoemd worden, niet
om de muziek op zichzelf genomen, doch om den tekst en
het intiem samengaan van woord en muziek. Het blijft
hier natuurlijk buiten kwestie of een musicus geluiden uit
de buitenwereld kan in muziek weergeven . ; dat noemt
Van der' Mueren terecht : « een verstoffelijking van den
klank » (15). Zulks kan wel een mooie virtuositeit wor-.
den, maar houdt op echte muziek, echte kunst te zijn.
Beschouwen we nu de zaken van het standpunt uit
der verstaanbaarheid, dan komen we tot de conclusie,
dat zuivere muziek,, was ze er waarlijk op aangelegd: in
ons heel en al denzelfden toestand.. te verwekken als de.
artist ondervond die ze schreef, altijd van een heel gedetailleerd commentaar en levensgeschiedenis van den
-

-

-

-

(14) Fl. Van -der Mueren « Beschouwingen over de - muziekaliteit » Beschrijvende 'muziek. bl. 93 en volg.
(15) Op. cit. b1. 98.

-
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componist zou moeten vergezeld gaan, juist om het vage
en niet-conventioneele van de klanken, en 't overgroote
aandeel subjectiviteit dat het smaken en beoordeelen van
muziek noodzakelijk veronderstelt.
Voor de woordtoonkunst zijn we min vrij, omdat
de woorden een vaste beteekenis hebben en de muziek
die beteekenis en 't bijgaande gevoel moet steunen en
verklaren : hier` kan dus de muziek een gedacht uitdrukken, of liever, niet uitdrukken, maar slechts den zin
der woorden versterken door de klankeffecten. Zuivere
muziek heeft met het gedacht geen ander verband, dan
't geen het uitgedrukt gevoel er meê heeft : en dat gevoel,
misschien wordt het bij 't hopren der muziek wel gevat,
;misschien ook en met even veel mogelijkheid vindt de
toehoorder er ee ngevoel in, zóó verschillend van schakeering, dat 't haast niet meer hetzelfde kan genoemd
worden. Hier moet natuurlijk niet uit het oog verloren
dat een titel op een muziekstuk reeds een heele aanduiding is, zoo hij tenminste goed gekozen werd. Zoo kan
de muziek ten hoogste een zekere illusie geven van de
werkelijkheid. (16).
Als dan schrijver zegt : « La musique est l'art symboliste par excellence, puisqu'elle ne représente les mouvements, les couleurs et les formes que par le moyen des
sons, eest à dire, de sensations auxquel.les on ne peut
attacher aucune signification conventionelle, et qui,
n'ayant pas de rapport direct aux objets, suggèrent tout
sans rien montrer », zou ik hem wel moeten toevoegen :
als we dan maar iets te zien krijgen !... tenzij schrijver
misschien de voorzorg hadde genomen hem door Vincent d'Indy aangeraden.: « 1'adjonction d'un cinématographe qui aurait 1'avantage d'expliquer les diverses
phases du morceau et de présenter un agréable tremblot(16). Hieromtrent kunnen heel interessante proefnemingen
gedaan : b. v. een stuk als « Jeux d'eau » van Ravel, « De
l'aube á midi sur la mer > van Debussy, of dergelijke muziek
uit te voeren zonder den titel aan te geven, en de toehoorders
te vragen dat ze zouden neerschrijven wat schrijver, volgens hen
wilde verbeelden. Ik heb het beproefd met « Prélude à l'aprèsmidi d'un Faune », en had zelfs den titel aangegeven. Op een
tiental toehoorders had er één een leeuw gezien, zich nu lui
neervlijend in de lommer ,dan weer rondwandelend in volle zon,
enz... hij had verstaan « d'un fauve ». Bij de anderen was de
algemeens indruk nagenoeg dat zoo er geen titel had opgestaan,
men 't stuk hadde kunnen interpreteeren- naar believen, maar
nu er wel degelijk een titel op stond, wist men niet meer wat
denken ! ..
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tement qui s'harmooniser. ait á merveille avec les petits chichis orchestraux et autres titillation.s auriculaires constituant d'ordinaire le seul mérite de ces compositions. ».
(17). Zoo hebben we de twee klokken gehoord
Het is zeker dat de muziek ons veel gemakkelijker
de beweging, het leven der dingen dat Bergson ons
zoo mooi voorstelt : « le progres du passé qui range
l'avenir et qui gonfle en avancant »... (18). « une continuité d'écoulement , semblable à riep de ce que j.'ai vu
s'écouler »... (19) het is zeker zeg ik dat de muziek
ons dit alles heel wat beter kan doen meevoelen dan an-.
dere kunsten, dan poezie zelfs, vermits toch woorden en
concepten ons de dingen verstijven... En muziek is al
beweging en wording, vloeiend tusschen de noten en
akkoorden heen, langs stijgingen en dalingen, door alle.
nuancen en ontwikkelingen... en wat meer is, de muziek,
meer rechtstreeks en vollediger dan .welk andere kunst
ook werkt in ons uit, realiseert in ons wat ze uitdrukt.
Dat kan de muziek en in dat symbolisme is ze rijk
en machtig. Doch in dit punt reeds, en buiten dien kring
nog veel meer, ligt haar . groote rijkdom of zoo u verkiest haar grooté armoe, in 't vage en onbepaalde der
klanken die én schrijver én toehoorder zoo licht naar
begeeren kan opvatten.

-

-

-

Het impressionisme moet zooals we hooger zagen,
verworpen worden ook in de muziek, evenals in de letterkunde .en de schilderkunst, omdat het op valsche be-.
grippen steunt. Inzoover het symbolisme uit dezelfde
bron voortvloeit is het natuurlijk ook te veroordeelen,,
zelfs al bracht het dan waarlijk kunst voort. Ter verdediging evenwel van deze richtingen zou kunnen ingebracht dat zoo een componist de dingen objectief uit-drukt die op hem indruk maakten en niet zijn indrukken
zelf, ieder van ons bij 't aanhooren van zijn muziek door
sensaties en 'zenuwtrillingen, lijk de dichter zelf er_ on=
dervond, in dezelfde of tenminste in soortgelijke gevoe-.
lens zal komen, zoo min of meer lijk in de schilderkunst.
Na al w;at we reeds zegden ligt het antwoord bij de }.
,

-

.

..
(17) Revue S. I. M. 15 févr. 1913.
(18) - H. Bergson « L'Evolution créatrice ». 12 ed. Paris.1913, 5.
. .
(19) H. -Bergnon « Introduction à .1a Métaphysique » 5.
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hand. Die componist kan onmogelijk de dingen, anders
uitdrukken dan in zoover ze reeds indruk maakten op
verstand en gevoelen. We kennen de- buitenwereld. slechts
in zoover wik door de dingen beïnv
loed worden. Welnu
-- hier wilde ik .juist toe komen -- ja, leven en bewegen
is in al die wezens het diepste der werkelijkheid, het
is. de werkelijkheid zelf. Maar als de artiest dan toch zoo
diep in den aard der dingen is doorgedrongen, tot op het
punt waar we in het « geheimzinnig vereenigd-ons-voelen » met de beweging rondom ons, stilaan tot het diep
besef komen van wat we zijn in ons wisselwendende natuur -- zoo u me nogmaals toelaat Bergson te citeeren - :
« .comme un courant profond que nous pressentons aussi
dans .les choses qui nous entourent, au sein du devenir
ou- nous communions avec elles »... als de artist zóó dit
gestadig evolueeren van heel ons wezen naar Het Wezen
heeft leeren beseffen... als, hij zal zijn ingegaan den weg
der grooten, den weg der wijzen, den weg naar zijn eigen
ziel, zal hij dan nog terugkeeren naar de zinnen, tenzij
gedwongen om den stoffelijken
ken band die hem knelt ?
We zouden een kunst hebben die de dingen uitspreekt,ja,
maar niet de dingen om. zichzelf, • in zichzelf, maar de
dingen lijk ze leven in de ziel van den- kunstenaar, de
eenige plaats waar hetgeen koud en onverschillig buiten
ons lag en bleef liggen,in ons voelen„ons denken.,ons leven wordt ingebracht. Dit is de eenig-echte manier om na
,

de verbrokkeling waar naturalisme fataal naar toeleidde
-

door al maar door te ontleden en de veelheid der dingen
te achterhalen, nu eindelijk weer eenheid, levenseenheid
te brengen in die « hopelooze ontrafeling, waar allerlei
gepleister van symbolische verbandleggingen en impression stische lijmproefjes.. slechts - den toestand - verergerden ». (20).
Dat nu de schuld van heel - dat impressionisme en
symbolisme door sommigen op Bergson werd geschoven,
(21-) moet ons niet verwonderen : die philosophie is te
diep en tevens toch zoo aantrekkelij kk-beel-dr. ij k : uitgedrukt, dat het haast niet anders kon of sommige artisten moesten ze te oppervlakkig beschouwen, en dus ver-

-

-

.

(20) «-Dietsche Warande en Belfort -» Juni 1921. WarandewandeL
.. (21) Zoo b. v. Julien Benda in zijn twee we
rken :: « Le
succes du Bergsonisme »., « Belphégor -». Het moet gezegd wor,den - dat schrijver tegenover Bergson, soms weinig onpartijdig
en loyaal - handelt.
-
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keerel verstaan, of liever niet verstaan, maar de woorden
inter.preteeren volgens eigen gedachtenrichting. Zoo alleen was 't mogelijk dat een der grootste spiritualistische
denkers onder onze hedendaagsché wij sgeeren aansprakelijk . werd gemaakt voor een kunstrichting die allerduidelijkst op zinstreeling en driftengenot aanricht en
dus op materialisme moest uitloopen evenals ze er van
uitging. (22).
En waarlijk als zoo'n kunst toch .door sommigen de
normale kunstuiting der 20e eeuw; wordt genoemd," dan
bewijst het niet ten voordeele van' -de beschaving en de
verlichting van onzen tijd. Maar gelukkiglijk, al holt een
zekere massa voort naar 't materialisme, in onzen tijd zijlen
de spiritualisten meer spiritualist dan ooit en van véle
zijden wordt er geklaroend dat het; uit is met het imprèssionisme.We hebben reeds reacties gezien van allen aard,
waarvan de eene na de andere verdwenen, omdat het
puur « reacties » waren, en dat ze niets anders deden dan
maar recht naar een tegenovergesteld uiteinde overláopen, en dus vergaten dat echte kunst niet exclusief mag
zijn, en dat de ware opvatting alle andere extremistische
posities moet insluiten.
Tenminste blijft er nu een
richting over die tot doel heeft « ons terug te voeren tot
eigen mystieke menschelijkheid, in ons weer het innerlij k
gezicht te doen ontwaken »... (23), en noem dat expressionisme, of hoe ook, een schoone .belofte is 't, een mooie
hoop, die stilaan een nog schoonere werkelijkheid aan 't
worden is. En dat moest : omdat het een terugkeer is tot
de traditie, en dus tot een kunstopvatting die weer zal
gaan beantwoorden aan den heelén mensch, lichaam en
ziel, een kunst « gericht op innerlijkheid ».
Het is een schrikbeeld geworden voor sommigen
onzer moderne kunstenaars dat ze zouden moeten gaan
schrijven en dichten lijk zij die, men « de klassieken »
genoemd heëft. Voorzeker ware 't :dwaas te. beweren dat
we bij een Bach, Handel, Haydn, Beethoven niet heel wat
dichter de norma der eeuwig-menschelijke schoonheid
-

-

.

-

-

-

(22) We wenschen er de aandacht der lezers op te trekken,
dat zoo in deze studie sommige punten van het , Bergsonisme
gunstiger aangehaald werden, we. daarom niet den geheelen
Bergsop . willen voorstaan, . met al. der mogelijke conclusies die
uit zijn onvolledig systeem zouden kunnen getrokken worden
we meenden zoo te moeten handelen omdat hetgeen er aanneembaars is in zijne stellingen met onze' Thomistische opvattingen
overeenkomt. .
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hebben benaderd dan in veel flauw-vage productjes onzer eeuw. Daaruit hebben we echter geen andere gevolgtrekking te maken dan dat we bij hen een eersten solieden grondslag moeten halen voor onze esthetische en
artistieke opvoeding, doch dat we tevens niet mogen uit
het oog verliezen dat, vermits onze kunst toch noodzakelijk een contingent bestanddeel moet bevatten daar we
stof zijn en niet pure {vorm —. dat we,zeg ik,het contingente moeten uitdrukken van onzen tijd : we leven in de 20e
eeuw, niet in de 18e ! Met andere woorden een abstractie is geen kunst *—• welnu het concrete van alle kunst ligt
juist - in de. adequate Weergave van de persoonlijke ziel
van den kunstenaar. Ik zeg : « persoonlijke ziel » want
spreken van de ziel, den geest van den 'tijd is toch ook
maar een abstractie; of zoo u 't verkiest,de tijdgeest leeft
in ieder afzonderlijk, en wederkeerig leeft ieders persoonlijk denken en voelen ten minste gedeeltelijk in elkeen die niet 'positief twintig jaar wil achter blijven... en
nog!! . '.
Mochten we dan weldra kunstenaars zien opstaan
en ze komen voorzeker, ze zijn er reeds -- kunstenaars met een sterke, evenwichtige • .persoonlijkheid,« een
machtig gevoel en .een rijp talent, mannen die leven in
eigen ziel ! En mochten ze daar vinden den Christus,den
Vriend, de Liefde ; mochten ze putten hun reinste gevoel
aan . die bron, de .rijkste, de machtigste : hun God, hun
Geloof ! .
Laat hen dan uitjubelen over luisterende massa's,
luisterende zielen, wat hun ziël had gevoeld en gezinderd
in aanraking met de Liefde !...
Dan zal ons volk weer veredeld worden door de
kunst, de hoogti kunst : dan zal -het weer worden lijk
Theophilus bad ": « Het schoone volk Christo, het Vlaamsche Volk ! » Het zij zoo !
-

L. UTEN, S. J.

(23) -- 't Is maar spijtig dat die formuuls toch zóó vaag
zijn. -- Dietsche Warande en Belfort. » Juni 1921. W arandewandel.

IK WACHT....

Ik wacht op 't uur dat m'a"an de de ir zal kloppen
Dan recht ik 't • lijf. van 't leed te dragen moe,
Sla 't schrijfboek van mijn somb're verzen toe
En veeg fluks 't stof van mijne ;vingertoppen.
,

'k Ontsluit de deur dan van' -mijn 'doffe • kamer...
Daar staat zij die 'k sinds jaren ' heb verwacht,
De vrouw 'wier blik in blijden, lichtglans lacht,
Wier "stem als goud klinkt onder ' zilv'ren hamer.

Zij wenkt mij uit het huis waar 'k heb geleden,
En 'k schrijd met haar naar, zon'ge . heuvelprij ; •
En 'k voel mijn wezen wijd en tind'loos vrij,
Omstreeld door lucht vol . zóele heerlijkheden.
Hoe diep en zuiver welven zich dé . heem'len ! `
Hoe blauw het water van - den lichten stroom i•
Hoe glinst'rend goud • het groen váh weide en boom,
Waar malve schaduwen in 't loover weem'len ! •
,

'k Voel weeke ving'ren die mijn handen streelen,
Ik ruik den adem uit een frisschén mond
Satijnen plooien ruischen langs den .grónd
'k Hoor vrouwenstem van zachte - dingen". kweelen...
•

Wanneer komt 't «uur " dat Vreugdevrouw' zal kloppen
Aan mijne deur mét lichten vingertóp,
Wanneer stijg 'k weer den 'zo"n'gèn 'heuvel óp
Uit 't dal van gore strate' en grauwe sloppen ?
R. ADRIAENSEN.

DOOLAAR

Ik ben de doolaar, die droomend ging
Door de vrije heerlijkheid der landen,
Die voor alle goden kransen hing
Met eerbiedvolle handen.
Ik zwierf door velden vol zonnegoud,
Langs wegen schitt'rend van bloemenvonken,
Door blanke dorpen en weeld'rig hout,
Waar land'lijke liederen klonken,
In 't woud waar de wekkende koekoek riep
En ' de vink bij zijn ' nest zat te kouten.
Daar lag ik in 't gras en sliep
Gerust als de boer op zijn 'voute:
'k Vond het heerlijk in 't gesloten dal,
Op 'den stijgenden rug van den 'heuvel
'k Genoot het zuiv're merelgeschal
En het innige meezengekeuvel:•
De zon was me vreugd, en vreugd de hemel,
En vreugde 't veld en de beemd vol vee,
En de baan vol schapengewemel ; .
En vreugde de groote, blauwe zee,
En de stroom die glijdt aan den voet der rotsen,
En dé beek die daar slingert dóor schaduw en licht,
En 't geboomt dat een muur zet voor 't peilend gezicht,
En de wilgen als knoestigeknotsen.
'k Was blij om 't geluid . van een lach of een woord
'k Zag goedheid in vrouwen- en meigjesoogen
Ik drukte gulle handen eiken dag.
Ontroerd' zag 'k meelij over leed gebogen.
En steeds had 'k een helder lied . in den mond,
Waar ook mijn voeten mij leidden ,
Langs baan of pad, in bosschen of weiden,
Op 't middaguur of in d'avondstond.
Want de dag was me goed, en goed de nacht
'De dag die met blinkende oogen lacht
Of zich sluiert in kleurige wolken ;
De' nacht die uit het diepst van zijn .kolken
'I è • pinkende sterren te vo*schijn wenkt
En 't Inoede lijf met verkwikking drenkt..
-

,
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Wat booze godheid dreef . me ter stede,
Wat lokte mij naar 't duister gewoel ?
Mijn blik zag helaas 1 een lichtend doel•
In den verren glans der weeld'righeden:..
Ik ging langs effen en breede .lanen
En straten met huizen, torenhoog,.
Waardoor onrustig het leven. vloog,
Het wit gelaat zonder lach noch tranen..
'k Zag weelde van goud en kristal en lichten,
En sierlijke kleeren en mooie gezichten,
Ik hoorde in -paleizen muziek en zang,
En uitbundig gescherts uit vro' olijke monden
In bonte zalen stoeide 't drukke gedrang ..
- Van.. dansende paren in bonte ' ronden:
Was dat -nu. het leven; het echte, 't blijde,
En was ik. een dwaas, toen - ik mij vermeide
In velden bosch, langs heuvel en dal ? •
Ter :stad was de, schoonheid, de rijkdom, . de blijheid ;
De. stad -was der kunsten . reuzige hal ; •
Daar baarde de geest -in vruchtbare vrijheid
Ik dronk het nieuwe als een geurige: wijn
'k Zag geen verschil tusschen . zijn . en schijn,
Ik tiet me bedwelmen door glans en klank.
Maar toen 'k mijn handen in gulheid wou strekken.
En hart'lijkheid naar mijnvriendschap trekken;
Toen kreeg ik.. een spottenden ,glimlach tot dank.
.

:

En waren de kamers vol ' glanzende - lichten,

Geen plaats was voor mij aan een warmen haard..
Nu schenen de huizen me doode. gezichten... Toen doolde ik- door . wijken waar .armen • wonen,
En 't. duist're kwaad de . ellende verzwaart :
Ik wilde wie leden mijn meelijden .tooneer
En sprak een warm . woord tot klein en groot.
Zij zagen alleen .wat mijn hand hun bood
'k Bemerkte rel hoe ze mijn eenvoud vernachtten.
..

Toen dacht .ik . aan 't veld„

waar de voog'.len mij wacht-[ten,

,E,n 't geboomte.. en .'t. gebfoemt .en het. gra en de beek;
'k Vei langde te zwerven door . wijde. tr, k.
Mijn oog vas : +apen ,voor 't Malsche , leyep; .
Dat zich met rijkdom kleedt in de stad.
;

:

Onder 't goud wist ik 't slijk, onder schoonheid 't geile,.
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Achter glimlach de wreedheid, bij deftigheid 't veile
Door schijnglans zag 'k rotheid. die alles doorvrat.
Mijn blik zocht hoog des hemels blauwheid,•
,Maar de smalle strook tusschen murengrauwheid
Was morsig en vaal van walm en rook.
En als des nachts mijn blikken zich hieven
Naar 't vriend'lijk gelonk van de sterren, de lieven,,
Dan hing langs het zwerk een rossige smook.
.Ik wist nu : de stad verstoot wiens bloed
Door de vrije winden 'werd gevoed,
Wiens oogen nog hel zijn van de glansen
Die gloeiden op vlakten en heuvelschansen,
Wiens voorhoofd van 't veld den eenvoud draagt...
-

-

Ik ben de doolaar die,. verjaagd,
Verbannen, door de eenzaamheid moet zwerven
En in 't eindloos gedwaal alle vreugde derven.
R. ADRIAENSEN.

1

AVONDWOLKEN
De zon zinkt weg aan blauwen kimmenrand
En de avond spreidt zijn gazen 'over 't land.
De - hemel prijkt met glans van goud en rozen.
De wolken • blozen.

De zon is heen, en blauwer is 't verschiet • ; . .
De hemel zingt een juub'lend. kleurenlied,
Waar wond're tonen door elkander vloeien.
De wolken. gloeien:

Het licht verbleekt en grijze nevel doomt ;
Er sluipt een purp're schaduw langs 't geboómt.
Het blauw is peilloos diep daarboven.
De wolken dooven.
Nu spreidt de nacht in 't dal zijn grijs fluweel.
Aan 't zwerk versterft het laatste lichtgespeel,
En de eerste ster komt uit de hoogte schouwen
De wolken grauwen.
R. ADRIAENSEN,

DE ECONOMISCHE POLITIEK VAN
WALTHER RATHENAU

Met zekeren weemoed, denken wij.. terug aan het
:heerlijk verblijf te Orunewald, in de nabijheid van
.Berlijn, waar Walther Rathenau, als -teer bezorgde zoon,
.met zijne bejaarde moeder gewoonlijk musiceerde. Op
24sten Juni was het de laatste maal, dat hij, misschien
met vreugdetonen in de ooren, zijn huis en zijne moeder
verliet. Den zelfden dag immers viel hij onder de revolverschoten van waanzinnige nationalisten. In hem verliest Duitschland eene technische kracht van eerste
gehalte, een man die zijn land uit zijn neteligen toe:stand redden zou en -een economist, welke de aandacht
der wetenschappelijke wereld op zich vestigen deed.
'Geheel zijn leven, mag men zeggen, is bevat in
-de woorden, die hijzelf uitsprak op -het graf van zijn
vader, Emil Rathenau, te Berlijn in 1915. Daar sprak
'hij van de macht des geestes over 'het stoffelijke, van
het schouwen der ziel die waarheid zoekt, van 'het be.lang der gedachte en van de daad die het leven van zijn
vader hadden gevormd en die ook van hem maken zou-den, op technisch en economisch gebied, een man van
organisatiegedachte en een man van de daad.
Zoo had Walther Rathenau zijne beklimming in het
leven niet te beginnen aan den voet van den berg,
want zijn vader had door economische macht, door
tióogere ideologie en door wilskracht zich van het begin
zijner loopbaan geplaatst op eene hoogte, vanwaar hij
-het gansche sociaal-economische leven kon overschouwen en zich met volle kracht wijden aan de verwezenlijking zijner economische plannen.
-

*5

Walther Rathenau werd op 29 September 1867 te
:Berlijn uit joodsche ouders geboren.. De traditionneele
opvoeding, welke hij op. het Gymnasium genoot, werd
voor hem ook eene gelegenheid tot taalkennis en be%oefening . van sport. Zijne schooljaren werden onder.L roken door lange reizen in het buitenland die zijn
.

-
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blik verscherpten en den gezichteinder - van . zijn diep
verstand verbreedden, Op zeventienjarigen.' leeftijd, had
hij te kiezen tusschen schilderkunst, literatuur en natuurwetenscháp. De beslissing in zijne beroepskeuze viel
uit ten voordeele van Physiek, van Reken- en Scheikunde,
welke hij, als grondslag der moderne techniek, verkoos
dieper in te studeeren. De veelbegaafde jonge man studeerde aan de Hoogeschool te Berlijn en. te Straatsrburg..Onder zijne akademische professoren schitterden.
de namen van Helmholtz, Hofmann en Dilthey. In 1889
promoveerde Walther Rathenau als -doctor in de philosophie met eene studie over de lichtopslórping der me-talen.. Daarna wijdde hij zich hoofdzakelijk aan de electrochemie. Dit was het nieuwe land, zeide hij,. dat zijn
vader nog niet had veroverd. In München voleindde hij
zijne polytechnische studies en werd technisch beambte
in de aluminiumfabriek te Neuhausen in Zwitserland.
Hij ontdekte er het middel om door electrolyse chloor
en alcaliën te verkrijgen. In 1893 met de hulp van
Duitsche grootbanken, stichtte hij , electrochemische fabrieken. en werd de leider dezer belangrijke inrichtingen
te Bitterfeld, te Rheinfelden in Polen en in Frankrijk.
De aanvankelijke technische moeilijkheden staalden zijn
wil en leidden hem tot toepassing van nieuwe methoden
in het samenstellen van ferrosilicium, chroom, natriumen magnesium. Na zeven jaren handenarbeid, verlaat
hij Bitterfeld en wordt medeopsteller. met Maximiliaan
Harden (1) van het tijdschrift Die Zukunft.t. Dit. gebeurde - in .1899. Op voorslag van- het bestuur. der Allgemeine Elektrizitátsgesellscha f t, waarvan zijn vader de
grootste aandeelhouder was, komt - hij er als leider , in
de afdeeling voor den bouw van centralen. Na drie jaren
hardnekkige inspanning waren door zijn toedoen electrotechnische werken ontstaan in Manchester, Amsterdam, Buenos-Aires en Baku. In 1902 verlaat « hij de
A. E. C. voor de hooge finantiewereld. Door deze werkzaamheid kwam. hij er toe door afkoop van aandeelen
het monopool der A. E. O. te bevestigen en het voorzitterschap ervan waar te nemen.
Op aanvraag van Vorst von Bülow bereist hij in
1907 in gezelschap van Bernhard Dernburg DuitschOost-Afrika, de Engelsche koloniën en Duitsch-Zuid.

-

(1) Ook dezen .is men op 3n Juli te lijve gegaan in de villakolonie van Grünewald.
•.
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West-Afrika. Zoo was hij in staat, meterkennis van zaken,
ceel te nemen • aan de koloniale politiek vaïi zijn land.
Deze koloniale ervaringen heeft hij samengevat in eën
. het licht zag.. In aansluiboek Reflexionen dat in 1908
ting dezer gedachten verschenen nog van zijne hand in
1912-1913 Zur Kritik der Zeit en Zur Mechanik des
Geistes.

De wereld-oorlog zou zijne werkzaamheid nog verdubbelen. Zijne daad zal Duitschland helpen redden 'vin
dieperen val en zijn weerstandsvermogen sterken.
- Den derden dag immers na de oorlogsverklaring in
1914 meldde zich Walther Rathenau bij een bestuurder
van het oorlogsministerie en durfde, te midden van den
triomfroes der opmarcheerénde troepen naar Luik en te
midden de opgewondenheid van oorlogsbegeesterd volk,
deze sceptische vraag stellen : « Wat dient -er gedaan,
om Duitschland van grondstoffen te voorzien ?. »
En wijl de lieden op straat zich de extra-uitgaven
uit de handen rukten en duizenden Russen voor enkele
penningen bestelden, sidderden een paar mannen bij Rathenau's gedachte en vroegen zich af, of men werkelijk'
de kanonnen meer dan zes maanden zou kunnen voeden, of men het leger en de bevolking niet aan honger.
zou moeten prijsgeven en of de brandstof zou toerei
trend blijven om de onderzeeërs te bewegen (2) !
Daags nadien reeds, ontving de Pruisische oorlógs-minister von Falkenhayn, den man die, alhoewel niets.
anders dan afdeelingsoverste in het oorlogsministerie,
en geen anderetitels dragend dan verstand, ervaring en
wilskracht, welhaast de economische dictator • van
Duitschland worden zou en een beslissenden invloed
uitoefenen op het weerstandsvermogen van zijn - Vaderland.
.
Twijfelloos verpersoonlijkt Walther Rathenau de
geschiedenis der economische oorlogsleiding van
Duitschland. . . . .
«Wij stonden, zoo zegt hij zelf, voor de taak het
gansche economische leven van Duitschland aan den
00rlog aan te passen. De toestand was ernstig, want van'
,weinige stoffen was er genoegzame voorraad voor . meer
dan een jaar! Al het noodzakelijke moest door de blokkade in Duitschland gevonden worden. Na twee maan-

-

,

-

(2) Walther Lambaeh, Diktator Rathenau, bl. 18-20. Ham-

burg 1918.
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den had hij reeds de Duitsche industrie op oorlogsvoet
ingericht. Alle nijverheidsvormen werden door het genie
van Rathenau tot eene eenheidseconomie ingericht, tot
een soort staatsorganisatie, welke, naar het woord van.
Rathenau zelf, van beteekenis. worden zou voor . de toekomst der Volkshuishouding en die Duitschland van.
grootere ineenstorting k heeft gered.
Door zijn toedoen, immers, ging enkel naar het bui-:
tenland, wat de Duitsché kanonnen over de grenzen
spuwden. De grondstoffen-verzorging was verzekerd en.
de Duitsche economie was geworden de volkshuishou-ding van een gesloten handelsstaat. .. . .
Na den , oorlog bleef hij in den dienst der IIuitsche
Republiek en kenmerkte zich: overal in diplomatische
kringen, als een man van organisatie-gedachte en van
stalen wilskracht. Wel koos hij stelling tegen het oude
regiem,. doch eerst in 1921 verklaarde hij zich bereid.
om tot de regeering toe te treden. Minister van wederopbouw in 1921, hield hij te Wiesbaden men den Franschen minister Loucheur de bekende besprekingen, waarin hij zijn grootsch denkbeeld, omtrent de levering. ins,
natura ter afbetaling . der vergoedingen, vooruitzette._
Sinds 1 Februari was hij in het kabinet van Wirthi
minister van buitenlandsche zaken. Als dusdanig wekte
zijne.bedrijvigheid te Genua groot opzien, namelijk door
zijn. verdrag met Titcherine. Wiesbaden en Genua moes-=
ten hem afzetgebieden openen voor de Duitsche nijver-heid en Duitschland van zijne lasten helpen bevrijden.
Zijn grootste en sterkste politieke tegenstrever, de.
Westfaalsche magnaat, Hugo Stinnes, zeide eens van.
hem, • dat hij op technisch gebied het grootste genie was.
in het Duitsche rijk.. En Lloyd George aarzelde niet
daags na den .laffen aanslag op het leven van Rathenau,.
te verklaren, « dat hij een der bekwaamste ministers;
was van Europa. Hij was voorstander der verzoenings
politiek en daarom is hij vermoord. ».
Is h-ij. gevallen als slachtoffer van . verwaande ex-.
tremisten, heeft hij als economische dictator eigenaardige gedachten over eigendoms- en beschikkingsrecht
in ons bezet Vaderland toegepast, toch was het een
man van ongehoorde werkkracht . en - van nationaal-eco-nomische opvattingen welke een nader onderzoek verdienen. .
,

.

-
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De twee hoofdgedachten zijner economische politiek, welke door zijn genie en door den nood der omstandigheden aan zijne bedrijvigheid werden opgedrongen, kunnen. wij in de volgende stellingen samenvatten :
de menschelijke geest moet het stoffelijke beheérschen; de
economie is geen private zaak, maar , zaak der gemeenschap. .
In 1917 verschijnt Von kommenden Dingen waar
eene zedelijke eri godsdienstige idee den machtigen gedaclitenbouw doorstroomt en zijne hervormingsplannen
belicht. Deze kunnen wel utopistisch voorkomen, doch
zij getuigen .van de wilskracht van dezen karaktervollen
man., .
4 Wij zijn niet op de wereld, zoo ^e'sluit hij het
boek, ter wille van het bezit, ter wille der macht, ter
wille van het geluk, maar wij zijn hier om het goddelijke
uit den menschelijken geest te verklaren. In het kapittel,
Der Wert der Wirtschaftt schrijft hij : « De huidige bronnen van den rijkdom zijn monopolen, speculaties en er-`
teriisrecht. De monopolist, de speculant, de erfgenaam
moeten uit de toekomstige volkshuishouding verdwijnen. .
. De macht van den geest en de organisatie van het
economische leven door verdwijning van parasitisme, arbeidloos inkomen .en door betere inrichting van de volkshuishouding ten bate der algemeene welvaart, ziedaar
de gedachten die hij dieper zal uitwerken in zijn hoogst
belangrijk werkje. D-ie Neue Wirtschaft, dat in 1918 het
licht zag. Het boek- vangt aan met een overzicht der
verliezen door alle oorlogvoerende landen geleden.
. « Maatschappelijk verloren zijn, behalve de ontzettende offers aan menschenlevens, de grondstoffen, de
halffabrikaten en waren, die bij het begin van den oorlog voorhanden waren ; verloren zijn verder, hoewel.niet
in berekeningen om te zetten, de besparingen die in den
loop van eenzelfde aantal vredesjaren in den vorm van
nieuwe beleggingen de landen zouden verrijkt hebben;
verloren zijn ten slotte de vernieling, de slijtage en de
beschadiging van alle roerende en onroerende productiemiddelen » (3).;
Het economische paradijs van het verleden is door
-

-

(3) cf. Die Neue Wirtschaft vertaald door Th-..Vara dér
Waerden onder den titel : Op nieuwe banen, bl: 4. Amsterdam
1919. .
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den oorlog zoek geraakt en zal door ons niet meer teruggevonden worden. « Ons geslacht, zegt hij; dat op geen
enkel gebied de gevolgen van den oorlog te boven zal
komen, zo-olang het leeft, zal zich den vroegeren vredestijd herinneren als een tijdperk van ; lichten arbeid, van
goedkoopen levensstandaard, van welstand en weelde
en van onbegrensde economische beweeglijkheid. »•
. Met recht merkt schrijver verder op, dat de verwoesting zich niet alleen heeft voltrokken op het . gebied van het zichtbare, het economische, maar vooral
op het gebied van * het onzichtbare.
« Daarom, zegt hij, om de moeilijkheden van den
oorlog te overwinnen, moeten wij 'ze onder de oogen
zien en den moed hebben de eischén, aan ons zelf en
aan ons doel gesteld, veel hooger te plaatsen dan voor
het moeizaam bereiken van vroegeren toestand, het
vroegere is verzonken en zal nooit ' meer terugkomen;
als het een paradijs was, dan is het nu een verloren
paradijs... het paradijs van den ge mechaniseerden arbeid en het ongebreideld bedrijfsleven heeft zijn tijd . en
zijn verdienste gehad ; worden wij;. gedwongen het te
verlaten, welnu dan keeren wij het vrijwillig den' rug
toe en scheppen ons in het zweet ons aanschijns een
akker, die door onzen eigen wil en door onzen eerlijken
arbeid gezegend zal zijn. Met Gods: hulp zullen we bereiken, wat mogelijk is, wanneer. Wij het hoogste van
onszelf eischen » (5). .
« Van ons zelf moeten wij eischen dat wij `de oorlogslasten dragelijk maken, al verhoogen wij ze met
het volle bedrag noodig voor de verbetering der levensvoorwaarden, dat we, ondanks deze zware lasten onze
produktie goedkooper maken. )Er is maar één
weg om dit vraagstuk op te lossen ; het is noodig
van de goederenproduktie uit te gáan en de resultaten
van den menschelijken arbeid zoo op te voeren, dat een
verdubbelde voortbrenging den last dragen kan en bovefidien haar werkkrachten beter beloond en verzorgd
ziet» (6). .
. De bestaande maatschappijvorm kan die taak niet
volbrengen, nog minder de kommunistische. De gemeenschap behoort regelend op te treden om de verloren ge.

-

-

•(4) cf. op. cit. bl. 12.
(5) cf. • op. cit. bl. 20.
(6) cf. op. cit. bi. 22.
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gane kapitalen weder op te bouwen.. En de enqrme
schulden kunnen dus maar alleen betaald worden, wan.
neer handel en productie op veel doelmatiger wijze worden georganiseerd. Wel blijkt het privaat bezit de
grondslag der economische hervorming, doch - deze • zal
snoeten doordrongen zijn van gemeenschapsgeest ; eenzelfde zedelijkheids- en verantwoordelijkheidsgevoel zullen den nieuwen maatschappijvorm moeten doortrekken
en doelmatigheid zal het gansche industrieleven moeten
beheerschen.
Rathenau schat de waarde der goederenproductie
van Duitschland van voor den oorlog op pl. m: 45 milliarden mark. Door de oorlogsvoering zijn de lasten met
15 milliarden toegenomen. Deze lasten nu zullen licht
kunnen gedragen worden, door eene, twee of driemaal
grootere voortbrenging. 'Doch deze kan alleen worden
verkregen, niet door ' staatsexploitatie maar door volkomen organisatie der particuliere bedrijvigheid met medezeggenschaip van den Staat.
Vooraleer over te gaan tot het ontvouwen van zijn
nieuw economisch plan, wil • Rathenau een overzicht
geven van de zwakke plekken in het Duitsche en in het
huidige produktiestelsel.
\Veinige . ondernemingen vooreerst kunnen eene
keuring doorstaan naar de juistheid van de standplaats,
naar de capaciteit der werktuigmachines, naar de meest

economische wijze van het productieproces, alleen reeds
het kolenverbruik van Duitschland kan tot op de helft
beperkt worden, zoo alle bedrijven wetenschappelijk
werden geregeld.
Niet alleen de verhoudingen in ieder bedrijf afzonderlijk, maar ook • in -de . nijverheidsgroepen konden veel
verbeterd worden. Zoo min als in de afzonderlijke bedrijven, mag hier de arbeidssplitsing aan het vrije spel
der omstandigheden worden overgelaten. Normaliseering
en standardiseering moeten ook in de nijverheidsgroepen de productie door vereenvoudiging verhoogen.
Verders ondergaat het bewerkingsproces van
grondstof tot eindproduct eene nadeelige uiteenzetting
en wordt de gedecentraliseerde weg van de- werkplaats
naar den verbruiker een weg van versnippering en schadeposten. Door, verandering van mode, door bederf,
door concurrentie, door het afhandig maken van klanten,
f
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door - reklame, door 'wanbetaling, • opslagkosten,: overbodige krachten, renteverlies, gaan bedragen aan arbeidskracht, aan omloopsnelheid en materiaal in zoo
grooten omvang verloren, dat b.v. geweven stoffen op
dezen weg dubbel of driemaal ,zoo duur worden.
Eindelijk moet men bedenken dan het niet onverschillig is, in welke richting de economie in haar geheel
zich beweegt. Langen tijd nog zal het economisch nationalisme zegevieren, doch ten slotte zal dit zelf bijdragen tot het inzicht, dat ook de volkshuishouding van
de wereld een gemeenschapshuishouding is en zijn moet,
en dat het bedrijfsleven in de richting van gemeenschapsbedrijven moet worden aangestuurd.
De toekomstige hervormingen overigens welke in
het economische leven wortelen en gericht zijn op het
maatschappelijke zijn .: de vereffening .van het welvaartspeil, de beperking van het particuliere monopolie, de
inkrimping van het erfrecht, scherp toezicht op kapitaalsuitvoer, beperking van den lediggang en betere arbeidsorganisatie (7) . . •
Na de . richtingen van het huidige arbeidsproces te
hebben bestudeerd, en de plekken aangeduid waar de
hand aangeslagen moet worden, . geeft Rathenáu een
overzicht van zijn toekomstplan voor het gansche be•drijfsleven. ..
Hij wil alle ondernemingen samenvoegen tot beroepsbonden en nijverheidsbonden of bedrijfsorganisaties.
De beroepsorganisatie is de samenvoeging van alle
gelijksoortige bedrijven zoo b.v. van alle katoenspinnerijen met elkaar, alle walswerken voor ijzerdraad met
elkaar, ieder met zijn beroepsgenooten in een afzonderlijken bond. Deze beroepsbonden wil hij organiseeren
in den vorm van naamlooze • vennootschap.
De nijverheidsbond of bedrijfsorganisatie 'is eene
vereeniging van nijverheidstakken '.die dezelfde stoffen
er voor of er na verwerken, dus van alle bedrijven, die
zich niet productie, bereiding en handel van een bepaald
.artikel bezighouden, zoo b•v. het geheele katoenbedrijf,
van de spinnerij tot den winkel-ier. •
Die beroeps- en nijverheidsbonden zouden door den
,

-

-

-

-

-

(7) cf. op. cit. • bi. 32-45.
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Staat -als erkende en gecontroleerde lichamen worden
:beschouwd met ruime bevoegdheden.
De beroepsbond is de belangrijkste. Deze moet de
economische eenheid scheppen. Deze is gedacht als.
:naamlooze vennootschap met centraal verkoop- en ver.:zendingskantoor. De gezamenlijke bedrijven kiezen het
'bestuur en dit neemt de directie. • : •
De Staat _ verleent aan deze beroepsorganisaties
belangrijke voordeelen : het recht om nieuwe leden aan
te. nemen en te weigeren, het recht tot alleenverkoop
'van binnenlandsche en buitenlandsche goederen -; het
recht om rentelooze bedrijven stop te zetten, het recht
:om andere bedrijven op te koopen, ze stil. te leggen df
:te veranderen. .
Iedere onderneming levert aan het. syndicaat zijn
;productie af, voor zoo ver zij deze niet noodig heeft.
.De afrekening der geleverde en teruggehouden hoeveel'heden geschiedt tegen den kostprijs plus een matige
winst.
De Staat krijgt aandeel in het bestuur en deelt in
kde winst. Deze winstaandeelen, zegt Rathenau, vormen
oden grondslag voor een geweldig groot Staatsinkomen,
dat de waar bij haar ontstaan en groei in al haar ge'ledingen van grondstof tot afgewerkt product ontlast,
-

-

-

-

-daar, ten behoeve van den Staat bij iederen omzet een

:gedeelte van de winst wordt afgetapt. Uit de winst
wordt, nadat 'de leiders beloond zijn, in de eerste plaats
een. behoorlijke rente van het aangewende kapitaal afgezonderd, een zeker percentage gaat naar den fiscus,
verder wordt een deel besteed voor. sociale maatregelen
en verhooging van het arbeidsloon, terwijl ten slotte
de rest. wordt gebruikt om den verkoopprijs der producten te verlagen. In het bestuur van den bond zijn niet
alleen de ondernemers en de Staat maar ook de arbeiders vertegenwoordigd. Alle geschillen worden door
!scheidsrechters beslist.
. Het gebied van verantwoordelijkheid van den beroepsbond omvat dus technische verbetering, econo:misch beleid, verruiming van het - afzetgebied, sociale
verheffing der leden en algemeene welvaart.
Daarbij komt ook nog de nijverheidsbond, welke
eenvoudiger en minder belangrijk is dan de beroeps-bond. Zijn voornaamste taak .bestaat in overleg en be-

-

-

,

-

,l

-

-
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middeling ; gemeenschappelijk optreden der bedrijven
vindt niet plaats, en er is geen. uiterlijke vorm van
bedrijfvennootschap noodig. Voldoende is de stichting
van een organisatie voor speciale doeleinden. Hier worden behandeld de vragen betreffende de behoefte, de:
kwaliteit der waren, hun typen' en, monsters, de prijzen,.
den leveringstijd, de betalingswijze, de bedrijfsuitbreiding. De bondsorganisatie omvat den - groothandel, het
installatiebedrijf, het handwerk en vooral het kunstwerk
en enkele half-organische bedrijven.
Deze regeling van het economische leven in be-.
roeps- en nijverheidsbonden moet, volgens Rathenau, de.
schaduwvlekken uit ons huidig productiestelsel doen
verdwijnen en door wetenschappelijker inrichting en.
ingrijpen van den Staat beter de algémeene welvaart
dienen. .
Deze nieuwe volkshuishouding wil geen Staatshuishouding. zijn. Zij blijft overgelaten aan het initiatief"
der burgers, in particuliere ondernemingen, die evenwel
de - medewerking van den Staat behoeven tot een georganiseerde aaneensluiting, tot overwinning van interne.
moeilijkheden en tot verveelvuldiging, van produktievermogen en draagkracht. Die beroeps- en bedrijfs-bonderi immers zullen den geheelen in- en verkoop, inen uitvoer regelen, nieuwe afzetgebieden zoeken. Zij
zorgen voor invoer van grondstoffen, voor beschikbaarstelling van vrachtruimte, voor productieverhooging, voorverbetering in den bouw der werkplaatsen. Zij ontwerpen wetenschappelijk doordachte plannen betreffende arbeidsverdeeling van werkplaats tot werkplaats, zij
produceeren uniforme standaardartikelen om de . pro-.
ductie grooter en goedkooper te maken (8).
Ten einde nu het economische leven op nieuwebanen te sturen, doet Rathenau een beroep op de leiders.
van het oude bedrijfsleven, . waarvan velen reeds het
onrecht beginnen te beseffen. Zij moeten eerst verkennersdiensten doen op den weg naar den nieuwerf
toestand. Want zooals wij in het politieke leven moetent
komen van de kastenregeering tot . de volksregeering,.
zoo ook moeten wij komen van het kapitalistische regiem tot gemeenschapseconomie.
-

#s
(8) cf. op. cit. bl. 68-72.
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Deze opvatting van Rathenau heeft eenige gelijkexiis met de opvatting der bedrijforganisatie, zooals zij
door het christen solidarisme wordt gedacht. Toch
:schijnt ze eene socialistisché tint te hebben, door haar
geweldig ingrijpen in de private huishouding der enkelingen, door eene algemeene standardiseering en door
een te groot medezeggenschap van den Staat. Heerlijk
.is zeker de grondgedachte, welke door wetenschappe'lijker productie de algerneene welvaart ' dienen wil. Alhoewel de schrijver een joodsch gelo-ovig man is, heeft
'.hij niet genoegzaam het psychologische -en het zedelijke
element doen uitschijnen in zijn organisatieplan, dat
niet van een zeker utopistisch karakter is vrij te pleiten.
Hij beschouwt te zeer de menschen, als . stukken
- van een schaakspel, die hij ongestoord zou behandelen
kunnen om tot zijn doeleinde te geraken.
Zijn goede bedoeling nochtans mogen wij niet in
-twijfel trekken, want hij . streeft naar algemeene welvaart en erkent, misschien te autocratisch, de groote
macht van den geest op het stoffelijke. Hij erkent het
-ongerechte in het kapitalistische stelsel en bevestigt, dat
lichaam en ziel door de techniek zijn ten onder gegaan. « De mensch, zegt hij, heeft onder -stijgende span.ning en« verhitting zijne energie aan het jachtwiel van
.het wereldbedrijf afgegeven. Een ronkende motor iS
.geen arbeidsdier dat ónder Gods vrijen hemel weidt,
men smeert hem in, men vuurt den ketel aan en zijn
stalen voet stampt met nieuwe krachten op rhythme van.
-cyclopenslag. Het christendom werd jammer genoeg
door deze mechaniseering des levens verdrukt en ver'bannen. » ( 9 )
Doch, zooals hij met recht bemerkt, komen de ge-dachten en de gemoederen in opstand .tegen het oude
=stelsel der Westersche beschaving. •
« Langzaam brandt het vuur ten einde, waaruit
.geen volk te voorschijn komt, zoóals het geweest is.
.Zomer en herfst gaan voorbij ; onschuldig en vertrouwend op de kracht der zon, ademt de natuur volgens
, oerwetten de lucht der dagen en ' der nachten in en
. weerspiegelt in haar op- en . neergang den regenboog
van haar. aardsch tapijt. Maar in dit onvergankelijk natuurschoon, onder deze wolken en sterren is het men(9) cf. Th Kappstein. Walther Rathenau. Zurich.
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schengeslacht veranderd. Zij die terugkeeren van een
hel van slijk en vuur, van de dreigende afgronden der
zee, van gevangenschap en zonnehitte en ijskoude nachten, van platgetrapte landen, van ingestorte luchtkas-teelen, van kwellingen van geweten en zielesmart, van
moedersmart en hospitaalleeed, van haat en gebrachteoffers, van verblinding en verrijking, van misdaad en.
schuldbesef, zij allen, doodgewaanden en levenden, verminkten en zieken, gebrokenen en sterker gewordenen :
allen zijn wetend geworden. Hetzij zij elkaar in binnen-;
landsche :twisten verscheuren, -één van wil zijn of tot
God zich keeren, zij zijn niet meer die ze waren ; zij
hebben in . afgronden ,gestaard en dragen in hun oogera
den . donkeren naglang hiervan.
. «. Nog telkens zullen zich stemmen van enkelingen
verheffen, ook wel van groepen, die als vroeger het
nut en de voordeelen, den strijd en de idealen van 't oude
voorstaan. Maar onbewust en ongemerkt komt het bewustzijn op : wat gebeurd is, . dat kan niet meer met_
afgestane winsten en offers worden goedgemaakt en uit-geboet. Dit geslacht, deze menschheid heeft te veel geleden en te diep doorvoeld, dan dat een- geheel van.
nieuwe grensregelingen en wetten, geld of macht de.
zielen kan vrijkoopen, de dooden kan eeren, de levenden verzoenen. .
« Slechts uit het binnenste, uit het diepste geweten
der wereld kan verlossing komen, in naam van gerechtigheid en vrijheid, tot zoen der menschen en tot eer
van God. Het geweten der volkeren zal in het duister
des harten. spreken, krachtiger dan de stroom van harts-. tochten, welke in die voorbije. zomerdagen losbrak.
Zware strijd, geweldig leed, angst voor het bewust worden, offers van geloof, staan ,voor de deur. » (10) .
Geloof en wilskracht, dat zijn de krachtbronnen van
Rathenau's persoonlijkheid. Omdat hij een gedachte had,.
al was ze niet de onze, heeft hij ze met stalen
wil gevolgd, en daarom is hij een der grooten in het
leven geworden. De geest en de -organisatie, het recht
der gemeenschap heeft hij hoog gehouden en daarom
heeft hij aan zijn volk groote diensten bewezen. Soli-dariteit, organisatie en wetenschap . waren de grondgedachten van zijne economische politiek, in zijn werk
-

.

-

-

.

(10) cf. op. cit. bl. 78-79.

-
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in zijne opvatting. Die gedachten moeten de economische politiek der wereld beheerschen, gesteund op
psychologie en zedelijk-godsdienstigen grondslag. Dat
Rathenau deze laatste gedachte niet verwaarloosde, bewijst onder meer zijn kenspreuk uit Reflexionen « Wat
buiten ons als wet voorkomt, dat is eene uitspraak van
God. Daarom zijn kunst en wetenschap beide Codsdienst. De geestesgólven zijn de energievormen der
Eeuwigheid ».
en

:

Prof. Dr MISSIAEN, o. cap.

DE OORLOGSBESCHOUWINGEN VAN
EMMANUEL • PARADOKS

Onderstaande wierd geschreven einde juli 1918 eii
moet, . met het oog op dien datum, gelezen worden.
.

I.

Een hoek van 't gordijn opgelicht..
Ik kwam over eenige dagen mijnen vriend en ouden
studiemakker, Emmanuel Paradoks, tegen. .1k had hem
sedert een geruimen tijd niet gezien ..één vond hem vermagerd en bleek. Er was nochtans geen. moedeloosheid
in hem te zien ; zijn blik was kalm en • rustig . en hij
hield zich even recht als vroeger. • . En hoe gaat het, EmmanueJ,. vroeg ik, na hem
betuigd te hebben hoe verheugd ik
hem te zien.
Hij antwoordde zoo eenvoudig en overtuigd
« Goed, Semper, » dat ik onwillekeurig naar hem opkeek (hij is veel langer dan ik) en hem met ietwat verbaasden blik aanstaarde. Hij bemerkte zeker mijn verwondering, want hij glimlachte zacht, °,en als begeesterd,
scheen het mij, en schudde dan langzaam zijn hoofd
wijl hij mij medelijdend aanzag.
Hij miek den indruk van iemand die meer weet
-dan een ander, die weet wat hij weet en .anderen be=
klaagt om hunne -onwetendheid. Hij ,sprak echter niet,
en wij wandelden een poos zwijgend nevens elkaar.
Ja, zuchtte ik, op den duur; en- niet wetend waar
of hoe • hem aangepakt, het is. •te hopen dat we gaan
vrede hebben. .
Ik trof hem bij 't eerste schot want hij bleef plots
staan, sloeg zijn hand op mijn schouder en
Neen, Semper, sprak hij met;. vuur ; om Godswil neen ; het is oorlog, , laat het oorlog en • roep over
ons de ellenden van den vrede • niet.
Ik zal hem waarschijnlijk met de: grootst mogelijke
aandacht op het gelaat hebben aángezien, want hij vervolgde zachter : . .. .
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-- Kom, staar mij zoo niet aan, bekom wat ; de
menschen die ons voorbijgaan, zien naar u. Kom en
luister. . .
-- Ziet gij niet begrijpt gij niet begon hij
langzaam, toen we wat verder gestapt waren, met
-een lange rustpoos tusschen ieder gezegde, en op den
stillen toch duidelijken toon waarop iemand begint die
een lang • en moeilijk betoog te ontwikkelen heeft, —
begrijpt ge niet dat het wezen van den oorlog, zijne
betrekking tot de beschaafde wereld, veranderd - is ? Is
het • u nog niet opgevallen dat na vier jaren krijgsgeschommel de toestand gezet, vastgeschroefd is, de rollen veranderd zijn en 't geen .. ons . vroeger normaal
scheen, eigenlijk abnormaal was of geworden is, en om.gekeerd ?. Is het u nog niet zonneklaar in den geest gedrongen, dat hetgeen we vóór '14 verschrikkingen_ van
den oorlog plachten te noemen., zich aan den klaren blik.
van 't onbenevelde verstand toont te zijn, heerlijke
hervormingen en ongekende * weldaden ?
Hij zweeg 'nen oogenblik, wees met zijnen gaanstok recht voor zich uit naar een punt in 't oneindige.
en teekende dan langzaam, _ wijl hij weer voortsprak,
figuren in 't ruim : .
--- 't Vraagstuk is ingewikkeld en mijn beschouwing. gaat zeker buiten de afmetingen van 't alledaagsche. Ik wil er mij voorhands bij, bepalen u eenige groote
trekken aan te. duiden, uw aandacht er op vestigende,
hoe evenwijdig schoon de lijnen loopen der huidige
oorlogsbeschaving, welk effen vlak ze bestrijken en in
welken gelukkigen vorm ze zich . oplossen ginder in 't
oneindige... en hij wees met zijnen stok naar een punt
in 't ruim. .
Toen in 1914 de oorlog uitbrak, hernam hij, en
de . vrede, uitgenomen voor eenige uitgelezen geesten
die de weerde kennen - van 't vuur en 't zweerd en naar
't oogenblik smachtten waarop ze 't menschdom zouden
mogen beschaven, nog geprezen was als een weldaad
der goden, geraakten de volkeren die in oorlog gingen
in vele wantoestanden verstrikt, omdat de mensch nu
eenmaal is zooals hij is, 't is te zeggen wars van alle
verandering, lastig in 't aanwenden van nieuwe methoden, gehecht en geboeid aan oude gebruiken, onderworpen zooals de gansche -natuur waarin hij leeft, aan
-
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-dde wet der geringste krachtinspanning. Volgt gij mij ?
:Ik knikte ja 'en hij ging voort : 4
Stilaan echter ontpopt zich de oogenschijnlijke
wantoestand tot , een harmonieus geheel : de scherpe
hoeken slijten af, misvormdestukken passen in elkaar,
de verspreide schakels worden aaneengeregen, de oude,
verroeste sedert jaren opgestapelde afval der oude vrelesbeschaving wordt hergoten en er ontstaat een nieuw
maatschappelijk, ekonomisch, staatkundig wezen dat
ik maar noemen zal bij gebrek aan beter woord : Normale Oorlogstoestand.
Semper, voegde hij èrbij op geheel anderen toon
.alsof hij zou gezegd hebben « onthoud dit . goed : twee
en twee is vier en op dien grondslag redeneeren we
verder », Semper, de oorlog is normaal geworden, de
vaste grond waarop de beschaving nu met rasse schreden vooruit .ijlt. . .
Gij glimlacht, zei hij, gij blijft 'ongeloovig ? Gij
^denkt dat ik alleen sta ! Ziet gij dan niet dat de staatslieden de eene na den andere tot het zelfde begrip
komen ; dat de oude wagen kraakt, zooals een onzer
:modernste dichters zong, en dat het tijd is op te staan
en het nieuwe grootsche middel' te gebruiken ! -dat- het
uit is met den ouden slenter en dat er manmoedig dient
getreden op de breede wegen' die naar 't strijdperk lei-den ? Denkt ge dat Turkije, Italië, Portugal, Bulgarië,
Roemenië, Griekenland, de Vereenigde Staten, de. ZuidAmerikaansche Republieken niet gezien hebben wat ik
zie, en begrepen hebben dat ze aan 't verkleunen waren
op de trappen van 't oude vredespaleis,. terwijl ginder
:Servië, Oostenrijk, Duitschland, Rusland, Frankrijk, England en België vooruitholden op derf . weg die naar de
hoogste toppen leidt ? .
't Doet mij ieder maal deugd aan 't hart als ik
'hoor dat een nieuwe :republiek 't oude kleed afwerpt en
naakt in de arena springt lijk de worstelaars weleer .in
't oude Griekenland.
Zijn blik schitterde, zijn lippen trilden en zijn bleek
gelaat vertoonde hier en daar een róo-de plek.
Dat is lyrisme, denkt ge,. en heeft. niets te _ ma'ken niet de werkelijkheid. Doch de werkelijkheid is lyrisch er dan ik 'zijn kan . en we beleven, grootsche tijden:
Hier in Europa zijn de landsgrenzen verlegd afgeteekend, niet meer door ingebeelde lijnen, door palen,
.
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stroomen of bergketens, maar door een beweeglijk kordon van levende, frissche, krachtige, strijdende wezens
die waken op 's lands bestaan, en achter . die grenzen:
ontstaat een leven, waarvan we misschien weleer .gedroomd hebben maar de werklijkheid nooit - mogelijk
hebben geacht.
De toestand in de ongelukkige landen,,. Spanj e, Holland, Denemarken, Noorwegen en Zweden, wordt dan.
ook zoo benauwend, zoo onhoudbaar, zoo achterlijk, zoo.
abnormaal, dat de staatslieden die aan 't roer.staan, ver-larigend uitzien naar een casus belli, lijk een stuurman
van een zinkend wrak naar een in de verte voorbij-ijlen-den driemaster. Holland vergaat met man en muis omdat:
zijn staatshoofden te lang hebben blind gestaan tegen-.
over die rijzende zonne : Zijn scheepsruimte is verloren,.
zijn wegen afgesneden, zijn grenzen bezet, en daar geen
vluchtelingen het land hebben verlaten, er integendeel'
duizenden van elders zijn binnengeloopen en het getal'
gesneuvelden tot op heden natuurlijk zero is, is de voedsel-schaarschte ontzettend. geworden.. Holland vergaat'
en. op de eenigste boei die in zijn bereik dol Bert, 'staat
het woord «Oorlog». .
Bestaan Denemarken, Noorwegen,. Zweden. nog'?'
Worden die landen nog in de dagbladen vermeld, .houden
de landkaarten die 'ge 't allerwege. en , in alle huizen.
aantreft, nog rekening met hun bestaan ? Ijst ge niet'
bij .'t bedenken in . welke koude luchtgesteltenis die
volkeren vastvriezen en . vergaan ?
Maar laat eens zoo een volk in .00rlog komen, wat'
een verrijzenis ! Wat een onmiddellijke berekening van
't gewicht dat het in de schaal zal werpen,. wat. een.
nauwkeurig afteekenen. van zijn grenzen, zijn verster-kingen, zijn «heuvels, zijn rivieren !
Hoe wordt zijn. « eerste Minister..,» niet in eens ee
vermaard man en. zijn minste woorden gewikt en ge--.'
wogen, gedrukt en vertaald en verbeterd in alle talen
der 'beschaafde wereld !
Zoo het schijnt, ging ,hij voort op doffen toon, verdwijnt de laatste Spanjaard, ten grave gesl.èept door eelt
onbekende plaag ! Men tart de. goden niet. straffeloos,.
men weerstaat niet ongetuc'htigd hunne wenken ! .
0 ! o ! Ik weet niet, in hoeverre. de. goden.. .
maar hij : ging voort alsof - hij mij niet gehoQrd had, bei
.
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geestérd en als verrukt door een beeld dat hij zag in de
verte :
Rusland, Rusland, bijvoorbeeld, Rusland het ondankbáre na gedurende drie jaren de vruchten van den
,00rlo•g te hebben geplukt, hakt moedwillig den boom
omver en keert terug op zijne stappen : Rusland weerom
in de vrede hervallen, ligt zieltogend in een staat van
barbbaarschheid die alle oorlogvoerenden afschrik inboezemt.
De groote mannen in Duitschland en Oostenrijk
weten ten andere wel, dat de zekerste manier pm den
,vijand te verslaan en te vernietigen, is, hem den vrede
te verklaren. Zie eens hoe ze beproeven, na Rusland
in 't vredesnet te "hebben verstikt, Frankrijk en Engeland er in te lokken, doch hoe behendig die staten den
val ontwijken.
Neen, neen, geen vrede meer ! Beschaving hoe paradoksaal het ook klinke, is oorlog, en oorlog is beschaving, en ik voorzie het oogenblik dat zendelingen met
kanonnen en machinegeweren gewapend, den grooten
wereldoorlog gaan prediken aan, de nog in vrede leven=
de wilde volkeren van Afrika en Australië.
Volkeren, staat op uit dien vredesslaap en treedt
op het krijgspad : zendt de eene of de andere Mogend-.
held een ultimatum. Laat eens zoo'n' eiland, Semper,
van den Australischen Archipel in oorlog komen.
Vriend en vijand ' trekken er op . af, de kust wordt
beschoten, de ' huizen verbrand, de inwoners vermoord
en op korten tijd ondergaat de plek grond de volledigste verandering.. Of 't . wordt door ' den vriend bevrijd
en krijgt een garnizoen soldaten, of ''t wordt door den
vijand bezet en wordt een belangrijk steunpunt, en in
leder geval. doet er de .00rlogsbeschaving de weelderig.ste vruchten - rijpen. Onmiddellijk wordt er handel ge,dreven . en wordt er geld, machtig veel . geld, gewon:nen : de eenvoudigste voorwerpen krijgen een ongekende waarde ; kunstkringen ontstaan, : theaters., cásinos,
ei*nemas, prachtige cafés, danszalen rijzen. uit den grond
terwijl er, op zedelijk en verstandelijk gebied, éene ver-.
eenvoudiging der wijsgeerige en godsdienstige « formules » zich opdringt, die alle wetenschappelijke wérken, godgeleerde bespiegelingen, doctrinale aanwijzingen nutteloos en vervelend maaktt «: «'Ik kan lezen en
.
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schrijven en zorg dat ik aan eten geraak » : Sparta's:
eenvoud te midden van Rome's pracht. !
Emmanuel ! Emmanuel ! vermaande ik ietwat
bang van hein, daar hij nu te midden den boulevard
zijne beide armen openspreidde en in zijn verrukten blik
Rome's pracht zich inderdaad scheen te spiegelen. Emmanuel, vergeet gij al die slachtoffers, al die jongens
die dagelijks... .. .
Die dagelijks sneuvelen aan 't front, ;de duizenden krachtnolle . mannen die vallen met een granaatscherf .in de borst. of een kogel in het hoofd ? Of ik" ze
vergeet?
.Hij zweeg een stond en bezag mij met rustigen
kalmen blik.
Gij ziet de strekking nog .niet, Semper,. en 't
doek -is u nog niet van de oogen gevallen. Alhoewel ik
vermoeid ben, vervolgde hij, . wil ik u toch nog eene
.aanwijzing geven en trachten -uwen geest in de goede
richting te plaatsen ''om den . horizont te • ontdekken:
Eens op dien weg, klaren alle nevels op : bergen worden
heuvels, boss chen enkele struiken,. woestenijen vrucht-,
.bare :landouwen. .. .
Luister: sinds de dag waarop de onsterfelijke
-Malthus, 'en na _ heul zijn geestdriftige volgelingen liet
gevaar-ontdekten,. en luidop, -aan de verschrikte volke-ren dorsten. verklaren : dat. de, overbevolking in aan.tocht was en als een -rollende sneeuwlawine 't rnensch-^
dom hals over kop in den afgrond zou storten, sinds
dien dag is de strekking begonnen, de «beweging ont-.
staan, 't 'gevaar onder de oogen gezien en bekampt:
De werking begint niet aan de wieg maar er voor, en
" eindigt, niet . aan het graf, maar er-- in.
-Er wordt . met de loffelijkste hardnekkigheid en
volharding gestreefd naar het afschaffen van dat oude
schommelende kindermeubel .: de wieg ;, en waar het
niettegenstaande alle middelen, alle. . aankondigingen,
uittstallingen, prospectussen en voordrachten noodig
blijkt, moet er voor gezorgd, dat zijn gebruik tot een
-minimum worde herleid: . .
:: Herinnert ge u nog,, Semper, hoeverre we reeds
gevorderd waren in dien zin, niettegenstaande de vrede,.
:! vóór het gezegende jaar 19 14 ? Er stierven kinderen bij
de vleet en de gelukkige . moeders kregen voor een
gelijk doode spruit, van honderd tot twee honderd frank,
.
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-en soms meer. Sommige máatscháppijen gaven zelfs
premiën voor onvoldragen kinderlijkskes:
We waren natuurlijk aan 't • vooruitgaan, maar. •'t
was niet - genoeg : De wieg bleef bestaan, en er waren
hier en daar nog achterbuurten wáár geschommeld
wierd en wáár lachende . kinderkopjes uit de doeken
keken. Wij hadden de zaak verkeerd aangepakt : Was
't bij gebrek aan durf geweest of: door onvoldoende
vooruitzicht ? 't Komt er nu niet meer op aan : in '14
staken eenige verlichte geesten de : koppen bijeen, beraadslaagden en besloten eenparig 't . kwaad , aan te
tasten in zijnen oorsprong en al de aandacht te wijden,
.niet meer 'aan de vóortbrengst maar aan den voortbrenger, niet meer aan 't geborene of -'t - mogelijk geborene, maar aan den vermoedelijken levensverwekker.
-- Ziet ge .'t 'verschil tusschen Malthus' stelling en
dè 'onze : Malthus houdt rekening met de mooglijkheid
eener geboorte ; : wij niet ;- Malthus 'wil verhinderen dat
er nieuwe burgers hunne intrede doen ; wij willen de
bestaande onschadelijk maken. .
Geen oude mannen dus naar 't front gezonden,
geen zieken, geen zwakkeren, maar fiere kloeke jonge
mannen • op wier graf men .met reden schrijven ' mag':
.t Hier rust, moesten wij hem het leven gelaten hebben,
dé vader misschien van gansch een geslacht ».
Dat is de nieuwe" leerwijze, 'Semper, dat . is de
zekere manier om de overbevolking te keer 'te gaari ;
voeg daarbij dat onder de thuis geblevenen het oude
Malthus-systeem verbeterd en vereenvoudigd een dagelijks aangroeiende toepassing _ vindt, dat uitstallingen
van sterfilets' en kunstvolle afdrijvingsapparaten gansche
vitrienen beslaat en gij zult met mij moeten bekennen,
dat er 'schoone dagen zijn in 't verschiet en dat 't daghet
in het Oosten.
Hij nam zijnen hoef af, bleef staan en veegde de
zweetdroppels af -van zijn slapen.' .
--• Semper, zei hij, op zachten toon, goede oude
vr
iend, ik ben wat vermoeid van 't spreken en 't' gaan;
daarbij ik h-eb honger en ik wil huiswaarts keerera, 'doch
ik 'hoop dat ik vóór uwe oogén een:, hoek van. 't gordijn
heb ,opgelicht en gij, een heldéren : blik' öp de huidige
gebèurte"nis§en begint te' -krijgen.' Voor . vandaag ga . ik
niet . verder. Ik vraag u slechts op mijn *. woorden -na :te
,
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denken en later bij eene volgende gélégenheid het onderwerp weer aan te vatten.
. Hij stak mij zijn lange magere hand - toe, bezag
mij een oogenblik met het hoofd wat achterover en
de oogen half gesloten en liet mij dan staan. Ik staarde
hem na en kon niet nalaten te bedenken, hoe mager
-en afgevallen -hij • er uit zag. •
.

-

II.
Een blik in de 'toekomst
. -Men kan soms een • ouden studiemakker jaren uit
:het oog verliezen en hem dan toevallig verschillende
.malen achtereen op -de meest verwijderde plaatsen en
_in een korte spanne tijds ontmoeten., Zoo ging' het mij
00k niet • Emmanuel : Ik vond heni, .• een dag of acht
na ons eerste wederzien, aan de vestingera achter den
doorsteek van Borgerhóut, waar hij, op zijnen gaánstok
geleund, de kleine, met. aardappelen beplante, .kaveltjes
•grond -der ondersteunden beschouwde. Ik zag hem zonder dat hij mij opmerkte en vond hem nog 'scherper
dan over acht dagen. Zijn magere hals verdween in een
veel te wijde halsboord en zijn kleederen (er was een
lichte wind) wapperden aan zijti lichaam.
De oogst zal goed zijn lees • jaar, zei ik, na
de eerste groeten met hem gewisseld te hebben. • .
ik vrees het, antwoordde hij. •
Hij bleef mijmerend in gedachten verzonken.
Emmanuel, zei ik, na een oogenblik, ik heb
nagedacht over hetgeen gij mij hebt voorgelegd, over...
Maar hij was mij -onmiddellijk voor en met die beweeglijkheid en scherpheid van geest, die • ik immer in
hem bewonderd had, had hij mijn gedachten al geraden,
gevat, zich ' eigen gemaakt, mijn . -opwerpingen' voorzien
en beantwoord. . . : • .
0, ik . beken met u, zei - hij, dât het gebouw
dat we aan 't optrekken zijti - niet tén volle • af is : De
.laatste steen is niet gelegd, de laatste" plank ». niet ge. nageld, de., laatste muur nog niet bezet : Er zijn kamers
-dié nog onbewoonbaar, waanden die nog -naakt, kélder'ingen. die .nog vochtig zijn. Hier "en daar speelt de wind
'n g dáor gapingen en -leekt de regen door dé spleten.
r -dienen wijzigingen gebracht• aan 't eerst opgevatte
-
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plan ; • doch 't geheel is goed en harmonieus en de vleu -gel van 't gebouw dien wij bewonen, hier, in 't bezette.
gebied, alhoewel niet .. heelemaal onderdak, belooft. een.
van de heerlijkste te zijn. •
Ik weet ginder, zei hij, wijl hij wees in de richting
van den Ronden Naam, een aangename groene plek.
Zoo gij wilt, zullen wij er ons wat neerleggen, want:
't lang staan vermoeit mij.
Toen wij gezeten waren ('t was inderdaad`
een aangenaam hoekje met 't water der vestingen voor
onze voeten), herbegon hij : • .
— Ik . zeg dat onze vleugel belooft een van de.
heerlijkste te zijn. Menige hoeken en kanten, gevels en
torens , zijn reeds voltrokken, door vele, door u wellichtook reeds, gezien en bewonderd, en ik zal met u dans
ook slechts haastig de zalen doorloepen, mij bepalende.
u hier en daar het beste, het nuttigste met den vinger
aan te wijzen. Hetgeen nog in vorming is echter, h,etge.en!
nog komen moet, overtreft .zoo verre 't. reeds bestaande,,
de voltooiing zal het geheel een zoo zielsontroerend en
verstommend , aanschijn geven, dat de menschheid , erop zal staren met versteenden blik, 'open mond en lamgeslagen hart. . . .
Hij zweeg, keek zooals over acht dagen weer onbestemd in. de ruimte, ver . boven ., de stadswallen . die ,
vóór ons lagen, als zag hij daar 't gedroomde 'paleis;
der nieuwe beschaving oprijzen tusschen de wolken.
Ik zag zijn lippen bewegen alsof hij binnensmonds.
iets prevelde. Ik liet hem . eenigen tijd zijn gedachten..
volgen en raakte hem dan zacht . aan den arm, « Emmanuel ? » ..
-- Ja, zei hij met zijn hand over zijn voorhoofd:
strijkend, waar was . ik* ? , . . ..
De hervormingen, die u bekend zijn, de heerlijkheden die ge vermoedt, de vruchten die we reeds pluk-ken, ge wilt . dat ik ze u met den ; vinger aanwijs, om
. u daarna een gedacht te geven van de - voltooiing, die ,
't werk een definitief aanschijn zal moeten geven ?, Is
't zoo ? Ik knikte ja.
Beginnen wij met ons zelven " : hebben wij ooit
vroeger de kalmte gekend die onze i ziel nu beheerscht ?,
hebben wij ooit vroeger zoó'in goddelijke berusting, zoor
een blinde .overgade aan 't lot, ztó een - vol vertrouwen
in den . dag van -morgen, . de donkere plooien van ons.
.
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gemoed weten effen en glad strijken als in dezen tegenwoordigen gezegenden tijd ? Waar zijn overspanning,
overpzikkelde zenuwen, neurasthenie, waar gejaagdheid,
ongeduld, jacht om anderen voorbij te schieten ? Waar,
op zakelijk gebied, 't gesnor der voorbijstuivende autos,
't getrappel der opgezweepte paarden ? • Waar 't gedrang aan de stationsgebouwen en 't angstwekkend los-.
sen en laden der schepen aan de kaai ? Zeg mij, waar ?
Enkel door menschenkracht, met kalme overtuiging,
voortgestootene tweewielige platte wagens; door .breedgeschofte majestatische ossen langzaam voortgetrokken
karren ; een door hoop gesterkt . afwachten vóór de
poorten der gemeentemagazijnen en voedingslokalen ;
een dichterlijk, tegen de ijzeren baren geleund, beschouwen van Schelde's onbevracht hoog . en laag tij : Er
hangt een blauw, doorschijnend, licht doek tusschen
hemel en aarde, dat de verblindende stralen • dér zon
tempert en alles een zachter aanschijn geeft, en wij
liggen óp kussens uitgestrekt, lijk overvoldane sultans
in den harem !
Denk eens aan de vroegere werklieden ! Welk heerlijk lot ! Zie ze leunen tegen de gevels van hoekhuizen
of alleenstaande gebouwen waar zon en schaduw steeds
voorhanden zijn. 's Morgens een groet aan de bazen
die de namen afnemen, 's middags een dankbaar - ver-

orberen der afgehaalde spijzen, om dees uur . een oog-

slag op de, door eigen . handen bewerkte velden, en 's
avonds de. rust vóór de deur. • • .
Ik wil slechts in 't voorbijgaan wijzen op de verbétering van 't lot der landbouwers, hunne ontvoogding,
't aangenaam besef van hun eigenweerde en hun geloof
en vertrouwen in de huidige gebeurtenissen.
De vooruitgang op 't gebied van handel, scheikunde, kookkunst ; de jongste proeven " . der bakkers,
beenhouwers, kruideniers, tabaksfabrikanten ; de ingeniositeit op 't gebied van 't surrogaat ; de onteigening
van .alle losse en onbewaakte voorwerpen ten bate van
den onteigenaar, zijn te overbekend om er lang bij stil
te staan, en ik wil u dan ook, zooals ik in 't begin
zegde, trachten een gedacht te geven 't geen ik
voorzie dat komen zal, van een ontwerp dat ik koester,
waarvan ik vader ben, - en waaraan ik hoop • dat mijn
naam zal gehecht blijven. • • .
-
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Goede vriend, Semper, gij zijt de eerste wien ik er
over spreek, verleen mij al uw aandacht en tracht mij;
te volgen. . ...
Hij kuchte een paar keeren, keek zooals kanselredenaars wel plegen te doen, op zijn uurwerk, om te:.
berekenen of hij op den gestelden tijd zou gedaan hebben en begon dan op gedempten. toon :
. — Er zijn, Semper, in onzen grooten tijd., en er
zijn altijd in alle vroegere groote tijden,. geweest kleinzieligen, kortzichtigen, die, angstig vasthoudend aan
de oude leikoord, roepen en schreeuwen op de anderen.
die er over springen, en met den kop en de haren in.
den wind nieuwe wegen willen opgaan. Er zijn tegen-.
woordig ook menschen, die 't licht loochenen dat is opgegaan en die beweren dat de horizont bewolkt en de.
toekomst somber is ; 't gevolg daarvan is een heimelijk_
of openbaar tegenwerken of een tegenoverstellen van.
O.e kracht der nietsdoenerij. .
Daarbij, we moeten rekening houden met onze neigingen . en behoeften, met de ellendige subjectiviteit
waarmede we . ieder voorwerp, elke daad, ieder verschijnsel . sedert jaren gewoon zijn te beoordeelen, met,
de plooien waarin ons dagelijksch gedoe . en gepeuter,,
onzen geest, van den dag van, ons bestaan af heeft gevouwen, met de baatzucht- van velen die uit eigenbelang_
houden . aan 't oude geknoei. .
Onder de neigingen en behoeften, die tegenover de.
huidige beschaving stonden,. als: 't kwaad tegenover 't
goed, als vastgebetonneerde buffers tegenover een sper-trein,.. en ..die wel van .zoodanigen aard waren dat uitroeien onmogelijk, ontwijken echter of verschalken
noodzakelijk was, was en is een - der sterkste wel deze,
die ons.. aanzet onzen honger te stillen en: onzen dorst
te laven, en- ik moet. bekennen, dat" ik voor mij zelven,,
alhoewel overgelukkig den ganschen dag te voelen dat
mijn ingewanden gezond en gretig , zijn en naar eten
vragen,. ik toch van .. tijd tot tijd eënen drang gevoel,.
die moest ik er aan toegeven, tot de -geweldi.gste buiten-spórigheden op .. dat- gebied zou leiden : ik . word daar
gelukkig in gestremd,. dank. zij - mijn beperkte middelen„
mijn klein ratioen en mijn geloof in de toekomst. Doch
als wanneer ik, Semper, een., overtuigde, de schepper
mag ik zeggen der nieuwe methode, met zware beproevingen reeds te kampen heb, kunnen wij bedenken wat
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onverschilligen of erger nog, bewonderaars van 't oude
vredestelsel soms moeten gevoelen. Welnu, zooals gij
zien • zult, in mijn ontwerp wordt rekening gehouden
met die lichamelijke behoefte en zijn de ingewikkeldste
gevallen voorzien, van af den eenvoudigen appetijt tot
den niet te stillen, diabetischen, vraáthonger.
Een andere, ernstige hinderpaal, op den weg naar
de algeheele voltooiing waarvan ik droom, is de oude
opvatting dat den zieken hulp en troost, en zoo mogelijk, genezing dient gebracht. Het valt niet te berekenen wat kwaad eeuwen lang dit verderfelijk stelsel
heeft aangericht : Op geldelijk gebied is de ziekénverzorging een ramp : Denk aan de: begrooting der gasthuizen, der inrichtingen van kosteloozen geneeskundigen dienst, aan de kosten gevergd door de uitreiking van
versterkingsmiddelen, den aankoop en de bereiding van
geneesmiddelen en verbandstoffen, 't oprichten van dispensaria en sanatoria. Op maatschappelijk gebied is de
ziekenverpleging een dubbel gevaar door 't laten .bestaan van kiemdragende enkelingen en 't aanschouwelijk maken van zwakkelingen, ouderen van dagen en
nietswaardige uitgeputten. Indien ik dan ook met de
broodneiging zal ik maar zeggen, rekening wil houden,
kan ik in geen geval dulden dat er langer aan zieken
tijd, geld en kracht zal verspild worden. De opwerping
dat ik de geneesheeren broodroof, vervalt zooals gij
zien zult, bij nadere beschouwing. van het ontwerp.
Hetgeen rond mijn voorstel zal worden geraasd
over de weerdigheid van den mensch, de noodzakelijk
heid zijner vrijheid, en 't ontstaan eener wanverhouding
tusschen de enkelingen, stel ik op voorhand op dezelfde
lijn met hetgeen reeds, door de eeuwen heen, tegen alle
nieuwé en stoute theoriën wierd 'uitgekraamd en ten
beste gegeven. . .
Heel mijn stelsel, Semper (nog een oogenblik geduld, vriend, ik kom ter zake) ging hij na een poos
voort, berust op de bestatiging dat ieder voorwerp, boe
gering zijn aanschijn ook weze, hoe onnuttig en smaakloos het moge blijken, hoe verspreid en algemeen wij
het ook kennen, r onmiddellijk in waarde— stijgt van ' den
stond af dat het in den handel komt. Denken wij slechts
aan eikelen,. kastanjen, -oude stoppen, rotte vruchten}
aardappelschillen, - gebroken fonograafrollen, schotelvodden, sigareneindjes en tutti quanti : De handel koopt
-
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die, stapelt ze op-, speculeert er meê op de beurs, levert
ze aan den nijveraar, die ze, verzuiverd, veranderd,
herschapen, den handelaar terug in de handen speelt,
die ze opnieuw opstapelt en aan beurslieden overmaakt,
die tusschenpersonen -kennen welke laatste op hunne
beurt komiteitshoofden aanspreken, die heel den boel
opkoopen en aan 't volk uitratioeneeren tegen zoo en
zooveel het rantsoen.
De prijzen geboden en gevraagd voor voorwerpen
die vroeger • reeds in den handel waren, bereiken natuurlijk eense hoogte die-voor gewone geesten en beurzen
duizelingwekkend en onbereikbaar, zijn.
In tegenstelling dan ook, al wat buiten den handel
blijft, blijkt weerdeloos, geminacht, . onverzorgd.
Hier zweeg Emmanuel, keerde zijn bleek gelaat naar
mij en legde zijn magere hand op mijnen schou-.
der. Hij hield mij gedurende een lange poos onder zijnen
blik, zoodat ik er mij op den duur onbehaaglijk door
gevoelde, bracht dan langzaam zijn voorhoofd dicht bij
't mijne, - en toen hij omtrent slechts tien centimeter
van mij -af was, sprak hij met fluisterende, toch duidelijke stem deze woorden uit, wijl hij me . steeds als
een "magnetiseur onder de oogen - hield :
Waarom den mensch niet in den handel gebracht ? Hij verwijderde zich plots van mij tot op. de
lengte van zijnen uitgestrekten arm, bezag mij als wilde
hij 't uitwerksel zijner woorden op mijn gezicht lezen,
kwam weer nader en herhaalde, iets luider en met wat
meer klem
Waarom den mensch niet in den handel gebracht ? Semper, Semper, vervolgde hij, waarom brengen wij den mensch in den handel niet ?
. - Ja, zei ik, ietwat ongerust, want zijn blik had
een stalen strakheid en bleef onafgewend op mij. Ja,
waarom ? Ik hief zacht mijne-' schouders op., en' zette
een ondervragend. belangstellend gezicht. Ik trok eenige
graspijltjës af die ik op mijn knieën strooide.
Waarom ? riep hij plots, .ge vraagt waarom ?
Er heeft nog geen bliksemflits de -wolken doorscheurd
die uwen geest benevelen ? Gij ziet nog niet - van waar
't heil komen zal ? waar wij- :henen gaan ? . op . welke
breede.' hoogtevlakten de toekomstige: bëschiaving hare
tenten zal slaan ; rond welken vasten stam het klimop
zich zal in ' de hoogte slingeren en - de •frissche wind
voelen spelen in de groene kruinen -? .
-
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Brengt den. mensch in den handel, zeg ik u, en ' hij
stijgt onmiddellijk als een losgelaten luchtballon, brengt
hem in den - handel en hij wordt gewogen, gekeurd, geschat en betaald. ; hij wordt gestald, -gevoederd, . gereinigd, bewaakt, brengt hem. .in den handel, en weg met
. schurft, ongediert, verzwakking, uitputting, bloedarmoede en kouklieren ; 't beste voedsel, melk, witte bloem.,
aardappelen, eieren, zoo kwistig tegenwoordig . aan de
dieren verstrekt, komt ten bate van den afgekochten
mensch. Eens gestald, hervinden wij de. vroegere weelde,.
en zo'oals ik u' reeds zegde, wordt met den geweldigsten
honger rekening gehouden. Hoe meer eetlust hoe '.meer
weerde : wie koopt er geerden die geen haver lusten ?
.wie kweekt verkens die meel weigeren ? wie koeien,
geiten, enz. die de malsche klaver in de krib laten han-.
gen ? De landbouwer di-e . een stal menschen bezit. (ik
noem hier den landbouwer omdat in zake van voeding
en vee zijn ondervinding en bekwaamheid ..verre - boven.
de onze staat, alhoewel. menschenkweekers niet bepaald
tot den boerenstiel hoeven te behooren, en er, volgens
mijn berekening, geheel zeker,.' ten allen.. kante en op
korten tijd, door de meest in rang . en. stand verschillende personen, .in menschen handel zal gedreven worden), de landbouwer, zeg,. ik, die er eenen' s.tal op . na
houdt en de weerde,kent van zijn, (laat ze ons), tweevoeters, (noemen), (ik. schat . dat die weerde voor het
eerste jaar en voor ' .een normaal volwassen produkt on-.
geveer vijfduizend mark zal zijn), zal zeker zorgen dat
zijn vee er goed uitziet en wel . in _'t vleesch. is en . ziekte:
en sterftecijfer ' in den stal laag blijven. Hij' zal, indien
hij zijn - belangen goed . begrijpt, - (.en er zijn geen redenen om daaraan te twijfelen) een geneesheer aan zijn
hoeve hechten, wiens taak het . zijn zal de « bipedes >
dagelijks te. onderzoeken,. gerechten . voor te schrijven,
wenken te geven in , zake voeding.. en hygieen, 't afmaken, zoo noodig, te bevelen. ..
.dij begrijpt welke heerlijke dagen voor 't genees-.
kundig korps% opdoemen in 't verschiet ! geen haastige
bezoeken meer tegen' spotprijzen, .geen gevaarlijk ver-zorgen van besmetten, geen achterstallige rekeningen:
. een gerust leven op den buiten als alter ego van den
landbouwer . en de fortuin .in korte . jaren.
Het honorarium zal natuurlijk 'veel hóoger zijn dan
nu, gezien de waarde die de.kflêrit heeft gekregen. Waar
:
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nu geen mensch ter wereld om een ; stervend familielid
zijn ontbijt zal laten, zal de -landboluwer om • een ontstelde maag bij . een van zijn tweevoeters sl.apelooze
nachten kennen. Gij kunt denken dat voor de verzorging
van zulke kostbare produkten de vaste tarieven per
jaar en per stal veel hooger zullen zijn, dan tegenwoordig die der veeartsen, alhoewel deze, nu, de prij=
zen aan .komiteitsdoktoren betaald, verre overtreffen.
Gij begrijpt onmiddellijk, Semper, ging Emmanuel
voort toen hij nogmaals zijn uurwerk; had geraadpleegd,
.dat de voedselkwestie is opgelost : de duizenden menschen, die dagelijks roepen en loopen om - eten, zullen
zich kunnen verkooppen op de markt en voor de rest
van hun levensdagen zich te goed doen aan boter, melk
en kaas, eieren, spek en brood ; 't : eerste groensel, 't
fijnste fruit is hun bestemd, en na korte dagen glimmen
ze als naakte pachas die uit een welriekend bad komen.
Van een anderen kant, " gezien een bevel van afmaking ' dat - wordt uitgevaardigd, worden alle teringlijders, die tegenwoordig door overvoeding 't beste van
de eetwaren tot zich trekken, onmiddellijk afgemaakt en
onder • den grond gestopt. Evenzoo voor kankerlijders
en in 't algemeen voor alle 'besmette en ongeneesbare
personen. 'Er komen zoodoénde duizenden scheepstonnen voedsel vrij ten' bate van 't algemeen en een der
vuilriekendste hoeken van 't maatschappelijk gebouw is
voor goed gereinigd. ' ' .
. Sanatoria, hospitalen, dispensaria verdwijnen of
worden in keurige stadsstallen herschapen.
'Aanschouw het voorstel langs alle kanten, toets
het aan de strengste kritiek, en glansrijk • doorstaat ` het
de proef en komt het te voorschijn. als goud uit een
smeltkroes.
Wat er met de gestalde tweevoeters zal gebeuren ?
vroeg hij, daar hij weer, met zijn gewone scherpheid
mijne gedachten geraden had. Wel, ; Semper, wat gebeurt' er met peerden, verkens, ossen, koeien, kiekens,
met vee in 't algemeen'? Het wordt verkocht, gekocht,
herkocht ; ' sommigen worden in den, wagen gespannen,
andere bewaard voor den kweek, =ielen bestemd voor
't aanvetten, doch allen bereiken het slachthuis.
Den sterkgespierden tweevoeter zal matig werk
opgelegd worden, den .schoonstgelxó wden zal de zorg
der .'voortplanting vertrouwd worden, den enkeling met
.
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neiging . tot zwaar worden zal 't beste voedsel verstrekt
worden, doch aller einddoel is 't slachthuis en •'t uitstalraam van den vleeschhouwer.
Er zullen groóte « amphitheaters » gebouwd worden in den aard van die van 't oude Rome, waar. ''t verrukte volk zal 'vechten om de plaatsen. De dag en uur
der openbare afmakingen ' zullen . op voorhand worden
bekend gemaakt met de prijzen der plaatsen. De naakte
tweevoeters met bloemen gekroond, doen de ronde van
den cirque, wijl 't volk hen toeroept, begeesterd in de
handen klapt en - de fanfare• de s.chetteirendste tonen
in de lucht zendt. .
Den eenen wordt eenvoudig 't ,hoofd afgeslagen
met de bijl ; een ander bestijgt het schavot ; aan een
derde wordt een halsslagader door een ontleedkundige"
geopend ; hier wordt er een met den hamer den'schedel
ingeslagen ; daar wordt er een .-met de lans het . hert
doorstoken ; verder jaagt men er een 'nen kogel door
den kop.
. Er kunnen schietoefeningen plaats hebben op. levendé doelen, jachtpartijen met lasso, _boog en pijl, aanvallen uit hinderlagen met dolken en pistolen;, in een
woord men kan de grootste verschèidenhoeId bedenken
bij 't afmaken, en 't volk, steeds aangelokt door de
nieuwigheid en bontheid der taféreelen, betaalt de hoogste prijzen. . ..
Na de slachting wordt de twéevoeter gereinigd en
't vleesch op marmeren tafels -den opkoopers voorgelegd. .
Ik weet -nog niet, hervatte hij, na een poos "zwijgens, -alsof ' hij dezen kant van 't ontwerp nog niet ten
volle had bestudeerd, in hoeverre 't vleesch in den
smaak zal vallen en of .hèt inzouten, 't rookén, 't bereiden op - kachel "of gasvuur' mogelijk of aan ' te raden
zal . zijn.: Indien we echter aannemen; . dat onze smaak
weinig afwijkt van die der Australische en Afrikaansche
natuurvolken, mogen we besluiten dat menschenvleesch
gezocht en van groote voedingsgehalte zal zijn en da:t "
het eenvoudig braden aan de spit de voorkeur zal
verdienen.
De .tegenkanting, . die wè , --in 't« begin zullenontmoeten, voortspruitende uit gevoelsredenen, gódsdiens^tige bedèihkingen, politieke of internationale 'overwegingen, zal grootendeels te niet *orden gedaan door de
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naarstige en geestdriftige medewerking van de ledere
der menigvuldigè bonden tot bescherming der. dieren,
daar het slachten van vee grootendeels nutteloos • zak
worden en op den duur indien de zelfopeterij ,wat uit-breiding neemt, heelemaal zal mogen worden afgeschaft..
Er zullen ten andere tentoonstellingen worden ingericht waar de beste . nummers zullen geprimeerd worden ; er zullen voordrachten . gegeven .worden, prospectussen gedrukt en kosteloos verzonden worden . met_
modellen van stallen, wijze van voeding, verzorging en:
voortplanting, enz., zoodat op dat gebied ook een loffe--lijke naijver ,zal ontstaan die 't ras zal verbeteren en
verheffen.
Ik wil niet langer uitweiden over de algeheele ver-anderirig die de Samenleving zal ondergaan door 't aanwenden van mijn stelsel ; indien het u aanbelangt wil:
ik u wel het « gedetailleerde » plan, dat ik thuis liggen.
heb, ter hand stellen ; maar - ik kan niet eindigen, bestevriend, zonder u een wensch kenbaar te maken, dien,.
naar ik hoop, ge niet overdreven of aanmatigend zult:
vinden. Ik zag aan 't beven van zijn onderlip, en ik hoordei
aan 't schokken van zijn stem dat hij mij iets ging toe-vertrouwen dat hem opperst -, lag. Met tusschenpoozen,
daar waar ik een streepje zet, : en gedurende .de welke.
hij iedermaal diep adem haalde en - doorslikte, sprak:
hij als volgt :
--- Er staat. op de Zuiderlei, Semper, -- een monument
waar Dhanis wordt gehuldigd.
- Ik ben
overtuigd
'dat de bevolking na korten tijd tot hetbesef zal komen welke vloek --. in de plaats " van.
zegen, die man -- door. zijn fatale werking .over zich
had moeten' roepen, en hoe hij. ginder in die verre- .
gewesten, door de macht waarmee hij bekleed was,
de hulp waarop hij mocht rekenen -- de beschaving
voor eeuwen misschien naar onbekende schuilplaatsen
heeft -doen wijken. De dag zal komen waarop het
volk in woede ontstoken, de bronzen beelden zal omverhakken en een groep zal gegoten . worden, die ik mezoo voorstel :. .
Van boven op een vierkante zware zuil staat een
dikke, welgevoede, naakte tweevoeter op een bascuul...
Een landbóuwèr met dén blauwen kiel om 't lijf en de
klak op het hoofd, houdt in de rechter hand een zweep,.,
-
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wijl hij met de linkerhand wijst op de naald van den
bascuul : 150 kilos.
Beneden de zuil langs den voorkant een basrelief :
Een huisgezin : vader, moeder, en twee struische kinderen zitten aan de tafel : Vader houdt een dijbeen .in
de hand, moeder de schedel, een der kinderen knaagt
aan een rib, het ander bewerkt een schouderblad.
Langs den * achterkant beneden wil ik mijn buste
geplaatst zien en daaronder • het eenvoudig opschrift:
Aan Emmanuel Paradoks.
Hier zweeg mijn vriend weer, legde zijn bevende
hand in de mijne en wreef met zijn rechter over zijn
voorhoofd.
. Ik zag hoe '.t zweet hem op 't gezicht stond en
zijn borst naar adem snakte. .
Semper, hernam hij, op heel anderen toon wijl
hij, mijn hand loslatende, op zijn voeten wees die daar
als stukken hout roerloos voor hem in 't gras lagen, ik
lijd sedert Benige dagen aan pijnlijke scheuten in de
beenen, en ondervind 's avonds, wegens gezwollen voeten, veel last in . 't gaan ; mag ik u verzoeken binnen
eenige dagen bij mij aan te kloppen ? Mijn tot barstens
toe gespannen geest heeft ontlasting noodig en •'t uiteenleggen mijner toekomstplannen is mij een weldoende
verlossing. Kom Donderdag en ,acht dagen . rond zes
ure bij mij, wij zullen samen in de stilte van mijn kabinet voortwerken aan de begonnen taak.
Ik beloofde op gestelden dag en uur bij hem te
zijn, nam zijn adres en stond op. Hij' bleef echter zitten
en stak mij glimlachend de hand -toe, « Gij moet mij
wat helpen, beste vriend, zei hij, want ik kan moeilijk
recht als ik wat lang gezeten heb».
Ik ging dien avond laat naar bed en vond moeilijk
den slaap. • .
-

-

-

Een Corollair.
Op overeengekomen dag en uurging ik Emmanuél
opzoeken. Ik had eenige sneden brood, met kunsthonig
besmeerd, ' op zak gestoken, • niet wetend hoe lang . ik.
daar misschien zou blijven. Hij woonde. .in.. een smal.
straatje van 't - ' oud Antwerpen; in een huis ' met een
-
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trapgéveltje boven op, dat sterk naar. vó$r helde ; voor
het venster met kleine ruitjes, beneden, stond een . tel--loor met een soort zwart poeder er op en daarin stak
een kaartje waarop met blauw potlood geschreven_
stond : « hier verkoopt men bitterpeëen en rippereert
men schoenen ».
Op mijn kloppen, kwam een vrouw, .van een vijftigtal jaren, opendoen, die mij, met de deur half open, voeg
wat ik wilde. Hare kleeren roken sterk naar . gebrand,•
graan,. en ik zag boven haar hoofd, ten einde het gan-getj e waarin dedeur toegang verleende, dikke rook.
ein venster komen.
wolken uit een kl
Ik zei wie ik was en vroeg of Mr Paradoks thuis..
was, en- onmiddellijk nam de vrouw. een vriendelijk uitzicht. Zij veegde, waarom ik weet hèt niet (waarschijnlijk was dit in haar gedacht een teeken van beleefdheid)
haren mond af met -den hoek van haren voorschoot, deed'
de deur ' heelemaal open en trok mij het huis binnen,.
waarna zij de voordeur weer dicht. sloeg, Ik voelde dat
ze mij over een oneffen vloer bij den , arm vooruittrok,.
en zag dat wij het venstertje naderden waaruit de rook-wolken kwamen. Wij geraakten ten volle in den. rook
en mijn oogen begonnen te tranen.
-,- Och, mijnheer Jejunus, zei- ze, toen we in deplaats waren,. van waar ik de wolken uit - het . venster
had zien komen, en waar ik na eenige minuten : een
jongetje van een jaar of zeven ontdekte, die een oude}
piepende trommel boven 't gasvuur aan 't draaien was,
dat is veel van u dat ge komt : Mr Emmanuel zal blij"
zijn u te zien. ; hij vraagt naar . niets dan - naar u en:
belt den ganschen dag om te vragen hoe laat het is. Hij
is hard vervallen sedert een" tijdje van hier en steekt.
sedert twee dagen in zijn bed. De oorlog, hé vriend,.
vervolgde ze, op haar voorhoofd wijzend, en geen eten_
hé, mijnheer ? .. .
. 't Is erg ! Ik heb hem gisteren nog een deel van
onze soep gegeven, maar we hebben ook niet te veel ;en -daarbij 't is dan. nog 'ne rare ; van tijd stuurt hij"
mij nog terug en °hij heeft gaar zelve niks, en doppeil
heeft hij nooit willen. doen. . .
. Zou hij niet wat spelen ? vroeg ze op vertrouwe-lijken toon, wijl ze op haar voorhoofd .wees.
Ik ontkende zulks ten stelligste.
-- In alle geval, hij - ziet er . leelijk uit, mijnheer,,
-
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:en noch dokter noch niemand komt bij dien vent ; de
:kom.iteiten moesten daar toch voor zorgen. Ja, .mijnheer;
't is boven op • het hoogste, altijd recht • op, maar pas
-op voor 't waschgoed.
Gescheurde rokken en vodden hongen inderdaad
,aan koorden, aan iederen draai van den smallen ver:molrnden trap, zoodat ik ieder maal ' moest bukken om
er onder te komen. ..
Op het hoogste, soort van zoldertje, lag een hoop
gekloven hout en daarop een verroeste velo • zonder.
banden.
Er waren drij deuren die op het zoldertje gaven,
ven op een van de drij was een kaartje genageld :
1
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Ik klopte en .hoorde zacht, « binnen », roepen. 't Kamertje waar ik een oogenblik nadien. in was, alhoewel
de volslagenste . wanorde er in heerschte en 't stof
overal 'nen vinger dik lag, vertoonde de onmiskenbare
teekenen van vroeger welzijn, bijna van pracht.
Ik wist dan ook dat Emmanuel vóór den ,00rlog
'in veel kringen gegeerd was en bijzondere lessen gaf
gaan menig vooraanstaand man.
Er stond een salongarnituur, vier zetels . en een ca:napé in mahoniehout, waarvan echter de kussens-, gescheurd waren, en de ressorts hier en daar doorstaken.
Een groote eiken -oude :kas met kunstig besneden paneelen stond. in 'nen hoek ; een der deuren hing af. en
"ik zag van binnen eene menigte opgerolde. bladen papier : Hij had zich vroeger veel met teekenen bezig
gehouden. In 't midden stond een zware tafel: De muren
hingen vol teekeningen, schilderijen, portretten. en onder
deze laatste sloeg mij een .pastel in 't oog, waarvan
'de overheerschende kleur blauw was, en die eene vrouw
van een veertigtal jaren voorstelde met een zacht fijn
gelaat en droomenden blik. Er was een donkerblauwe
effen ovalen kader rond met langs boven enkel een klein
gesneden versiersel waaraan een lange blauwe strik
was vastgemaakt. .
Op den - grond; , op -de tafel, op de zetels lagen'
teene menigte voorwerpen verspreid van 'den meest uitieenlolopenden aard : boeken, kleéren, pijpen, aschpo.tjes
-
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van alle maaksel, gebroken uurwerken, bronzen beelden,
een viool, een verroest jachtgeweer, apothekersfleschjes
en potjes, een vogelmuit, drij vier gaanstokken, een
groote marmeren inktpot en een menigte houten stukken
als van een kinderspel. Alles was echter geschonden, gebroken, en lag door elkaar als in een achterkamertje
van een Joodschen pandbeleener. . .
Tegen den muur stond een groot bed waaraan
met stof bedekte gordijnen neerhingen en half recht in
''t : bed zat Emmanuel met een Turksche muts op.
Hij wuifde mij vriendelijk goeden dag met de hand
en verzocht mij op een ..zetel bij zijn bed plaats te
nemen.
Zooals gij ziet, zei hij, toen ik mij ' eenen weg
gebaand had van aan de deur tot aan zijn bed en hem
warm de hand had gedrukt, zooals gij ziet ben ik . nog
te bed. Waar kan ik beter zijn ? Ik gevoel . mij sedert
eenige dagen minder goed en 't zwellen van de. voeten
heeft ook de beenen en knieën gewonnen, zoodat opstaan mij lastig valt (hier boog hij . zich - glimlachend.
naar mij), en ik maar verkies in 't bed té blijven.
Ik miek een zetel vrij die bij 't bed stond en zette
mij neer. Van waar ik zat, had ik den pastel voor de
oogen, en daar hij zag dat ik er aandachtig naar keek
Dat is mijn moeder, Semper, zei hij.
We keken beiden stilzwijgend naar 't portret en
't'viel mij inderdaad nu op, hoeveel trekken zij gemeens
hadden.
-Toen ik mij weer naar hem draaide, waren zijn
oogen nog op 't portret gericht, en op zijn gelaat was
zoo duidelijk te zien dat hij vergeten had dat ik daar
nevens hem zat, dat hij weg was met zijn gedachten,,
en zich, misschien in zijn verwarde verbeelding, bij zijne.
moeder «weer zag toen hij, als kind, moegespeeld, zijn
fijn besneden kopken op haren schoot legde, dat 't gemoed mij vol kwam en ik tranen in mijn, oogen voelde.
Hij wreef, na een lange poos, met zijn hand over
zijn voorhoofd.. Moeder is verleden jaar, in 't bed, waarin ik nu lig, gestorven, zei hij
Weer zweeg hij. ..
Is zij lang ziek geweest, Em.m,anuel .? vroeg. ik.
Een half jaar, denk ik, antwoordde hij, wijl hij
-
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wweer naar 't portret zag, ze is zacht gestorven, met
haar hand in de mijne.
Hij streek -nu zacht en langzaam met zijn • beide
'handen over de bedsprei die zijn onderlijf en , beenen
;bedekte, als wilde hij de plooien effen strijken (en 't
kwam me voor alsof hij met . die zachte beweging zijn
gemoed bestreek en de droevige herinneringen er uit
veeg) en vroeg me dan op geheel anderen toon of ik
iet dagblad van gisteren gelezen had.
Er stond een prachtig artikel in, begon hij, een
partikel, wel niet 't eerste en 't eenigste in zijn soort,
:maar zo•o volledig, zoo duidelijk, zoo vast gesteund op
ede scherpste waarnemingen, dat het mag aanzien worden als een uitgangspunt, als de bakermat . voor een
nieuwe strekking.
Het artikel wierd waarschijnlijk door de dagbladen
.overgenomen op aandringen van • hooger hand.
Ik, vervolgde hij, den langen voorvinger plantende in zijn kleeren in de richting van zijn maag, ik,
[beschouw dat artikel en de gevolgen die er uit vloeien,
:als een gelukkige tegenhanger van mijn menschenhandelstelsel, als een kader waarin 't geheel goed passen
zou. .
Ik zei dat ik niet gissen kon van welk artikel
dij spreken wilde. .
't Is dat ge het dagblad niet gelezen hebt, zei
dij, of dat ge, zooals de meeste menschen, een dagblad
niet lezen kunt.
Het was een artikel over de oorlogsverminkten,
.ging hij voort, dat twee groote kolonnen besloeg en de
aardigste, verrassendste mededeelingen bevatte over de
handigheid, vlugheid en zekerheid die arm-, been- of
gezichtlooze mannen, na wat oefening, in. ieder vak, niet
behulp van kunstmatige ledematen of door aangeworven
overgevoeligheid van den tastzin, " van reuk, gehoor of
°smaak, aan den dag leggen..
Zoo vertelde, bijvoorbeeld, de schrijver van beddoeld artikel dat hij. een soldaat, wien een ontploffende
granaat den linkervoorarm en de rechterhand had af«gerukt, op het schrijfmachten, met behulp van - houten
vingeren, een dictaat had zien. slaan zooals hij 't nimmer
vóór dezen door gewoon menschen met hun beide bloedeigen handen met dezelfde snelheid had zien afkloppen.
Een boérezoon, die linker- en rechterarm in Cham.

.
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pagne verloren had, had hij zien koren, maaien op zoo'n
gladde manier, dat hij alle andere maaiers,. op het veld
verre achterliet. , .
Te X..., ten anderen, een groote stad waar schrijver van Baan was, was een alledaagsche doodgewone.
gebeurtenis, die. niemand nog deed omzien, invalieden
met twee houten beenen door de straten te zien fietsen.
Voor 't station van dezelfde stad waren de koetsiers
der huurrijtuigen die -daar standplaats hadden, allemaal
in den oorlog blindgeslagen soldaten en ge moest verwittigd zijn of ge zoudt het aan hun sturen nooit gemerkt • hebben. . .
Het verrassendste echter gaf een Itali,aansch soldaat te zien die beide beenen tot boven de knie . en
de rechterhand verloren had, en daarenboven door -een
granaatscherf zoodanig in 't gelaat getroffen, dat
hij volslagen blind geworden was. Die man was
tegenwoordig bij de brandweer ingelijfd en met de lans
gewapend op de sporten van . de steile ladders om branden die op een .. tweede of derde verdieping uitbraken,
te blusschen.. Zoo overgevoelig was. hij voor, de warmte
geworden, dat hij altijd, direkt, .. het - heetste van . den
brand gevonden had . en er immer korrekt de lans had
opgericht.
Wat zoo'n mannen, in hun ledige uren, uitvoerden
voor hun vermaak, was al even ongelooflijk : hij had
er, in 't footbalspel, onder andere, prachtige backs. en
forwards gevonden ; andere hielden « zich onledig met
huisarbeid, en wat hij -van blinden te zien gekregen had,,
was eenvoudig verstommend ; 't geen wij met ons beide
handen -en oogen klaar krijgen, is knoeiwerk bij 't geert
-die menschen verrichten. . ; .
Wat er van een volledig verminkte die armen,.
beenen - en oogen zou missen, te verwachten zal zijn,
zal wel aan 't fabelachtige grenzen !
Voeg daarbij dat de schrijver van ' bedoeld artikel
bij geen een van 'die mannen een spoor van droefhekf
of moedeloosheid heeft ontdekt, dat allen integendeel,.
overvoldaan en in hunnen schik *aren en voor geen
goed ter wereld met u of wie ook had willen ruilen.
Ik vroeg me dan ook onmiddellijk af ..na het lezen
van- die merkweerdige mededeelingen of het, in verband
met mijn menschenhandelstelsel, niet goed en aanbevelenswaardig zou zijn het volk tot vrijwillig afhakken
-
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van armen of beenén aan te zetten. Benevens -dat houten
ledematen geen voedsel behoeven, de ingenomen
spijzen op kleinere ruimten bedeeld worden en
't afgehakte vleesch-lid tot -de voeding kan bijdragen, blijft nog het heerlijke vooruitzicht van tal van
rechtstreeksche en onrechtstreeksche verbeteringen en
de gerechtigde- hoop op vooruitgang in ieder. vak, . waar
handen, voeten en oogen bij te pas komen.
Geen kwetsuren meer, geen brandwonden, geen
koudvuur of. pijnlijk vingerfijt, geen zwerende wieren
of getrapte likdoorns ; geen schoenen meer, geen -kousen, geen vrees voor - natte of. koude voeten. Een ongevoelige blinde strikt gehoorzame stomp, af en aangedaan naar beliefte.. . .
Als wanneer de - eerste proeve op zoo'n kleine schaal
als deze door de oorlogsverminkten geboden, nu reeds
tot zulke verbazende uitslagen leidt, wat zijn. we niet
gerechtigd te verwachten wanneer eenieder zich met
houten armen en beenen zal te werk stellen ?
Wat er op kunstgebied, op klavier, viool, in teeken-,
schilder- en beeldhouwkunst zal ontstaan, kunnen we
nog niet bedenken ; evenmin kunnen we ons- nu reeds
een gedacht- vormen van 't nieuwe aanschijn dat 't alledaagsch leven zal bieden door 't wegvallen van tallooze
oude gebruiken : Het is bijvoorbeeld waarschijnlijk dat
vrienden malkaar de . hand niet meer " zullen drukken of
geliefden arm aan arm door. de velden zullen wandelen.
Den kunstenaar zal men op theater met geen handgeklap meer begroeten ; evenzoo zal de vreeze voor
slijtage van zulke kostelijke stukken als- kunstmatige
leden wel zijn, velen van 't ongeduldig stampen met de
voeten weerhouden of van 't belachelijk slaan op den
bil bij ieder geestig gezegde.
Er zal in 't algemeen meer maat en deftigheid
in onze handelingen te bespeuren zijn, hetgeen met het
oog op de tegenwoordige losheid der . gebaren een welkome verandering zal mogen genoemd worden.
Alhoewel op het gebied der handnijverheid, zal
ik maar zeggen, de vooruitgang_ zeer groot zal blijken
en 't handwerk eene chineesche fijnheid. en detailleering
zal bereiken, zal toch in alle geval de kroon bewaard
blijven, denk ik, voor 't geen op 't gebied der sterre-,
kunde en der microscopie door blinden zal worden
ontdekt. . .

-
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Och ! 'vervolgde hij, toen hij zag of liever raadde,
want hij was altijd zoo scherp, dat ik ongeloovig bleef,
geeft de 'natuur rond ons geen dagelijksche voorbeelden
van zelfbekorting of autotomie ? Grijp een krekel bij
den poot, en hij laat u dien, door bruske -samentrekking
der spieren, in de handen, en wipt verder het gras in ;
vertellen ons de natuurgeleerden niet dat door de eeuwen
heen, organen komen en verdwijnen naar gelang de
behoefte er van zich laat gevoelen ; dat pogen, neus,
ooren, vleugelen, armen, beenen zich. ontwikkelen, volmaken, veranderen, uitzetten of inkrimpen naarmate de
drager er van zich in andere middens beweegt. Wordt,
om het bekendste voorbeeld maar aan te halen, de kameleon niet groen op 't groene blad, niet rood bij -den
rooden steen en grauw op de donker grauwe aarde ?
De kallima-vlinder is niet meer te onderscheiden van
de blaren van den tak waarop ze zich neerzet te rusten.
Droegen onze voorouders. volgens de grootste -geleerden geen steert . en wie zegt ons dat, in vroegere
eeuwen, wij dien ons zelven niet hebben afgehakt, geleerd door een oorlog waar de steerten bijzonder zullén te lijden gehad hebben, zoodat na eenigen tijd en
volgens streng bepaalde overerfeniswetten, de steert
bij nieuwgeborenen, langsom korter wierd en op den
duur heelemaal verdween ?

Wie zegt ons, zoo we ' kloekmoedig op den ingeslagen weg voortgaan, ons zelven, onze vrouw en kinderen armen en beenen afhakken en . d:é - pogen ,uitsteken,
onze naneven, na een paar honderd jaren, niet als eenvoudige blinde, arm- en beenlooze stompen ter wereld
zullen komen ? Bezie den kangourou en zeg me of 't
niet 'waarschijnlijk is dat- hij, de volgende eeuw, de
niéts.doende voorpootjes heelemaal zal missen ?
Semper, laat ons niet langer blind staan tegenover
de weldaden der oorlogsbeschaving en doof blijven
tegenover de aanmanende stemmen die t'allenka.nte opgaan. Ten andere, geen sluizen zullen - den stroom tegenhouden die in machtige golven naar beneden- rolt : 't
water vult op een oogenblik de ledige plaats en spoelt
met verdubbelde kracht over de - aangebrachte balken of
rukt ze omver. De algeheele omwenteling is óp komst:
wij moeten meê, willens of niet, we moeten meê, geen
aarzelende stappen, geen vertwijfelin.g,- geen weemoedig
omzien naar de plaats waar 't oude huis stond als
;
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door een welverwind zijn we opgenomen en voor dat
we. 't zelf weten, duizenden uren ver geslagen in de
zonnige streken der nieuwe beschaving!
Toen hij sprak van den wervelwind, had hij met
den opgeheven arm groote cirkels gemaakt boven zi;n
hoofd, zoodat de wijde mouw van zijn slaapkleed tot
aan de schouder gezakt was, en toen hij in de zonnige
streken zat, hield hij den mageren ontblooten arm strak
voor zich uitgestoken met . wijd opengespreide hand.
Hij bleef zoo een oogenblik, als begeesterd zitten
en viel dan achterover neer in 't kussen ; hij was zeer
bleek, en 't spreken en de vervoering hadden hem zeker
uitgeput, want hij ademde -lastig. Hij glimlachte toch
toen hij zag dat ik onrustig om hem was. Plots schoot
het mij in 't gedacht dat hij misschien dezen dag nog
niets geëten had.
-- Emmanuel, zei ik, ik had voor mij eenige boterhammen meegebracht ; willen we die samen opeten ?
Er kwam een lichte blos over zijn bleek voorhoofd,
zijn gelaatstrekken weerspiegelden een andere gemoedsstemming die me, een oogenblik, den fieren jongen man,
voor den geest brachten, die ik vroeger gekend had.
Ik voelde me plots zwaar te moede en iets als
een vervloeking steeg me naar de lippen ; maar dit
duurde slechts een »ogenblik, want reeds glimlachte
mijn oude studiemakker weer, en zoo sterk was zijn invloed op mij, zoo aanstekelijk als hij maar wilde zijn
gemoedstoestand, dat ik ook glimlachte en hem verheugd 't brood toereikte dat hij gretig _aannam.
Wij aten een poos sprakeloos. Hij verzamelde de.
broodkruimeltjes die op de bedsprei. vielen en rolde die
tot een balletje.
Toen we 't brood dat ik meegebracht had bijna
hadden opgeëten, stak hij mij het broodballetje toe'
dat hij gemaakt had en dat bijna de grootte van een
ei had en sprak :
Semper, doet een oogenblik 't venster apen
en schuifel eens naar beneden. Mijn hond zal vandaag
al weinig gehad. hebben denk ik. Hij ligt beneden. in
zijn hok en als ge fluit, zal hij wel opzien,. laat dan
maar 't broodballetje vallen.
Ik trok het venster open : vier muren schoten loodrecht naar beneden en vormden samen een vierkante
pijp van niet meer dan twee meters diameter. Hier en
-
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daar i•n de muren waren kleine vensters als zooveel
open monden die naar adem snakten. Heelemaal beneden was een donkere plek; de koer waar de vermoedelijke poedel lag. Ik floot even en het scheen me dat
er in den donkeren, daar, iets roerde ; ik hoorde een
zacht gekreun . en liet het brood vallen. Een kort blij
geblaf verwittigde mij dat het beest 'git voedsel gevonden
had.
Toen ik 't venster weer gesloten had en weer bij
't bed kwam, lag mijn vriend weer •plat uitgestrekt en
ademde hij weer lastig.
Hij nam mijne hand en ik voelde hoe de zijne klammig en koud was. .
Ik heb het weer, zei hij, dat komt mij meer voor,
doch heeft niets te beduiden.
Voor vandaag toch zal 't genoeg wezen en ik zou
wat willen slapen. Komt Zondag namiddag om dezelfde
uur eens terug 'en we zullen samen eens spreken over...
Hij keek mij glimlachend aan als ging hij mij een
« surprise » doen. .
-- Over ? ... vroeg ik.
—Over de Apotheose, zei hij; hij liet mijn hand los,
stak zijne beide armen recht vóór zich uit. « Prachtig ! »
murmel-de hij als zag hij . iets in zijn verbeelding. Hij
liet zijn armen vallen, sloot de oogen . en scheen te
slapen. Ik bleef nog eenige oogenblikken' en toen ik
zag dat hij inderdaad sliep, verliet ik zacht de kamer.
Ik ' vroeg beneden aan de vrouw die mij openge
daan had, van tijd tot tijd naar Emmanuel te willen
gaan zien en spoedde 'mij dan naar een, mij bekenden,
geneesheer met de bede een bezoek, aan Emmanuel te
willen doen. .

,
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IV.
De Apotheose
'S Anderendaags 's morgens begaf ik mij naar de
bureelen van 't Provinciaal Komiteit voor hulp en voeding en nam inlichtingen of er geen middel zijn zou
Emmanuel op de een of andere manier te helpen. De
heer, die ik aansprak, was heel beleefd en verzekerde
mij dat zoo een geval zeker in aanmerking zou geno=
men worden.
-
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--- Het ware nochtans goed, voegde hij er bij;
ceén getuigschrift aan den behándelenden geneesheer te
vragen, vermeldende den aard der ziekte en der noodige
versterkingsmiddelen.
•.
. Daar ik voorzag dat er in ieder geval wel eenige
dagen zouden verloopen vooraleer er iets van in huis
.:zou komen, besloot ik, zelf iets naar Emmanuel te sturen. Ik kocht een ei, bestelde een liter melk en zond
adie naar de vrouw die beneden, woonde, met mijn complimenten en met de bede het voedsel voor Emmanuel
te willen gereedmaken. .
's Namiddags ging ik naar den dokter om het
noodige getuigschrift te vragen.
De wachtzaal zat propvol menschen en er heerschte
een 'benauwde vuile reuk. Daar er -slechts zes stoelen
waren, stonden de meeste menschen recht, geleund
-tegen den muur of zaten, eenvoudig neergehurkt, op
den vloer.; 't waren meestal arme lieden met magere
:bleeke gezichten en gescheurde. kleéren -en die op doffen
.moedeloozen. toon onder elkaar praatten over den duren
tijd en 't ellendig leven. Ik hoorde dat 't grootste . getal
-om een getuigschrift. kwam.
Mijn beurt kwam nog al rap en ik geloof niet, alhoewel er mij wel twintig à dertig menschen vóór waren-,
dat ik drij kwartiers gewacht - had. Toen -ik de • wachtzaal verliet, was die nog even vol' als toen ik er binnenwam daar er maar altijd toe menschen binnengekomen
waren.
De dokter zag er slecht gezind uit.
-- wat is het voor u, zei hij (ik geloof dat hij
-mij niet herkende), melk. of petrol?
Ik keek hem verbaasd aan, niet wetende wat hij
wilde.
Ach ! zei hij; toen hij mij, o.m mijn stilzwijgen,
oplettend « bekeken had, gij zijt het, Jejunus ! Ehwel,
uw kameraad is ver weg. ''ne . Rare vogel, geloof.
ik, he?
- 'nen -Brave jongen, dokter, zei ik, en ik kom
'voor hem : zou het niet mogelijk zijn een. getuigschrift
van u te bekomen om hem - iets - aan - de hand te. doen.
's Dokters gelaat- betrok en hij zag er weer slecht
-gezind uit.
Ziet ge het! - zei hij', 't is. toch melk: Hij - zette
:zich gelaten' neer, schreef éenige reken op een briefje
-
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en reikte 't mij toe.
Waar moet ik daarmee^ zijn, dokter ? vroeg ik.
, 'k En weet het niet, zei hij ; eerlijk, Jejunus„
'k en weet het niet. Ik schrijf er alle dagen en waar de
menschen er meê gaan, weet ik niet. •A propos, is
uw vriend opgeschreven in de Blindestraat ?
Dat geloof ik niet, zei ik, ik geloof niet dat hij
ieverans is opgeschreven.
Hum. Laat het dan maar zoo ; zoolang zal 't
nu toch niet meer duren. Allons, tot later, hij sloeg
op de bel en riep : de volgende.
Ik ging met het briefje naar den heer van 't Provinciaal Komiteit die het aandachtig las en mij dan
vroeg of ik 't dopboeksken bij had.
Mijn vriend gaat niet doppen, zei ik.
Ach ! zoo. Hij las het briefje nogmaals en bezag
mij dan oplettend :
Gij zult moeten in de X. straat zijn, denk ik;
want wij zijn hier alleen voor. de ondersteunden. Hij;
gaf mij 't nummer en zei mij beleefd goeden . dag.
In de X. straat was het gesloten: Ik stak het briefje
met een woordje uitleg in de bus.
Ik liep de rest van den dag zenuwachtig en ongerust en dacht maar steeds aan Emmanuel. Hij had
mij gezegd tot Zondag en we waren -slechts Vrijdag.
Met den nacht wierd ik zoo onrustig, dat ik ver--.
schillige malen opstond en besloot, tot mijn eigen geruststelling, 's anderendaags toch maar eens. naar hem'
te gaan zien.
Daar ik in den morgen op de vischmarkt zijn moest
en er nog al lang moest wachten, kon 'ik hem eerst in
den namiddag - gaan • bezoeken. Ik wierd van langs om
onrustiger en 't was, met zijn b-leek mager gelaat vóór
de oo-gen, en - een zeker angstig voorgevoel dat . mij 't
hert deed jagen, dat ik aan de deur rammelde waar hij
woonde. Toen de . goede vrouw, die mij den eersten
keer had binnengelaten, mij zag, vatte zij mijn beide
handen :
Ach mijnheer, wat ben ik blij dat ik u zie ; ik
heb juist iemand om u gestuurd : M. de onderpastoor is
er bij ; spoed u, vriend, want ik geloof dat het er wijd
meê gedaan is en hij heeft nog zoo naar u gevraagd..
Ik vloog de trappen op en rukte met mijn hoofd
't waschgoed van de koorden.
,

-

-

EMMANUEL PARADOKS 959

. Boven gekomen, klopte ik zacht aan de . deur en
ding binnen. De onderpastoor der parochie stond gebogen bij het bed en hield Emmanuel's hand - gesloten
oom een brandende wassen keersi Er stond een kruisbeeld op tafel en een glas met gewijd water ..waarin
.een verdroogd palmtakje stak. .
Hoe -is het met hem, vroeg ik den - geestelijke
:zacht.
Mijn vriend lag met gebroken oogen en open mond
pop .het kussen. Ik vatte zijn koude hand en drukte die.
— Emmanuel, zei ik zacht aan zijn oor. Hij keerde
langzaam zijn gelaat naar mij -en ik voelde aan den
zachten druk van zijn vingren dat hij mij erkende.
Na een stond echter verlieten zijn oogen de mijne
en ik zag hoe zijn blik nu gevestigd bleef op den muur
in de richting van het blauw portret. Er kwam, scheen het mij, een oogenblik slechts,
geen licht over hem dat zijn wezen ' be-straal.de, een
.zweem van kleur verdreef, gedurende een stond, de
-doodsche bleekheid die op zijn voorhoofd lag, en ik
hoorde hem murmelen, wijl hij met zijn` lange fijne hand
:het deksel wegschoof dat hem de borst bedekte :
Moeder ! liefste Moeder !
Hij sloot de oogen en bleef een tijd roerloos lig-

:gen. Wij dachten dat hij overleden was, en de heer on-

'derpastoor nam de keers uit zijn gesloten vingeren, toen
hij nogmaals de oogen opende en met zijn hand over
ide bedsprei schoof. Ik nam ze vast, en drukte ze ; ik
ving zijn stervenden blik op, zag zijn lippen bewegen
-en lei -mijn oor tegen zijn mond
De Apotheose ! fluisterde hij en sloot de oogen
voor altijd. . • .
De geestelijke en ik legden hem af, sloten een
zilveren paternoster die we in zijn kleedenen vonden
(wellicht een aandenken van zijne moeder) tusschen zijn
tgekruiste vingeren, en baden' een wijl voor zijne ziel.
Daarna schoven wij de gordijnen toe van 't bed, ruimen de kamer wat op en lieten de .stoor van 't venster
neer.
Toen we beneden kwamen, verwittigde ik de vrouw,
en vroeg haar wat er met den hond ging gebeuren. .
Och, neem hem meê, Mijnheer, zei ze, ik kan ' hem
niet houden ; ik heb geen eten voor het beest. .
De onderpastoor besloot hem aan te nemen, daar
-

-

-
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ik er ook geen hond kon op na houden ; we gingen zien,
op het donkere koertje waar ik 't . broodballetje had
laten vallen.
Wij stonden daar gedrijen, gebogen te zien naar
't houten hondenhok dat nevens een groote waterkuip
stond.
. - Priam ! Priam ! kom ventje, toe ! riep de vrouw;;
maar Priam kwam niet.
•
-- Priam ! manneken kom. Zij naderde -gebogen
en klakte met vinger en duim.
•
—Priam ! mijn beestje kom, beetjes, toe kom. ! Zij`
ging met haren arm in de donkere holte. .
.Och arme, zei ze, 'k geloof dat het beest dood is..
Ze trok, en trok er den dopden Priam bij de voorpoo-ten uit. .
Twee dagen later wierd -Emmanuel begraven dank.
de bemoeiingen en de zorgen van den onderpastoor.
Wij waren, behalve den 'geestelijke, met drijen achter
't lijk .: de vrouw van beneden, ik; en -een oud ventje
dat ik niet kende. Op het kerkhof wierp ' het ook een
handsvól aarde op de kist'. en bad ' het een oogenblik.
op de knieën in. 't gras. .
Wie zijt ge, vriend ? vroeg ik toen het weer
opstond.
Hij hief zijn moede oogen naar mij op en sprak:
..
Zijne moeder was een engel voor ons en heeft.
mijn zieke vrouw maanden lang opgepast en verzorgd..
-

,

.
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DE ROL VAN EDWARD DUCPETIAUX - IN
DE OMWENTELING VAN 1830
•

(Tweede vervolg en slot). (*)
Zooals « Le Courrier » het voorspeld had,bevorderdee
de val van M. de Polignae (1) de 'Belgische oppositie •;
de Juli-omwenteling greep hier te lande veel dieper in
dan voorzien was en dan de* burgerij verlangde.
Handel en nijverheid immers waren -uiterst voor.
spoedig.
Den 8 Augustus waren Koning ' Willem en Prins
Frederik naar Brussel gekomen om de nijverheidstentoonstelling te bezoeken, waaruit de aanzienlijke .vorderingen door de Be'lg'ische takken van nijverheid gemaakt,
schitterend bleken. .
Algemeen werd gehoopt 'dat de gebeurtenissen van.
Parijs den Koning zouden aangespoord hebben om met
een mooi . en breed gebaar alle redenen tot klachten weg
te. nemen.
Sommigen zelf wilden op een ongewone wijze dit
gebaar - uitlokken. Men vernam inderdaad dat jongelingen afgesproken hadden om in den Muntschouwburg te
roepen « Leve d e .Koning » en tevens « Weg. met de m^nisters. Weg met van Maanen ». .
. Nam Ducpétlaux daaraan deel ? Het is ons onbèkend want van het voornemen' kwam niets te recht.
Zijne gevoelens waren ongetwijfèld dezelfde : diepgevoelde trouw jegens den Vorst, maar trouw " met het
onwrikbaar voornemen gepaard hérstel en gerechtigheid
te eischen. . .
Dat was insgel.ij ks de houding van « " Le Courrier »
.

•

•

-

(*) Zie Dietsche Warande December 1921en Maart 1922.
(1) Jules-Auguste-Armand-Marie prins van' Polignac 1780184
7. Oud-uitwijkeling, aangehouden « ten tijde van de samenzwering van Cadoudal, werd hij van 1804 tot 1814.: gevangen
gehouden, ontsnapte in 1814. Als Romeinsche pii.ns werd hij
tot pair verheven in 1816. Eerst gezant. te Weenen, daarna. te,
Londen, werd hij door Karel X tot Minister van ' Buitenlandsche Zaken benoemd den 8 Augustus 1829. 'Als • ' onderteekenaar van de Ordonnances werd hij in - de vesting Ham
opgesloten.
- s
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waarvan Ducpétiaux een der invloedrijkste opstellers
geworden Was.
•
Die houding dient in acht :genomen om de gemoedsgesteldheid welke te Brussel heerschte, naar waarheid te
teekenen, ten tijde dat de Juli-omwenteling - in Frankrijk
:haar kookpunt bereikte. Den 10 Augustus, dus ten dage
van het bezoek van den koning en het in den Muntschouwburg ontworpen relletje, schreef « Le Courrier ».:
« De Belgen bezitten eene nationaliteit, welke men
niet kan gebaren te miskennen, dan indien men het
lange getuigenis van hunne geschiedenis verwerpt en
» geenszins rekening houdt met de talrijke karaktertrekken, welke zij thans nog vertóonen. Het 'is waar
» dat deze nationaliteit niet altijd volstaan heeft tot het
:» handhaven van hunne onafhankelijkheid en dat gedurende langen tijd de Belgen hun eigen leven slechts
leefden met de hulp en onder de bescherming van eene
» groote mogendheid. Dat is eene reden, niet om hunne
.» nationaliteit te loochenen, maar om ze des' te steviger
en te levendiger te verklaren, vermits de beschermen-» de vreemdeling er nooit toe geraakt. is om die natio.» naliteit tot opgaan en te loor gaan in zijne eigene na» tionaliteit te brengen. Indien' België dus titels bezit
.». om zich zelf te blijven, moeten onze Zuiderburen .be-» seffen dat het nooit onze bedoeling noch ons belang
» wezen zal, eene eenvoudige provincie van Frankrijk
te worden. In der waarheid is het aan de Franschen
even als «aan onze andere buren_ toegelaten naar belief> te allerlei politieke ontwerpen te bouwen op den dubhelen grondslag van 'onzen wil om Belg te blijven en
» onze neiging om altijd dien regeeringsvorm te verkiézen, die ons het gemakkelijkst toelaten. zal als Belgen
te leven en te handelen : Want -wij hebben, nu zoowel
als vroeger, geene andere reden dan ons nationaal be» lang om het verbond. met ons van om..het * even welk
volk of het bewind van welkdanig vorstenhuis te verlangen. .
« Laat men ons daarna vragen of de regeering,
waaronder wij thans leven., ons gelegenheid openlaat
» voor alles wat wij als Belgen te recht verlangen, • dan
antwoordenwij
j zonder aarzeling zoowel als zonder
» schroom neen. Wij voegen er echter bij dat nooit het
-» vroeger Fransch bewind ons een even ruim deel toe» stond als datgene wat wij thans bezitten en nog on: volledig oordeelen. Wij zeggen daarbij nog dat naar
-

.

.
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» ons oordeel iedere thans plaats .hebbende vereeniging

» van België bij Frankrijk, waardoor wij eené provincie van dit land zouden worden, nog voor onmiddellijk
» gevolg zou hebben het verlies van een aanzienlijke
» mate der voordoelen, welke wij reeds bezitten. Wat
» verder gezegd over het zeker verlies van dé kansen,.
» welke .zich thans voordoen om ons staatkundig aan» zien te vermeerderen.
« Laat de grondwet de deur niet open voor alle wij» zigingen welke België mocht te wenschen hebben ánr
» in het koninkrijk der Nederlanden dien rang te be-.
» kleeden welke bevolking en grondgebied toewijzen ?'
» Andere verhoudingen in de volksvertegenwoordiging,
meer eenvoud in het kiesstelsel, een wezenlijke eerbied'
» voor de vrijheid van drukpers, andere grondslagen in
» het vaststellen van den zetel van Benige groote Staats» instellingen, ziedaar een vlug en onvolledig overzicht
» van wat de nieuwe tijdsomstandigheden ons toelaten» te verwachten, zelfs, in gemeen Overleg van alle mach..
ten waaraan onze maatschappelijke inrichting is toe» vertrouwd. Wij voorzien de opwerping welke men te» gen ons afleiden zal uit den weerzin welken men tot
» nog toe betoonde om, de Belgen te voldoen zelfs irr
» wat ze het gewoonst en minst-belangrijk vragen. Wij
» antwoorden dat de verandering, welke in Frankrijk is
» geschied meer dan ééne staatkundige richting moet
» wijzigen. Deze door onze regeering gevolgd zal, de
» eerste, deze onmisbare wijzigingen ondergaan. M. de
» Polignac is niet meer aan het bewind om aan ons mi-.
» nisterie tegennatuurlijke waarborgen te bezorgen..
» Door het uitroepen van» het beginsel van het niet-tu-» schenkomen in de aangelegenheden der volken, die
». zonder te streven naar het wijzigen van de grenzen
» der landen, alleen wijzigingen verlangen in hunne
» binnenlandsche zaken, dwingt Engeland alle regee» ringen goedschiks; kwaadschiks, te drijven in het vaarWater van de meerderheden. Deze nieuwe twee- feiterr
» zullen een grooten invloed hebben op de berekeningen
» waarnaar voortaan onze staatslieden hunne gedrags» lijn zullen bepalen » (3).
«. Le Courrier » stond niet alleen. De gewezen « Ma-thieu Laerrsberg » nu « Le Politique » geheeten had zich„
-

-

-

-

-
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(3) Aangehaald door Colenbrander
wenteling, 1905.

:

De Belgische Om..

F96 DE ROL VAN EDWARD DUCPETIAUX IN

»eenige dagen te voren - (2 Augustus 1:830) in denzelfden
zin uitgesproken « Gelukkig de volken die tot dien ver-,
schrikkelijken nood (eene omwenteling te maken) niet
verplicht zijn. Wij behooren tot dit getal ; de wettelijke
weg staat voor ons open en het licht dat uit de hedendaagsche gebeurtenissen straalt, laat meer dan ooit toe
met- zekerheid, bij ons het welslagen van eene wettelijke,
-vreedzame en ernstige oppositie te voorspellen ».
De inschrijving te Brussel ten behoeve van de gekwetsten en de bloedverwanten der - slachtoffers - van de
Parijsche omwenteling had geen" bijval (4). Ten slotte
spraken vele i uchter en koel-practisch-denkende Belgen, zooals Jean • le Brabancon, verzonnen persoon uit
een zeer kenteekenend spotschrift van -Sylvain Van de
Weyer en dat bij den aanvang 1831 verscheen : « Mijne
vrienden, ik houd veel van de Franschen maar ik
i bemin
ze bij hen thuis en niet bij mij, ik bemin ze als buren en
niet als meesters en ik wensch over België geen wolk te
zien nederdalen van magère en arme lieden, die zich.
hier bij ons zullen vetmesten . en rijk maken door alle
-eenigszins winstgevende plaatsen in te nemen. Ik wensch
niet dat opnieuw gras groeien zou in - onze straten » '(5).
Nochtans -werd op groote- schaal voor Frankrijk propaganda gevoerd en dit met nog meer hevigheid na het
plotseling afreizen van den koning van wien men vruch=
teloos bedarende maatregelen had verwacht
« De vreemde propaganda-agenten werden stoutmoediger. Dë drie kleuren, onlangs te Parijs geheschen
werden talrijker ; men gooide te grabbel'. geschriften met
de woorden « Franschen, 'nog één stap= en België behoort
u , toe ». Van tijd tot tijd weergalmde de- kreet « • Vivent
les Francais; vive la liberté » (Leven" de Franschen, leve
de vrijheid » (6). . . - . ..
Op 16 Augustus poogden de Fransche agenten zelfs
een volksopstootje te verwekken. Een van de toekomende
helden uit de Septemberomwentelitig^ - ijverde oogen=
schijnlijk ten gunste van. Frankrijk. Van 2 en 3.Augustus af had hij naar Parijs geschreven, om• te vragen dat men
zich . duidelijk' uitspreken zou of men. de ^ijngrens wilde,
en een volkomen succes in geval _van aanval toe te zeggen. Middelerwijl kwam rond den 15n een' agent van de
-

-
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(4) Frans Van Kalken. Op. cit.
(5) Th. Juste. S. Van de Weyer. Nota. De schrijver betioelde Brussel's verval rond het einde van Napoleon's regeering.
(6) Juste : La Révolution Beige.
.•
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Frárische regeering aan Gendebien zeggen dat men dei
gemoederen gansch moest bedaren en iedere losbarsting
gedurende een jaar diende te verdagen.. Hij bevestigde.
het besluit van het ministerie aan den koning niet -tusschen te komen zelfs • indien de Pruisen België. binnenrukken zouden. Doch de uitgezondenen in België vanwege de republikeinsche kringen « Les amis .du Peuple »
moesten niet zoo omzichtig te werk gaan als - Louis-Phi- .
lippe. Zij zochten (dat is onbetwistbaar) om het volk van
Brussel op te ruien en namen deel aan -het oproer van 23;
Augustus » (7).
-

:

'TWEEDE DEEL.
I,
. In de kantoren van « Le Cáurrier —» kwamen de dag-bladschrijvers en de andere • bestrijders van het Hólla*ndsch bewind, om elkander aan te treffen. Ieder uitte'
er zijne gedachten en legde zijne plannen ' voor. Door
hunne radicale woorderf en hunne verstree' ende gedach-.
ten werden Gendebien en Van de Weyer in dien kring
het meest opgeínerkt. Den 15 Augustus verklaarden zij
in eene vergadering dat de omwenteling rijp was en men
zich dadelijk . met het oog daarop moest inrichten. . •
Doch de meerderheid volgde hen niet zoodat ze z chh'
bij een vergelijk moesten neerleggen .; de algemeené vergadering zou opnieuw den 15 September bijeengeroepen
worden en ondertusschen zou wien. boden uitzenden naare
Pruisen, Holland, Engeland en Frankrijk om inlichtingen
te .nemen over de gevoelens der'vreemde regeeringen mei betrekking tot eene .mogelijke wijziging in de inrichting;
van het Vereenigd Koninkrijk. . .
Doch de gebeurtenissen kwamen aangesneld.
Zonder dat ditmaal de Gendebienis er aan deel.. namen - waren er steeds belangrijker volksápstootj es ie
Brussel den 25 Augustus. Dien «dag moest koning. Willem's verjaardag gevierd worden. En sedert den 22n bad
men onder het volk verspreid en zelfs aangeplakt kleine
briefjes net de woorden « Den 23n vuurwerk ; den 24n.
verlichting ; den 25n omwenteling "».
-

-

:

-

-

-

(7) , Cfr. Ch. V. de . Bavay : Histoire de la Révolution Beige
de 1830, en - Th. Juste : La Révolution Beige de 1830.. Lettre a
M. Ch. V. de Bavay. .
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De nacht voor den 25n was uiterst woelig ; de woezing hield aan den ganschen 25n Augustus ; Er werd gestookt door demagogen, omwentelaars ,en franschgezinden met verschillende richtingen. De opruiers waren tal:rij k maar geen enkel leider vertoonde zich.
's Avonds, bij de voorstelling van « La muette de
;Portici » had de welbekende losbarsting plaats ten gevolge waarvan de menigte de drukkerij van Libry-Bagn°ano, de woning van den Bestuurder der Politie de Knyff
en het heerenhuis van minister van Maanen verwoestte.
De piekfijne jeugd van Brussel was het vooral die dien
avond - voorop ging (8).
Den 26n rees de wanorde ten top.
« De Stad was onbeschrijfelijk. woelig. Het • volk
maakte zich aan allerlei uitspattingen schuldig en be-twistte aan de burgers de wapens die dezen vorderden
gom de orde te handhaven. Tezelfdertijd vernietigde een
der benden .welke gevormd waren in de kroegen van de
Hoogstraat en voor het grootste deel uit wevers bestonRden -de stoommachines in de groote fabriek van M. Basse
te Brussel en in andere inrichtingen 'te Anderlecht, te
Vorst en te Ukkel (9). Te midden dien warboel waren
de openbare machten volkomen ontredderd.
De redding kwam van de Burgerwacht die- op vordering van Pletinckx denzelfden dag door Gouverneur
Van der Forse. ingericht werd. Met behulp van Fleury-.
Duray nam Pletinckx moedig deze taak op zich . .
Samen slaagden zij er in om in de koortsdolle stad
een korps van verdedigers der orde samen te brengen..
Ducpétiaux trad dadelijk toe. Het is waarschijnlijk
-dat hij reeds bij den aanvang tot officier benoemd werd.
Wat eer ook van zij, als officier is het toch dat. hij weldr.i
gelegenheid ' vindt om een voor het 'verloop der gebeurtenissen hoogst belangrijke- daad . te stellen.. .. .
Inderdaad, terwijl de volksopstand, die vooral van
"socialen aard was, gedurig uitgebreider werd, .waren de
Franschgezinde drijverijen aanhoudend. stouter en dreigden zij : de ruwe maar . wispelturige . massa's . mede te
:sleepeis.. . . .
Oedurende.iden nacht waren op, verschillende plaat,

-

.

-

-

-

-

(8) Bij gelegenheid van de verjaring der Septemberdagen
verscheen begin October 1902 in , het blad « Le XXe Siècle »
een 'belangrijk ártikel' « "Le' Drapeau Belge » waaruit wij eenige
'bijzonderheden . overnemen.
.
(9) Juste. Op. cit.
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sen Fransche vlaggen .geheschen geweest -; men vond er
zelfs een 's anderendaags ochtends, aan het stadhuis bo.
ven de uitgangsdeur, wapperend..
, « Die Fransche vlag was samengebracht uit - een
deel van het slaapkleed dat men bij Libry-Bagnano gevonden had -eng van . andere stukken uit behángsels en gordijnen. gerukt. Zij was blauw, wit, rood en bleef .tot 's
ánderndaags ochtends .geheschen » (10)..
.
. . Toen hij dit nieuws vernam aarzelde Ducpétiaux
geen stond om iets stouts te wagen. Hij ging de Fransche
vlag afrukken en verving ze door de oude Brabantsche
kleuren. Hij zelf heeft die daad verhaald in eene later
weergevonden nota :
« Van bij den eersten dag der onlusten en toen de•
-Nederlandsche. troepen teruggedreven waren in het hooge
deel van de stad, werd te Brussel op verschillende punten.
de Fransche driekleur geheschen. Doch deze betooging
door Fransche agenten , die toen poogden de bevolking
mede te sleepen, op touw gezet, werd door de bevolking
luid en eenparig afgekeurd. Door een troep jongelingen
en werklieden vergezeld aarzelde ik geen stond om overal
de Fransche driekleur neder te halen en in de plaats daarvan de oude Brabantsche vlag, die naderhand de Belgische vlag werd, uit te hangen. Die afrukking had onder
meer plaats aan het stadhuis en werd door de gansche
bevolking die op de markt dicht geschaard stond, toegejuicht. Van dit oogenblik • af werd de beweging uitsluitend Belgisch-nationaal gekleurd en ze bleef dit onbetwistbaar en onvermengd... » (1 1). • De eerste die de Fransche vlag aan het Stadhuis
gezien ,had was M. Theodoor Van Hfu:lst, bediende in, het
ministerie van oorlog. Hij heeft het zelf verhaald in een
brief den 11 November 1880 aan M. de Longe, eersten
voorzitter van het Hof van Cassatie, gestuurd
« Ik heb mij onmiddellijk bij M. Ducpétiaux bege^ven om hem daarvan op de hoogte te brengen ; ik ont-^
moette hem in de Bergstraat en • wij gingen samen in de
richting van de groote markt, om ,ons van de echtheid
van het ,feit te vergewissen. Van daar gingen wij .naar
Mr. Abts, handelaar, Groenselmarkt waar wij twee vlaggen met de Brabantsche- kleuren, die de • vaderlandsche
,

-

.

-

-

,

,

(10) Le XXe Siècle, aangehaald nummer..
(11) Aangehaald door. Juste. Levensbericht over Ducpétiaux.
Op. Cut.
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kleuren wierden, lieten driegen. Een van " deze vlaggen
verving de Fransche aan het stadhuis ; de andere werd
door mij gedragen aan het hoofd Van eene kompagnie
van de burgerwacht en in alle deelera van de stad omgedragen ; wij zeiden tot het volk : « Ziedaar onze kleuren!
Wij zijn Belgen en willen Belgen blijven. Geen Fransche
prefectuur ! » En de vaderlandsché kleuren werden dadelijk bij toejuichingen aangenomen. De andere vlaggen
die kwistig . waren uitgedeeld geweest verdwenen als bij
. tooverslag ». (12). .
Om het hoofd te bieden aan die wassende onlusten,
liêt de Gouverneur de Burgerwacht op sterkeren voet
brengen en vertrouwde hij het bevel;er van toe aan baron
d'Haágvorst. Het was tegen zijne eigen belangen dat hij
•aldus ,werkte. De Burgerwacht immers die in haren
-schoot de jongeren en de daadkrachtige mannen telde,
zou Weldra de plaats van het onpopulair geworden gezag
innemen.
De verslagen van M. Schuermans aan den Minister
van justitie verhalen ons de gebeurtenissen van 23
.Augustus : : • • .
« Ik liet mij naar het stadhuis - geleiden. Ik vond er
minister van Gobbelschroy en : ; gouverneur Van der
.Forse met eenigé schepenen en leden van den stadsraad
alsook het hoofdkwartier van de Burgerwacht vooral be=
.zet door -dagbladschrijvers tot de oppositie behoorende,
die aan «M: d'Hoogvorst de te volgen richting voorschreven.
Het hoofdkwartier van dé B'urgerwacht had reeds•
feitelijk de macht in handen.
Men vernam dat prins Frederik niet toegekomen
was maar wel één van zijn aides de tamp. De gouverneur ging generaal de Bylandt opzoeken ; een'
afvaardiging van de burgerwacht werd • er insge-.
lijks heengezonden. De genëraál teekende in zeker
ren zin eene ' capitulatie met baron d'Hoogvorst die beloofde de orde en de rust in de stad te handhaven indien
de troepen er buiten bleven. Generaal de Bylandt en
bevelhebber d'Hoogvorst stuurden., dieri.svolgens o proepingen tot het publiek.' Men sprak toen reeds van het
inrichten van' een voorlol pig bewind en de heethoofden
wilden daartoe dadelijk . overgaan.
...Dagbladschrijvers en namelijk M.M. Ducpétiaux,
-

-

-
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-
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(12) Le XXe Siècle. 6 Oct. 1902.
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'Claes, Jottraud, Lesbroussart trokken op het stadhuis de
.aandacht, op 'zich. Ik spande . al mijn krachten. in om ieder
onwettelijke handeling van een •feitelijk gezag te voorkomen en opdat 's konings -gezag zoo . lang mogelijk zou
.stand gehouden hebben » (13).
'S Avonds - te zeven uur had eene vergadering van de
- notabelen op het Stadhuis • plaats, waar de groote zaal
-der Staten door den burgemeester tot hunne beschikking
gesteld was. Die notabelen, ongeveer vijftig in getal,
Waarbij de generale staf van de burgerwacht zich gevoegd had, moesten maatregelen beramen met het -oog
rop de -benarde omstandigheden waarin men zich bevond.
Zij kozen tot . voorzittér baron de Sécus en tot secretaris
.M. Van - de Weyer. ..
Men bemerkte nog in deze vergadering.: Graaf Cor-net de Grez en M. Huysman d'Annecroix, leden der: Staten - Generaal ; baron Em. d'Hoogvorst, baron J. d'HoogVorst, graaf de Lalaing, Frederic, de Secus zoon, MM.
Rouppe, . oud-meier van Brussel, A. Csendebien, L.. J
Ph. Lesbroussart, E. Ducpétiaux, J. Plaisant, Vleminckx en E. ' Stevens. .
Het feitelijk gezag waarvan M. Schuermans sprak,
was. dus wel degelijk ingericht en iederen stond .werd het
steviger. .
Die. vergadering zond uit eigen naam eene afvaardiging naar dén Haag. •
De Prins van Oranje en . zijn broeder hadden hêt_
pas verlaten en kwamen te Vilvoorde den 30n Augustus,
'savonds. Zij 'vestigden hun -Hoofd-kwartier in het . Postgebouw.
II.
In dit tijdperk waren de hoofden van de actie te
Brussel reeds voorstanders van de gedachte van bestuurlijke scheiding. Op . eene -minder-radicale oplossing
konden zij zich niet. meer vereenigen. Sneller overigens,
ijlden immer aan de gebeurtenissen voort. « • Het naderen
van de troepen, ,het aarzelend terugtreden van de prinsei
,en de beleedigingen van de. hGUandsche bladen tegen de
Belgen, hadden spoedig weer den koortsgloed in . Brussel doen opvlammen. , De - Burgerwacht voltooide 'hare inrichting : kisten geweren kwamen te Brussel toe en
.

(13) Aangehaald door Juste.
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iedereen werd aangespoord de wapens op te nemen ten
einde de eigendommen te verdedigen. De tijdingen uit
Leuven en Luik moedigden insgelijks de patriotten aar .
die luid den wensch begonnen uit té drukken . naar scheiding van Noord en Zuid ».
Na lang onderhandeld te hebben met de afvaardigingen, welke de eene na de • andere tot hem in Vilvoorde
gekomen waren, had de prins het besluit genomen zijne
intrede in de stad te houden, zich betrouwende op de eerlijkheid van de burgerwacht; van welke hij nochtansvruchteloos het opgeven van de Brabantsche kleuren had
geeischt. De trouw jegens koning én prins bleef toen nog
volkomen. ongeschokt en het is onbetwistbaar dat de bestuurlij ke scheiding, door de leiders van de beweging
gewenscht, insgelijks de uiterste grens van hunne verlangens was. Een gezegde van Gendebien, die deel uitmaakte van de afvaardiging naar den Haag, bewijst het
afdoende.
Inderdaad, in den nacht van 1 September, had M.
Oendebien, van zijn reis naar den koning in den Haag
teruggekeerd, zich bij den prins van Oranje begeven om
den uitslag van hun onderhoud bekend te maken. De
nacht was ver gevorderd toen men afscheid nam. ; Gendebien ging naar het stadhuis ; bij het stappen door de.
Christuszaál, spreekt hij een officier van' de Burgerwacht
aan : « Wat staat gijlieden hier te" verrichten » zegt hij'
nur « gij wordt gek. De koning gaat ons alles toestaan
wat - wij gevraagd hebben ». De.. officier antwoordde
« Wanneer gij vertrokken zijt, -klaagde -het volk over
eene reeks misbruiken, thans is -het getal daarvan merkelijk gestegen : zoo vergaat het in omwentelingstijden.
De koning kan nu alle toegevingen doen welke gij bedoelt, ik verklaar u dat het niet meer volstaan zal » .M.
Gendebien ging heen nog herhalende : « - gijlieden zijt
gek » (14).
In den ochtend van 3 September, verleende de Prins
gehoor aan de te Brussel aanwezige leden van de Staten-Generaal. Dezen oordeelden dat zij gerechtigd waren.
om hem . te verklaren dat de vurigste wensch van de Belgen Was de volkomen scheiding van Noord en Zuid onder
hetzelfde vorstenhuis.
De Prins scheen hunne verlangens te begrijpen erg
-

-

-

-

(14) Juste. Op. Cit.
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vertrok opnieuw naar den Haag om. den Koning, zijn
vader, de grieven van de Belgen' voor te leggen.
Eenige andere steden waren door dezelfde koorts
als Brussel aangegrepen. Luik vooral trok in dit opzicht
de aandacht..
Den 27 Augustus had de gouverneur er de totstand`iouding van Bene burgerwacht, met dé handhaving der
orde belast, ' aangekondigd. De Brusselsche leiders hadden zich verhaast met Luik in betrekking te. komen. om
'daar insgelijks de gedachte van de bestuurlijke scheiding
te verspreiden. Deze even belangrijke als kiesche taak
werd aan Edward Ducpétiaux 'en Chazal opgedragen.
Nergens wordt de invloed, door Ducpétiaux te Luik uitgeoefend, bepaald omschreven. Maar wij meenen dat hij
groot was en er toe bijdragen moest om door de Burgerwacht de oude Luiksche kleuren- te doen aannemen.
Rogier daarentegen in. zijne « Notes et Souvenirs »
vermijdt de vermelding van de Brusselsche. afgevaardigden. Hij schrijft :.
« 28. Ik hijsch de Luiksche kleuren, rood en geel, op
het stadhuis, aan de Ameréeeurpoort, aan den St Paulustoren, aan de Spectacle-zaal. Mijne toespraák óp het
stadhuis ». .
Discailles, in zijne grootti • levensbeschrijving van
Karel Rogier, verzuimt insgelijks de vermelding van hunne namen (15).
,

.

-

En nochtans 'bewijst Rogier in eene andere aantee-

kening hunne aanwezigheid : ..
« 3 September : Uitdeeling van wapens van 5 u.
'S ochtends af.
Ik en Jamme worden tot bevelhebbers benoemd...
Aankomst en toespraak van Chazal...
Vergadering in den hof van het. paleis enz.. »
Slechts . een stap was het verlangen naar scheiding
van den wil .ge Mapénderhand 'te eischen, verwijderd.
Rogier had zijne ` 300 Luiksche vrijwilligers naar
Brussel geleid en deze waren eene kostelijke hulp voor de
extremistische partij. • .. .
Deze wilde reeds dadelijk een voorloopig bewind
benoemen ; doch krachtdadig, weerden .de leden van de
Staten-Generaal die nog Vooraf naar:. den Haag wenschten te gaan, deze gedachte, af..
Het plan werd verdaagd ; den 8 September echter,
-

.

.

(15) E. Discailles. Ch. Rogier.
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had de Generale Staf van de Burgerwácht, in overleg met
de notabelen en de afgevaardigden van -de vergadering,
besloten eene « Commissie voor openbare veiligheid ».
•
samen. te stellen.'
». .
Deze Commissie bestond uit 8 leden, onder wie 5 gematigden en 3 extremisten,.. (16)... •
Onder den drang der omstandigheden zouden de radikale gedachten onvermijdelijk de bovenhand hebben.
boven de gematigde. .
Ducpétiaux zag den toestand uiterst-duidelijk. in :
Daar men een doel bereiken -wilde, moest men er met beslistheid, planmatigheid en kranigheid naar streven.
In een brief naar de Potter, van 12 September. 1830'
schreef. hij in dien zin : . - .
« Daarna kent gij de gebeurtenissen, welke ons uitsluitend in beslag .génomen hebben. Ik vrees bepaald dat
de gordiaansche knoop niet zal kunnen ontward worden;
hem door te hakken zal . nodig zijn., dan slaat voor uhet uur om onder ons te komen. •
Tot hiertoe belemmeren c ns -de: schroomvalligheid of
liever de lafheid van den stadsraad, -de wanorde welke in
het brein -van onze staatslieden huist. Heden gaat het om
de benoeming van eene commissie die het ambt - van een
voorloopig bewind waarnemen zal.- ; men heeft afdeelingen saarngeroepen, benoemingen gedaan, machten verleend, en niets geeft tot hiertoe levensblijken. Alleen Boor
de :krachtdadigheid van - de openbare denkwijze . -zullent
wij zegepralen : daarin ligt de sleutel van onze kracht,,
de kracht die verschrikt en zegepraalt. Daarna komt al-.
les Weer effen met Gods genade...' ». .
. . De Veiligheidscommissie had=; toen . al de macht in
handen ; van den gouverneur was . geen. spraak meer;
de stadsraad was . tot de beweging toegetreden en derechterlijke macht had het hoofd moeten buigen.
Gelijk wij boven schreven,' vrnaren in den schoot var,
de Commissie de twee . stroomingen. waarin de oppositie .
nog verdeeld. was, vertegenwoordigd. Cartwright, secretaris van het Engelsch gezantschap in den Haag, die. naarBrussel . gezonden was om zijne R geering uit de eerste'
hand in . te lichten, schildert volgenderwijze : ,
«De liberale partij is et minst talrijk, en hare leiders, ter uitzondering van M.. de Cole, Stassart en eenge•
anderen van weinig aanzienlijke herkomst,. zonder naam„
-

,

-

,

.

(16) Colenbrander. Op. . Cit. 164.•
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•noch geld, zijn vooral jongelieden die Mr de Potter ver-.
afgoden, en eenige advocaten, opstellers van « Le Courrier des Pays-Bas- ». Het . zijn . volgelingen van M. Lafayette en ik oordeel dat zij bekwaam zijn alles aan te
`durven liever dan de regeering van het tegenwoordig
.
vorstenhuis langer te dulden » (17).
De omwentelingskiemen woekerden dus reeds te
Brussel. Onder den invloed van verschillende omstandig~
heden kwamen zij tot open gisting.
De eerste was de ongepaste Troonrede van 13 September, door Koning Willem bij de opening van de Staten-Generaal uitgesproken. Den 14 's avonds was de
tekst ervan te Brussel bekend en . hij bracht er het levendigste misnoegen mede. Ook werden exemplaren openbaar op de Oroote Markt verbrand.•.
Daarop vergaderden de notabelen opnieuw en ze besloten aan de afgevaardigden van de Zuiderprovinciën
een adres te sturen om hun - den toestand en de gesteldheid van de geesten voor te leggen. De toon van dit adres
was volkomen gematigd :
« Gij weet dat onze bedoelingen met grondwet en
gerechtigheid overeenkomen ; met Holland op den voet
van gelijkheid te leven, wanneer wij zóo'n aanzienlijk
deel van zijn schuld op ons laden, is de eenige eisch van
die stoutmoedige muiters welke men met dondertuigen
omringt ». .
-

-

1

-

-

Alles samengenomen was de Commissie voor Vei-

ligheid dus verzoeningsgezind. Zij betoonde nog grooten
eerbied voor het Vorstenhuis. Een nieuw bewijs gaf zip
daarvan bij eene andere gelegenheid.
Er was spraak van geweest het wapeni van den Ko-ning in den Muntschouwburg te omsluieren ; doch de
Commissie achtte het voldoende het met de Brabantsche
kleuren te omhangen : aldus wilde zij het - beginsel van de
scheiding met trouw aan het vorstenhuis.; paren.
Doch die houding van de -Commissie was haar
door geen enkel bepaald-omschreven programma ingegeven ,en daarin lag hare zwakheid.
De Commissie was wel is waar, indien enen het zo&
zeggen mag, de vleeschgeworden appositie, óver het
vraagstuk van dé scheiding had zij zich uitgesproken,
maar op de practische uitkomst van hare politiek had
zij geen wel-bepaalden kijk. Eens dat zij vast . stond ,
-

(17) Engelsche tekst bij Colenbrander.•

-
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bliezen • voorzichtigheid, behoudsgezindheid, vrees, en
vooral onzekerheid haar als gedragslijn, in het oor : « niet
te ver gegaan ». .
Stevig doch lijdzaam bood zij tegenstand aan de
extremisten die verschillende maar .kranig-gewilde doeleinden nastreefden.
Daar zij niet langér de : onbeslistheid van de
Commissie dulden konden, scheurden de extremisten er
zich van los : zij begrepen wel dat ;zij een veel sterkeren
invloed op haar zouden kunnen uitoefenen met haar van
buiten te bespieden en te bedreigen. Een van hare .voornaamste leden overigens, Al. Gendebien, die haar verder
wilde drijven, had de extremisten in hun besluit. aangemoedigd. .
De nieuwe inrichting heette «Centrale Vergadering»
(Réunion Centrale).
Ducpétiaux speelde er natuurlijk een groote rol.
Zooals hij het in' zijn brief naar. de Potter bewezen
had, zag hij klaar het te bereiken doel en betwijfelde hij
de noodzakelijkheid niet, _ krachtdadige. en doortastende
maatregelen te gebruiken. .
Alle gebeurtenissen schreeuwden luid om de daad.
Cartwright geeft ons een omstandig verhaal van
deze gebeurtenissen en van haar gevolg •
« De veiligheidscommissie hield blijvend zitting.
Woensdag morgen werden vier' - afgevaardigden van
iedere stadsaddeeling ten stadhuiz uitgenoodigd om te
beraadslagen over de maatregelen te nemen ten gevolge
van 's Konings rede.
Uit naam var! de Commissie voor veiligheid • stelde
graaf de Mérode voor aan de -leden,lvan de Staten-Generaal te laten zeggen - dat de scheidifig onverwijld diende
-uitgeroepen en welken indruk 's kpnings rede gemaakt
had. Doch de afgevaardigden van ,Luik verzetteden zich
daartegen heftig. Zij vroegen- de . middellijke aanstelling van een voorloopig bewind, en beweerden dat iedere
betrekking met 'de rëgeering "voor aan onnuttig ken bespottelijk zijn zou en kloegen de gewetensbezwaren en
de traagheid van de Brusselaars .a .n., die, naar zij zeiden, de verwachtingen van het. ovorige deel van België
teleurstelden. . ; .
Daarop verklaarden de Brussel'.ars dat zij,zooals ze
§dat heetten, den wettelij ken weg velgen wilden en dat,
vermits hunne afgevaardigden 'in den Haag waren, weer
-

-

,

;

.

-
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den uitslag van hunne pogingen moest afwachten alvorens men een beslissing nemen zou ; maar dat. zij bereid
waren hun een vertoog toe te sturen dat zij aan den
koning zouden kunnen toonen om , hem de noodzakelijkheid te bewijzen bij de Staten-Generaal aan te dringen,
op spoedige invoering van de scheiding. .
Maar de Luikenaars,door de afgevaardigden uit alle
andere steden gesteund, toonden zich erg-verbitterd over
die houding,en vermits de Brusselaars geene maatregelen
op eigen hand wilden nemen, beslisten zij hen daartoe te
dwingen ; ze poogden hun schrik aan te jagen met. de
bedreiging niet alleen. versterking uit Luik en uit andere
steden te ontbieden maar op hen de bevolking van Borinage los te laten. .
Eene hevige twist was daarvan het gevolg ; doch de
Brusselaars, begaven niet ; daaruit- sproot voort dat de
Luikenaars en hunne aanhangers, ziende dat zij hun opzet niet konden doordrijven, de vergadering verlieten.Een
enkel afgevaardigde van de ». Brusselsche afdeelingen
ging met hen mede, M. Ducpétiaux, boezemvriend . varM. de Potter en vurig liberaal. De . Luikenaars en hunne
vrienden trokken zich terug in het . « Hotel de la Paix >
waar zij de vorige dagen gemiddagmaald hadden en
stelden er een ander adres op, de afgevaardigden aanmanende terug te komen indien zij er niet in slaagden
dadelijk door de . Kamer. het beginsel van de Scheiding te
-

laten uitroepen ».

Het proces-verbaal van deze. beraadslaging is zeer
kenteekenend :
« Burgers uit Brussel en andere ,steden van België
vergaderden, den 15 September, in het Hotel de la Paix
ten einde de maatregelen te bepalen welke- hunne vaderlandsliefde hun met het oog op 's lands heil zal ingeven.
Deze burgers, in acht nemende, de Troonrede en 's
Lands toestand stellen aan de Commissie voor openbare
veiligheid voor de volgende maatregelen' te nemen . :
1) inrichting en volledige bewapening van de Burgerwacht en uitbreiding van hare kaders ; 2) inrichting van
vrije kompagnieën op. den buiten; 3) keuze van een hoofd
om . de vaderlandsche strijdmacht aan- te voeren ; 4) toezicht over het betalen van de staatspenningen en hunne
bestemming tot. de vaderlandsche zaak ; 5) streng toezicht .over den-Postdienst en andere -diensten waarvan de
-

(18) Aangehaald door Colenbrander:..op. Cit.
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bedienden in strijd zouden kunnen komen met de nationale zaak;. 6) terugroeping naar Brussel van de Belgische
afgevaardigden zoodra het beginsel van de scheiding in
het adres niet zou gehuldigd worden ; 7) oproeping in
het nationale leger van alle Belgische soldaten ; 8) eindelij k : dadelijk te nemen alle maatregelen vereischt tot
het handhaven van het beginsel der scheiding waarvoor
zij ingesteld werd.
K. Rogier, voorzitter ; B. Renard, secretaris,
enz. » (19). • .
Cartwright wijst nog denzelfdèn dag op • Ducpétiaux's rol : . . .
a_ Bij de -liberalen stijgt de verbittering met den dag.
Zij worden volkomen geleid door den Heer Ducpétiaux
en de' afvaardiging van Luik, vooral bestaande uit jong e^lieden met de meest-overdreven gedachten » .
. Men zou zich echter deerlijk . vergissen indien men
Ducpétiaux, zelfs in die woelige dagen, voor een overdrevene en een losbol hield. -Alhoewel naast hem menigeen stond, die uiterst onbezonnen was, behield hij altijd eer! nuchteren geest . en een gelande, zakelijke ge'rnoedsgesteldheid. ..
. Hij toonde zich stug in zijne liefde tot orde en gerechtigheid ; vernomen hebbende dat benden gewapende
lieden,Brussel verlaten hebben in weerwil van het verbod van 'de openbare macht, zich te Terv ►u'eren meestergemaakt hadden van paarden aan de Hollandsche Maré chaussée behoorende en de Amsterdamsche diligentie
hadden. aangehouden, . riep hij den raad van de Veiligheidsacht, waarvan hij lid was, bijeen en liet beslissen :
1. de uitdrukkelijke afkeuring van de tuchtelooze handelingen, welke verricht waren ; • 2. de -terugzending, onder
geleide, van de weggenomen paarden ; 3. het sturen
naar. Prins Frederik der • Nederlanden van een brief
waarin die daden gelaakt werden en herstel er van toegezegd ; 4. het oprichten van een tuchtraad belast met
het - streng bestraffen van de - daders van soortgelijke
misdrijven... .
el de la Paix » nam insDe Club van het « Hot
gelijks een adres aan om den terugkeur van de Belgische
afgevaardigden, die naar den Haag : gereisd waren, te
vorderen. .
Ditmaal teekende Ducpétiaux -de. eerster want Rogier
-

-

-

(19) Aangehaald door Juste.
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beweerde dat -hij een vreemdeling was in de stad en had
gewenscht dat aan Edward Ducpétiaux het voorzitter.schap zou opgedragen. worden.
Den 16 nam de Club haar intrek in de St Joriszaal
waar nog gewichtiger besluiten genomen w, rden :
« Ik stel voor- 1. naar de Commissie voor Veiligheid
Bene afvaardiging te sturen ten einde maatregelen te nemen om de verrichtingen der Bank te bewaken opdat zij
geen geld meer buiten Brussel zou. sturen ; 2. in handen van voormelde commissie te doen storten, het geld
dat nog zou berusten bij de ontvangers alhier en... in het
omliggende ; 3. aandachtig iedereen in het oog te doen
houden die Brussel in- of uitgaat » (geteekend J. Donies)
-- Aangenomen door de • Centrale Vergadering, op hare
bijeenkomst van 16 September 1830. K. Rogier, ondervoorzitter ). .
En deze ; « Aan de leden van de Commissie voor
Veiligheid : .
Mijnheeren, Onrustwekkende tijdingen komen van.
alle zijden bij de Centrale Vereeniging toe, door geloofwaardige bewijzen _ gestaafd. Alle burgers welke gewapend zijn voor 's lands verweer, voelen zich ontroerd.
Ondergeteekenden vragen de Commissie voor openbare
Veiligheid welke maatregelen zij trof en voornemens is
te treffen om de gemoederen te bedaren en den aanval.
van de regeering af te slaan. -- Brussel, 17 September
1830. Namens de Centrale Vergadering :. E. Ducpétiaux,
voorzitter ; A. Bayot ». De Centrale vergadering maakte
zich aldus tot het politiek geweten van de f Veiligheidscommissie. ..
Deze aanvaardde de medewerking dier vergadering,
want in gemeen overleg was het dat beide, in den nacht
van den 16n, twee offervaardige burgers MM. Vleminckx
-en J. Nicolai, die met zich de adressen, door de Commissie en de Centrale Vergadering opgesteld, droegen,
naar den Haag afvaardigden. Zij waren insgelijks ' gelast de Belgische afgevaardigden bekend te maken met
de gevaren aan 'eerie dubbelzinnige' houding verbonden.
Maar toen die emissaren in den Haag * toekwamen.,
werden zij door de - Belgische afgevaardigden ongunstig
onthaald en werd hun door dezen de raad gegeven stén
spoedigste de hoofdstad, waar zij onveilig waren, te
verlaten. .
Den 18 'savonds waren zij te Brussel terug. Het
-

-

-

-

-
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verslag over hun onthaal en de uiteenzetting van de per—.
soonlij k-opgedane indrukken, hadden alleen voor gevolg;
dat de ontevredenheid steeg, de vijandschap verscherpte,
en het ongeduld van allen, die daden stellen wilden, ge-prikkeld werd.
Daardoor ontstond zelfs verschil .in den schoot van
de Burgerwacht, want terwijl de meerderheid nog tijd'
wilde Winnen, sprak de minderheid daarentegen zich uit
voor onmiddellijke vijandelijke handelingen.
Denzelfden dag (den 18n) werd op eene vergadering ven een zeker getal patriotten, door Van de .Weyer en,
Gendebien bijeengeroepen, beslist dat men 's Konings•
troepen niet aanvallen zou, doch. dat, indien zij het eersteaanvielen, men geweld met geweld beantwoorden, . en een:
oproep tot gansch België richten zou. •
Van de Weyer, Oendebien en graaf de Mérode ver-klaarden daarna dat zij met hun drieën een geheim voorloopig bewind zouden uitmaken... . .
Den Zondag 19n had een voorvalletje -plaats, dat alhoewel in zichzelf zonder beteekenis, de scheuring tusschen de twee partijen bespoedigde. _
De Luikenaars hadden dien dag. op eigen hand een
verkenning gedaan in de richting naar Tervueren en had-den als buit 4 paarden van Prins Frederik'' maréchaussée ingebracht.
Maar de Veiligheidscommissie en de Krijgsraad zonden spoedig die paarden terug en verontschuldigden zich *
duizendmaal bij den prins. Zij maakten daarenboven een
bekendmaking klaar waarbij dergelijke 'handelingen gelaakt en verboden werden (20). • .
«Dergelijke handelingen» verklaarden zij « zijn vanzulken aard dat zij de bewoners van onze stad nutteloos
blootstellen aan de nootlottige gevolgen van eene militaire. aanranding, welke door die feiten zou uitgelokt
worden » (21). .
Cartwright verhaalt de gevolgen van die bekendma- king en ' het verder verloop van de gebeurtenissen
« Deze bekendmaking en de goedkeuring welke de
burgerij er aan hechtte, misnoegde 'ten hoogste de Lui-.
kenaars en de liberalen. Verraad schreeuwend, begaven
een dertigtal onder hen zich 's Zondags avonds, rond"
half zeven, met slaande trom en wapperend vaandel naar

-

-,

-

-

-

»

-

-

(20) Colenbrander. Op. Cit.
(21) Justé, II, bl. 89.
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het stadhuis en drongen met geweld de zaal binnen waar
-de raad van de Burgerwacht zijne vergaderingen hield.
.Zij eischten dat de opsteller van de bekendmaking - hun
:zou overgeleverd worden. Mijnheer d'Hoogvórst weigerde
,gladweg, greep hun vaandel en verweet hun hun gedrag;
na een tamelijk heftigen woordenstrijd, verlieten zij de
.zaal. Zij keerden terug naar hunne kwartieren, maar het
:gepeupel dat den ganschen dag voor het stadhuis gewacht had,. bleef er, zeer talrijk, in den avond staan en
herhaalde. onophoudend dat de leiders verraden hadden;
en het riep om wapens om, op Vilvoorde aan te' rukken en
de troepen aan te vallen. Zij waren opgehitst door de
Luikenaars en door geheime agenten, die hier van bij den
•aanvang van het oproer af onophoudend werkzaam zijn;
:rond 1 uur, den 20n 's ochtends, nam het - volk zulke
dreigende houding aan dat - de ' Burgerwacht er op . vuurde, er twee doodde en verschillende anderen kwetste terwijl de overblijvenden uiteengingen. Rond 7 uur kwamen
ze nog talrijker terug met de Luikenaars die hen steunden
ten • vielen plotseling het stadhuis. aan .; zij ontwapenden
de wacht, drongen zonder moeite • de zalen binnen en
maakten zich . meester van eenige kisten geweren en enkele pieken. Toen, in verschillende groepen verdeeld, verspreidden zij zich om de ontwapening van andere posten te beproeven. Hier en daar gelukte dit. Het overige
-gedeelte van den 20n brachten zij door met paradetochten door de stad, verdeeld in verschillende wel geordende detachementen, ten einde mannen in te lijven om de
troepen te Vilvoorde aan te vallen. .
Ik ontmoette één van deze detachementen. bestaan-de . uit ongeveer 200 man, in goede orde oprukkende en
-gevolgd door ongeveer 300 tot 400 personen uit . het gepeupel, die, hadden - zij wapens gehad, . zich bij hen . zouden gevoegd hebben. Mijnheer Ducpétia:ux, de hevigste
van de liberalen, stapte, als eenvoudig soldaat, in de gelederen. " De Burgerwacht, ter uitzondering van hen die
-ontwapend _ waren, hield gedurende den ganschen ' dag
stand aan verscheidene posten maar liet de - Luikenaars
en hunne aanhangers begaan. Sedert den . aanval van het'
stadhuis door het gepeupel, had men niet meer hopren
spreken, . noch over de Veiligheidscommissie, noch over
den generalen , staf van .de Burgerwacht. De volksbeweging. had dus ten minste één van hare. doeleinden . bereikt, de omverwerpingen van de door haar.. bevochten
machten...
-

,

.

.

-

-

-

.

-
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Alhoewel feitelijk sedert den 20n en 21 n geen enkel'
gezag meer bestond, verliepen die • dagen kalm ; geenpoging tot plundering noch tot onlusten. Maar de gansche stad was in de grootste onrust gedompeld ; alle
Winkels waren gesloten en de handel lag volkomen -stil..
De nacht van den 20n was rustig.
De aanplakbiljetten van de Veiligheidscommissie
uitgaande werden dénz-elfden avond afgerukt ; het volk
dat uiterst opgewonden was eischte wapens en wilde geene andere hoofden meer erkennen dan Rogier en de:
Luikenaars. .
Men was onvoorzichtig genoeg die eischen in te willigen ; maar die toegeving verre van het volk te beda-.
ren, maakte .het nog 'driester en stouter in zijne eischen.
Naar Rogier zelf; niettegenstaande zijne welsprekendheld, wilde men niet meer luisteren. Het volk rukte op•
naar het stadhuis en dreef de leden van de Veiligheids-•
commissie, die nog beraadslaging hielden, uiteen.
Geen gezag hield nog stand ; het volk alleen wasoppermeester in Brussel, dat door de koninklijke troepen reeds bedreigd was. • .
,

-

-

-

. III.
Toen dit -nieuws in het hoofdkwartier te Antwerpen°
am, meende prins Frederik dat- de burgerij uit de
toekw
Belgischehoofdstad, uit schrik voor de teugellooze menigte, hem vrijwillig de stadspoorten zou openen en dat
hij als een redder zou onthaald worden.. De voorposten.
waren geleidelijk Brussel genaderd. Dan . was het dat
de vérkeerd-ingelichte, zooniet verblinde • prins, een afdoend besluit nam.. Den 21n, 's ochtends te 1. uur, teekende hij de volgende proclamatie, waarvan, zegt men, het
ontwerp hem uit den Haag gezonden was:
Art. I. De nationale troepen zullen opnieuw Brussel'
binnenrukken.
Art. II. Allé hinderpalen voor hun oprukken zullen.door de zorgen van de gemeentelijke overheid, de stedeli*ke wacht, de commissie voor veiligheid en alle goede•
-inwloners weggeruimd worden.
Art III. De posten van de stedelijke wacht zullen
achtereenvolgens in het bezit ván de nationale troepen
gesteld worden. Wij . zullen naderhand beslissen over de
dienstregeling van voormelde wacht.
.

-

-

-

-
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Art. IV. Gewapende personen,die geen ingezetenen
van de stad zijn, zullen ongewapend naar hunne woonstede' terugkeeren. Iedere gewapende bende, tot andere
,gemeenten beháo rende, die zich naar Brussel mocht be.geven, zal aangemaand worden om zich terug te trekken en zal desnoods gewapenderhand uiteengedreven
worden.
Art. V. De kleuren als erkenningsteekens door een
deel van de stedelijke wacht -aangenomen zullen .. af ge"legd. worden. Wij behouden ons het recht voor de er:ken.ningsteekenen te bepalen, welke zij. gemachtigd zal
worden te dragen. .
Art. VI. Het gemeentelijk bestuur, de Veiligheidscommissie, de ' Raad en de hoofden van de stedelijke
wacht, zorgen voor de uitvoering der voorgaande bepalingen, ieder wat hem betreft, als ook voor het handhaven der orde totdat de troepen hunnen intocht zullen geeindigd hebben. ..
Art. VII. De leden van deze inrichtingen worden per:soonlij k verantvv^oordelij k verklaard, van het oogenblik
waarop deze proclamatie hun beteekend is, wegens elken weerstand tegen de openbare macht, alsook wegens
elk onwettig gebruik van openbare of gemeentelijke penningen, wapens en munitie. Art VIII. Het garnizoen zal ten spoedigste in kazer.nen of legerplaatsen ondergebracht worden, zoodat het
.niet ten laste van de inwoners zijn zal ; het zal de stipste
tucht in acht nemen. Elke weerstand . zal gewapenderhand onderdrukt worden, en zij die schuldig aan - dien
weerstand zullen bevonden worden en in de handen van
-de openbare - macht vallen, zullen voor den bevoegden
:rechter opgebracht worden om strafrechtelijk vervolgd
Ie worden.. .
Gedaan in Ons Hoofdkwartier te Antwerpen,. den
:21 September 1830 ».
Nochtans waren in Brussel maatregelen getroffen
-geweest om bij voorkomend geval den weerstand te vergemakkelijken. .
De Burgerwacht was vervangen geworden door mo "
biele strijdmachten uit vrijwilligers bestaande ; meer dan
twaalf honderd lieten zich dadelijk - inlijven. Aan hun
"hoofd werd Van der Meenen als opperbevelhebber over
de 'mobiele krachten gesteld met Pletinckx als onderbe-velhebber.

-

,

-

-

-

-

-

,

-

-
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Den 21n luidde de noodklok en eené schermutseling
had plaats dicht bij de stad. 's Anderendaags kwamen
400 Leuvenaars hunne diensten aanbieden.
Nochtans waren alle inwoners der hoofdstad niet
even krijgslustig. ; velen aarzelden ; velen konden ér niet
toe besluiten zich in zulk wisselvallig en gevaarlijk avon-.
tuur te werpen. .
Ook werd Prins Frederiks proclamatie niet door
allen op dezelfde wijze onthaald. Een zeker getal notabelen vergaderde ten stadhuize zoodra de proclamatie.
bekend was, om over de te nemen houding te beraadslagen. Meer dan een keurde de proclamatie goed én spoor-de tot verzoening aan..(22)Eenigen gingen zelfs zoo ver
dat zij voorstelden tot den prins een ,smeekbrief te richten
waarin men hem verzocht zijn intocht in de stad te houden en een algemeene amnestie . te verleenen. Het voorstel werd voor laf en onwaardig uitgescholden en zij 'die
het ingediend hadden werden uit de zaal gezet. De ge-dachte van den weerstand zegevierde.
Bezield door het verlangen ieder bloedvergieten tevermijden wilde Ducpétiaux nochtans eene laatste poging tot verzoening wagen welke bewees dat hij geeneandere -bedoelingen had - dan eene heilige zaak te dienen..
Een tijdgenoot verhaalt die poging *als volgt
« MM. Ed. Ducpétiaux en i✓vrard namen alsdan
het besluit zich naar het hoofdkwartier van prins • Frederik te begeven, om in naam van de gewapende burgerij
te verloochenen het verzoek om zijn intocht te houden,
welk door eenige onverantwoordelijke personen tot derr:
prins mocht gericht geweest «zijn, en éindelij k om. te vra-gen dat, indien de prins zonder verzet zijn intocht wilde
houden, hij uit zijn proclamatie alle er in voorkomende.
bedreigingen en beperkingen . diende weg te laten ».
Zij vertrokken rond 11 uur 's avonds , naar het=
hoofdkwartier ; toen zij daar .gekomen waren weigerde
prins Frederik die muiters te ontvangen ; zij werden aangehouden, dadelijk, onder goed geleide, naar de Citadel'
te Antwerpen, overgebacht, en in de strengste afzonde-ring opgesloten .
De rechter ter instructie, na Mr Ducpétiaux ondervraagd te hebben, verklaarde hem, naar een zijner levens-

-

(22) Many of the Burghers declared themselves satisfied'
with the terms in which the amnesty was offered to all but theleaders who had fomented the insurrection. (Cartwright.)
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beschrijvers, dat de burgerlijke rechtbanken onbevoegd
waren - om hem te berechten en dat eene militaire comrnis:sie dit zou doen. Twee dagen daarna werd hem aangezegd dat hij veroordeeld was om voor den kop gescho^ten te worden. Gedurende achttien dagen bleef onze jow-ge en dappete landgenoot van alle nieuws buiten de gevangenis verstoken. Gedurende 'de Septembergevechten
liet de militaire overheid. te Antwerpen de klokken luiden
-om te doen gelooven aan eene overwinning van de Hollandsche troepen te Brussel ; die klokgalmen, het denkbeeld dat zijne medeburgers en vrienden de oorlogsgruwelen te lijden gehad hadden, de dreigende dood ver.scheurden Ducpétiaux' hart ; hij was ten prooi aan
-onbeschrijfelijk lijden. -In deze ijselijke krochten vertelde
'hij ons eens al glimlachend, is het dat mijne haren grijs
:geworden zijn ». (23).
Naar aanleiding van deze aanhouding, verschenen
tin een Antwerpsch blad uit die dagen (waarvan.het afschrift, in de familie . Kervij n bewaard, ongelukkig den
naam niet vermeldt) de volgende belangwekkende me-dedeelingen : .. ..
« Antwerpen 24 September ..
« De heer Edward Ducpétiaux te Vilvoorde aan:» gehouden, werd door den burgerlijken rechter onder» vraagd, want naar de wetten en den tekst zelf van 's
:» Prinsen proclamatie, kan hij voor de militaire rechts:» macht niet gebracht worden. Het schijnt zelfs dat hij
:» samen met Mr Evrard, aangehouden werd in een toestand. welke voor hen gunstig was en waarin hunne
» inzichten een eervol doel nastreefden. Wij rekenen het
» ons tot plicht dit te zeggen,en zijn vast besloten voor.
» allen de wetten van de menschelijkheid in te roepen ;
:» ook -hopen wij, dat indien tegen deze beide personen
vervolging wordt ingesteld, zij naar der' rechter te
Brussel zullen verwezen worden.
« 25 September : Het schijnt vastgesteld dat Mijn.» heer Edward Ducpétiaux zich bij het hoofdkwartier
» van Prins Frederik had aangemeld om eenige wij zi» gingen in de maatregelen van de jongste proclamatie
:» te vragen -; men zegt dat hij eene algemeene amnestie
vroeg en dat hij geen toegang bekwam, omdat hij
geen enkele volmacht vertoonde.
•.
« Het is ons onbekend of mijnheer Edward Ducpé.

-

-

-

(23) Révolution Beige. Brussel, 1831
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» tiaux uit eigen beweging dien stap heeft gesteld, het» geen altijd lofwaardig zijn zou. Aan den anderen kant
•» kunnen wij ons moeilijk voorstellen dat, vermits Brus» sel in staat van oproer, is, hij door "eerre. wettelijke
» macht zou kunnen gezonden geweest zijn. Wat zeker
» is, dat is, dat deze jonge advocaat, om het even wat
-» zijne politieke • gevoelens zijn, • bij een deel van de
» Brusselsche bevolking, die achting geniet, welke gaat
» naar menschen die de groote verlángens van de
» menschheid ter harte nemen. Mijnheer .Ducpétiaux
» heeft geschriften uitgegeven voor dé afschaffing varr
» de doodstraf. Hij werd veroordeeld omdat hij de ver-.
» dediging op zich genomen had van - twee Franschen,
» luit Brussel gezet, en .voor wie hij, wat al te vurig mis-» schien, de toepassing van het gemeene recht eischte.
» Zijne laatste .daad, w►as lang niet lafhartig, en bedoel-» de het vermijden van vreesellj ke, uiterste maatrege» len'. Men kan dus denken, als men dit alles in acht
» -neemt, dat het vruchteloos wachten op zijn terugkeer
» er kon toe bij dragen de gemoederen nog meer op te
» zweepen, omdat het gemakkelijk zal geweest zijn
» zijne aanhouding, in het oog van de menigte te doerr
» doorgaan als eene schending van het volkenrecht ».
Eindelijk werd" de strengheid van deze gevangen
schap verzacht. .
. Ducpétiaux en zijn jonge makker bevonden zich in
eene kamer van de gevangenis der Carmes, toen de deur
open ging : Pletinckx kwam ze omhelzen. • Hij, die ontslagnemend officier was in het leger van de Nederlan-.
den, had gedurende twee dagen werkdadig medegestreden met de opstandelingen in hun gevecht tegen de koninklijke troepen. Maar den 25 September 'savoinds
was, van wege prins Frederik een - parlementair gekomen met voorstellen aan het voorloopig bewind ; Ple-tinckx door dit laatste gelast het antwoord bij : de voorposten over te brengen was insgelijks aangehouden en
naar Antwerpen overgebracht geweest.
Sedert twee dagen was Brussel vrij, toen den 29
September, Juan Van Halen, opperbevelhebber van deactieve strijdmachten, het volgende verzoekschrift naar
het voorloopig - bewind zond :
-

-

,

,

.

,

,

(24) A. Neut. Op Cit. Cfr. insgelijks « Le Courrier desPays-Bas » uit die dagen.
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Hoofdkwartier, 29 September 1830
De • Opperbevelhebber van de actieve strijdmachten
aan de heeren leden van het voorl.00pig bewind :
. Mijne - heeren, ik noodig U uit onverwijld aan het
hoofdkwartier van Prins Frederik bekend te maken, dat
het noodig is dat MM. Ducpétiaux en Pletinckx morgen
bij onze • voorposten geleid worden in ruil met twee
hoofdofficieren onze krijgsgevangenen, te zijner keuze..
Ik waarschuw den Prins, dat indien die uitwisseling
niet dadelijk geschiedt al deze Heeren zonder onderscheid morgen v'óór 9 uur voor den kop zullen geschoten
orden. Ik meen U te moeten berichten, Heeren, dat indien mijn verzoek, door de gansche dappere Belgische
natie gesteund, niet dadelijk gunstig onthaald werd, ik
.rechtstreeks krachtdadige maatregelen nemen zou om tot
mijn einde te geraken. Gelief mij uw besluit kenbaar
maken opdat ik onmiddellijk zou kunnen handelen.
Aanvaard, enz..
De opperbevelhebber van de actieve strijdkrachten,
(w. g.) Juan Van Halen.
,

te

Het voorloopig bewind -beteekende aan Van Halen
een bevel geen: gevolg aan zijne bedreigingen te geven
en zond een parlementair (ridder de Gamond) naar den
Prins om regelmatig over de uitwisseling van Ducpétiaux, Pletinckx en Evrard te onderhandelen. De prins
eischte eene algemeene uitwisseling. Het voorloopig bewind verwierp die vraag, welke onaannemelijk scheen,
daar de Belgische troepen 120 vijandelijke officieren gevangen genomen hadden en de 'Hollandsche troepen
slechts weinig Belgen in hunne macht hadden.
Intusschen reisde prins Frederik naar den Haag, en
de prins van Oranje werd voorloopig met het bevel over
het leger belast : hij toonde zich inschikkelijker en fijner politicus dan zijn broeder. Hij liet Ducpétiaux en zijne makkers vrij, onder voorwaarde dat zij zich bij de
eerste daartoe gedane aanmaning opnieuw gevangen
zouden geven.
Den 11 October, keerden dezen terug naar Brussel,alwaar zij met luide juichkreten onthaald werden (25).
(25) Juste. Notice.
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De Hollanders waren pas verjaagd geweest en de'
Staten-Generaal hadden de scheiding van Noord en Zuid
goedgekeurd.
De Prins van Oranje poogde nochtans nog zijn gezag te herstellen. Hij wenschte te geraken tot de béstuurlij ke scheiding van Zuid en Noord, onder een enkel staatshoofd en in een enkel grondgebied.
De prins kwam in 's Koning's naam. Als eénige b»&
weegreden van zijne zending was. aangegeven :
« De belemmering door den toestand der Zuidelijke
provinciën teweeggebracht in de werking van 't algemeen bestuur uit de residentie 's Gravenhage ».
Het voorloopig bewind weigerde den prins in die
hoedanigheid te erkennen.
De te Antwerpen aanwezige afgevaardigden stelden
hem alsdan voor, in die stad tegen 18 October eene vergadering bijeen te . roepen van alle Belgische leden van
de Tweede Kamer der Staten Generaal, er de onafhankelij kheid van België uit te roepen en het tot koninkrijk
te verheffen, waarvan hij het vorstelijk hoofd zijn zou.
De prins was geneigd op dit voorstel in te gaan
maar wilde niets . beslissen zonder raadpleging en bewilliging van zijn vader. Hij vertrouwde zich in afwachting, op de voorspraak van de Brouc•ére bij het Voor1 opig Bewind en van Ducpétiaux bij de Club van de
« Cour St Georges » (26).
De bedoelingen, van den prins van . Oranje waren
eerlijk: Ducpétiaux, die: hem pas zijne bevrijding verschuldigd was, stond er voor in. « Ik .had gisteren,schreef
hij den 6 October uit Antwerpen aan M. Van de Weyer
een onderhoud met hem en ben tot de persoonlijke overtuiging gekomen dat zijne smart over de voorvallen'te
Brussel en zijn verlangen om alles in der minne te regelen oprecht zijn. Het blijkt nochtans niet dat de prins
over een onbegrensde macht beschikt. Daaraan is het,
naar ik meen, alleen toe te schrijven, dat hij zekere da-den stelt, welke niet rechtstreeks van hem uitgaan, maar
die voorzeker zullen te niet gedaan worden ten gevolge
van de onderhandelingen (27).
Twee dagen daarna keerde Ducpétiaux naar Antwerpen terug, door het voorloopig bewind gelast de onderhandelingen voort te zetten over eene bepaalde uit.

-

-

(26) Colenbrander.
(27) Juste. Op. Cit. Conclusion.
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wisseling van de krijgsgevangenen op een rechtvaardigen grondslag. Hij slaagde bij den prins van Oranje,
maar kon den weerstand van prins Frederik niet
overwinnen. Deze volhardde in zijn eisch van algemeene
uitwisseling van de gevangenen, alhoewel deze aanspraak onaannemelijk was, vermits het verschil in het
getal, krij gsgevangenen door beide legers genomen, buitenmate groot was. De onderhandelaar . keerde daarna
naar Brussel terug, waar hij zeer nuttig het Voorloopig
Bewind hielp om de talrijke moeilijkheden aan den toestand verbonden, te boven te komen. .
Doch de omwenteling was niet afgeloopen.
Toen de vijandelijke - handelingen opnieuw begonnen waren, sloot Ducpétiaux zich bij de jagers;van
Chasteler geheeten, aan en maakte met * hen den gedenkwaardigen tocht mede, die met de inneming van Antwerpen besloten werd.
Groot succes, waarop een vreeselijke ramp weldra
-volgde.
Den 27 October, te vijf uur 's namiddags, stuurde
Ducpétiaux naar het Voorloopig Bewind den volgenden
brief welken « Le Courrier des Pays-Bas, » 's anderendaags -opnam :
Antwerpen, den 27, 5 uur 's namiddags.
Wij komen pas te Antwerpen toe. Men beschiet de
stad ; roode kanonballen,- granaten ronken overal ; ik
schreef u uit het hotel van den gewezen gouverneur om
zoo te zeggen in den schijn van een ijsel**ken brand.
Generaal Chassé stuurt ons dat laatste vaarwel toe;
hij wil dat de Hollandsche naam tot op het laatste oogenblik gezegend zij.
Wij hebben slechts eenige veldkanonnen tegenover
's -vijands zwaar geschut,' de oorlogsschepen in de Schelde beginnen insgelijks mede te schieten ; vuurpijlen op
zijn Congrève's vliegen ; ieder oogenblik wordt ons eene
nieuwe brand geseind. Wij verlaten 's, gouverneurs hotel ; de brand volgt ons op onze stappen, de heuvel laait.
De schandelijkste misdaad wordt voltrokken zonder dat
wij zelfs met een geweer kunnen vuren. Eene afvaardiging ' van de Antwerpsche notabelen vertrekt dadelijk
om het schorsen van de beschieting voor te stellen tot
-

:

(28) Neut.
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morgen vroeg : alsdan zal men de onderhandelingen over
het ontruimen van de Citadel hervatten » (29).
Zoo was de scheuring van Holland en België een
voldongen feit, en zelfs, door die onb.estempelbare aanranding, een onherroepelijk feit geworden.
Beide landen zouden voortaan hun eigen banen opgaan.
Iv.
Na aldus .het woeligste deel uit Edward Ducpétiaux'
leven te hebben overzien behoort hét dat wij een oogopslag werpen op zijn innerlijk en huiselijk leven gedurende deze tragische omwenteling. Herhaaldelijk, in .den
loop van dit verhaal hebben wij ons - afgevraagd . wat de
weerslag van Edward's lotgevallen zijn moest in den. zoo
eenvoudigen huiskring, waarvan hij zelf ons de genegenheid en teederheid inademen en smaken liet.
De zoon uit de handelsfirma, oorwentelaar geworden, sleept 'ongetwijfeld de zijnen mede . op den vloed
van zijne vaderlandsche overtuiging. Stéllig is het dat
nergens levendiger dan in zijn huiskring gevoeld werd
hoe onrechtvaardig de veroordeelingen waren die hem
troffen, hoe hatelijk de plagerijen, waarmede men hem
kwellen bleef.
.

(29) Juste. Notice.
Deze brief diende tot stof en inleiding van een aardig,
klein brochuurtje dat kort daarna door een volkszanger verkocht en verspreid werd en waarvan wij, tot inlichting, een
-overzicht geven :
« Brandstichting van Antwerpen. -- Brief van den heer
Edouard Ducpétiaux aan zijne vrienden. te Brussel. » — Volgt
dan de woordelijke vertaling van den brief :
Komen daarna : 1° « Een dagorde uitgevaardigd te Brussel
den 27 October 1830 - te middernacht door den graaf A. Van
der Meere ». Men leest daar onder andere in : « Antwerpen
is in brand. Welha•st zal er van. dien stapel van den koophandel
van ons land niets meer overblijven. De ; booswichten die Gij
buyten uwe muren verdreven hebt, oefenen op dik stad de
schrikkelijkste wraek uit... .
Jongelingen, die in het leger het bevel tracht te voeren, en
gij ' officieren, die vordering verlangt, het is daer dat . eer en
plicht U roepen, liet is daer dat Gij uwe. epauletten moet" gaan
verdienen... Snelt er naer toe... Indien de plichten van mijn
ambt mij niet wederhielden, zou ik de eer willen hebben om
U naer het gevecht te leyden. » .
2° Een Uyttrek der jongste berichten over de ramp van
Antwerpen.
30 « Een oproep van baron Duvivier, generael van Divisie,
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Nergens was men meer overtuigd van. zijne onbaat:,zuchtigheid en zijne zelfverloochening ; `nergens was
.men het beter eens om zijne dapperheid te prijzen.
Zeker is het insgelijks dat zijne familie op hem een
alllerheilzaamsten invloed uitoefende, daar moederlijke
teederheid en vaderlijke voorzichtigheid hem met zielebanden ver hielden van avontuurlijke wegen.
Optimist, goedrond, levenslustig van aard, geeft hij
daarvan nog meer dan gewoonlijk blijken in zijne brie- ven uit die; dagen, vermoedelijk wellicht om de zijnen
.gerust te stellen. Want, zoo-als men dit wel denken kan,
maakte men zich over hem bang.
Geen moeder ziet in hare droomen bij de wieg haar
zoon een politieke- nog minder een omwentelingsheld
woorden ; moederliefde ziet te veel de zwarte zijden van
zulke glorie, om geen angst haar hart te voelen ompran. gen. Ook siddert zijne moeder, bijzonder, voor hem
maar, als het past, wanneer de plicht gebiedt, kan zij de
moedervrees het zwijgen opleggen,en predikt zij voor ha-ren zoon :de lis in den moed en de heldhaftigheid.
Gedurende zijn opsluiting in de « Pétits Carmés »
`had Edward van zijne moeder en andere familieleden
bezoek mogen ontvangen. Te Antwerpen moest hij dien
troost derven. Bij het naderen van de Hollandsche troepen, ten andere, had zijne moeder de hoofdstad verlaten
en was. zij bij hare oudste dochter Marie, die korten
,

-

-

-

gouverneur militaire van beyde Vlaenderen, uitgevaerdigd te
'Eend, 28 October '30 ; Tot de wapens ! Gentenaren. De Hollandsche booswichten vluchten voor onze wapens. Zi:j wreken
..zich over hun schande door de brandstichting... Vraek ! Dap;pere Gentenaren, Ik roep U... Ik reken op U ; de vreyheid en
roem wachten U af. »
4 Eindelijk een lied, met Ducpétiaux' beschrijving overeenkomende.
« Stemmen van den Handel, gezongen door Henri Sadones.
0

...........................
.:.........................

Na de brandstichting te hebben geschandvlekt
Stroof 7: Wij hopen dat den goeden God,
beslisser van geval en lot,
den beschermer zal zijn
ons uyt d'oorlogs pijn
in het kort zal rukken,
dat ons een. opperhoofd regeeren zal,
die ons - bevrijden kan van • ongeval,
ofschoon men vele leêd
'dat in dorpen en steêd
zal eerschen waeren vreed. >..
-
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tijd te voren baron Peers de Nieuwbrug" had gehuwd en
te Oostcamp.-bij-Brugge woonde, een veiliger schuiloord gaan opzoeken.
Edward kon met haar briefwisseling voeren. In deze.
brieven stort hij als zoon zijn hart uit in het hart van:
zijne moeder. Hij deelt haar zijne innigste gedachten en
gevoelens mede en schept moed bij het zien van harer
moed.
Einde September schreef hij haar
« Ik verblijd mij. in.. uwe goede gezondheid en in uw
moedig-blijven... Wat mij meest drukt is dat ik bijna.
geen nieuws heb. Ik geloof dat thans alle gevaar voorbij is en dat gij niets meer te vreezén hebt. »
En eenige dagen daarna : « Lieve ; moeder, stel u.:
gerust en stel insgelijks de kleine familie en de personen
die u omringen, gerust.. Ik heb niets ' te vreezen. Ik voet
me sterk door de onbaatzuchtigheid van mijne hande-lingen en bedoelingen. Gij weet overigens dat ik al het
noodige geduld bezit om de kleine tegenslagen te ver-dragen.. Ik raad u aan te Oostcamp of te Gent te wonen:
totdat ik u vrij mag komen bezoeken ».
De scheiding was nochtans voor hem eene .grooteg
beproeving en hij verlangde vurig naar een bezoek van
zijne moeder
« Moeder, schreef hij den 30 September, men heeft
mij daar zoo even stellig verzekerd dat indien gij ' naar
Antwerpen kwaamt, het mij zou toegelaten zijn u te zien,
in het bijzijn van een cipier... Ik tracht er naar gedurendeeenige oogenblikken met een uwer te spreken ; de afzondering is niet verkwikkelijk ; ik heb wat opmontering
noodig ». .
Het vervolg van dezen brief bewijst hoe kalm en:
zakelijk hij de gebeurtenissen inzag, en met welke ge-lukkige geestesgesteldheid hij de vraagstukken der toekomst beschouwde. Hij heeft met- de "beste bedoelingen
gehandeld ; en hij hoopt wel dat de Voorzienigheid allesom te best zal ontwarren. .
« Mij ontbreekt alleen een weinig beweging en de
zekerheid dat mijn klein ongeluk u niet al 'te veel onnu!st
zal veroorzaakt hebben. Voor het overige bekommer ik
mij er niet om en ik laat het aan de Voorzienigheid over,.
de zaken, te ontwarren en een toestand te verbeteren die,
naar mijn vooruitzicht, akelig en "hinderlijk voor beide.
partijen zal zijn ».

-

-

-

-

,

-
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Zijne moeder aarzelt niet om zijn wensch in te willigen, en in de eerste dagen van October begeeft zij. zich
tap reis . naar Antwerpen en keert vandaar terug naar
:Brussel.
. Denzelfden dag waarop zijne moeder vertrokken
ras, stond prins Frederik hem gehoor toe. Hij had om
tdie gunst verzocht in den volgenden brief.
Aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Frederik
der Nederlanden.

Prins,

-

« Gevangen sedert 15 dagen: in de burgerlijke gevangenis. te Antwerpen, voel ik, dat eene ongesteldheid
:» waaraan ik ten dage mijner aanhouding reeds lijdend
.» was, zoo verergerd is dat eene geregelde behandeling
.» onmisbaar is. In de gevangenis ware dit onmogelijk.
Ik bid u, bijgevolg, mij toe te laten, de uitnoodiging
van een vriend te aanvaarden die mij eene kamer in
» zijn huis hier ter stede aanbiedt totdat mijne vrijheid
» mij teruggeschenken wordt. Met • mijn. eerewoord
» vaarbarg ik u dat ik deze gunst niet misbruiken zal.
Daar ik gijzelaar ben kan ik overigens. op zekere gun» ten aanspraak maken waarop een beklaagde geen recht
» hebben zou.
« Ik heb de eer te zijn, Prins, 'van Uwe Koninklijke
..

:» Hoogheid de zeer ootmoedige en onderdanige dienaar.

Antwerpen, 5 October, 1830.
(w. g.) E. Ducpétiaux..
Hij bekwam van den prins de toelating vrij te Antwerpen te- verblijven, totdat over de uitwisseling der gevangenen onderhandeld was. Een bevriende familie was
:zozo gelukkig hem de gastvrijheid te .verleenen.
Wat Edward's vader. betreft, wij hebben in het le
Hoofdstuk verhaald hoe Mr .Ducpétiaux zich tijdens. de
onlusten . onderscheidde door zijne toewijding aan
tde gekwetsten. .

-

-

V. .
Na het einde der omwenteling ziet Ducpétiaux zijn
rol schielijk afgeloopen. .
Het Voorloopig Bewind zette spoed bij het bijeenroepen van de grondwetgevende vergadering. Een comimissie werd te dien einde benoemd. Devaux, Van Mee-

-
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nén, Tielenians, Nothomb en LebeauFwaren er onder meer
lid van: Waarom Ducpétiaux - niet ? ! Hij had nochtans in
de omwenteling eene aanzienlijke rol gespeeld, en wezenlij ke diensten bewezen. En zijne kénnis van het Recht,.
welke reeds gewaardeerd was, moest op hem de aandacht van de nieuwe regeering vestigen.
Oordeelde men dat hij nog te jong was ? Of vreesde
men hem ? Hij was jong en vurig, zijn woord was medesleepend, zijne handelingen droegen den stempel van de.
beslistheid. Wat zijn rechtgeaarder, geest en zijn edelmoedig hart voor goed en rechtvaardig oordeelden., volbracht hij op eene heerlijke wijze, met alles wat er logisch uit volgde. Was hij een slachtoffer van zekere tegen hem verspreide lasterlijke praatjes ? Ofwel moest
hij in de schaduw. gesteld worden opdat de eerzucht zou
voldaan worden van zekere personen die zich in de kwa-.
de dagen achteraf hadden gehouden, maar nu plotseling opdaagden om hun aandeel in den buit te vorderen ?'
Om het even wat de reden zij, zeker is het dat hij
ter zijde gelaten werd. Was hij daar gevoelig voor ?'
. Het is ons onbekend. Voorzeker bleef hij niet onverschillig voor Bene andere vernedering welke hem te verwach--,
ten stond.
Het kwam er op aan de leden van de Constituante.
te verkiezen. Candidaturen rezen talrijk uit den grond ;
adel, grootte eigendom, nijverheid, . handel,. geestelijk-.
heid, balie, pers, burgerij, ieder wilde in de Kamer vertegenwoordigd zijn.
De meeste candidaten richtten zich rechtstreeks tot
de kiezers met verklaringen waarvoor de bladen hunne
kolommen open stelden. . .
Edward Ducpétiaux stelde insgelijks zijne candidatuur. « Le Courrier des Pays-Bas » , Van 28 October 1830 gaf zijn bericht tot de kiezers uit.. Het is de beste geloofsbelijdenis welke ' in dit.. blad verscheen : Zij bewijstons eens te meer welke geest den jongen candidaat be-..
zielde, hoe edelmoedig, hoe helderziende hij waas.
In zijne houding tegenover den regeeringsvorm verraadt hij weer zijn gewoon opportunismus.
( Weinig belang heeft, - met bovenvermelde . waarborgen, de regeeringsvorm. of de regeering eenhoofdig
of regublikelnsch is. Het wezenlijk-noodzakelijke is dat
de macht blijft bij den wènnsch van de 'meerderheid en,
-

-
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dat willekeur alleen mogelijk wordt met instemming of
berusting van de natie.
Uit dit oogpunt beschouwd is de keuze van een.
hoofd van de nieuwe regeering, welke in som miger
oogen de hoofdzaak is, naar mijne meening van gansch-.
bijkomenden aard. Zoodra men Weet dat het hoofd geen.
kwaad doen kan, en alleen macht. heeft tot het goede, dat
het slechts regeert krachtens den wil der. natie.... mogen
wij... in hem ons vertrouwen stellen ».
De hoofdzaak voor - het oogenblik was naar zijne.
meening de samenstelling van de Constituante.
« Doch om zich voor te stellen moet toewijding aan
de nationale zaak bewezen worden. Kan ik dat ? Tij den
de gebeurtenissen van Oogst jongstleden, heb ik het
voordeel ingezien dat uit de gisting, van het volk te halen was, indien men ze aanwendde -voor de nationale
beweging welke de eerste dagen van onze roemrijke omwenteling bezield heeft. Door eenige verkleefde mannen
geholpen enz... .
Sedert dien had ik maar eene gedachte, een eenig
doel, de Hollandsche dwingelandij te niet te doen en
aan België zijne vrijheid en zijne onafhankelijkheid terug te schenken ; mijne vrienden weten welke offers ik
gebracht, welken arbeid ik verricht, welke gevaren ik
getrotseerd heb om de rechtvaardigste aller zaken ter zege te leiden. En toen die -heilige zaak een- oogenblik door
hare eerste verdedigers verlaten werd,toen ik alleen bleef*
met !eenige moedige burgers om de binnenlandsche anar-:
chie te beteugelen,en den buitenlandschen vijand af te weren, en wij niets anders meer voor , ogen meenden .. te
zien dan de keuze tusschen een .schandelijke vlucht . of
een roemloos sneven, aarzelde ik geen stond om het gevaar te gemoet te gaan ten einde ván Brussel de. rampen te verdrijven, waarmede het bedreigd was ».
Daarna beschrijft hij zijn angst tijdens de gevan-'
genzitting te Antwerpen.
« Meermaals begaf mij de moed. Toen riep .ik den
dood ter hulp, toen schreef ik aan -Koning Willem om
hem te smeeken mijn hoofd te doen vallen, maar het
bloed van onze burgers, mijne broeders te besparen. Ik
was er verre van den roemrijken uitslag van den strijd_
te voorzien.
Toen ik in mijn huiskring opnieuw mijne plaats ingenomen had, en met vrienden omringd was, gelukkig
.

S
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was olm hun geluk, en trotsch om hunn'e edele zege, voel
ik alleen verdriet wegens eene zaak : • allerlei duistere tij-dingen worden verspreid, kiemen van: tweedracht worden
onder ons gezaaid ; laster wordt rondgestrooid ; de toewijding van de beste burgers beveiligt hen niet voor -beleedigende verdenkingen, ik zelf had :de gevolgen te ver-duren van dien stelselmatigen eerroof en heb . mijn afkeer
moeten bedwingen en herinneren welke aanspraak ik
meende te mogen maken op de achting en het vertrouwen
van mijne medeburgers. .
Onafhankelijk door mijn stand en mijn karakter ben
ik niet eergierig naar plaatsen, noch gunsten ; voor alles
verkleefd aan de nationale vrijheden zal ` ik nooit afzien
van... mijn recht te beoordeelen en te bedillen de handelingen en de mannen van het bewind,'om het even onder
welk vaandel -gij geschaard zijn. Voor het vaderland gaf
ik mijn verleden, ik zal er mijn toekomst voor ten offer
brengen. .
(w.g.) Ed. Ducpétiaux, zoon, advocaat.
Den 3 October,. verscheen in hetzelfde blad nog een
ander bericht :
« Geboren en woonachtig te Brussel, behoorende
tot een der oudste en eerbiedwaardigste handelshuizen
in deze stad, aarzel ik niet mij in dit . arrondissement als
candidaat voor het Congres voor te stellen. Sedert lang
zijn de. belangen van handel, nijverheid en landbouw
van België en Brussel in het bijzonder, voor mij het onderwerp geweest van nauwgezette studiën. De aanstaande herziening van de wetgeving zoowel op burgerlijk als
op strafrechtelijk gebied, de te verwezenlijken hervormingen in het beheer van de instellingen voor weldadigheid en van de gevangenissen, zullen mij gelegenheid
verschaffen verbeteringen in te voeren.
Hij hoopte dus stellig gekozen . te zijn en bereidde
zich reeds voor een .aanzienlijk deel in de 'toekomende
besprekingen te nemen. .
Groot was zijne ontgoocheling toen de uitslagen afgekondigd werden (30). Op 2001 kiezers, welke Brussel
telde, bekwam hij slechts 605 stemmen (31).
-

-

.

(30) Tijdens de verkiezingen had hij - als secretaris in het
bureel der Oranjerie gezeten.
(31) De verkozenen waren : Kockaert, de Trazegnies, d'Ar.schot, d'Hoogvorst, Cornet de Grez, Huysman d'Annecroix.
Barthélemy, de Mérode, Van de Weyer, Barbanson, Gendebien,
de Munck, de Celles en Viron. -- Courrier des Pays-Bas,
8 Nov. 1830.
..
.
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Die nederlaag is het einde van zijne politieke loópbaan. Maar zij , werd tevens aanleiding tot eene nieuwe
richting in zijn bestaan en als het uitgangspunt van eene
even schitterende als vruchtbare loopbaan.
Inderdaad den 29 November benoemde het Voorloopig Bewind Ducpétiaux tot algemeen opziener van de
gestichten voor weldadigheid en de gevangenissen. Aldus
werd hij om zoo te zeggen uit de strijdende politiek weggenomen .
Doch de politieke invloed eindigde niet met de- politieke loopbaan welke thans afgesloten was : -integendeel
steeg deze invloed . aanhoudend en werd • hij mettertijd
steeds uitgebreider.
Vooraleer dit hoofdstuk te -eindigen moeten wij nog
een laatsten stap van Ducpétiaux op • politiek gebied .vermelden, namelijk bij de keuze van den vorst.
In zijn kiesmanifest had hij verklaard dat het vraagstuk van den regeeringsvorm geen hoo'fdbel'ang had.
Inderdaad, hij die volgaarne zou gestreden hebben
voor de afschaffing van de doodstraf; had geene bepaalde
voorkeur, noch voor de koninklijke macht, noch voor
de republiek. Hij was er dus ver var - verwij derd den republikeinschen staatsvorm te vereeren, zooals de Potter
het deed. Hij « had veeleer neiging voor een koninklijke
regeering en koos in dien. zin. Den 2 April 1830 had
men gesticht : de « Assoeiation Beige » onder voorzitterschap van. Van Meenen en Gendebien. Ducpétiaux
was insgelijks lid van het bureel. Die . vereeniging had
tot leuze « Nationale Onafhankelijkheid, eeuwige uitsluiting der Nassau's en ongeschondenheid van het Belgisch
grondgebied .». .
Maar D^utpétiaux trad nog tot een positiever programma toe. Naast de « Association Belge » was opgerezen eene « Société de t'Union Belge » die hare beginselen door middel van vlugschriften verdedigde.
Een onder deze vlugschriften had tot titel « Au plus
digne » (32).
Het eindigde als volgt :
« Frankrijk's bondgenootschap kan aan België" niet
ontbreken. De zaak van het ééne land is de zaak van het
andere. Gelijkheid van gevoelens en; van taal, alles vindt
men er. Belgen stierven voor de vrijheid in de Fran,

(32) Zonder. naam van Schrijver noch Uitgever.
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.sche' gelederen. Franschen vechten heden in de Belgische
.gelederen.. , ..
Het doel is hetzelfde en vermits er geen wederkeerig
belang zou zijn in eenti volkomen vereeniging van beide
landen, vermits deze versmelting geen plaats hebben kan,
dat dan toch de koning der Belgen zoo .Fransch mogelijk zij om Belg te kunnen worden ».
Nochtans werd met deze woorden de hertog van
:Nemours niet bedoeld.
Eene volgende brochure «.. Congres National » ditmaal geteekend door den. ganschen raad van de « Union
.Beige » ter uitzondering van den voorzitter, nam het stel-.
lig op voor den Hertog van Leuchtenberg, August de
Beaucharnais, zoon van prins Eugeen om democratische
en vaderlandsche redenen :
« Erfgenaam van een prins dien de Fransche omwenteling en zijn moed uit - de volksrangen hebben ver
.heven ; bijgevolg los van alle herinneringen aan
. en koningsmacht bij de genade Gods, welke bij
zijne mededingers in het bloed zitten... Hij ' is Fran' schman. Dat zal Frankrijk met vreugde vervullen en zal het
onafhankelijk België op stevigeren - grondslag vestigen
-omdat Frankrijk aldus er toegebracht zal worden van
.zijne natuurlijke krijgsgrenzen af te zien ».
(w.g.) Ducpétiaux, ondervoorzitter.
De andere leden waren : Ch. Càmpaa, Ph. Bourson,
C. Levèque en Soudain de Niederwerth.
Laten wij hier nog vermelden dat de candidatuur van
den Hertog van Leuchtenberg onder andere gesteund
was door een Fransch schrijver, Louis Bellet, die met
Ducpétiaux bijzonder in betrekking *as. (33).
De uitstekende diensten door Edw. Ducpétiaux aan
's Lands zaak bewezen werden ten hoogste erkend bij
het Koninklijk Besluit dat • hem met het Ijzeren Kruis
vereerde : .
« nr 959. Leopold, koning der Belgen, aan allen die
.» dit besluit zullen zien, Heil, gezien het verslag van de
» Commissie voor de eere-belooningen : De heer Edward Ducpétiaux, algemeen .opziener van de gevangenissen te Brussel ; een der burgers die 'door hunnen invloed, hunne geschriften • en hunne , . vaderlandsliefde,
.machtig hebben bijgedragen om den vaderlandschen
•

'
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(33) Cfr. Le duc de Leuchtenberg, par Louis. Bellet, habi:tant pour la seconde fois la Belgique. Brussel, 1831.
-
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geest te ontwikkelen en den, weerstand iii te richten tegende verdrukkendé handelingen var' het vervallen bewind,
een der politieke gevangenen onder de regeering van den
Hollan.dschen Koning, medewerker aan' « L' Courrier des.
Pays-Bas », heesch den 26 Augustus 1830 eerstee
vaandel van de onafhankelijkheid in België. Benoemd tot
voorzitter van de Centrale vergadering waarvan hij een
der eerste oprichters was ; zich begeven hebbendé naar
de vijandelijke voorposten, werd hij aangehouden en als.
gevangen. naar Antwerpen opgebracht ;. op voordracht
van onzen Minister voor Binnelandsche Zaken hebben.
verleend en verleenen aan den Heer Edward Ducpétiáux,
het Ijzeren Kruis met gunst van de er. aan verbonden.
eerbewijzen. .
Leopold.
,

Gedaan te Brussel, den 2 April; 1835.
Dr EDMOND RUBBENS.
N. B. Deze bladzijden zijn getrokken uit het werk
« Edouard Ducpétiaux » 1804-1868 », .waarvan het eer-ste boekdeel (300 bl.) pas verschenen is te Brussel, bij,
De Wit, Koninklijke straat 53. Prijs .: 20 fr.

YG'

TEN HOOCE....
In de eenzaamheid van de Zóndaguren open ik
boeken — boeken ten hooge wijzend, werken van ver.heven poëzie. Want poëzie is zuster van de hoogste
wijsbegeerte : de godsvrucht. Niet zonder inwendige
trilling neemt men zulke werken ter hand, smaakt men
.zulke vruchten, zwanger van de zwaarste gedachten:
Claudel eerst, de Fransche wijsgeer in diepe en zoo
vreemde dichterschap, zoo weinig F.ransch door 't verholen en geheime van zijn geniale gedachte -; en toch
.zoo latijnsch in het bondige van de klare taal.
Poëme'.s de guerre, 1914-1916. • .
Als oorlogsstooten botsen sommige strofen tegen
een, maar altijd in de diepte « ruischt de forse toon der
inwendige bezieling. « La grande attente » is vol van
,de grootsche gedachte van het sacrificie..
,

« De quoi est fait le pain que nous mangerons cette
....année ? de quoi la grappe sous la feuille mal sulfatée
xqu'Octobre va "nous apporter ?
« De quoi ces fruits qui s'alourdissent "à la branche?
« De quoi plient ces branches .accablées sous un
poids chaque jour plus lourd ?
« Dites de quoi ces fleurs qui déjà ne sont plus
•et ce lys si court.
« Embaurnèrent notre sombre Dimanche ! »
-

-

Dat is niet een van de serene .Zondagen van voor..heen. Dat is een oorlogszondag, zwaar met al de rampen
-die, zwaarder .steeds, op de wereld vallen. Maar zwaar
te gelijk met al het vruchtbaar bloed dat de wereld
-zal redden. .
-

,

« Ce crue goutent ces - fruits si beaux, ce que sentent
..ces fleurs, eest la mort...
« Qui sème dans les 'larmes, nous dit-on, allégresse
pour lui au temps de la provende. _.. ..
« Plus lourd qu'une gerb.e de blé l'hó-mme tombé
..que son camarade rapporte entre les fils de fer.... »
..

1

-

Want heel dat genereus. Frankrijk. is, natuurlijk, vol
van de sacrificie-gedachte. Waarom vatten zij die lichter
}op dan wij anders vromer Vlamingen. ? Luistert : « Plus
lourd que ie Ciel et la Terre, plus pesant 'dans les
xplateaux de la Justice,
-
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« L'homme qui a posé sa vie pour ceux qu'il aime! »Belijdén wij dat niet ook ? Heeft ook, niet Vlaamsch.
bloed '.met liefdewéllust gevloten ? Waarom heffen wij
dan ook niet aan den lofzang dezer-. liefde in lijden
en dood ?
« Voici tout le fruit de l'année rentré, . pesa.nt à.
notre áme comme à notre chair.
«•L'anlour" est plus lourd que la haine...
« L'ensémencement demain, mais aujourd'hui. la.
moisson sac à sac dans le grenier de notre maison...
.« La douleur qui est pour aujourd'hui, 1'espérancé:
qui est pour demain,
« Lé fruit qui est. pour 1'éternité...
« Si nos frères n'étaient pas morts, comment
aurions-nous su ce qu'il y avait dans notre coeur,
« Comment ces eaux auraient-elles jailli ?
« Comment aurions-nous fait cette trouvaille en.
nous, ce point vital que nous appelons la douleur,
« La vérité enfin au fond de nous, ces • amères.
eaux en nous pour tout purifier qui ne sopt point seule-ment .des pleurs, .
« Mais la source même de la vie 1....»
Zijn die verzen niet zwaar en zwanger met deGodsgedachte. Als met hamerslagen wordt in ons ge-jaagd de zelfde nagel die Christus aan 't Kruis klonk.,
En over den gekruisten Christus zelf :
« LE CRUCIFIX
La tête
vue de la droite.
« De tout Ie corps crucifié il n'y a 'plus que la:.
..
tête qui est libre.
« Les épines dont on a pris soin de l'entourer lui
rendent tout appui impossible.
« Trois heures elle a régné et prié, . trois heures
nous avons vu la face ,du Très-Haut,
« Il faut bien qu'elle tombe à la fin quand la force
.
lui fait . défaut.
« Voici le moment. arrivé que . nous avons patiemment attendu :
.
-

,
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« Nous pouvons regarder le Christ, maintenant qu'il
.ne nous regarde plus. •
« Le voici maintenant sur la croix, tel qu'il a ca-.
•
.pitulé pour toujours.
« Qtioi que nous fassions désormais, nous savons
..
qu'il ne changera pas,
« Ii ne relévera plus la tête, il dure dans la transfixion de ses pieds et l'extension .définitive de ses
bras,
« Il ne changera plus jamais cette espèce de par.
tialité.
« Quoi que nous fassions il ne tournera pas vette.
tête ailleurs qui s'incline. de notre cóté. .
« I1 médite, il savait tout par avance, il • endure
.les quatre clous pour m'attendre. • .. •
.
,
« 11 est trop facile de voir qu'il .n'est pas en t;tat
de se défendre.
« La mort en moi, l'amour qui est en -lui, np font
.
plus qu'un. •
« Son innocence et le péché en moi, il y a cela
entre nous de vital et de comm.un.
« S'il est mon Rédempteur, ou cela se passerait-il
.si je n'avais péché pas ?
•
« Les clous seraient au corps móins durs si • je
.n'êtais moi-même aussi bas.
« La croix tient bon, mais que eest lkourd , avec
•elle ce qui tend à moi par le poids et par Ie désir
« Tout ce qu'il y a de poids . en lui tacitement
est a moa comme un fruit qu'il n'y a plus qu'à re• cueillir. » . .
-

-

:

Dit stuk moest in zijn . geheel gegeven worden, in
•de volle diepte van zijn christelijk gevoel, in de onverbiddelijke strengheid van zijne bijbelsche strofen.
.Iets bijbelsch heeft Claudel bijna altijd ; zijne spreuken
vallen ook zoo kort, beslissend, • met den plecht van
't eeuwige. Maar hoe bloedt het hart ! hoe menschelijk
jammert de smart ! . • • .
En tegelijk met die Kruispoëzie, sla ik een ander
boek open. Een Christus siert de titelplaat : de jammerlijke Christus van Velazquez. Dat is wezenlijk Claudel's
bèschrijving : het hoofd schuilt onder een regen van
. haar et bloed ; een bles is aan de doornenkroon ont. snapt -en hangt over het rechter oog. Definitief is hier
ook het hoofd over de borst gebogen; in het zich laten
.gaan van de dood. 0 God van- liefde !
-

.

-

-
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Dit boek is El Christo de • Velazquez, van Miquel
de Unamuno. Eene bijna even oorspronkelijke figuur als
Paul Claudel, die professor aan de Universiteit van
Salamanca. Dichter en geleerde, algemeen ontwikkelde
geest, ruwe inborst, niet zeer kerkelijk geneigd, maar
hartstochtelijk naar 't . godsdienstige hunkerend. Zou
hij anders een heel boek gedichten wij-den aan dit
beeld van Velazquez : den jammerlijken Christus op. het
Kruis ? •
Want het werk is .niets anders. - En dat de' gedichten niet moeten wijken, zelfs voor die van Claudel, daar
zou ik een proefke willen van geven. Nevens de lamme
vertaling het oorspronkelijke : . .
-

Joan. XIV, 19. « No me verà dentro de poco el mundo,
mas si vosostros me veréis, pues vivo
y viviréis »
dijiste .; y ve : te prenden
los ojos de la fe en lo ma's recondito
del alma, y por virtud del arte en forma
te , . creamos visible. Vara màgica .
nos fué el pincel de Don Diego Rodriguez
de Silva Velazquez. Por ella en carne
te vemos hoy.. Eres el Hombre eterno
que nos hace hombres nuevos. Es tu muerte
Joan. XVI, 7. parto. Vo-laste al cielo a que viniera
.
consolador, a nos el Santo Espiritu,
animo de tu grey que obra en el acte
y tu vision nos traj o: Aqui- encarnada
en este verbo , silencioso y blanco .
que habla con lineas y' colores, dice .
su fé mi pueblo tragico. Es el auto
sacramental supremo, el que nos pone
soobra la muerte blen de cara a Dios.
--

-= « Bien . de -cara a Dios.'
Bijna de zelfde
gedachte als Claudel's : « Trois ` heures nous avons vu
la face du Très-Haut ».
.
En nu de vertaalpoging :
ban. XIV, 19. « De wereld zal mij binnen kort
.
niet meer zien, maar gijlie zult mij zien, want
[ik 'leef
er'. gij zult .leven ». hebt gij gezegd ; en" zie
[dé oogen
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van. 't geloof vatten u in 't meest verscholen
van de ziel, en door de kracht der kunst
scheppen wij u in zichtbaren vorm. Een toover-[roede
was ons 't penseel van Don Diego Rodriguez
de Silva Velazquez. Door dit penseel. zien wij u:
heden in het vleesch. Gij zijt de eeuwige Mensch.
die ons nieuwe. menschen maakt. Uw dood
Joan. XVI, 7. is geboorte. Gij vloogt ten hemel waaruit zat
trooster, tot ons de Heilige Geest, [komen,.
ziel uwer kudde, die werkt in de kunst
en ons uw vizioen schenkt. Aldus geïncarneerd
in dat woord, zwijgend en blank,
dat spreekt met lijnen 'en kleuren,
zegt zijn geloof mijn tragisch volk. 't Is het
opperste auto sacramental, dat ons .
over de dood aanschijn aan . aanschijn stelt met
[God.
Niet minder statig en bijbelsch dan Claudel's taal
die Spaansche taal, waarvan Keizér Karel getuigde dat
zij de echte was om tot God te spreken. Een « tragisch
volk » inderdaad, dat Spaansche volk, dat eeuwen lang;
den vloed der Saracenen tegenhield, dat nog zoo diep
in de , ziel het christelijke merk draagt, bron van 'den
geweldigsten zielestrijd.
Het tragische van 't menschelijk lot, dat raadsei:
plaagt gedurig den geest van Don Miguel de Unamuno :
een lijvig boek in proza heeft hij aan dat onderwerp.
gewijd. Maar niets anders onderzoekt hij in de wonderschoone verzen waarvan ik enkel het begin mededeelde.
Om nog een gedacht te geven van de zinsdiepte :
Zijt gij zelfs, dood, aan 't denken, Christus mijn? .
Waarom valt die sluier van. gesloten nacht,
van uw weelderig zwart Nazareners' haar
over uw voorhoofd ?
Zoekt gij binnen in U, waar het rijk
Gods is ; binnen in U, waar daghet
de eeuwige zon der levende zielen ?
Blank is uw lichaam als de spiegel
van den vader des lichts, der levenbrengende zon;
blank is uw lichaam, als de dwalende maan
die ' dood' aan 't « dtaaien is rond haar moeder
onze vermoeide dwalende aarde;
,

.
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blank is uw lichaam als de hostie
des hemels van de opperste macht,
van dezen hemel even zwart als de sluier
van uw weelderig zwart Nazareners' haar...
Maar niet altijd tragisch-treurig is deze poëzie :
Rosa.
Como ..la rosa del zarzal bravio...

Zooals de roos van het wreede braambosch
met vijf witte petalen, uw • lichaam,
bloem van de Schepping ; bloedende kelk
uw verscheurd hart waaruit gij * zijplen laat
't zuur-zoete van het room des lévens.
Zooals de roos van 't wreede braambosch
en braam is uw kruis, doornenbed
blank en niet vijf petalen uw lichaam ; .
zooals de roos van de braam die brandt
op den berg Gods zonder op te branden,
vlammentoorts midden in de braam
der witte vlam van de eeuwige liefde...
Beelden heeft de Spaansche . dichter genoeg de
rijke beelden . der liefdetaal
en in die beeldenweelde
worden wij herinnerd aan een anderen dichter, ook bijbelsch, ook tragisch-christelijk : onzen Vondel
De schoonste roodti rozen groeien
Op geenen Oriekschen berg, o. neen;
Maar op den Kruisberg hard van -steen,
Daar Jezus' hoofdkwetsuren vloeien.
Van _ heilig, van . onnoozel . bloed,
Geronnen tot een rozenhoed. ..
Niet voor den franschen ' ziener, niet voor den
Spaanschen . zoeker, moet hij, ..de . zegevierende
Neder
e-v
landsche bekeejde, onderdoen.

9 Juli 1922..

M: E. BELPAIRE.

OVER PRIESTER-DICHTERS (1)

Eene origineele gedachte, eene gelukkige gedachte mag het
heeten onze dichtende priesters te zamen in één bundel te.:
hebben gebracht. Zouden zij niet het! ' puik der schoonheid--.
bezingers moeten heeten, wier hart zuiver werd bewaard en
tot spiegel mag dienen om de Opperste Waarheid en Schoonheid'
te weerkaatsen ? Op het -stuk van mystiek is "er al niet naar veel hoogers te wijzen dan naar Gezelle's zoet-gevooisde poëzie.
Nu Gezelle zelf mocht in onderhavig werk niet verschijnen,
daar het gewijd wordt enkel aan levende schrijvers. Toch is.
zijn naam er niet afwezig, en voorzeker niet zijn geest. Zijn
naam — immers op. neef Caesar ging de adem over van den
grooten oom, alhoewel ik voor mij dien bij voorkeur in de
prozawerken van den jongen priester geniet ; als daar is dat
heerlijke « Dood van Ieperen ! » En wat den geest betreft, kan
Aloïs Walgrave niet als een soort poëtischen zoon van den
g rooten Westvlaamséhen
geboekt worden,
h i j die met
g
g • dichter
.^
1
echt kinderlijke piëteit de minste aanduiding, 'het geringste
woord, den meest verholen zin van , Gezelle opspeurt en
verklaart ? ..
Maar niet op die beide namen opent het boek. Wel op>
dief van den veteraan; den Nestor in Gezelle-bewondering, in:
Gezelle-vereering : 'Hugo Verriest. Met zijn prachtig stuk over
-de Zee vangt het werk aan en lokt dus onmiddellijk.

-

-

-

-

-

En eens toch was het anders, als de vaatren,
De groote . wateren der zee door spoelden...
Hoe wijdsch-grootsch rollen, als baren, die verzen
Hugo Verriest heeft weinig dichtstukken gegeven. Al zoo-.

veel proza ook niet. Eerder keurig dan. machtig is hij. Doch.
wat uit zijne hand komt is ook van 't hoogste allooi. En zoo
zijn . « De Zee>,», en « Avondstilte» van 't heerlijkste dat de:
Vlaamsche poëzie ons biedt. . . .
Joris Eeckhout heeft in zijne verzameling de chronologische•
orde gevolgd. Misschien was dat het . doelmatigste. Maar ik
moet bekennen dat ik liefst die priesterdichters groepeer vol-gens de streek. En zooals de tijdschikking meebracht dat Westvlaanderen vooraankwam, vind- ik dat - dit juist gepast was.
— Is Westvlaanderen niet het hart van 't Vlaamsche land ?
Nevens Hugo Verriest komen dan te staan om bijde grootste te blijven — Delfien Van ' Haute en« Cyriel Verschaeve, allebei van Ardoye, maar zoo verschillend ! Van Haute.is de echte Westvlaamsche dichter in den trant, in de taal van
Gezelle. Mag Verschaeve heel en al in de Westvlaamschg. school"
thuis gebracht worden ? Wat zijn inborst, zijn gemoed aangaat,
misschien wel, maar zijne litteratuur !naakt hem toch meertot wereldburger. De geslotenheid van het Westvlaamsche ge.

,

.

(1 Onze priester-dichters, verzameld..; door Joris Eeckhout..
Uitgave van « Het Vlaamsche Land ...
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moed heeft hij wel, maar niet de beperktheid van geestesgezichteinder ; en dat • geeft aan zijne poëzie — ook aan zijne
taal ? — een heel anderen stempel.
Tusschen Westvlaanderen en Limburg loopen geestelijke
verbindingsdraden, zeggen de Limburgers graag. Dat is zoo
ook, en moet ik bekennen dat na de Westvlamingen- de Limburgers mij nauwst aan 't hart liggen 7 Al ware 't maar. ter
wille van mijn vriend Cuppens. Maar hier mag geen .partijdig.heid spreken. Dat hoeft ook niet om geérne zijn « Violetten »,
zijn « Weg door de heide » stil. voor zich zelve te neuriën, te
genieten. Om spijt te voelen dat zijn ongeneesbare... vadsig
heid (!) ons van zoo menige perel berooft. — Van het Limburgsche driemanschap is, ongelukkig, Lenaerts door de dood
weggevallen. Maar pastoor Aerts, al dicht hij niet, vult de
gaping in wanneer hij geestdriftig de ronde doet met zijn
Van-Eyck-betoog. — En Hilarion Thans ? Dé fijne dichter, heel
en al in Limburgschen trant. De diep-gaande mystieker, de
vrome monnik en echte Franciscuszoon. Men leze enkel zijn
« Verplegersgebed ». Geen dichterlijke bespiegeling was dat,
maar werkende daad, in de vernederingen van Cabour. Maar
was het lichaam uitgeput, de ziel sprong veerkrachtig op en
gaf die zoete « Maria-gedichten », die wij proeven en smaken
die een dropje poëzie kwamen
mochten in ons « Panne
mengen bij de wrangheid van het oorlogsgedoe...
Heb ik voor Brabanders en Antwerpenaars niets over?
En waar zou Jan Hammenecker dan blijven met zijn zeediepen
blik, met den zienersblik in de diepten van mystiek en Gods
heiligheid ? En Reypens ? En - Fleerackers ? En De Voght ?
En de verzamelaar zelf van dezen bundel die op zoo origineele
wijze den bloei van poëzie en leven laat . opduiken die in
stille priesterharten schuilt ?
.

-villa,

M. E. BELPAIRE.
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OP WARANDE-WANDEL
Over 't algemeen handelen de Noord-Nederlanders voorzichtig als ze Jan van Ruysbroek aan de Vlamingen laten,
niet enkel ter viering maar ook ter studie. Daar komt nu de
anders zoo verdienstelijke reeks « Uren van Wijsheid en Schoonheid », waarover we in deze kroniek destijds met waardeering hebben gesproken -- aandragen met een bundeltje
Ruysbroek.
Een keur van stukken uit zijn werken, vertaald en van
een inleiding en aanteekeningen voorzien door Jeanne Veen.
Deze juffrouw is een pantheiste, die beweert, op een eenzame wandeling in de Limbtirgsche heide te zijn doorgedrongen
tot het wezen van Ruysbroek. — Pater Van Mierlo Jr. heeft
haar in de Studiën duidelijk gemaakt dat dat zoo maar niet
gaat. Met kuieren komt men er niet ; men moet iklimmen den
]arden steilen weg -op. Zoo _Juffrouw Jeanne Veen nog . jong
is kan ze 't nog eens probeeren, heelemaal herdoens.
Intusschen gaat de Fransche Ruysbroekvertaling der Benedictijnen de St. Paul de Witques haar kalmen, ernstigen
gang. En uitbundige lof vergezelt haar van allerwege. Ik heb"
enkel een twintigtal bladzijden gelezen. Het is ongetwijfeld sterk
werk ; maar het blijft vertaling. En alwie Nederlandsch kent
.moet vooreerst naar de wetenschappelijke Leuvensche uitgave.
Indien die wakkeren daar, om nog gauwer te gaan, eens wat
fondsen in den schoot vielen !
-

,

•

Over de bronnen van « Esmoreit'» geeft R. Prietsch in
Neophil. (I, 7e jg. 1921) zijn zienswijze : tal van Fransche
versvertellingen uit de 13e en 14e eeuw,. maar vooral het ridderverhaal van Jan uut den Vergiere, een Nederlandsche schepping
die or^s enkel behouden bleef in een Middelhoogduitsche bear-

beiding en in een . Nederlandsch Volksboek : Joncker Jan uut
den Vergiere, t' Amstelredam by my Harman Janszoon Muller,
figuersnyder wonende inde Warmoestraet inden vergulden Passer, (1590), de geschiedenis van een vondeling, onwettigen zoon
van graaf Ruprecht van Artois en de zuster van . den koning
van Frankrijk.
« Hendrik van Saltrey, de schrijver van de legende « Het
Vagevuur van ' Sint Patricius », heeft zich in den laatsten tijd
-evenmin als vroeger over belangstelling te beklagen», zoo begint
Dr Endepols een opstel over 't rnerkwaardige werk. (Neoph. II,.
-

-

7e jg. 1922.) Bedoeld wordt natuurlijk : over gebrek aan belangstelling. Want nu komt alweer een studie van een Zweedsche
geleerde, Marianne Mörner, met een uitgave . van een nieuwe
versie der legende naar een handschrift uit de Bibliothéque
nationale. « Door deze uitgave hebben wé nu vier uitgaven van
Fransche versies, waardoor we weer iets nader komen bij het
doel : de verhouding vast te stellen ' tusschen het Latijnsche
origineel en de Franse redakties, inzonderheid de redaktie van
Marie de France. »
Ook < Tondelus Vizioen » heeft zijn goede gelegenheid te
baat genomen om door. de zorgen van Prof. Verdeyen en . ritgever Wolters in schooluitgave te verschijnen. De Dante-viering
verzekert aan .die beide legenden, die deCommedia eenigermate
hebben beinvloed, verhoogde belangstelling.

OP WARANDE-WANDEL 1007
Dr G. A. Brands kwam te voorschijn met een Leidsch
proefschrift over « Tspel van de Christenkercke », (Utrecht,
A. Oosthoek), een antikettersch tooneelstuk, omstreeks 1540
opgeteekend door boekbinder-rederijker Reinier Pauwelsz, uit
Utrecht, maar waarschijnlijk afkomstig uit St. Omer in' FranschVlaanderen. Denkelijk heeft Pauwelsz dit stuk geschreven « teneinde zijn trouw aan de katholieke leer te .bewijzen, -toen hij,
verdacht van ketterij., met het gerecht had kennis gemaakt. »
,

Bij gelegenheid van de 400ste verjaring van L. Guicciardini's
geboortedag hield Dr M. Sabbe in de Kon. Vl. Academie een
:lezing (Verslagen en Mededeelingen, Aug. 1921), over < dien
Italiaan, die twee eeuwen later dan Dante, wel . zeker naar
Vlaanderen kwam en die er leefde te midden van de woelige,
tragische gebeurtenissen der 16ee eeuw ; voor onze natuur, onze
steden, onze kunst, onze gewoonten en onzen eigen aard in
bewondering opging, en er een boek aan wijdde, dat eeuwen
.lang het boek over onze gewesten is gebleven. »
Dr Maur. Sabbe, een zeer vlijtig Academie-lid, heeft het
daar ook in de jongste maanden herhaaldelijk gehad over
Vondel's omgeving : « Vondel, Balthazar Moretus II, Leonardus
.Marius en Hendrik Barentsen ». Daaruit leeren we o. a. dat
Leonardus . Marius met de Moretussen verwant was, en *dat
Vondel en Balthasar Moretus II « voor elkander geen vreemden
waren ». Ook werd door hem de vraag onderzocht of « Vondel
Zuid-Nederland zou hebben bezocht ? » Het antwoord luidt
.bevestigend.
-

-

Over Spinoza en Vondel schrijft Ph. • de Valk, 0. P. (De
_Beiaard, Dec.) In de eerste vier boeken van zijn Bespiegelingen.
heeft Vondel een kritiek gegeven hebben op het Spinozisme
P. de Valk acht Vondel bedoeld waar Spinoza in 1663 - verklaart
onverschillig te zijn voor de « meditationes poetarum ».
Is Vondel's « Hollandsche Transformatie » of « Op de
Waegschael van Holland » een heldendicht ?- (J. .Witlox), Tijdschrift 'voor Taal en Letteren, Nov.). Witlox - meent van wel:
In Vondel en Thomas tracht B. A. Schipper, 0. P. na te
gaan in hoever Vondel voor zijn a Bespiegelingen » de werken
.van Thomas gebruikte. In de eerste 350 verzen vertaalt hij
bijna letterlijk de argumenten uit Thomas' , « Summa contra
-Centiles ». Ook voor het tweede boek van Vondel's « Bespiegelingen » is er onwederlegbare overeenkomst.
-

Destijds promoveerde Dr H. Van Loon op «'Nederlandsche
"Vertalingen naar Molière in de . 17e eeuw » (1911) ., Ik wou dat
dit boek bij Molière's eeuwfeest eindelijk vanwege Nederlandsch
.lezenden de belangstelling kreeg, die het . ruimschoots verdient.
Over ' Molière te onzent - in de 18e eeuw zou nog meer te
vertellen zijn. .
En over Molière in de 19e eeuw kan men heel wat leeren
.uit een artikel in ' Den gulden Winckel », Jan. 1922 ; . maar nog
meer en • beter kan men zijn voordeel = doen met hetgeen de
'Tooneelgids (Orgaan der Algémeéne Tooneelboekerij, Brussel),
af en toe over Molière heeft gegeven, nu- laatst nog het artikel
van A. Props.
-
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. -Op het werk van Gustave Cohen « Ecrivains francais ent
Hollande dans la première moitié du 17e siècle » (1920), dat-.
we destijds hebben vermeld . met den lof dien 't zoo ruim-schoots verdient, is nu gevolgd « La Tragédie francaise et.
le Théátre Hollandais au 17è siècle », helaas veel minder ernstig.
't Is' de « these pour le doctorat d'Université présenté à la
faculté des Lettres de 1'Université de Paris », Amsterdam, 1921,
door J. Bauwens, professeur de Langue et de Littérature fran-.
caises à Schiedam. »
We hebben hier te doen met het le deel : « L'influence de
Corneille ». Er is hier wetenschap genoeg, maar daarnaast, wat
Sen boel van slordigheden, zoo naar vorm als naar inhoud, en
ie de
bij
schrijver
aandachtig
J ^doordenken en nalezen zelf had '
kunnen verhelpen.
Willem Ogier's « Gulzigheyt » -is de blijde intrede der
zeven Sinjoren in de wereld der letterkundige wetenschap. Als
men bedenkt dat Ogier dit werk klaarspeelde op zijn 17e jaar
staat men wel wat verbluft om zooveel gaven, en vooral olm
zooveel wijsheid van uit den zelfkant der maatschappij. Erg
blijspelachtig zijn we niet aangelegd ; maar komt er eens
iemand van 't ras te voorschijn, dan vraagt, hij verbazend gauw
het woord : ginder Breero, hier Ogier. Nu, een Breero is Ogier
allerminst. — Bij den tekst is een lange en goed bewerkte inleiding van den uitgever, Dr Willem Van Eeghem, die ook in
den tekst, maar minder in de nota's achteraan, verzorgd werk
heeft geleverd.
..

-

,

Pastor de Harduyn, beweert O.' Dambre (Vlaamsche Arbeid,
Maart 1.922) is de zuiverste Nederlandsche Renaissancist,
en tevens de grootste Zuid-Nederlandsche dichter uit de eerste.helft der 1-7e eeuw. Boven dit betrekkelijk gunstig oordeel rijst:
dan ook nog dit volstrektere dat onze Vlaamsche pastoor een
echt groot, Vondeliaansch dichter is, zoo 'in de liefdeliederen
van zijn jeugd als in de vrome gedichten van zijn later leven...
Prof. J. V. Antal schrijft in .N. Rt.. Ct. (22 April '22) over
studenten uit het 17e en 18e-eeuwsche Zevenbergen aan Neder- landsche hoogescholen. Wat er van zij, ze zorgden het er voor dat het in 't Nederland van de 18e eeuw wat minder saai toeging.
.. Te zweren op Klikspaan's « Studententypen » om de geschiedenis te schrijven van de Leidsche Universiteit op de straat
en in de kroeg gaat niet aan. Dat leert ons niet enkel
Ver Huel, die Klikspaan illustreerde en die telkens komt aandragen met de verzekering dat enkel een minimum exemplaren
zulke typen zijn. Dat leert ons ook Ger. Brom in zijn Gids-opstel
.(April, 1922) : « Het Geslacht van Klikspaan » ; eigenlijk zoowát
een preek om ons aan 't verstand te brengen dat de Hollandsche
student nooit zoo erg was -of deed, en dat ze 't 'er moeten
op aanleggen, die brave studenten, om .. in de toekomst nog
minder studentikoos dan in 't verleden te zijn.
,

De groote Multatuli-biografie, door - J. De Gruyter, werd
hier bij haar verschijnen vermeld. De sporen van haast, die
toen reeds aan -dit gelegenheidswerk te merken vielen, komenallengskens duidelijker te voorschijn, te meer daar -nu in « Groot S
Nederland » sinds twee jaar J. Saks bezig is aan een groot
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Multatuli-leven, dat veel kans heeft om liet definitieve te worden.
Uit de vergetelheid -- ook al een- onverdiende — wordt
J. J. L. ten Kate opgeroepen, althans voor de scholen, met een
boekje « Keurgedichten .>, verzameld en ingeleid . door C. V.
Van Noppen.
. Dr Abraham Kuyper wordt behandeld uit een zuiver letter"kundig oogpunt door H. Padberg in de « Studiën » (Mrt, 1922),
en . komt er als stylist mooi tot zijn recht.
Jos. AlberdingkThi jm en Lod. Van Deyssel worden nog
-eens saamgebracht door Ger. Brom in De Beiaard (De.c 1921).
De vader is nog steeds jong en frisch, terwijl de zoon oud
-en verlept moet heeten. Dit komt omdat Thijm steeds was ongerept-rein, kinderlijk-gaaf, en Van Deyssel daarentegen vroeg
. rijp, zich vrij-uitlevend en aldus gauw afgeleefd. Dat rent zoo
. maar op Van Deyssel af, te midden van al de complimenten, die
hij tegenwoordig ontvangt : een samenvattende studie door
. Benno J. Stokvis, en een 2de uitgave van de 'schets in « Mannen
van beteekenis » door Mr. P. H. Ritter.
-

Den door zoovelen betreurden hoogleeraar Pater J. V. De
. Groot, wordt . door Dr Jiil. De Boer (De Gids, Mei 1922) een
rechtschapen hulde gebracht, vooral aan den schrijver der beide
"boeken over Denkers. « Hij zag « Ziel en Leven », zooals
deze zich voordoen in de moderne wetenschap, ontdaan van
veel tijdelijk wanbegrip, verheerlijkt in het koesterende geestes..licht van den Doctor Angelicus. Hij heeft de gouden draden
der nieuwe biologische en psychologische wetenschap blootgelegd en ze niet de wetenschap der eeuwen vergeleken ; tevens
:het geestelijk weefsel van Aristotelisch-Thomistische ideëen voor
moderner tijd uitgewerkt op een eeuwenouden stramien... Gedachtig aan de groote beginselen van Aristoteles en Thomas
drong De Groot diep door in de nieuwste biologie en psycho:logie, met zijn onbekrompen en zuiveren geest, ontvankelijk
voor nieuwe feiten en waarheden.. Hij kon dit zonder bezwaar,
omdat hij in overeenstemming' met zijn groote voorgangers in
het « redelijke » het beginsel erkende van alle levensuitingen,
terwijl men ook in den nieuwsten tijd meer en meer. den
..logischen zin leerde erkennen zoowel in het vegetatieve als
in het sensitieve, waarbij de mechanische en chemische pro.-cessen beter tot hun beperkte beteekenis worden teruggebracht.»
De kennis van Ary Prins' werk wordt plezierig aangevuld met betere kennis van Prins' leven door L. Van Deyssel
(De Gids, Juni, 1922). ,
Prins was een vriend van Leon Bloy, die, met een Deensche
vrouw gehuwd, op zijn. doorreis naar Denemarken steeds Prins
te Hamburg bezocht. Hij was een groot vriend van Joris Karl
Huysmans, die immers . ook Sainte Leduine de Schiedam behandelde, wien Prins bij zekere aangelegenheden in Holland,
Huysmans' oorspronkelijk vaderland, in 't bizonder behulpzaam
.was geweest, en die aan Prins, uit erkentelijkheid daarvoor,
..een stel prenten van Odilon Redon heeft geschonken, in eerste
:staten, en fraai geëncadreerd, die te Hamburg aan de wanden
van Prins' studeerkamer waren bevestigd. Want Prins, in het
-latere leven opvolger van zijn vader als directeur der Stearine.kaarsenfabriek « Apollo » te Schiedam, - . heeft van 1885 tot
.

-
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1905 Hamburg bewoond. Daar.vooral heb ik hem goed gekend....
Hij was er heen gegaan als agent der kaarsenfabriek, waarvan
zijn vader Directeur was. Te Hamburg heeft hij — in onderscheiding van Potgieter, die wel een goed, maar . niet eerr
buitengewoon koop- en Beursman was, een ware genialiteit in
het koopmanschappelijke aan den dag gelegd. Van de kleine•
bizondere agentuur heeft hij een groot algemeen commjssieen exporthuis gemaakt. Hij ging aan en voltrok associaties
roet Duitschers. Toen hij uit Hamburg vertrok, kon zijn magnifieke positie te Hamburg ingenomen worden door zijn broer
Willem, den oud-officier, terwijl een oudere broer de vertegenwoordiging der zaak te Teheran vestigde.
Dat leven van Prins te Hamburg, waar hij ook dagelijks•
de kunst beoefende, heb ik bijgewoond. ' .
Des morgens altijd, precies op de minuut, het huis verlaten.
Voor de Beurs geluncht in het centrum der stad. Eerst 's avonds,
ten zes uur, half zeven, weer thuis. Aan de Beurs gezien en
gaarne gemoogd. Des ochtends, wat bleek, steeds met spoed'
en met de stiptheid van het plichtbesef, nimmer te laat, . de
straat op, de stad in, naar het zakenleven. D-en geheelen ochtend plannen maken, delibereeren, confereeren, laten telephoneeren en telegrapheeren, vele zaken tegelijk behandelen, persoonlijk demarches doen. Aan de lunch en op de Beurs op-.
gewekt, spraakzaam, geestig : met vele anecdótes en pittoresque
opmerkingen, terwijl daar achter steeds de aandacht strak op
de zakelijkheden bleef gericht. De middag weder zooals de
ochtend. Elken middag uren lang op het kantoor. Dan naar huis,
per rijtuig, tram of trein. Prettig thuis dineeren, bij mijn
eerste verblijf met mij alleen, bij het tweede. met Willem Prinsen mij, bij de latere in het gezin en met de logés. Des avonds-.
.niet altijd, maar bijna altijd naar de studeerkamer, -- avondzittingen, in later tijd onderbroken door het thee-uur in defamilie, besteed aan -kunst en letterkunde.
Dan las hij mij wel -voor uit zijn geliefde auteurs, en
leerde mij zoo• o. a. Dostojewski kennen. Maar elken avond
onderhielden wij ons gedurende een uur of langer niet met
elkaar. Dan zat hij aan zijn schrijftafel en werkte. Hij had
prachtige midden-eeuwsche voorwerpen. Eenige stonden er • boven op zijn schrijfbureau. Hij had dan een geurige zwaresigaar ontstoken. De kamerruimte om het .bureau werd telkens.
in een wolk gehuld, en door die wolken ' heen betuurde hij"
de middeneeuwsche voorwerpen, en hielp. zoo zijn geest banen
tot de diepe verbeeldingswerkingen, waardoor hij de voorstellingen zag, die hij omzette in woordentaal.
Men weet hoe hij werkte, hoe - hij vijf, zes, acht maal`
dezelfde bladzijde, hetzelfde volzin-vak over maakte. Dan werd
er niet gesproken.
Naast het koopmanswerk en het kunstwerk, hield hij zich
ook bezig met sport. Niet een mededoend . aandeel daarin- nemend, maar als belangstellend toeschouwer, en... tijdopnemer.
Hij was destijds in Duitschland bekend als: een der beste tijdopnemers bij wielerwedstrijden. Zijn portret prijkte in de sport-bladen... .
Behalve voor al het genoemde interesseerde Prins zich
. ook voor de schilderkunst. Hij was een vriend van Toorop..
jongere schilders hielp hij voort. De oud-Hollandsche schil--

,
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derijen, die hij te Hamburg kocht, pasten - voortreffelijk in zijn
groot oud-Hollandsch huis te Schiedam. In het museum van
Hamburg, ging zijn voorkeur naar den gekruister Christus van
Mathias Grünewald — in verband met zijn vereering voor
het Middeneeuwsch Christendom. »
-

-

Met Dr K. Kuiper, hoogleeraar te Amsterdam, verdween
een der meest sympathieke en fijnst beschaafde Nederlanders
van dezen tijd. Hij stierf 6 Febr., na 23 jaar professoraat.
Hij was een der beste leerkrachten in de Nederlandsche
filologie, en een der drie of vier beste Nederlandsche schrijvers
in zijn vak. Wat een weelde van fijnen smaak en populariseerende wetenschap in zijn « Grieksche Landschappen », zijn
« Atheensch Jongensleven », zijn « Atheensche Vrouw », zijn
« Vier voordrachten over Plato », zijn « Helleensche Kultuur »,
zijn « Ontwikkelingsgang der Grieksche Letterkunde » dat verleden jaar verscheen en in dit tijdschrift met hoogen lof werd
besproken.
Ook -de Belgische Universiteitswereld leed een - gevoelig
,verlies door den dood van Paul Hamelius, den Luikschen hoogleeraar. Veel belangstelling wekte destijds zijn « Histoire politique et litteraire du Mouvemént flamand », dat steeds zijn
wetenschappelijke waarde behoudt, en zijn verleden jaar verschenen « Introduction à la littérature francaise et flamande
de Belgique ».
De jongste driejaarlijksche prijs voor Nederlandsche Letterkunde werd van wege de Kon. Vlaamsche Academie geschonken
aan Felix Timmermans om « Juffrouw Symforosa, begijntje »
en om « Het Kindeken Jezus in Vlaanderen ».
Streuvels kreeg bij zijn .50sten verjaardag een overstelpende
hulde vanwege « Vlaamsche • Arbeid ». Naast veel onnoozele
complimentjes treffen we daarin ook bijdragen aan die den
,

literairen geschiedschrijver niet mogen ontsnappen.

Over Dadaïsme,, schrijft Frans Coenen in Groot Nederland
(Nov. 1921). Hij neemt de gelegenheid te baat van 't verschijnen van P. Van Ostayen's : « Bezette Stad » om zijn
denkbeelden te uiten. 1 tij vergelijkt met het impressionisme van
Van Deyssel, Gorter, Ary Prins. Maar vindt veel meer in zijn
Tachtigers dan in die « zotte melancholie ».
De « Nieuwe Stroomingen in onze Zuid-Nederlandsche Letterkunde » worden nagegaan met een helder gidsenoog door
Karel Elebaers (Onze Jeugd, April, 1922). Ook hij wijdt zijn
aandacht aan Paul van Ostayen, maar • meer nog aan het expressionisme van Wies Moens en Karel van den Oever.
Het jonge- weekblad « Het Vlaamsche Land », dat voor
Vlaanderen wenscht te zijn wat « De nieuwe Eeuw » is voor
het katholieke Nederland, komt er sinds Mei 1.1. bepaald flinker
voor. Er zijn zelfs bijdragen als die van Th. Vander Schelden,
die wellicht baanbrekend kunnen worden. Aan alle medewerkers
wenschen we zooveel gedachte-stevigheid als die Vander Schelden blijkt te bezitten, en dan tevens aan 't blad een samenslaan
met zijn ouderen geïllustreerden collega « Ons Volk Ontwaakt ».
Ze richten zich immers tot ongeveer hetzelfde publiek, en- ze
-

-
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konden een mooi voorbeeld van samenwerking stellen . te midden
van de huidige krachten-versnippering, die meer dan ooit de
Vlaamsche ziekte mag heeten.
Het is verrassend welk een belangstelling 'voor de Nederlandsche letterkunde zich thans ovér Europa openbaart.
Oroote bladen en tijdschriften vragen .uit onze pennen bijzonderheden over ons geestelijk leven. Tweemaal reeds . gaf
de < Revue de Genève » een kroniek van . Herman Robbers. De
eerste, die van Maart '21, werd dadelijk- vertaald in de Milaneesche Convegno. De Times ook verzocht hem hetzelfde voor
Engelsche lezers te doen. Henri van Bomven is bezig in Le
Monde Nouveau. En Dirk Coster met zijn opstel in den bundel
over « De Nieuwe Geest » trok ook bijzonder de aandacht.
. Onze meest bekende hedendaagsche schrijvers worden vertaald in het Engelsch en het Duitsch.
Dr Giacomo Prampolini zegt in Nr 1 van < Lo Spettatore. »
de Nederlandsche poëzie sedert '30 is een van de
mooisteysopenbaringen van het Europeesche geestesleven. Hij
geeft met kennersblik een overzicht van de heele evolutie van
Kloos af tot Aart v. d. Leeuw.
Te Londen werd een Ariglo-Batavian , Society opgericht.
Doel : The promotion of Bood fellowship . between the English
and Dutch races. — Totnogtoe kwam het tot een reeks van
zes lezingen in het University College voor de « Teachers of
twe Comity Council ». De vierde lezing ging over Dutch. Literature of tó-day. J. P.
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MAURICE PALEOLOGUE : La Russie des Tsars pendant la Grande Guerre.
P1onk-Nourrit, Paris.
15 frs.
Maurice Paléologue was gezant van Frankrijk aan het
. Russisch Hof, toen de oorlog uitbrak, en bleef het tot de Revo.
_lutie, waarin hetKeizerrijk ten gronde ging. Hij heeft een dagboek gehouden van al hetgeen hij tijdens zijn gezantschap be.leefde. Dat dagboek gaf hij eerst uit in • de « Revue des deux
Mondes ». • Nu verschijnt het in een lijvig boekdeel, opgeluisterd
met portretten, reproducties van aquarellen, kaarten, zelfs met
een autograaf van den beruchten Raspoutine. -Het boek is
uiterst interessant, en zou in de handen moeten komen van al wie
belang stelt in de . lotgevallen van 't Russisch volk en van zijne
rampzalige vorsten. Bij den dag geschreven, zet het dagboek
van ,den Franschen gezant een na een al de gebeurtenissen
uiteen van den grooten oorlog, al de politieke verwikkelingen
en konkelarijen. En stilaan, naarmate de geestdrift der eerste
-dagen versomberd wordt door de eerste nederlagen, voelt men
de gruwelijke tragedie aandreigen, onverbiddelijk • als het
noodlot. Tegelijker tijd met den oorlog die het zuiverste
Russisch bloed met stroomen deed vloeien, ontwikkelde zich
het groot innerlijk drama van het wankelende keizerrijk : de
:.strijd om de onbeperkte macht, van 't tsarisme vooreerst, tegen
-de Dounia, vertolkster van 't volk, weldra tegen de Revolutie.
Meesterlijk wordt ons die strijd geteekend, van de vertegenwoordigers des volks die 't land in moderner wegen willen
sturen, en hervormingen afsmeekten, om de revolutie te vaórko.men, en anderzijds de voorstanders van 't oud systeem die den
tsar voor alle hervormingen afschrikten, zijne beste ingevingen,
. zijne edelste gebaren verlamden, en . blind bleven voor het dreigend onheil, dat het land in de diepste ellende ging storten.
Beter geplaatst dan wie ook, was de gezant om toestanden
en personen te keuren en te oordeelen : Ook rijst de figuur van
Nicolaas II met wonderbaar levendige waarheid uit die blad.zijden.. Voorbeeldig echtgenoot en vader, gewetensvolle vorst,
vol plichtbesef, trouw tot het einde aan 't woord dat hij aan
de Bondgenooten had gegeven, maar overtuigd dat hij aan
. -schrikwekkende beproevingen zou worden blootgesteld, en nooit
in geene enkele onderneming zou lukken. Met Job zegde hij van
. zich zelf : « A peine concois-je une crainte qu'elle se réalise,
-et tous les malheurs que je redoute fondent - sur moi ! » Daarbij
diep geloovig en vol mystieke gelatenheid. « N'oubliez pas »,
zei van hem minister Sazonow aan den Franschen gezant, « que
le caractère essentiel de l'empereur est la résignation mystique.
Nevens hem, de Keizerin, zoo fel besproken, zoo hevig
gelasterd, die met hart en ziel aan Rusland gehecht en toegewijd was, en toch zulken noodlottigeninvloed over haren
éechtgenoot, en zoo over de toestanden uitoefende. Tragische
,
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figuur van gefolterde moederliefde, zag zij slechts heil en red--ding voor haar zoontje, slachtoffer • van eene ongeneesbarékwaal, in den ellendigen Raspoutine, dien zij als een heiligeaanzag. Geheimzinnig wezen, die moujik's zoon, die jaren - lang
eene soort betoovering over de Russische vorsten uitoefende,
door hen en menig ander als een profeet, een mirakeldoener
werd aanzien, en die zich tevens aan de ergste losbandigheid
overgaf.
Een na een dagen al de voornaamste figuren op, en niet
het minst waar en levend wordt het Russisch volk zelf ge- .
teekend, dat zoo oneindig ver van ons staat, zelfs in zijn godsdienstig gevoel : ... « Quand une áme russe demande secours .
à Dieu, ce qu'elle attend de lui, eest moins la force . de vouloir
et d'agir que la vertu de souffrir et de se résigner... » Vreemd
volk, veranderlijk,. ontgoochelend, zonder vasten grond, maar
toch bekoorlijk door zijne rijke gaven, door het diep mysticisme
dat hem eigen is. Menige bladzijde van Paléologue laat ons..
in 't karakter van dat volk lezen. Gelijk dat gebroken, tachtigjarig oudje, dat gansch alleen, te voet uit het verre Oural, in
bedevaart gekomen was naar Kiew... « Mais combien. as-tu mis .
de temps ? » — « Des mois ! ... Je ne sais.'plus. » — « Au moins,
tu avais des compagnons de route ? » • « Non, j'étais seule. »..
— « Seule ! » Je la regarde d'un air étonné. Elle reprend : « Oui,•
seule... avec mon dme... »
Zouden vele van onze hooggeciviliseerde, westersche vrou- wen dat woord gevonden hebben ? T. D.

-

;

-

C. G. KAAKEBEEN en J. LIGTHART : Rei~ de Vos,.
Nr 3 van « Van alle Tijden », 4de druk. Wolters,
Groningen-Den Haag, 1922. 147 blz. f. 1,40.•
-

Na dezen Oden druk is het niet. moeilijk meer te ivoorspellen
dat dit wel de Reinaert-uitgave is die het best onder ons volk
- de studeerenden en de lezenden, zal doordringen.
Ze is er ook heelemaal op berekend. Door wetenschappe- lijk, streng-philólogisch-zonder-meer is ze niet. En toch vervult
ze al de rechtmatige eischen van de wetenschap. De tekst is ,
die van Martin. De inleiding verwerkt al de uitkomsten van denieuwe onderzoekingen. Alles wat Prof: Muller, Leon. Willems,
Is. Teirlinck, A. Defresne in den jongsten tijd te vertellen
wisten werd door Kaakebeen nagegaan en voor zijn inleiding
te nutte gemaakt...
Zoo bevat dan die inleiding het noodige, en zelfs ook al
het wenschelijke, over handschriften en -uitgaven, omwerkingen
in proza en poëzie, den dichter of de dichters, en den tijd dervervaardiging, de ontleening, deer stof, -de . dichtsoort en hare
plaats in de letterkunde ; stijl en dichtvorm.
Het stuk van Ligthart vóór den tekst, het karakter van
Reinaert paedagogisch toelichtend, blijft ook zijn waarde behouden. Ook over de vertalende en verklarende rand-nota's.
kunnen we niets anders zeggen dan alle goeds.
Dank zij de zorgen van de firma Wolters is het ook onze
sierlijkste Reinaert. - . D. W.

-

-
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G. BOLKESTEIN,' M. A. P. C. POELHEKKE,' D~ J.
PRlNSEN : Nederlandsch Lees&oek, ten dienste van.
het voortgezet lager-, middelbaar- en gymnasiaal
onderwijs. lste deel, 3de druk. - Wolters, Gro-··
ningen-Den Haag,. 192? 320 bIz. ; fl. 2,90.
'Deze groote verzameling, die drie deelen beslaat, behoort
gewis tot het allermerkwaardigste wat we bezitten op dit ~
gebied.
,
Hier hebben we vooreerst in samenwerking drie vakmannen
die elk afzonderlijk leesboeken hebben gegeven, en die aI8...
aesthetici elk hun bizonder standpunt betrekken. Bolkestein im-·mers is de nuchter-zakelijke,' Poelhekke de sereen-platonische,
Prinsen de' joviaal-sensueele. De uitgever had den fijnen zin.
deze -drie, die elk hun man weten te staan, bijeen te brengen.
En het ging .. In een harmonie, die zelden zoo mooi is uit-,
gevallen. Het korte voorbericht is dan ook meer waard dan
een lang-gerekte programrede : «Bij de samenstelling der driedeelen van. het « Nederlandsch Leesboek s hebben wij geen andere bedoeling gehad dan het bijeenbrengen van leesstof in
zoodanige verscheidenheid en van zulk karakter dat de leeraar
de boeken niet aIleen voor zijn leesles kan gebruiken, maar'
ook als basis voor het taalonderwijs in den ruimst mogelijken
zin van het woord. De opgenomen stukken zijn, zooals terstond
in het oog valt, van den meest verschillenden oorsprongf zoodat
er eenigzins de veelzijdige uitingen der Nederlandsche taal uit
kunnen worden gekend.»
_
Bij de volgorde is enkel in 't oog gehouden de klimmende
moeilijkheid van' "de stukken: Met gewone verhalen wordt
mgezet, en aan 't slot voeren Vondel en Potgieter u mee op
hun hoogste beschouwingen.
.
Het leeuwenaandeel krijgt de huidige Nederlandsche literatuur, d. w. z, die van de 19° eeuw tot nu. Uit vroegere perioden
wordt -zoo af en toe iets gekozen ; ook uit de Vlaamsche en uit
de Zuid-Afrikaansche productie. Ook vertalingen, zelfs uit het
Russisch en uit het Finsch komen te pas. En" onze eigen schrijvers moeten daarom niet onder de tot het klassieke geadelden
behooren om hier opgenomen te worden .Hier krijgen b. v.
hun plaats Serrurier, Voorbeytel, Schull, Leo Faust, Kees Valkenstein, Hendrik von Essen, Corn. Noordwal, Robert Peereboom. Niet enkel wat in boekvorm verscheen, oak dagbladkost
\
wordt dignum intrare.
Wanneer zal het met onze pers zoo gelegen staan, dat de
e koningin s er zonder kleerscheuren afkomt?
J. P.

GILLES VAN HEES : Goede Bekeoden, liederen voor
school en gezin, gekozen en van cijferschrift voorzien. - Wolters, Groningen-Den Haag, 1922. fl. 1,40.
Wolters, die zooveel te leeren geeft, vergeet ook niet te
zingen te geven. Daar zijn immers onder zijn uitgaven de vier"
deeltjes Douwes: « Prettig zingen », daar ziin de « Lentezangen :.
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'door Gillis van Hees en J.-O. Van Herwaarden. Daar is nu
.ook, door dienzelfden Van Hees, Amsterdamsch onderwijzer, dit
.bundeltje, naast al die andere schoolbundeltjes van Wolters
alweer, verzameld door Weeren, of Wierts, of Worp, waarvan
de eene uitgave de andere voigt op den voet.
En wit u weten welke. die goede bekenden zijn? O. a.
,G. W. Lovendaal's «Ons Roeleke », muziek van G. C. Weeren,
.B. Van Meurs' «De Koekoek », muziek van G. C. Weeren, J. j. A.
·Goeverneur's «Van twee Haasjes »1 muziek van J.' Worp, Anna
.Sutorius' « In den Regen s, muziek van J. P. J. Wierts ; J. J. A~
'Goeverneur's «Marianne en haar Pop s, muziek van G. C.
Weeren ; O. 'AT. Lovendaal's « Ons Haantje », muziek van O. C.
Weeren ; Worp's « De witte Wereld» ; Worp's «Pe Herder s ;
Dr Heye's «Meiregen », muziek van G. C. Weeren; ]. ]. A.
'Goeverneurs' « De Sterren », rnuziek van G. C. Weeren ; Worp's
«Melkmeisjes»; Dr Heye's «Rechtop », muziek van Viotta :
Weeren's « In Moeders Arm» ; Dr He.ye's e Houw en Trouw s,
.muziek van N. H. Andriessen; Worp's «Muggendans»; Dr
J. P. Heye's «Vleuglen », muziek van Viotta; Jacoba Mossel's
«Oude [aar », enz., enz. Men ziet het, 't zijn oude bekenden
die steeds nieuw zijn, omdat hun' frischheid nooit verkleurt.
Wie die «goede bekenden» opneemt in 't gezin haalt voor
-de kleintjes en voor zichzelf veel vreugde binnen.
.
·D. W.

r»

P. C. I)E BROUWER; Prof. Dr F. MULLER en
Dr E. SLIJPER : Latijosche Leergaog, voor Gymnasia en Lycea. - Wolters, Groningen-Den Haag;
1922.
.
Het stel .is thans volledig, 5 deelen: Dr E. SHjper gaf de

,({ Buigingsleer»; Dr P. C. De Brouwer en Dr E. Slijper de
.« Oefeningen bij de Buigingsleer»; Prof. Dr F. Muller de
,« Syntaxis»; Dr P. C. De Brouwer en Dr E. SHjper de
« Oefeningen bij de Syntaxis'» in twee deelen ,: de Casusleer en
.de leer van het Verbum,
AIle vakmarinen zijn het over deze groote en grootsche
.praestatie nagenoeg eens. Veruit het beste wat we "bezitten.
.Maar ook de student moet meewillen. Want het geldt hier studie
en inspanning,
, .
..
Eenmaal was Nederland aan de spits van het humanisme.
Met werken als dit is het weer op weg daarheen. En ditmaal
sympathieker voor de Roomschen.. Als bekroning van 't gehee1
vinden we een fragment uit Isaias en het Dies Irae.

'.

P. G.

·W. "STRUIK en· W. J. JONGEJAN : Lectures choisies.
1re partie, ge" edition, 2e partie, 7e edition. Wolters, Groningen-Den Haag, 1922.
. Deze meest boeiende wellicht van' al 'de Fransche 'lees'boekjes ,iIi· Nederland verschenen .halen hun 'verdienste niet
.slechts uit de :groote' zorg waarmee .alles is gekozen en ver-
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klaard, maar wellicht vooral uit het goede inzicht in de ~lle.s
overheerschende eigenaardigheid van de nieuwere Fransche literatuur; n1. hare. geestigheid. Het tintelt en sprankelt ook in
deze boekjes en de verluchting doet mede haar best.

V. N.

H. G. DE MA'AR: English Passages for Translations,
for the use of higher forms in Schools and of
Students, selected by -. - Wolters, Groningen-.
Den Haag. 3 deeltjes, elk fl. 1,10.
, Men lette we]. dat deze verzameling niet zoozeer is bedoeld
als lees- dan weI als vertaalboek. En dan ook voor de klassen
die 't in 't Engelsch aI een inooi eindje ver hebben gebracht,
Het oog is gericht op het eindexamen van .de H. B. S.. met
5-jarigen cursus waar thans het opstel in 't Engelsch 'vervangep:
is door een schriftelijke vertaling uit het. Engelsch, De stukken:
zijn dus vooral gekozen als geschikte vertaaloefeningen ; maar'
er is voor gezorgd dat nagenoeg alles werd genomen uit eerste-·
klasse Engelsche schrijvers, «die .klassiek zijn geworden in
de geschiedenis van het Engelsch proza; en stukken, die de
beste gedachten bevatten, waarrnee de Angel-Saksers de we-·
reId verrijkt hebben. De docent zal dus bij het vertalen heel
wat gelegenheid hebben zijn leerlingen meer te geven dan enkel'
« woorden ». Zoo is het inderdaad.
H. D. W.

Dr

J.

GERZON : Schwere Worter. Eine Auswahl der
wichtigsten dem Hollander nicht ohne weiteres verstandlichen Deutschen Worter, -

J.

B. Wolters,

Groningen-Den Haag,. ~'922. - 46 bIz. ;

~I.-

0,75.

De heer 'Gerzon, eigenlijk een Duitscher, maar e'en Nederhinder naar de meerderheid zijner familie, naar zijn diploma,
en ook weI wat naar zijn hart, heeft het Nederlandsch onderwijs al heel wat aan zich verplicht ; meest alles kleine boekjes,
maar zoo methodisch en zoo praktisch als ze klein zijn: D~
.« Leitfaden », het e Hilfsbtichlein s, de e Hundert Ubungsaufgaben». Toen kwam hij ook met een lijviger boek :
« Deutsch-Hollandisch '>. Maar 't was alsof hij zelf daartegen
.bezwaren had, en alsof hij spijt voelde dat hij gebroken had.
.met zijn leuze: klein, maar fijn. Hij maakte dan ook zelf een
verkorting van zijn grooter werk, En dat is nu e SchwereWarter ». En als leesboekje en. als raadpleegboekje voortreftelijk, Wat er niet alles binnen die 48 blz, te vinden is ! 283 verschillende woorden en uitdrukkingen, "met telkens zooveel voor-·
beelden als 'er moeten zijn om de schakeering duidelijk te maken
of de beteekenis in 't geheugen te doen doordringen.
.
Wie weleens heeft gesputterd tegen dat moeilijk Duitsch,
of wie momentaan niet zoo heel zeker is van zijn stuk, zal hier
veel bate vinden, en een wegwijzertje dat hij niet graag missen
Zo~io Neem b. v.: sich empdren, emport, emporend. Als men
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Gerzon heeft ingezien, onthoudt . men 't verschil voorgoed. En
zoo is 't ook met schier al de andere nummers.
1' W.

'Wetenschappelijke Vlaamsche Congressen. 30 Juli tot
7 Oogst 1922, gehouden te Brugge.
Programma.
't Wordt met elk jaar indrukwekkender, deze revue der
wetenschappelijke Vlaamsche krachten. Nu hadden we te
Brugge gezamenlijk het 21 ste Congres voor Natuur-, Wis- en
Gleneeskunde, het ' 1Ode voor Rechtsgeleerdheid, iet 5de voor
Philologis' he Wetenschappen, het 2de voor Verpleeg- en . Sociale
Geneeskunde, het 3tje voor Moderne Kunst. Daarbij de Studieweek voor Geneeskunde en voor Sociale Geiieesminde.
Dit programma is èr natuurlijk ter voor- en inlichting op
de Congressen zelf ; maar het blijft 'ter lezing voor • alle Viamingen die willen weten wat ze zijn en wat ze kunnen... en
. ter overweging voor de Belgen die 't -goed meenen met hun land.
.

-

-

-

,

-,

D. W.

^Y'

INHOUD
MAUR. DE MEYER
L. UTEN
. .

.

.

.

De Studie der Volksvertelsels .
Moderne Kunstrichtingen in de
Muziek
Ik Wacht .
Doolaar
Avondwolken
De Economische Politiek van
Walther Rathenau . .
De Oorlogsbeschouwingen van
Emmanuel Paradoks
De Rol van Ducpétiaux in de
Omwenteling van 1830 (Slo t)
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Huis GUSTAVS COR.M.. ET
14, KAASSTRAAT, 14, ANTWERPEN
Gesticht in 1898.
Tolaangaven -- Vervoer
Verzendingen
Bevrachtingen —Agentuur en Koormissie.

Ruime Magazijnen, vrij en onder Tolbeheer, beschikbaar.

Samenladingen van en naar Nurenberg — Passau — Praag —Weersen.
Doorvoervrachten van en naar alle bestemmingen..
Vraagt de voordeelige voorwaarden.
Telegramadres :heicornet-Antwerpen. Telefoon :5612.
Drukkerij A. DE BIÈVRE, Brasschaat (Anitwerpen). ' Tel. 12.
,

DIETSCHE WARANDE EN BELFORT
uïtgegeven door « Het Vlaamsche Land »,
Beggaardenstraat, 19, Antwerpen.
Dietsche Warande werd gesticht in 1855.
Belfort in 1386.
Met Januari 1900 werden beide tijdschriften samengesmolten tot « Dietsche Warande en Belfort ».
Het nieuw tijdschrift verschijnt den 15n van iedere maand,
behalve in September, en telkens op ongeveer 130 bladzijdèn.
De jaarlijksche abonnementsprijs is fr. 35 voor het
binnen-, en fr. 50 voor het buitenland.
Voor Holland kan men inschrijven bij de R. K. Boekcentrale, Keizersgracht, 64, Amsterdam.

D. Vansina=Van Goubereen
KEIZERSTRAAT, 17-19, ANTWERPEN.
Liturgische Gewaden.
Specialiteit van Gotische en Romeinsche Kasuifels.
Kunstviaggen voor Maalschappijen.
Vraag Prijscourant.
Oorspronkelijlce ontwerpen op aanvraag.
Voor geborduurde Kunstviaggen, Liturgische
Kerkgewaden en alle ander Borduurwerk
WENDT U TOT HET HUIS :

A. Oyen-Soyez
Turnhoutsche baan 75 Borgerhout, Antwerpen
Eenige uitgevoerde werken :
VLAG : H. Hart, S* Jozefsparochie, Antwerpen.
VLAG : Koninklijke Burgerkring, Antwerpen.
VLAG : Davidsfonds, Borgerhout.
KERKGEWADEN voor Kardinaal Boum, te Londen,
Rome, Montreal, Zwitserland, Frankrijk, enz. enz.

DE LINOTYPE - DRUKKERIJ

u. ue vos-van rvieer
Roodestraat, 44, ANTWERPEN
TEL S4»8
GEEFT BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN
:-: IN ENKELE DAGKN IN PROEF :-:
BOEKBINDERIJ,

BROCHEER-

& C-ARTONEERINRICHTING.

J.B* WOLTERS
Groningen-Den Haag

D. De Groot, L. Leopold
en R. R. Rijkens

Nederlandsche
Letterkunde
Schrijvers en Schrijfsters na 160C
door
L. LEOPOLD en W. PIK

VAN A L L E
Weekbladen
is

Hei ¥iaamscB6 land
het beste 1

Verschijnt van af
1 Mei op minstens
16 bladzijden

TWEE DEELEN
Elfde, zeer vermeerderde druk
j Prijs per deel,
geb. f 4,90.
! De deelen worden ook afzon| derlijk verkrijgbaar gesteld.

Proefnummers worden
kosteloos gestuurd. : :

Uitgave v a n J . B. W o l t e r s
Groningen — Den H a a g

N. V. HET VLAAUISCHE LAID
B e g g a a r d e n s t r a a t , 19
ANTWERPEN

Voor de Mariavereerders I
VERSCHENEN :
in een oplaag» v a n 1 0 . 0 0 0 exemplaren,
de 4 e herziene druk (27 e —37 e duizendtal) van

Het Gouden Boek

volledig Handboek der Volmaakte Godsvrucht tot de H.
Maagd, in den geest van den Zaligen Louis Marie Grignion
de Montfort, bewerkt door de Paters van het Gezelschap van
Maria.
Door de enorme oplaag kunnen wij den prijs van dit
schitterend gebedenboek, 630 pag. groot, door Z. H. Paus
Pius X, Benedictus XV en Z. Em. Kard. v. Rossum warm
aanbevolen, zeer laag stellen.
Linnen roodsnee f. 1.75
Linnen goudsnee f. 2.—
Leer roodsnee f. 4.25
Leer goudsnee f. 4.75
Zeker een der schoonste boeken onzer eeuw. « De Tijd ».
UITGAVE VAN :
De N . V. D e R. K. B o e k - C e n t r a l e ,
Keizersgracht, 6 2 - 6 4 , Amsterdam,
Drukkerij A. De Bièvre, Brasschaal (Antwerpen).

METSCHß
WARANDE,
eoBEUFORI

XXII'
7aargang.

N'10
Oct.

Maandschrift voor Kennis en Kunst
Uitg. de N. V« Het Vlaatnsche Land, Beggaardenstraat, 19, Antwerpen
en de R. K. Boekcentrale, Keizersgracht, 62-64, te Amsterdam.

REDACTIE : Markgravenlei, 168, Antwerpen.

AAN DE BESTUURDERS DER SCHOLEN !
Doet uwe bestelling voor prijsboeken onmiddellijk
bij :
HET VLAAMSCHE LAND, N. V.
Beggaardenstraat, 19, Antwerpen.
Zij biedt U aan :
Hoogste procent.
Nette bediening.
VOOR DE ALLERKLEINSTEN
Prentenboeken, 8 reeksen ; prijs : 0,15 — 0,20 — 0,30
— 0,35 — 0,40 — 0,75 — 1 en 2 fr.
Verder een rijke keus van Prenten en Kinderboeken,
Eerste Reeks:
fr.0,60 Zesde Reeks: .... fr.2,00
Tweede Reeks : ... fr. 0,75 Zevende Reeks : fr.2,50
Derde Reeks :,
fr. 1.00 Achtste Reeks : ... fr.3,00
Vierde Reeks:
fr. 1,25 Negende Reeks : fr.4,00
Vijfde Reeks:
fr. 1,50 Enz., enz....
Verder hebben wij onze pracht Serie :
Hugo Verriest : Regenboog. — Ing. fr. 2,25 ; gek. fr. 3.
»
»
Op Wandel. — Ing. fr. 3,25 ; gek. fr. 4.
Joris Eeckhout : Onze Priesters-Dichters.—Ing.fr. 4,25;
gek. fr. 5,—.
Arth. Coussens : Bij het laalende turfvuur. — Ing. :
fr. 4,25 ; gek. fr. 5.
Louisa Duykers : Jantje. — Fr. 3,50.
»
»
Stormen .—. Fr. 5.
Mej. M. E. Belpaire : Verteilingen uit het Hooge Noorden. — Ing. fr. 3 ; gek. fr. 3,60.
Stephanie Claes-Vetter : Vertelsels uit het schoone Hemelrijk. — Ing. fr. 3,25 ; gek. fr. 3,85.
Eva Treu : Moeder. — Fr. 3,50.

Opvoedingsgpsticbt voor Vlaamsche Juffrotiwen
HEILIG GRAF, Turnhout
Lager- en Middelbaar Onderwijs.
Humaniteiten.
Lagere Normaalschool met Voorbereidende Afdecling, aangenomen door den Staat.
Midieibare Normaalschool met Voorbereidende
Afdeeling.
Het Nederlandsch is de voertaa! in ai de Afdeelingen. De tweedo taal : Fransch ; de derde taal :
Engelsch.
Bizondere Voorbereiding tot de examens in Germaansche talen. — Prospectus op aanvraag.

EEN EN ANDER OVER HET BANKWEZEN
IN DE ONS OMRÍNGENDE LANDEN : FRANKRIJK,.
ENGELAND, NEDERLAND EN , DUITSCHLAND. (,1)
-

Frankrijk
Vooraf twee meer algemeene. _opmerkingen - : .
Thans nog zijn • er in _ Frankrijk, evenals . in- Italië,
streken waar rijke handelaars, naast : hun zaak, -aan
bankzaken doen, m. a. w. de verrichtingen. die, bij : ons,
in den werkkring . vallen der. gewone -banken..
Anderzijds valt op te merken dat in Frankrijk -het
gebruik der wissels veel meer verspreid is, dan b-ij ons.
Daar is 't een álledaagsch feit, dat de schuldeis.cher - een
wissel trekt op zijn schuldenaar. Gemakkelijker ook dan
in andere landen aanvaardt de kooper dien.
De ,Fransche . wissels laten . zich - in . drie . groepen
rangschikken :• vooraan deze van •eersten rang, die niet
in de' Banque de France komen, en gedisconteerd worden aan het' privaat disconto; daarna gewone, bancables,
en ten slotte de minderwaardige, effets
f ets déplacés, ' getrokken op plaatsen waar de. - Bangr e de France geen
filiale. heeft : in.. Frankrijk kan men immers niet, zooals
bij ons, de wissels door de post laten innen. .
Dit algemeen gebruik van wissels is in Frankrijk,
zelfs bij de landbouwbevolking, tamelijk fel daórgedrongen. ..
. In het land dat ons bezighoudt, meer dan elders,
woedt de strijd tusschen .lokale banken en bijhuizen
van. grootere : inrichtingen. Deze - hebben; om gene de
mededinging aan te doen, veel. vertakkingen tot stand
gebracht. . .
We , hebben hier niet. -de wederzijdsche voor- , en
nadeelen uiteen te doen. Een feit is, dat de Fransche
handel en .nijverheid, die vroeger reeds te weinig initia.tief aan den dag legden, in dit opzicht door hun betrekkingen met bijhuizen van groote banken, niet gebaat
-

:

.

-

-

:

-

-

(:l) . Laatste kapittel van Iets over Banken, een- boekje datdé
zén winter verschijnt in De Boekenkalle, « verzameling uitgegeven door de . « Vlaams.clie Boekenhalle », Naamsche ' straat,
87, Leuven.
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werden. De agenten, bestuurders van bijhuizen, durven,
buiten de gewone zaken, -niets . dóen . zonder voorafgaande ' .goedkeuring van dè . oversten -..der . hoofdinrichting.
Integendeel, lokale banken bekommeren zich, in mindere
of meèrdère nette, om de" nijverheid der streek, en bestuurders dezer nijverheden maken dikwerf deel -uit van
,den .beheerraad der banken, en omgekeerd.
De lokale ,banken hebben enkele jaren geleden samengeslagen, dit vooral met 't oog op de deelname
aan uitgiften van ' waardepapieren... . . . .
De . middenweg tusschen groot- en-' lokale banken
bewandelen dé grooté regionale . inrichtingen, die er -vele
bijhuizen . op nahouden.
Onder de Fransche -grootbanken is • het' scherp `verschil niet te' vinden, datmen meer in Engeland aantreft,
tusschen • deposito- en zakenbanken. De laatste zijn
onder de =Fratische- gróotbanken weinig of niet bekend.
Ze zijn veeleer depositobanken, die dus zeer voorzichtig
moeten te werk gaan -in hun beleggingen, en zich veel
bezighouden met beursverhandelingen en met uitgiften.
.Zij hebben er stellig toe bijgedragen om den discontotaks " te. verlagen -en op. - meer gelijken voet te' brengen.
Door hun toedoen verminderde eveneens het commissieloon.
Wanneer men zich houdt bij het lézén *der verslagen
van die", grootbanken,' zou* men geneigd zijn, - te' denken
dat daar geen `andere bewerkingen gedaan worden, dan.
in de EngeIsche jointstockbanks. 't Is nochtans het geval
niet: -Zoo b. v. het Crédit .Lyonn is' doet heel veel aan
uitgiften, wat uit zijne verslagen niet blijkt.: Van langs
om meer . worden de waard°epapierën ' onder de klanten
geplaatst, en eerst daarna 'ter beurs ' gebracht.
Evenals in' onzé banken wordt er in de Fransche
geld belegd op zicht of mits eenige dagen voorbericht;
buitendien heeft, men er een ons onbekende passieve
bewerking, 'namelijk de uitgifte van bons met vasten
vervaldag (bons a' échéanCe ƒïxe).» Hierdoor verstaat
men. bankverplichtingen van drie . maand tot vijf jaar.
Hebben ze` meer dan zes maand 'looptijd, dan zijn er
kroosbriefjes aan gehecht.
Deze bons verschillen hierin . van gewone schuldbrieven; dat "ze niet alle , denzelfden vervaldag hebben,
èn ook, ze zijn niet aan . een amortisatieplan onderworpen. Ze worden niet ter beurs gekwoteerd ; verlangt
-
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men het .geld. terug,. -dan móet men een .k000per voor der
bon vinden,. 'of- zich wenden tot .'de;:-bank.-Zulke bons" spelen thans; voornamelijk in de , grootbanken, : een veel minder : -belangrijke. - rol :.dan - vroeger,
daar de banken -'nu - veel - meer dan eertijds, zich beperken
tot- bewerkingen niet: korten::looptijd
De Fransche .grootbanken-" doen voor de wissels , met
.een minste :bedrag 'van 3.000.fr , ook "al staan- -er-.-slechts
twee, doch .goede, 'handteekeningen' .op,
privaat
-disconto ; ". discon.teeren de" ..effecten mits een afhouding, gewoonlijk 0,50- -'fr.: én. zelfs meer:. onder .den: - offi=ciëelen discontotaks der Banque de France. .
Het -herdisconto van de grootbanken bij de Banque
de France is . tamelijk wéiniig in 'gebruik. Z-e - néffi-en er
slechts hun toevlucht . toe óp het einde van 't , j
.voor groote uitgiften van waardepapieren; w°annèér ' 'ze
veel" beschikbaar geld - :noodig hebben. Dáarbu ten hërdisconteeren ze enkel hun 'kleine wissels:- • .
Hét -beschikbaar geld, dat de grootbanken, iniét in
disconto kuni n plaatsen, wordt, -ter beurs, per dág,
aan de groote huizen uitgeleend. Deze -uitleeningen; dàgelijks terugvorderbaar, zijn met • óf zonder - waarborg.
Ook aan de banken , worden .op die wijze voorschotten
gedaan, en dan bestaat de - waarborg -doorgaans uit in
pand gegeven- -wissels, -in blanco, gerugteekend. .
In Frankrijk , -noemt men dit : wissels - en pension
geven.
Doch, zooals - we - straks : terloops - even verstaan
lieten, de Franschè banken -in 't algemeen "en voornamelijk • de"- Fransche • grootbanken, stéllën te weinig- geld
beschikbaar voor nijverheid en- uitvoerhandel; • zoódanig
zelfs -dat Fransche uitvoerders zich voor -hun zaken dik•wij ls - 'wenden -tot Engelsch-e 'banken. En terecht wordt
daarover -- geklaagd..
Handelend over banken in Frankrijk, past het, enkele woorden -te zeggen over wat men noemt ." , de haute
11n a-n'ee - parisienne en de - -banques de Crédit -mobiiier, of
zakenbanken. `
- De haute - f inance wordt gedreven" -door - private of
ook f miliebankën, of -soms door 'gecommanditeèrde
vennootschappen. , -- Benevens met gewone :bankbewërkingen, houdt - men zich - daar bijzonderlijk bezig -met
bu.ite'nlandsche- zaken en buitenlàndssche wissels. Die
-banken hebben. veel -hunner vroégere- faam verloren, Ze
treden' -nog vvél - eens öp -als bankiérs van. vreemde Staten
;
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en als beheerders der fortuin van sommige belangrijke
klanten. Dikwijls zijn zij de -groote aandeelhouders en
beheerders . der banken die als specialiteit hebben met
het buitenland zaken - te doen. • De banques. de credit mobilier, ,of Fransche zakenbanken, handelen met eigen kapitaal of met geld van
kapitalistische syndikaten door hen- gesticht. Zij . houden
zich bezig met financiëelè zaken, met het uitgeven van
waardepapieren, het stichten van . naamlooze vennootschappen, enz. Dikwijls drijven ze de geldzaken der
vennootschappen die zij tot stand brachten.
Evenals de Nationale Bank van -België ten onzent
de toon aangeeft, gesteund op. haar voorrecht van bankbiljetten-uitgifte, heeft mén in Frankrijk, sedert 1800,
dè Banque de France vooraan in de bankwereld. Zij is
een naamlooze vennootschap, in. den aard onzer Nationale Bank. Zij geeft de bankbiljetten - uit en, laten we
hier aanmerken dat daar, ook in. gewone • tijden, zoodánig veel van dit geld in -omloop •is.
Niettegenstaande dit voorrecht, kost het geld aan
'de Banque de France ongeveer evenveel als aan de andere banken : dit is te wijten aan dé af te dragen belastingen, aan het vele metaal in kas ,(de .Banque de France
is een echte vergaarbak van metaal)., en aan de ver.

plichtingen haar bij elke vernieuwing van het voorrecht

door de vernieuwingswet opgelegd.
Er wordt. bij onzen zuiderbuur niet zooveel geherdisconteerd als bij ons, en de Banque de France is
veeleer de kassier der Fransche bankiers. dan wel hun
bankier. Wat disconto -aangaat,.: is de -politiek der
Banque de Trance hierin gelegen, den discontotaks laag
te houden, en schommelingen- zooveel _mogelijk te voor-komen.. . . . . .
In de laatste tijden heeft men er ' in Frankrijk veel
over .geredetwist, -om te weten of er, voor 't herdisconteeren vin wissels, door de Banque de France twee of
drie handteekens moeten geëischt ',worden. Het handteeken eener- bank vragen, komt altijd duur te . staan
aan den trekker van 't effect, beweren sommigen, en
zij besluiten dat men slechts twee handteekens zou moeten vragen, zooals .in Engeland en Duitschland. - Deze
zaak heeft zooveel belang niet, als ze op 't eerste zicht
schijnt te hebben ; de kleine man wordt- er niet door
;
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gebaat . als er slechts twee handteekèns -zijn : de bank
is zooveel . te moeilijker in 't aanvaarden - ter discoriteering, en wil slechts -zulke effecten waarvan ze denkt
volkomen zeker te mogen- zijn.
-

Engeland
Engeland is . het klassieke land • der leerstellingen
over banken en der economische wetenschap van het
bankwezen.
In de Engelsche bankwereld is er een veel scherper
onderscheid dan bij ons, -•tusschen de bewerkingen die
men er verricht. Men noemt er niet banks alle instellingen die geldverhandelingen doen ; dit woord is voorbehouden voor die kredietinstellingen welke geldbeleggingen aannemen, en kassier zijn, hetzij van bijzondere
personen, hetzij van zakenbanken. .
Elkeen in Engeland betaalt met checks, en het geldt
als een eer checks te trekken op een bekende - bank.
De. bank zelf betaalt weinig of geen intrest voor het
geld bij. haar . belegd ; integendeel, . soms heeft de geldbelegger haar te vergoeden •om zijn kassier te zijn, en
zijn checks. te betalen. .
De •banks zijn ofwel private ofwel maatschappijen
met aandeelen, jointstockbanks. Vroegertijd, meer dan
thans, en thans nog meer dan hun- konfraters op het
vasteland, zijn de Engelsche banks stipt depositobanken.
Het geld kost hun weinig of niets, en. ze zijn dus niet
verplicht liet veel te doen opbrengen. Voornamelijk leenen zij .uit on call, op . zicht, tot 'het terugvragen ; deze
leeningen worden aangegaan op waarborg van wissels
met gekende handteekeningen, om aan dé inbrengers,
effectenmakelaars, toe te laten te disconteeren..Ook
worden, leeningen toegestaan at short notice, voor korten
tijd, b. v. in report, van veertien tot veertien dagen.. De
Londener banks kennen bovendien ook de uitleeningen
op de Londener beurs, aan speculanten. Ze.koopen eveneens waardepapieren die gemakkelijk aan •den. man te
brengen zijn, en doen • een beetje aan - disconto.. Soms
ook, maar niet veel, nemen zé vast vréèmde leeningen,
- en soms doen ' ze eenigc leeningen op - hypotheek. Er
zijn banks die •min óf meer gemoeid zijn `met nijverheidszaken, zoo spoorwegen.
,
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Ne-yens . de banks in den . l .ngeisohen...zin • van
't woord, heeft men. nog een : reeks instellingen di-e- wij
eveneens banken zouden_ noeinenr . •
De - bili-brokers, die.
zooeven aantaakten,=:"-makelaars in wissels, . bij ons . onbekend. Ze :komen bij .
de = banks geld ontleenen voor. het doen : van disconto,
doorgaans niet in 't algemeen., wel. voor:. een . bepaald
vak, b. v. wissels • van ha:ndeláars in katoen, of..in -graan.
.Kortom, ze houden er echte .discount . houses. op=: na. Hun
winst is gelegen in : het' verschil . van - intrest dien.- zij
betalen aan de bank, en dien ze. afhouden op: de wissels.
Dan komen de merchants..::Dit woord..b èdiè dt letter.lijk : handelaars. In de bankwereld bedoelt men daarmee
kredietbanken:. Het beheeren van deposito's is voor hen
slechts bijkomend zaakje...De merchant-.ankers doen
alle soort van kredietbewerkingen: Er is onder hen zeer
veel speculatie. Ze -houden - zich nochtans hoofdzakelijk
bezig met leeningen aan den handel en '. met het aanvaarden van wissels. In het binnenlandsch -verkeer komt
men in: Engeland bijlange. - zooveel - wissels - niet 'tegen
als op het vasteland, omdat de gewoonte van met checks
te betalen er algemeen. is, en zelfs doorgedrongen in
den' handel.. De wissels die men -er aantreft, zijn- veelal
bankaanvaardingen, uitgedrukt. in ponden sterling.
.. De sterling-wissels (sterling-bilis) zijn gansch de
wereld .door: belend: -Men. kan ervan zeggen- dat zij. internationale bankbiljetten zijn. - (In plaaats van geld .te
geven aan de . handelaars, - laat de . bank hun toe wissels
op haar te trekken... Deze effecten: - worden. dan. door
een andere. bank gedisconteerd...De trekker -bezorgt - aan
de -betrokkene. bank het noodige:. geld, om, op den vervaldag, te .betalen.)
De inerchants hebben . gewoonlijk - zelf - ..een bank tot
. .
kassierster. .
De.. merchant-bankers - werken : -eerst . en vooral met
eigenkapitaal, en leggen. daarbij. veel meer durf - aan den
dag dan de depositobanken. Ze .koopen. .en verknopen
papier.. uit den: vreemde, - aanvaarden wissels, .doen aan
arbitrage in wissels en drijven .handel in ..edelmetalen.
Op een.zelfden voet met.de merckants zijnde f oreign
banks, letterlijk :- banken..voor het buitenland, te stellen.
Deze doen dezelfde bewerkingen - als gene, doch. met
het buitenland. Soms . heet.. men ze - f-oreign Oankers and
merchants, als ze werkelijk . handel . in . koopwaren: - doen
en ter zelfder tijd finantiezaken. Wat voorkomt.
.
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-Een -klasse van f oreign bdnks, die als 'specialiteit
hebben, de Éngélsche koloniën, noemt- men colonial
banks.. Ze hebben veelál hun zetel" te rLóndéri en filialen.
in. de. koloniën. Het kapitaal is meet Engelsch. .
Laten we,- vólledigheidsháive, ook nog. vermelden
hoewel zij- in- de Vèreenigde Staten - van Noord-Amerika
veel bélangrijker' zijn dan in Engélánd;, en ook in andere
landen bestaan; de fideï-commissarische vennootschappen. of trustcompanies, gevormd door. .kapitalisten die
bijeenslaan, en een zeker kapitaal ter beschikking stellen
van nieuw-ingerichte Winningen, ofwel waarden op de
markt brengen. Zulke maatschappijen halen hun belang
enkel uit het feit,, dat ze waarden op de markt brengen,
en nijverheidsinrrichtingen heroprichten. Op dit gebied
is er een gróndvèrschil tusschen gewone en" financiëele
trust : de laatste bedoelt ' niet, . meester - te . worden van
instellingen waarin hij belangen heeft ; de eerste wel .
Eindelijk een aanmerking voor . wat Schotland. in
't bijzonder aangaat : daar pleegt men: nogal, het belegde geld slechts intrest te . doen opbrengen wanneer
het een maand staat ; : dit om te beletten dat het te
gemakkelijk. worde "teruggetrokken.
-
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Voornamelijk in het laatste kwartaal der XI) eeuw
was bankconcentratie in - Engeland aan de orde van den
dag. Deze ' geschiedde « niet op dezelfde wijze als in
Frankrijk -: het stichten van' agentschappen eener groote
bank om lokale banken de mededinging aan :te-doen,
ware in 'Engeland niet zoo - licht :pm doen als in f ankrijk : in Engeland verlaat de klant zoo, gemakkelijk zijn
bank niet als" hier, omdat hij elders ' iets beterkoop gediend - wordt. Trouwens, in Engeland , is veel -minder
disconto - dan in Frankrijk, , en het is hier vooral dat
de ' klanten het "verschil 'in voorwaarden voelen.
Zooals - de Engélschen zeggen, haad. de bankcontratie- aldaar - plaats door amalgamation, door vercen
. smelting, of samenvoeging, feitelijk opslorping tiener
bank door - een andere. D e bank die overneemt verhoogt
dan. gewoonlijk haar kapitaal, maar niet altijd met een
bedrag gelijk aan hetkapitaal der overgenomen bank.
Dezer aandeelhouders hebben een zekere - voorkeur bij
't 'onderschrijven van het nieuwe kapitaal. Daarenboven
worden gewoonlijk sommige harer beheerders in den
beheerraad der opslorpende bank opgenomen, en deze
:
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laatste bank behoudt, doorgaans, het personeel der opgeslorpte.
De opslorping der. Londener -banken werd in dezen
laatsten tijd uitgédrukt in. de -benaming aan de groote
banken gegeven :- the big. Jlve... (de vijf dikkerds), nl.
Barclays Bank, Lloyds • -Bank, London County - Westminster and Párr's Bank, London Joint City and Midland
Bank, National Provincial and Union Bank of England.
.

-

-

Eenige bemerkingen over het Engëlsche bankwezen
.
zijn hier op hun" plaats.
Eerst en vooral heeft men in Engeland, veel meer
dan in de andere landen, verdeeling .van arbeid, d. w. z.
dat de bankerf' zich met de eenë - of andere . specialiteit
bezighouden, veel meer dan elders- het geval is, en
vroegertijd werd de lijn nog veel • scherper getrokken
dan nu. .. .
Die specialiseering -wordt nog. verscherpt -door het
zeer groot belang aan de tusschenpersonen .gehecht,
b. v. bili-brokers. Die tusschenpersonen kënnén volkomen den West-Indischen óf den katoenhandel, indien ze
zich daaraan vooral wijden, en weten dus de wissels
naar waarde - te schatten. .
Dé Engelsche banken hebben gewoonlijk naar een
klein gestort kapitaal ; in andere. landen wordt._er veel
meer op het kapitaal . der banken gestort .; hier blijft er
veel te storten over. ... .'Vróegertijd bestond. er veel meer persoonlijk krediet
bij de . Engelsche banken. Dé lokale bankiers kenden
beter de kredietwaá.rdighei.d- hunner klanten. In de. provincie is het .nog wel het geval, meer dan te , Londen..
Die - groote bankinrichtingen moeten den sleur volgen.
Een andere eigenaardigheid - is,. dat . er van langs
om .minder. -goede wissels in . omloop zijn.. Wie verkocht
heeft wordt. meer komptant betaald met . een check, en
waar ' het uitvoerhandel betreft maakt men veel meer.
gebruik van telegrafische aanduidingen.
Er wordt . algemeen betaald in checks, . die :
het clearing-house omgaan. -Maar men denkt soms dat:
al-le of bijna . alle checks , door de verrekeningskamer
komen. Dit is- evenwel overdreven. Ongeveer de helft:
der checks worden verrekend, erf. de .andere. geeft men
over in handen der walk-clerks, d. L bankbedienden die.
-
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als b-ezigheid ! hebben: naar ide,: verschillende - banken _te
gaan om checks of wissels te innen.
.
Bij ons minder bekend is het in Engèland verspreide revolving credit. Daardoor- ontvangt een klant
van de bank krediet voor een -zekeren termijn, - b. - v.. voor
drie maand, maar hij ° kan - • dit -altijd« .doen vernieuwen,
tenzij' in de voórzi -ene gevallen. Het .ré ol. ving"credit wordt
zeer veelgebruikt. De bank heeft - geen gëld uit - , te geven;
alleen - -aanvaardt zé èen • wissel en daarvoor - krijgt ze
^12 tot 3/% :per - 'trin ie'ster, zoo"dat dé - klant per jaar
-2 tot 3 - %. 'accéptatiecóinmis`sie - -bétaalt, maar hij heeft
een wissel door de bank aanvaard, en dien kan' `hij - - zeer
goedkoop • doen discontééren, b. v: • a ui 3 -%; zoodát dit•
krediet hem slechts op - 5 óf - - 6 % komt:
Nog twee eigenaardigheden : er . zijn wel banken
die, - om geld te - hebben, de wissels.-die zij disconteerden,
herdiscónteeren; maar , de grootste banken - doen dit - niet.
Men zou . meenen -dat ze het geld- van het'hérdisconteeren
noodig hebben, -en het ' wárë voor hen' hoogst bedenkelijk. (Uit dit niet h;erdisconteèren''*is•' te besluiten, dat
men -hèt disconto 'niet kan beschouwen iii .Engeland- als
een 'vloeibare* geldbelegging, zooals ten -onzent:) Alhoewel er -veel minder ' geherdisconteerd wordt dan bij ons
is er nochtans altijd een zeker herdisconto, - en -de Bank
van Engeland 'is- • op . dit' ferrein • zeer • nauwgezet : ons
is het geval bekend van een. groote Lóndénér bank, die
een wissel gedisconteerd had 'buiten Londen en' hiervoor
ter verantwoording door dé gene werd geroepen, bij wie
de wissel gehérdisconteèrd werd ; de.. Bank van Engeland dreigde met het 'afsnijden vaan alle krediet indienhaar geen volledigen . uitleg • over . dit geval werd: gegeven.
Dan moeten - we nog vermelden dat . sommige ge-.
meenten en . steden; zooal.s ten . andere sonitnige fabrikanten rechtstreeks bij de burgers geld - ontleenen, en
een soort van depositobanken geworden ' zijn.
Vooraleer over de Engélsche banken te " eindigen,
zij nog de aandacht gevestigd op dé maatregelen getroffen tot nazicht of kontróool ' der bedienden ,:, het is
nogal 't "gebruik, . de bedienden niet altijd.. aan ' hetzelfde
Werk - te laten, doch . de diensten' te_ verwisselen; om de
ingeslopen of de met' opzet begane fouten gemakkelijker
op te visschen. Het gebeurt zelfs dat men de bedienden
eer jaarlijksch verlof geeft, juist om het . toezicht mo'
•
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.gelijk te. maken. Een eigenaardigheid die. haar..nut .in-.
heeft. •
-

**
Thans : eenige woorden over de." Bank of . England,
beter békénd - als de Old' La"dy*."(o'udë . dame)...
Er .is steeds wrijving tusschen.. de .Bank van . Engeland en de " andere banken over hun onderlinge. verplichtingen. Zooals zij nu'. bestaat, wordt. de Bank .geregeld door de wet van Peel van .1844;, _maar eigenlijk
ontstond de Old Lady in' 1694, om de schatkist ter hulp
te' komen.
Vóór 1844 hadden . alle banken de. vrijheid bankbiljetten uit te geven ; de t van. 1844 heeft die vrijheid
afgeschaft.
De Bank of England is niet als' onze Nationale
Bank óf als. dé Banquë de France. Er zijn twee wel
afgescheiden afdeelingen :: het : issue department, gelast
met de uitgifte vare bankbilj étten, en .at wat daarmee
betrekking heeft (rond de 18 12 millioen pond: sterling
mag ongedekt uitgegeven worden , voor het overige der
uitgifte moet metalen munt in .kas zijn), en het banking
department., dat. bánkverri.chtingen doet evenals een gewone ;depositobank..; het ontvangt` deposito's van : het
Staatsbestuur, 'van banken' en van bijzondere .personen,
het disconteert wissels. Dit . banking .department bezit
vele - staatsrenten, . en oefent op de markt hiervan werkelijke " drukking " uit, -. met koopera en ' .verknopen. Het
ontvangt buitendien de biljetten van .de- andere afdeeling.
en geeft ze uit: Nooit alle Integendeel Het . vertrouwen
van loet publiek steunt zelfs op de biljetten . die . het
barnking department in kas heeft ; bij het wekelijks openbaar maken' van den . toestand . der bank .kijkt men.. aan=
stonds naar e .het cijfer der deposito's, - openbare 'en . bijzondere, die men op elk oogenblik kan "terugvragen,- en
naar het "cijfer der biljetten in kas..: " .:.:
De Bank van Engeland is `volstrekt onafhankelijk
van het Stáatsb'estuur. Buiten de uitgifte ;.van , bankbil
jetten "heeft ze drie« voorname werkingen, tamelijk uiteenloopend zij . is depositobank, zij moet een -vrije
goudmarkt onderhouden, en is, kassierster der schatkist.
Feitelijk verhoogt de uitgifte der bankbiljetten niet.
aanmerkelijk: =De bank wint niet veel. bij haar voorrecht
ombankbiljetten uit 'te. geven, ;daar er zooveel geld beschikbaar "is in Engeland'. Ze' heeft 'dóorgááns' meer ,me-
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taalmunt =iri kis dan 'b-ankbiljetten in omloop. Er wordt
nochtàris beweerd, dat' de goiudvo"orrraad in 'de Bank van
Engeland grooter zou - rrioetéri ' zijn. ° Zij' is' :de kassierster
van- de andere banken. In Engeland is dit. m.et de centrale
--uitgifteb ank meer' " het: "geval _dan, elders;: Terecht wordt
gezei-d, d-at d"e _ goudvoorraad - in de "Old Ladyy grootendeels gevormd is door de ° reserveri - der' gewone banken.
Want dit ' verschil bestaat er op" dit gebied_ _tussc.hen
onzen -én den Engelschen toestand : onze banken hebben
doorgaans :hun " résérve in 'eigen 'kas . ': in Engeland niet:
de banken hebben hun reserve in de Bank; o f England.
Terwijl ` de Banqué de Fránce . mindé"r' gemakkelijk
haar discontotaks -vermindert; wordt dit. lichter gedaan
door de Bank ó f 'England ; ' de °geld nar "kt te' Londen is
gevoeliger • dan die te Parijs, en het : gebe rt . dat de
Fransche - hoofdbrik • geld ontleent op de geldmarkt om
het geld zeldzamer te'niaken, en aldus te voorkomen dat
private - banken de* verhooging .:van haar . discontotaks
tegenwerken 'door "hun privaat disconto. •
-
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Nederland
I"n • de' XVIIIe :eeuw was Amsterdam de grooté kapitaalmarkt van dé wereld. • Na Waterloo evenwel nam.
Londen die plaats in.
In Amsterdam werden de koopwaren, van een groot
deel "der wereld verhandeld. 'Tot aan + .het begin der
XVIIe eeuw gebeurden alle kóópmanschappen in geld;
wissels, elders reeds veel gebruikt, .waren hier om • zoo
te zeggen' onbekend. «Daaruit volgde dat toen, in Nederland, alle soort van muntspeciën in omloop was, wat
noodzakelijk talrijke .wisselaars meebracht, te meer
daar men in de XVIe' eeuw de ' munt in . alle • Europeesche
landen vervalschte. • •.
entratie niet zoovee.l .doorIn Nederland is bankconc
gedreven als in ' Frankrijk, ook niet, als in Engeland.
.'. geakkeDe Amsterdammer grootbanken kunnen nièt
m
lijk bijhuizen stichten; daar. hun "tariëf: niet lager is dan
dit • der plaatselijke banken, die, deze laatste, daarbij
het voordeel hebben ter plaatse beter gekend te zijn,
en dus meer aantrek te hebben.
Doorgaans beschikker" de Nederlandsche . banken
niet over een groot , kapitaal. Aldus is 'verklaarbaar dat
private banken blijven bestaan 'nevens naamlooze . vennootschappen. .
:
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- Vele Nederlandsche banken: doen alle soort bankverrichtingen. Nochtans, men mag zeggen - dat een
zekere specialiseering wel. voorkomt.
Als eigenaardigheden, benevens de gewone - banken, in het Nederlandsche bankwezen, laten wij eerst
en vooral wijzen op de kassiers.. Art. 74 van het Nederlandsch wetboek van koophandel geeft de volgende
bepaling van - het :kassiersbedrijf- : « Kassiers zijn personen aan -wie, tegen genot van -zeker loon of. provisie,
gelden ter. bewaring ..en uitbetaling worden toevertrou%vd. ». Feitelijk -zijn . de kassiers toch :ook aan te
zien als bankiers, want benevens .hun hoofdbedrijf verrichten ze zekere kredietoperaties. De kassierskantoren
houden van het. hun. toevertrouwde geld -liggen wat zij
denken noodig'te hebben voor de betalingen van iederen
dag. Het overige wordt belegd, zoodanig dat het terstond in : geld. kan omgezet. Deze bijzonderheid omtrent kassiers. zij nog vermeld : te. Rotterdam staan zij
op vrij groote schaal voorschotten in blanco. toe.
Een tweede eigenaardigheid zijn de notarissen, die,
evenals vele onzer notarissen, voornamelijk op het platteland, geld. ontvangen, en een waren geldhandel drijven.
De gewone banken, 't zij private,. 't .:zij vennootschappen, doen soms, benevens bankoperaties, aan verzekering. .
Laten wij dan ook de kredietvereenigingen. niet vergeten, die èn kassier .zijn én deposito's .ontvangen, .aan
disconto en leeningen doen, en,. in commissie, nogal
veel zaken verrichten. in . waardepapieren.. Een. particulariteit van deze vereenigingen is, . dat er . naast. aandeelhouders ook krediettrekkende leden zijn : zij brengen een deel van. het kapitaal bijeen, zijn slechts . verantwoordelijk tot hetgene ze. ,betaalden, "- en ontvangen
in blanco of tegen waarborg krediet, meestal. tot het
bedrag van hetgene. zij stortten. in het kapitaal.
Naast . de gewone banken . bestaan in Nederland
.m'
landbouwbanken. Doch hier oeten
we tevens. wijzen
op vier. andere soorten die r belangrijk .zijn .: de hypotheekbanken b. v., bekend in Rotterdam (deze banken
steunen veel op het belang der s.chàtting van . het in
'onderpand gegeven goed) . ; . de . hypotheekleeningen
worden doorgaans .toegestaan. .voor 10 jaar, en . gewoonlijk is in dé . statuten bepaald dat de. in omloop. zijnde
pandbrieven, de uitgegeven schuldbrieven, . waarmee ze
zich geld aanschaffen, het tienvoudig bedrag van loet
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maatschappelijk kapitaal niet • mogen. overtreffen ; dè
koloniale banken : ware handelsbanken voor de , Nederlandsche koloniën ; ze doen ook den wisselhand-el tusschen de koloniën , en het moederland..; .de- banken- voor
hypotheek op vaartuigen... Men. heeft soms beweerd . dat
deze. laatste banken .slechten -dienst bewezen met =bij
te. dragen tot het' bouwen van .. minderwaardige vaartuigen. Dit . is . volstrekt niet . bewezen.. Men- , kan zelfs
het tegenovergestelde. houden staan,- en- beweren, .date ze .
er veeleer op letten dat men-.kloeke vaartuigen bouwt-.:.
ze houden - soms toezicht . over - den bouw. - Een vierde
specialiteit van banken zijn -deze, -in den laatsten tij-d
tot stand gekomen met het doel belaste waarden .te beleenen, , b. v.. een goed met .vruchtgebruik bezwaard of
een goed in . onverdeeldheid.. In . het . buitenland ' zelfs
werden bijhuizen van zulke banken ingericht. . .
Waar' het gaat over banken _ in Nederland, , is. op
te merken dat vele inrichtingen.,. alhoewel zij . andere.
namen dragen, -echte depositobanken .zijn, . en nog, .dat
het bij onze Noorderburen niet ge.bruikelijk: is,..wanneer.men overvloedig geld heeft,_ het. toe te vertrouwen aan
banken men plaatst het meestal op prolo.ngatie,: d. i., op
onderpand van effecten, door bemiddeling van effectenmakela rs ter beurze, ofwel men belegt, ;liet: in
fondsen.
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Thans - enkele woorden over- - de. -- Nedèrlandsche
Bank, die -in Nederland ongeveer'- doet _ wat , bij ons in
de bevoegdheid - valt der Nationale - Bank, waármee zé
trouwens veel. gelijkenis heeft. . Zij werd gesticht in. 1814, doch het duurde- tamelijk lang vooraleer. zij ingeburgerd --was. Zij wérdr slechts
een nationale ..instelling. na - de - vernieuwing _: vati. haar
octrooi in 186.3..
Het hoofdkantoor - is te: Amsterdam ; ze : heeft een
bijbank . te Rotterdam ; daarenboven bestaan.: fn- ' verschillende voorname plaatsen agentschappen, in. andere
correspondentschappen, van eerste, tweede en - derde
klas. " Een correspondentschap van -derde k-las . is- - slechts
belast met het innen van. wissels. - Elders kan ° n en-' diste
conteeren, .be.leenen en biljetten. -inwisselen.
Men discontèert wissels - met twee. - handtteekens..
Deze . met . drie worden tegen .1 /2 .% lager- aangènorn.en
-
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dan • ander handelspapier. Zoo iS voor h t disconteerëri
van , promessen, die: natuurlijk. minder .zekerheid 'bieden
tarn: aanvaarde wissels, ..de- discontotaks h.00ger. l .
. Art. - - 7 der wet vair - 22 . December :1836 .(Staatste
blad .nr- 148), .opvolgerilijk; gew j.zigd bij: de wetten van
7 _Augustus -18 88- (Stbl. nr :.122) en 31 Dècember 1903
(.$tbl. nr. .335) "en - behelzend voó-r-zieningen: .omtrent de
Nederlandsche Bank, • bepaalt hare • -operatiën. Het 1'°
zegt - dat men- -discontéért met : twee of meer solidair gebondenen; en= met een . looptijd -niet °langer dan de gebruiken::.des handels medebrengen, en in • geen geval
vaan langer -dan zes :rnaand.
•
.
.. In het 2° 'staat dat ' de bank .beleent • effecten, hetzij
st-aa-tsschuldën;' -hetzij 'aandeelen. -en óbligatiën van bijzóndere lich-anién "of maatschappijen. . .
Het 5° voorziet' dat de . opér-atiënbestaan • « in het
knopen • én' verkóopen van' wisselbrieven en« ander han-.
del'sp:apiér, buitenlands betaalbaar, met twee * of meer
solidair verbondenen en met" geen ,langeren Jlboptijd dan
de gebruiken des 'handëls meebrengen... »
Art. 8* bepaalt dat aan niemand een :voorschot in
blanco mag" . toegestaan worden, dat de bank, . geene
effecten koopt, geene .vaste goederen bezit, met uitzondering der haar ' noodigelokalen, • en dat ze haar
eigene aandeelen niet mag beleenen.
. Art. 10 schrijft voor dat, « De Nederlandsche .Bank
blijft zich belasten met de kostelooze bewaring der algeme.ene Rijkskas. te Amsterdam. Zij belast zich evenzeer kosteloos.- met de ..waarneming der fonctiën . van
.Rijkskassier aldaar, alsmede te..-.Rotterdam en in alle
plaatsen waar zij agentschappen heeft of vestigt ».
Terwijl . art. 9 der statuten reeds : voorzag dat de
bank zich - belast met het . kassierschap van . de .rijkspostspaarbank -en -van andere- bij- de wet -of bij koninklijk
besluit in het leven geroepen instellingen, alsmede met
de= bëwaring van alle geldwaarden dier spaarbank en
dier- instellingen. en van de door deze in pand' genomen
waarden:.:
`Door het feit dat zij over een. belangrijkere goud
voórráad'.•beschikt,'.oefent de -Nederlandsche -Bank gr-ooten - invloed uit- op. den : wis$elkoers. - Ook . ter' beurs leent
zij geld, maar , hier is rekening :#e. houden : met de andere
groote- geldschieters, .zooals veizekerings- en -spoorweg
maatschappijen,. zeev ar',t- - ' en ' tabaksplan'tagevereeni:.
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der, en met de centrale departementen van den Staat ?
is hij niet van meening dat de twee nationale talen gefijkstaande in recht, ook in feite gelijk hoevên te zijh ?
ïs het hem onbekend, dat in noordelijk Bêlgië in de offiçiëeîe en vrije onderwijsinrichtingen het Vlaamsch als
vœrtaal voor sommige vakken dient ? dat jà aan.de Katholieke Hoogeschool van Leuven reeds Studenten al
hun leergangen in het Vlaamsch kunrien volgen, en al
ftun examens in die taal afleggen ?!Waarlijk wanneer
een hoogleeraar zoo moedwillig alombekende toestanden over het hoofd ziet, drijft hij simpel den spot met ons
Vlaamsche volk, en mag hij, längs dien kant althans, cte
door hem gewenschte samenwerking niet verwachten.
We noodigen prof. Gravis beleefd uit zijn besten bril op
te zetten, en even een paar dagen in onze Humanioraklassen te staan ; daar zal hij in alle opzichten meer leeren, dan wanneer hij te Luik met het vergrootglas de
ondeugendste kopijen van een schriftelijke proef zit uit
te pluizen ! !
*
* *
Ten derde schijnt Gravis, die maar altîjd voortdrâaft
met bevestigingen zonder bewijzen, met persoonlijke opvattingen, waar toch zooveel anderen voör hem b. v. de
Commissie voor hervorming, de Congresleden te Bonne
Espérance /zü/uzienswijze uiteendeden, inaar een flauw
begrip te hebben van, onze grondwettelijke vrijheden. Wij hebben altijd gedacht, dat het StaatsonderwSjs, betaald met het geld van alien, ook van hen die er
niet van willen, zieh te gedragen had naar den wensch
van allen, d. i. ten minste onzijdig te blijven, en de rechten van anderen, buitenstanders, te eerbiedigen. De wetgevers van 1830 hebben wel degelijk door art. 17 der
Grondwet de vrijheid van onderwijs uitgeroepen. De
vrije Belg zegt : « Ik sticht een school ; ik geef daarin
dit en dat vak gedurende zooveel uren volgens de methoden, die mij goed schijnen, en ik zal mijne leerlingen zoö
bekwamen, dat zij eiders, in 't vrije of in 't officieele onderwijs, de leergangem volgen kunnen, of dat zij, na de
vrije hoogeschool vertaten te hebben,in staat zijn eervol
hun ambt uit te oefenen. » En de vrije iBelgen sturen hun
kinderen naar die vrije middelbare scholên, en die vrije
scholen, door het geld van private personen gesticht en
onderhouden, teilen thans 15483 leerlingen in de oüde
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banken, bij- de Dresdner Bank., een -volkstoeloop geweest
om zijn geld terug te vragen, een run - zooals men in de
bankwereld zegt. Die bank, zooals haar naam het ten
andere uitgeeft, is Saksisch, en men had voor het oogen. blik weinig betrouwen in al het Saksische. Zij heeft
echter alles terugbetaald,= ja, meer terugbetaald dan
moest : b. v. deposito's op drie maand keerde ze seffens
uit.. Ze deed groot, om vertrouwen in te boezeroen.
Men heeft , de Duitsche banken « meiden " voór' alle
werk- -» genoem-d, in tegenstelling met'de -Engèlsche, wier.
bedrijvigheid- -scherp afgeteekend - is: - De_ Duitsché. zijn gewoorilijk samen deposito-. en nijverheidsbanken, M.. a.
w. in . mindere of meerdere mate , met nijverheidszaken
bemoeid. Ze -leenen aan de nijverheid, -hetzij met "d ezer
kapitaal te r verhoogen, « wanneer -zé -kans- zien - om ' de
aan°deelen - - aan goeden prijs tt verkoopen, - hetzij ' met
schuldbrieven -of obligatiën te. =maken.. - - .
Voor . de onderzoekscommissie - 'van 1908 had ."de
Duitsche -Rijksbank de voornaamste Duitsche banken in
vijf groepen : ingedeeld :
- - -a) de. kredietbanken, beántwoórdeind . áàn hetgene
men elders noemen -zou. depositobanken' en . ter zelfder
tijd zakenbanken ; .. - . ,
b) hypotheekbanken ; . .
c). uitgiftebanken,. banken die biljetten uitgeven
d) . inrichtingen voor . het . ontvangen. van- fide--
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commisgoederen (Treuhandlungen) ;

-

e) banken.. van verschillenden aard.
De twee laatste groepen zijn van weinig belang.
Benevens hetgene we reeds :aanstipten over de
bedrijvigheid der Duitsche banken is er` nog op te mer-ken, dat dikwijls de .Duitsche nijveraars en handelaars
met drie verschillende banken ineens in betrekking
staan : a). eene waar ze geld beleggen, om het intrest
té doen opbrengen :; b) het Kassenverein (vereeniging
van inkasseering), dus een kassier, en c) de Rijksbank,
.waar zij een open rekening hebben voor het Giro-.
verkehr of de ' overboeking. Het feit dat er :verscheidene
banken - zij.n voor • ëënzelfde nijverheid, . is ook uit te
leggen . doordat dikwijls verschillende nij•verhei-dsinrich.
tingen bijeensloegen tot één enkele, :doch niettemin de.
bankiers -die elkeen vroeger had, behouden werden. In
elk geval, het .gebruik bestaat in Duitschland, dat zaken
van: Benig bélang een loopende rekening hebben in twee verschiilendebanken. Dit is bij ons veel minder bekend..
-

,
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Duitsche banken doen niet zóoveel aan - 'disconto
als andere. • Ze steken hun beschikbaar geld . meer in
zaken. 'Aanvaardingskrediet zooals in Engeland, :a'lhoewel ook. gangbaar, is. minder. bekend. . ' : • •:
. Wat ook opm-erkelijk.'is, de. -Duitsche grootbanken
houden ér een zekere specialisatie op na voor een of'ner
nijverheidstakken- : -zulke . houdt zich vooral bezig met
elektrische nijverheden en • transatlantische zeevaartmaatschappijen ; zulke andere niet vervoer en mijngin:;
een derde niet de weefnijverheid en de scheikundige
nijverheid ; een vierde met maatschappijen voor machinebouw, enz.
Ook in Dtuitschland -is er bankconcentratie, doch
de Berlijnsche -banken zijn rechtstreeks in verband met
de lokale : --deze zijn in de groep eener, Berlijnsche bank
opgenorimen. -en staan onder hare leiding. Wat beter is,
net om reden dat- de plaatselijke inrichtingen meer • afrekenen kunnen --met . de plaatselijke toest raden. Ten
andere, de' filialen en agentschappen van- groote banken
te Parijs hebben 'veel minder initiatief en' mogen veel
minder op hun eigen doen dan - de bijhuizen en agentschappen van: - de Duitsche banken. - Vóór Duitschland
is het niettemin ook waar dat, wanneer plaatselijke
kredietmaatscha:ppijeri een filiale geworden zijn van een
grootbank, de kleine -rnenschen er bij verloren": de grootbank ziet naar hen zooveel niet - om, en . heeft vooral
op. 't' oog geld te winnen. . : • • • .•'
Ook op gebied van leeningen door Duitsche .steden
heeft • de bankconcentratie groote verandering gebracht.
Van 1870 tot rond 1890 werden de leén'ingen gewoonlijk
toegestaan -door plaatselijke bankiers. • Zeer. dikwijls
werden die dan niet gekwoteerd aan de beurs te Berlijn..
Doch - rond 1890 veranderde dit ; toen kwamen de leeningën te Berlijn op de beurs, en begonnen de grootbanken zich ermee te moeien,,, hetzij afzonderlijk, hetzij
samen: Ten laatste hebben' de grootbanken of cónsor.tiums van grootbanken om zoo 'te zeggen heel en gansch
de plaatselijke banken verdrongen.
In Duitschland' heeft men 00k inniger verband' tuss hen bank en handel, omdat in den. raad der groote
banken- .' handelaars zitting hebben en .. dat . anderzijds
bestuurders en beheerders van bankinstellingen - in den
raad van nijverheidsinrichtingen "zitten: ' Aangaande deze
betrekkingen zij dan ook :opgemerkt dat . er over t algemeen, en voornamelijk in de Rijnstreek, veel blanco-
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krediet, toegestaan wordt,. zonder andere waarborg: voor
de bank dan toelating- van nazicht der " boeken.,
In Duitschland leggen de banken : tamelijk : meer
durf - aan den dag dan. elders. Ingericht . -als naámlooze
vennootschappen staan ze immers steviger. dan.. private
bankiers. • Dan moet er eveneens- . rekening -mee .'gehouden, dat men er, schier 'onbegrensd betrouwen :heeftt
in al • wat Duitsch is, : wat in andere landen:.nu juist
ontbreekt in Duitschland ' geldt het. « ni.cmand. is sant'
in zijn : ,land » veel. minder, of : niet.
De Fransche koopers aanvaarden gemakkelijk wisseis ; 't is • een gebruik. In Duitschland,: in de, . grootnijverheid eveneens, in den, kleinhandel . echter • heeft
men die gewoonte niet . Duitsche kredietbanken - kennen
het , àvaliseeren van, wissels; bijzonder voor . 't beheer
van tolrechten • en -spoorwegen, . om latere betaling van
dóuaficrechten en vrachten te verzekeren.. Handelend . over de . banken in Engeland, zeiden we
dat, het gebruik. der . wisselaanvaardingen door banken
die op zich laten trekken, daar nogal is: In
Duitschland " ook, alhoewel minder. Deze , wissels .noemt
men, in tegenstelling. met warenwissels,. financiewissels:
Finanz- Wechsel.
Om thans op bankconcentratie tèrug , te _ komen, die
is in. Duitschland in - elk .geval : veel. - minder belangrijk
dan b. v. in Frankrij.k,. waar . men schat .dat de ,-drie
grootste banken van de helft tot de twee derden . van
het beschikbare geld beh.eeren...
We zeiden hiervoor . Benige woordend :van den . Engeln
sche pond -sterling-wissel, feitelijk internationaal
bankpapier. Sommige Duitsche .groo:tbanken hebben ;ï ernaar. gestreefd , om in. den. . vreemde -den markwissel,.. tui.
a. w., den wissel uitgedrukt -in marken, -te-, doen ingang
vinden ; zelfs zouden. -ze gewild hebben. dat de r markwissel over zee. zoo goed gezien. : als . de . pond=
sterling.-wissel..Uit . en .invoerders werden:. geholpen
tijdens het onderweg zijn der uitgevoerde waren,. wordt
aan den' uitvoerder"" van .40 to 75, % der faktuur : voorgeschoten,. tegen . verpanding. der. koopwaaier:.Aan den
wissel van .den
kooper opent de bank een krediet:,.De
.
verkooper wordt .00k ..s-om. s -- door.:. de , bank .. aanvaard,
z!óodanig dat - hij . aan-. kleinen prijs, tegen , privaat . disconto, gedisconteerd wordt.
Wat den .invoerder ..betreft,' Oe.- .bank krijgt de documenten , en kan alzoo het krediet toestaan;
;
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De uitzetting.__ naar het 'buitenland;_ wórdt als Veen
der kenmerken -van het Duitsche :bankwezen.: aangezien.
. plaats om te wijzen ;op instellingen
Het. 'is hie'r..de.
door openbare lichamen, - b:: v. gemeenten of provinciën,,
tot stand gebracht, op de vele inrichtingen - voor plattelandsch grondkrediet, ' in Duitschland talrijker . bestaande
dan ergens anders, en op de vele kleine plaatselijke
gèldinrichtingen, meestal .spaarkassen en 1 eenkassen.
Sommigen in Duitschlari.d beweren dat de banken
niet ".gehóegg voor • den' landbouw .' gedaan hebben. Men
mag `niet vergetéri dat de landbouw .heel .bijzondere h ehoefferi heeft, waarin gewone. banken niet -kunnen - voorzien, en dat er in Duitschlan d- meer dan elders plaatselijke. inrichtingen voor landbouwkrediet bestaan.
Men sprak• ér vroeger veel over volksbanken (voornamelijk in Rijnland en in Westfalen heeten vele lokale
banken volksbanken) ; nu zijn die uit de mode.
Vele kleine plaatselijke banken hebben te groot
willen doen, men mag zelfs zeggen dat ,sommige door
grootheidswaanzin werden aangedaan.
:

-

-
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Eenige woorden nog over de Reichsbank. .
Ze komt veel overeen met onze Nationale Bank.
Op te merken is echter dat ze niet alleen staat om
bankbiljetten uit te geven. De Rijksbank was geen gewone aandeelenmaatschappij, alhoewel er aandeelhouders waren die recht
van meespreken hadden. Ze stond onder Staatsvoogdij :
hare bedienden waren ' staatsambtenaren. Zij was een
rechterlijk persoon, met den Rijkskanselier aan 't hoofd.
Na den wereldoorlog 1914-1919 echter werd ze, op
verzoek van de Ententelanden, herschapen tot een zelfstandige inrichting. De Duitsche • regeering heeft niet
het minste recht meer om zich met haar zaken te bemeien. Haar zetel is in de hoofdstad, en buiten Berlijn
bestaan er, evenals bij ons, agentschappen.
Benevens uitgeven' van bankbiljetten, disconteeren
(de Reichsbank disconteert in verhouding meer dan de
Barique de France), en andere verrichtingen in den aard
van deze onzer Nationale Bank, is in de. Duitsche Rijksbank van groot belang wat men daar noemt Giroverkehr.
Giro wil eigenlijk zeggen.: kring. Door Giroverkehr verstaat men betalingen door overschrijving op de rekening
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van een anderen klant. der bank :. een persoon bezit in
de bank een rekening, en zijn schuldenaars storten op
het krediet daarvan. Die geplogenheid bestaat in allë
banken, doch in- de Reichsbank heeft. ze een. uitzonderlijke uitbreiding genomen. Gewone banken. handelen,
voor het verzenden van geld met hunne -filialen, wel
rechtstreeks, doch zijzelf maken ook veel gebruik van
het. Giroverkelzr der Rijksbank. Dit is een. kostelooze
dienst. .
We zeiden . dat. de. Rijksbank niet alleen. is, .. in hët
uitgeven van biljetten. Nog enkele landbanken bezitten
dit voorrecht, zoo de Beiersche Notenbank te Muncheri
de voornaamste --onder hen.
-

E. VLIEBERGH:

DE ENGELEN BIJ DE PRIMITIEVEN

Hooger nog dan hunne Madonna's en Kristussen
staan voor mij de Engelen als. de zuiverste scheppingen
en de uiting der hoogste en. puurste kontemplatie bij
de Primitieven. .
. Want in hunne Madonna's gaven. ze ons dikwijls
niets dan .hunne , aristokratische edelvrouwen, getooid
met ondenkbare pracht, . gedrapeerd in meer .dan _ men,schelijke waardigheid, maar . vrouwen . toch, die weten
van begeerten en wenschen, vaak slechts bedwongen ten
koste van veel pijnlijk strijden, waarvan elke overwinning 'een rimpel meer plooide om de oogen of den
mond. Ze bleven menschen,- want hunne Madonna's waren portretten ; deze der Renaissance waren minder nog.
dan dat. Om werkelijke portretten te malen., waren hare
schilders. te sensueel, en slechts wanneer ze hunne sensualiteit en deze van het koopend publiek kon voldoen,
schilderde de Renaissance natuurgetrouw.. Slechts ; daar
waar . ze in hoog-serene middens. zich bewo:gen, waar
noch . sensualiteit noch . bittere. levensstrijd . de lichamen
en de zielen van hunne . oer.-schoonheid beroofd had
bij kinderen ; daar ook waar ze. hun. -diepe ontroering
zonder vastheid van lijn_ noch. uitbeelding op 't. doek
brengen konden in hun intéri.eurs en landschappen;
eindelijk.. waar ze hun pure verbeelding. vrij en..ongebonden rondwaren .lieten,. en. uitbeelden konden,. zonder dat . hun hand noch oog gebonden, .bleef aan een
voor hen staande model ; waar. ze. schilderen konden
als met toeë oogen, zonder voor zich .de bekoring-.van
vast, roze vleesch, dat. hun werk tot 'n loutere.. kopij
herscheppen. zou ; als ze. hun . ziel.. rondwaren lieten . in
het rijk der hoogste 'zaligheid, waar, de hoogste droom
een bezoedeling bleef van .de. réâliteit ;- als ze daar met
het weten en -gelooven hunner ziel .- ronddoo.lden, . en
smachtend zochten naar dat wat .hun. hoogste ontroering
uitbeelden kon, .
dan hebben. , ze hun -Engelen geschapen.: Wat heeft het •menschel.ijk. denken, .of liever, . het
menschelijk voelen. niet reeds .voortgebracht op .dit..gebied, dat slechts. door" _de zuiversten en de heiligsten
-
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onder de kunstenaars- mocht betreden._ worden ! - want
het denken blijft h,er als: een..koud-m-armeren. steen voor.
de vlammende gloed van.: hun wezen Zijn niet de Engéleri uit de Renaissance -levende. parodiën , van wat ons
geloof daar wonen weet.. in de hemelzalen, bestraald
door 't zalige licht,. dat. oorsprong. nam.- in -.'tgoddelijk
zijn,' : waarvan . een straling slechts, " één enkel woord
hun t wezen gaf. Zijn het -geen logens, : die geschapen
Wezens van Van .Dyck en Jordaens, die wetén- van - aardschen kommer en- ieder. doek haast -toont het onsvan -aards'che : zondigheid '? Zijn' het : deze, de geslachtboze wezens - die - God zond naar zijn schepselen. , dragers van- zijd: levend , woord '? - Deze, .die in de -zalige rust
van . 't God--beschouwen roerloos in de hoogste . konte'mplatie genieten `van , hunnen : Schepper ' . De Rengissance-. heeft het "wezen des Engels nimmer begrepen .;
Dat heeft de primitieve kunst gedaan
En al - h -et . -heerlijke. dat de beschouwing . en het
geloof ontsluieren voor... onze dorstende ziel .:. ^af. wat
het' levende Gods-woord en de schromende fantasie . én
de - - wonder-verhalende traditie ons leerden' nopens het
voor den Troon van Gods majesteit levende Engeldom,
dat 'al - hebben ze in Apotheose"« van^ vlammende kleuren,
of ' in . de' -.rust von sobere lijnen bélicháámd: voor • ons
iog • naïef-téér en droomend-stil ; . in zalige :.kontem;

.

:

:

"

-

platie of •in gracielijk-harmónieuse . beweging van:.zan.g
en spel' en dans ;, engeltjes zwevend in kristallen luchten
•

met zware, opschriften ; engelen dragend de hooge
boodschap -aan dé Moedermaagd,; Engelen houdznd gezelschap -aan de Moeder des Heerere in stemmige, duistere kamer of zwierend in de glorie van 't«.Hëerlijk Licht s t
Engelen . als nin bussen ' om 't . Heerlijk . Kr istuswezen,
spelend met : 't jezuskind, . droomend in den blonden
schijn . van een goud-verlicht venster, of dansend den
verrukkèlijken dans der zaligen in 't licht der Pasradijzen:;
Engelen, naïef' en kinderlijk, ; met gratielij'ke blonde kinderkópj és " en bruine oogen .; engelen zwevend : en droo^- rnerig in sierlijke - lijn en wenteling van lèder ; slank en
edel, geslachtloos van wezen met hoog-aristokratische
handen én droom-séhoone' lijning - van aangezicht ; engelen statig en heerlijk als jonge goden, één. straling
van heerlijk licht -; . engelen vol ernstige doening en rustige bezigheid , engelen zuiver - als brandende. lampen,
weeixende engelen, biddende' -engelen, zingende engelen,
dansende engelen, - diénénde engelen, beschóuwende erf:
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gelen met toeë oogen
één heerlijke stralende .kring
var' hemelschè - geesten, ; die - ènkel. een zuivere, • koritém -platieve geest, de geest- der -» Primitieven, scheppen kon
Zóó ishunne kunst meer dan wéerg vë van . hun
diep- kristeljk gelòoven. en dat • der : kunstminnende
massa werken -was voor hen : bidden, de . hoogste ver:
klanking_ván" roerlócze» aanbidding en berusting; of liever
rust-in het oriéindige, weerspi-égeling van hun kóriterriplatieve ziel • die gevoed werd door' mystieke. schriftén
en • gezangen. Z.óó werd deze godsdienstzin een stuk
hunner ziel, dat ze koesterden én warm hielden, en uitbeelden. moesten, ' eender hoe of Waarmee ; en " als - ze
voor hun onafgewerkt Kristu'sbeeld zaten, met moége-pijnde ziel, hopeloos als kinderen ""voor de zee, dan zijn
hun ' engelen - ontstaan,
De naieve, onb,ehoIpen engelen van Ciiotto,
die heel zijn leven pijnde. aan het wonder-heerlijke van
den grootén Seraph Franciskus* , _ die 't eerst aandierf
in - de stilte van Assise en. Florentië, -'ongeweten en alleen
met zijn teer-naïeve drooment die hoog=édéle engelen
uit te beelden ; schuchter en schoonvallig ;die teere wezens schiep, edel ommanteld met 'zuivere lijn of"in:losse
fantazij zwevend in de lucht, of knielend in .'t heerlijke
stralend licht van Madonna» of Kristus.
Naast hem vermoedt men Dante,' z'n geestelijke
vriend, die hem leidde langs de banen der mystiek in
't stralend licht ' der Godsbeschouwing.:
De engelen van Van Eyck, Ciotto's. tijdgenoot
in' het Noorden Een vastere, meer reeele '.geest, wiens
scheppingskracht wellicht boven die van z in Italiaanschen 'tijdgenoot staat. Minder droomerig,: doch, met
meer waarheid opgevat ; minder zuiver van lijn wellicht,
doch kloeker erf 'werkelijker', opgebouwd,".: meer - verzorgd.
voorzeker, zijn, z'n scheppingen , de produktie van een
hechten, denkenden geest, ' di e,' onmiddellijk , naast zijn
verbeelding .meeschept, ; en nimmer zijn droomen int laat
droomera ;, .dogmatischer .om zoo te zeggen dan de' vogrgaande, is .zijn geest ook olieder en- 'reëelerj wat zijn
kunst .voorzeker niet ten .,kwade komt.-. De ,.eerste der
Primitieven. -heeft :hij gedetailleerd . met, .'zul1 een overvloed, dat we bij, geen oppervlakkige besèhouwIng van
zijn werk' kunnen blijven. : . .
Toch wordt zijn werk nimmer klein, noch verliest.
het iets vin zijn grootschhéid als'. ensemble:- Weer. is
deze detà lleering, een vrucht .van zijn kunstenaarsziel.
-
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Want elke bizonderheid . de 'minste kleine afwerking is
een hymne van klare bendering en groote liefde, die
hij, de simpele schilder uit Limburg,, langzaam opbouwde. Positieve ziel, heeft hij . z'n denken uitgewerkt lijk
geen kunstenaar 'ria hem het aàndierf,, c en als zijn aarzelend penseel den zegéneriden Kristus geschapen had,
in ondenkbare pracht" en majesteit, 'dan was het voor zijn
ziel een ontspanning zijn scheppend penseel 'te laten
glijden over het doek, . tot vóór hem,. in heerlijke straling
van goud en" brokaat ' en pérels en hemelsche schittëiing
die engelen glansden, trouwe wachten. die langs beide
zijden van 't Goddelijk Lam hun heerlijké muziek ontplooiden. Geen 'enkele kunst in' geen enkel tijdvak bezit
iets dergelijks. Een ongewone realiteit, 'en daarover
toch den mystieken geest die héél . de middeléc%uwsche
kunst doordrong.
In het middenpaneel gaf Van .Eyck ons . den hemel
te aanschouwen zooals de Heilige Boeken hem leerden
kennen ; hier geeft hij ons den hemel zooals hijzelf hem
droomde in zijn .naïeve" kunstenaarsziel, zooals hij". hem.
moest droomera,' die elken 'dag om zich' de "edele, aristokratische • vrouwen zag ten paleize. waar hij vertoefde,
in nobele bezigheid en .gratielijk 'spel, met fijne witte,
e-dele . handen, zacht-streuvelerid blond haar en edele
lijning van aangezicht en leest. Zoo heeft hij ook zijn
engelen geschapen; geen losse fantazij, doch brokken
levende realiteit ; zachte kindergezichten als dienende
koorknapen of koraalzangers uit een kathedraal ; wat
onbeholpen in hun ongewoon-kostelijke mantels ; stijf
van 'perels en brokaat ; zijdegévoerd en afgeboord met
zachte pelzen. Hoogere bezieling of eerbied om de hooge
Godheid 'die ze hier vereeren komen ligt niet op hen.
Ze zijn één en al aandacht voor rythme • en. melodie.
van • hun spel ; bezie me den maatslá.anden engel
aan den lessenaar, met de schoont, witte handen ; den
andere; verdiept in :'t spel van zijn orgel, waarvoor
zelfs d'anderen sprakeloos gebleven zijn : Dat isleven.
En toch zijn de engelen van Van Eyck deze.
zoowel als die der Boodschaptafereelen en Aanbiddingen ---- mislukkingen. Hij is -te reëel:- Zijn hemelgeesten zijn geen « angeli », die de weerstraling van.
het Opperwezen op nun gelaat . dragen. Ze weten niet
van * de pracht derhemelzalen noch van' het donderend
Sanctus ; geen mysterie bergt hun peinzend oog,
geen gloed noch bezieling ' daarin. Wat hun tot engelen
;
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maakt .is hun kuischheid, hun bijna geslachtlooze kinderlijke zuiverheid ; de puurheid van hun slanke lichaam
en: harmonische gebaren, de bovenmenschelijke pracht
waarin hun teere lijven gedrapeerd zijn ; stijve. _mantels
van ongeëvenaarde kostelijkheid niet chineesche motie-.
ven • geb.órduurd. Iets nog hebben ze wat we vergeefs
zoeken , bij de Toscaansche meesters .: een heerlijke
straling van licht die nergens oorsprong neemt, en enkel
hun wezens belicht. Vanwaar • dit licht ? 1 let k
_van hen het straalt niet op hen : 't is een zachte
aureool, een klare nimbus, die hen omgeeft als een
sidderende, uitstervende harptoon., _
Dezelfde uiterlijke gracie, doch belicht en verdiept
door een meer dan aardsche bezieling, vinden we • weer
.bij de engelen van Memlinck. Wat ook het leven van
dezen wonderets • kunstenaar geweest zij' : zijn werk•is
dit van een heilige. Essentieel is MeinI inck portretschilder, en blijkt.dit ook in zijn delikaatste n zuiverste: godsdienstige tafereelen. Ook - zijn " engelen zijn portretten,
die hij klaarblijkelijk met angstige- zorg afgewerkt heeft.
Maar zijn- geest ging boven het materieéle ; zijn engelen
zijn geen edelvrouwen noch edelknapen lijk bij Van
Dyck. Van het mensch-zijn hebben• ze _slechts lijning en
gebaar ; hun blik waarachter het denken en voelen der
ziel, is dat •- van hemelgeesten. Nog .zijn het deze •niet
van Fra Angelico, doch het zijn ook geene Van Eyckengelen meer.
Weinig godsdienstige tafereelen heeft Memlinck
geschapen of .hij heeft - er engelen bij gezët : dat lijkt•::bij
hem een noodzakelijk iets, meer dan bid zijn . tijdgenooten : •dát openbaart ons de mystieke kant van • Memlinck's ziel, waar het legendarische en : fantastische • één
was met. het waar-godsdienstige. ^ Omgang met :nobelen,
hertogen• en graven vermocht zulks niet . te wijzigen
hij . bleef dé 'naieve, lichtontroerde mannenziel, met
haast vrouwelijke teerheid,' die erikel.•"genoot •van de
hooge' kringen' waarin hij: verkeerde, om ^èt schoo•ne
dat h ij daar zag. • En diezelfde grondtrek uit de ziet' van
•den kunstenaar vinden we weer" in al zijn engelen:: - een
haast vrouwelijke. zachtheid, een weekheid die nochtans
nergens naar het 'ziekelijke :overslaat, lijd het bij latere
Toscaansche : meesters dikwijls 'het geval .•,was.. Bèkijk
even zijn engelen op • sint Ursula's relikwieschrijn, . zijn
engelen naast _eri rond zijn ontelbare Madonna's, ' allen
verscheiden, en •toch in . dezelfde stemming.. Bij Mem-
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lirick's' .engelen wordt - rnen stil en ingetogen.: -alles is
zacht :en gedempt ::iet licht; de: bew g'ngen, de lijnen
en kleuren, een stemming waarin - simpele dingen. ' een
onmetelijke beteekenis krijgen .= Geen bewondering, geen
liefde, geen passie , hier : - een opperste berusting waar
iedere aandoening. tot de hoofdstemming teruggeleid is.
engelen:: op
w
eele uitzonderingen na zijn ze op eenige bepaalde modellen geschilderd, . waaraan hij zich bijna. altijd gehouden heeft., Lichamelijk schoon kunnen we ze op enkele
uitzonderingen na niet noemen,. doch kwistiger nog
dan Van Eyck heeft hij - hen . in de . meest . fantastische
.weelde gedrapeerd, in ondenkbare pracht. in alle kleuren
gemanteld, bezet met een . ongelooflijke overvloed van
pérels en kostelijke edelgesteenten. ; . hun . gewaad is. één
straling .van schitterende kleuren. Met een bovenmenschelij_k ,geduld moet de naïeve kunstenaar. aan z'n -erigelen gearbeid hebben, in lijn er! kleur beproevend weer
te geven. wat. z'n. teére ziel droomde . van de pracht der
hemélzalen. ; wat .hjj als gouden vizioen in zich droeg en
lijk 'een kostelijken schat in. z'n kunstenaarsziel .koesterde. Bladzijden zijn er. te schrijven over Memlinck's
Madonna's ; boeken over zijn engelen, waarin.. hij ..zijn
grootste meesterwerken heeft voortgebracht, en die -een
zéér bizondere rol speelden in zijn innerlijk leven. Bedenk even den steeds- terugkeer-enden engel met...den
appel, . en deze met harp of orgel, . die . in- zachte ekkstaze
opgaande voor zijn. muziek , steeds het -hulpeloos ..Jezus-.
kind gezelschap houdt.
We moeten echter verder. want : we benaderen. het
zuiverste . van .- wat de middeleeuwsche- kunst. voortgebracht heeft. in de engelenvoorstelling. Dat summum bereikte de Ítaliaansche bedelbroeder . Fra Angelico da
- Fiesole.. Hebben we in . de.- scheppingen. van. Van . Eyck.
den, mannelijk-sterken kunstenaar gevonden ; de zachte
vrQuwenzi -el bij Memlinck, hier staan we-voo.r een kinderlijk-naïeve kunstenaarsziel die een -ongekende innerlijke
ontroering verraadt, een ziel lijk - men er enkel, vinden
kon tusschen :de celmuren van een Itàliaansch bedel=
klooster, simpel. als een . duive, zuiver als een kind. Als
twintigjarige jongeling in 't klooster getreden moest het
-ascetisch leven in groote zuiverheid en eenvoumachte zizijn
• n kunstenaarsg en nederige boete-machtig
digheid
vizie beïnvloeden. ; 't moest dat . de blauwe bergen
en verre horizonten van Toskanië en Umbrië in zijn
:
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jonge ziel blijvende indrukken . naliet .; evenzeer . z'n
simpel- zuiver leven en dat tzijner broeders in . 't arme
kloosterke . te- Fiesole. en :later ':,in -San - Marco ,»; .--*.het . zachtmelodieuze officie en. de.. vele uren van zwijgende aanbidding . in de .: kerk, .bij: nacht . en =dage, ' de: stille. statige
:

-

-

-

rythm.us. - der liturgische oefeningen en het , vlekkelooze
kleed:. zijner -orde.. n vooral:- zijn innerlijke' zuiverheid
die de basis was • .van . ieder zijner, .werken, • yen de . schepper zijner kunst. in die voorwaarden kan het niet anders
of hij mo,est..-engelen scheppen engelen lijk -niemand er
denken: kon als hij, de zoogenaamde dekadept, engelen
die hij, . schilderde met. den « Benedicite »: -op de lippen,
en de tranen in de oogen. Zijn hemelgeesten zijn zoo
ongewoon slank en zuiver van leest, dat ze oppervlakkig
beschouwd ziekelijk voorkomen. Al hun bewegingen zijn
rythmisch en zacht : ze schijnen allen -te- zweven en
doen meer denken aan geesten dan aan levende personen. Heerlijk _ straalt hun. wezen dat aanschouwen
mocht het Opperste Wezen, gezeten . .
« zoo diep in 't grondelooze licht,
van tijd noch eeuwigheid gemeten... »
Hun stoffelijk lichaam is als een zang die- zacht en
week voorttrilt : elk hunner bewegingen" een dans - van
rythme en opperste harmonij, hun blik een . schitterstraling van pure, arglooze zuiverheid. Ze weten • niet,
deze engelen, noch denken ; van de Godheid - kennen
ze niets dan haar stralende schoonheid; hun effen-sereen
voorhoofd weet niet van deugd of ondeugd, van aardschen kommer of latere toekomst ; de hoogste berusting
is hun kenmerk, en kinderlijk-naïef dansen ze den dans
der zaligen in 't heerlijk licht van den Gods-tempel,
zoo 't hoog gebod het hun heette te doen, met zang en
edel snaartuig, met blaastrompet en beltroin, met geschal van bazuinen en droomend orgelspel, of in hooge
verrukking de handen gevouwen, de klare engelenoogen
genietensmoe gesloten voorzulke zaligheid die dronken
maakt en buiten zinnen voert. Ze spelen niet met 't Jezuskind lijk bij Memlinck ; ze dienen niet noch boodschappen, noch handelen anderszins ; hun enkele bezigheid is:
genieten ; engel zijn ; schoon zijn voor God en zuiver
zijn om. te staan als een bloem in 't klare- licht dat
op hen straalt. Het hoogste denkbaar genot, het hoogste
ideaal voor den armen bedelbroeder Fra . Angelico.
't Moest dan wel zijn . dat de kunstenaar die deze engelen. baarde en zulke droorrien tot realiteit kon . schep-
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pen, -zelf een engel was van puurheid, en ook onder
zijn medebroeders dien naam kreeg. .
.•.
Beuron en. de Praerafaëlieten hebben beproefd hem
dat na te doen : de statigheid en de zuiverheid van lijn;
den rythmus van leest en' kleeding hebben ze ons misschien gegeven ; niet echter wat me in Fra Angelico
den Heilige erkennen- doet.
Niet zijn Engelen.
-

Lier, 21-12-21.. •

-

E. VANDER HALLEN.

(Uit « Stille uren bij antieke Meesters».)

Vit'^^

ROOIDE ROZEN
Rozen... met uw roode lippen
en uw harten als robijn... .
't is of ge gevallen vonken
zijt van morgenzonneschijn...
Rozen... die daar midden 't groene
van het lenteloover bloedt...
't is of ge geronnen droppels
zijt van avondzonnebloed...
Rozen... o robijnen perels
die de rijke milde Mei
van 't gebroken snoer liet . rollen
en U daar te vlammen- lei...
Rozen... o karmijnen lampen
die de zon . ontstoken heeft
en nu met uw -kleuren-lichten
gloed aan onze tuinen geeft...
Rozen... die als pinkstervlammen
op de rozenstruiken - staan
en de kruiden kont verkonden
naar de zomerdaad te gaan...
Rozen... o albasten vaasjes
door den gouden zonnekruik
heel met nardus volgegoten
en met rijken wierookreuk.
Rozen... rozen... roode rozen
zoo gelijkend 't harte mijn...
bracht ' de • zon U. roode verwen
op haar gouden schaal van schijn.
-

Toch zie ik wel menig doorne
op uw freele takken staan...
....'t Moet zoo menig bloeiend hart gedorend door het leven gaan.

LIEDEKENS VAN HOOP

Ik weet een geurend roosje
voor 't • venster staan...
ik zag het nooit verwelken
of sterven. gaan...
Er zuigt in mij een vogel
zijn Lentelied...
en védelt hij soms droevig
toch zwijgt «' hij niet...
-

Het lacht een sterr'ke blinkend
in zwarten nacht...
het maakt mijn wegen lichter
mijn leven- zacht...
Men kan me heel wat. rooven
met hand en 'tand...
maar 't licht der Hoop dat flakkert
is rood en ' brandt ! .. .
2
Er slaat een vogel _in mijn hart

de nare stilte dood...
het spiest door 't klarend hemelzwart
weer vlammend morgenrood...
Op 't. hofke mijn trilt Lentetint,
daar Winterkilte vlood....
en 't heft een 'lonkend bloemenkind
zijn lachend Bogengoud...
Het steekt een gouden zonnepriem
door 't venster lichtverguld...
en in, mijn hart bot vreugdekiem'
door 't beidende geduld...
Geen avond die mijn stralend licht
van- Hoop nog uit en dooft
of uit de nacht zijn aangezicht
mijn sterrenoogen rooft.
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3.
:.
.
Engel van Hoop
kom en herdoop.
Weder mijn ziele waar avond in sloop.,:.
Laat uit =uw kroon
'n Sterreke schoon , . • ..
•
Vallen en lichten door donker' woon...
. :.
.
Hemelgezant
.
Steek op mijn. land .. •
Rood met uw toortsen de vuren in brand...
Sta op de wacht ..
Hoop, in de nacht
•..
Morgen zal jublen waar 't zonneke vlagt...
•

Engelken geef
.
Vleugelkens ; 'k zweef
Mee naar uw hemel waar lustig ik. leef !

w -

AVONDLIEDJES
1.
Moe van strijden, koortsig rood
bloedt de dag in 't Westen " dood...
nimmer zal hij . keeren...
Hier en daar wat wolkenwat
drijft nog als een rozenblad
op de hemélmeren...
d'Avond komt zoo stil gegaan
trekt zijn teerste tinten aan
neurt zijn zoelste zuchten
in de blaadjes sussend uit...
Luistrend zwijgt nu elk -geluid
onder avondluchten.
-

't Licht verteedert en vergaat...
'k hoor geen vogel meer die -slaat
storend 't avondzwijgen...
'k Zie het bolgelaat der maan
als een kopren. schijve staan
achter boom en twijgen.
2.
Gelijk een kindje d'avond gaat
in plooien van zijn teerst gewaad
« daar alle stemmen slapen »,
op wandel door het hemeldal
waar het de sterrenbloemen zal
tot gouden ruiker rapen.
Geen looverlipje lispt een- bee...
niets dat den zoeten . avondvree
of 't zoekend kind 'wil storen...
dat iedren sterrenknop die breekt
in zijnen reuzenruiker steekt
geen bloempje mag verloren...
-

Nu wil de grootgegroeide maan
haar gouden kelk te wiegen staan
in twinklend stergewemel..:

AVONDLIEDJES
heel 'moe van 't plukken 't kindje gaat
naar «-Moeder » die al wachtend staat...
de nacht, waakt in den hemel.
3.
De dag als stoeiend kindje moe
nu sluit zijn blauwe kijkèrs ' toe,
zijn hoofd ten avond nijgend'...
die hem in teerder tinten legt
hem wiegend 'slapeliedjes zegt...
0 't wordt zoo stil... zoo zwijgend...
En d'avond waakt..". • en ademloos
hij plukt de groote zonneroos
uit lage Westertuinen...
't Is • stil... ; er wil geen windje zacht
op wandel naar den Meienacht
nog door de boomenkruinen...
't Slaapt diepe rust op 't wijde veld...
een' biddend kloosterklokje belt
zijn late avondbede.. .
0 'k voel mijn ziel zoo rijk voldaan
als sterrenbloemen opengaan
in dezen hemelvrede
4.
't Duistert en het madeliefje.
vouwt zijn blaadjes toe...
't kan zijn kelk niet langer opnen...
't is van lachen moe...
't Windke gaat voorbij mijn venster
en het groet heel zacht
als de roosjes waar 't mee speelde :
Lievekens goênacht...
Voglen hoor ik niet meer feesten
in hun loofpaleis...
alle lied is stilgevallen
onder avondpeis... ,
d'Avond is een brooze bloeme
die te mijmren staat...
heel haar kellek pinkt vol perels
als zij opengaat...
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AVONDLIEDJES
'k Min U... peinzend avondblomke
'k droom zoo graag bij U...
o mocht niets den vrede breken
die we smaken nu ! ...
:

5.

d'Avond zit nu stil te dichten
't lied van zijn oneindigheid...
dat het vale schemerlichten
in zijn brooze ziele leit...
Teere windevoetjes komen
't peinzend avondkind voorbij
dat gevangen in zijn droomen
hen geen wedergroet en zei...
Aan den grooten donkren hemel
komt de nacht al buitenstaan
in zijn kleed, vol stergewemel...
d'Avond zal nu slapen gaan.
A. NAGELS.

^Y,

HET CONGRES. DER TORENS .
Den Z. E. H. Adrïaensen, Pastoor van Broechem.
I.
't Was den 15n Novèmber 1918. In het Westen zonk
de zon uit den staalblauwen hemèl, en achter roerloosstoere bosschen flapten de roode flarden van Maar vermiljoenen mantel', en verrafelden in 't eindelooze, zóoals
heden de tragische pracht verzwond van een gebroken
Rijk.
J•
De avond viel in. Van uit de stad en de Neerdorpen
troken de Duitschers over den Broechemschen steenweg, dieper de Kempen in, naar hun land en den ophuiverenden nacht. Eene onafzienbare karavaan havèlooze bohemers.
Voorop eene kudde koeien, die de burgers naar
buiten loeiden en de akelige uitvaart inluiden. Kwijlende
krengen, die door de knieën zakten, sleurden vrachtwagens voort, waarop, tusschen 't spichtige stroo, gekorfde eenden kwaakten en kiekens kokkelden, terwijl
kalveren en geiten, die den dommen kop over de karsponden zwikten, het eendelijk concerto versterkten met
hun zanikend. geblaat. Auto's raasden en poften ongeduldig, hier en ginds rammelden vreemdgetirrmerde
karren, en onder hun gelapte huiven schokkeiden eenige
moeden en lichtgekwetsten tusschen een rommel ransels,
gerobberde dekens, veldbedden en kapoten. Tusschen-in
stapten grauwe groepen bruingebrande krijgers, en onder den stormhoed loerden _hunne oogen begeerig naar
een bekend gezicht, klonk nog een roep en een lach,
of verbeten hunne lippen • den wrok om de'blijdschap
der lieden, die, tegen den deurpost geleund, hunne boetprocessie nakeken.
. Hier stapte een troep muzikanten, die, met gebolde kaken, hunne koleire door de kopers uitbliezen dat de straat ervan schetterde ; daar- een
bende zingende zandstuivers ; en aan menig leizeel pikkelde eene magere koe en sloeg de stapmaat met den
kwispelstaart. Bezij de manschappen liep lamlendig een
ontstreepte luitenant, welken de vrees nu wijselijk 'de
ruwe kerels deed toespreken.
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Traagzaam dropen ze af. Het donkerend Oosten
scheen dat bucht niet .te kunnen . bergen.
De Moldervelden daverden van 't gerammel der
karren, door de ijle lucht stierven de onduidelijke klanken weg eener gejaagde muziek. Maar toen het laatste
Roode-Kruis aan den Luyten uit het dorp verdween, en
de nieuwsgierige jeugd die . gevreesde karavaan den
staart zag intrekken op het Kwartier, dan kwam er lucht
in de longen en leute in de straat. Sooi van Baaskes
en Sus Kramoes, de voormannen van de bengels,- spanden hunne pollen tot 'n paviljoen vóór den mond; en
keelden dat ze kleurden lijk een kalkoenkam :
-

-

Prouës, Prouës, mottige Prouës,.
scheert er van deur, en lipt nor. houës,
en komde nog oeët,
dan slopen we a doeët.

Heel de bende trippelde van louter pret, en zette
tipneuzen in de richting der Duitschers, en riep hen na,
dat de telefoondraden ervan trilden.
« Schië oit, zei Rikske Dierckx, seffes hooren
ze 't nog, en dan schieten ze oep ons. »
« Ze hemme gen pistonnekes ne meer », lachte
de Snoenes.
« Kom vót, manné, zei Molske, ' ze zen - oenimes
ger. Allez, veroit ! » en hij bond zijn doorluchtigen zakdoek op een stuk boonstaak, en danste voorop, sloeg
de maat met armen en bovenlijf, en huilde
Ta-ra ra ra-ta ta ra-ta ra-ta-tie- hi-hi-re,_ wat ze
allemaal nadeunden, terwijl ze 't dorp binnenbolden. De
vaderlandsche lucht weercralmde dankbaar om het enthusiasme dier jonge rekruten.
De meeste menschen stonden op straat luidruchtig
te praten over de gebeurtenis, een groepje redekavelde
over de verdeeling der duitsche nalatenschap, maar allen
klapten in de handen en proestten het - uit, toen zij - de
kleuters in joligen zegestoet zagen voorbijstappen. Ze
beseften, dat er moest gefeest en gedoedeld worden.
Hier en 'daar klapperde reeds een driekleurige vlag de
mot uit de oude plooien, -een paar herbergiers lagen
tegen den stijl der open deur op steek ; en terwijl in
de buurt de klanken opkrijschten uit een lang verstoken
piston, zat binnenshuis een moederke dankbaar te bidden, en door tranen van 'blijdschap lachte haar groot
,

-
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vertrouwen, dat zij haren goeden lieven jongen binnen
.
enkel uren ging wederzien.

*
Het geroezemoes der vreugde dreef nog als een
regenwolk over de velden en de. daken der Neerdorpen.
Doch iets was er te kort gebleven in 't algemeen
gejubel... het luide lied der klokken. De zangen der
menigte klonken lijk de stemmen van verweesde kinderen, het bronzen woord van vader troonde niet mede
in het groote huis.
Hier en daar stond, te midden van het feestvierende
dorp, de kerk met een afgestookten toren, en het steenen
kraagstuk gaapte naar den donkeren hemel als de zwarte mond van een griezelig spook. Ginder "grauwden tusschen 't verkoolde gebinte, de verbrokkelde gewelven
en steunbogen, van weerskanten de grijze gevels neergesmakt.
De huizen der kom leken ongevoelig voor de volksvreugde. Door hunne flikkerende waaiers keken ze
triestig naar de rosse ruïnen, waaronder zóovele herinneringen verpletterd werden.
Vier jaren lang lagen die heilige puinen van kerken
en torens, somber en stom, te midden der Neerdorpen,
verstrooid over de graven. De klokken staken gebarsten
of gesmolten in den grond. Het gras groeide over 't gruis
en woekerde tusschen de steenblokken ; een zelfde
groene lijkwade dekte • de torens en de dopoden, die zij
zoo roerend beweenden.
En nu hadden de bazuinen der verlossing door
den nacht geschetterd, alles jubelde in 't morgenrood
der verrijzenis, ieder zong zijn lied uit, vrij en vrank
weer, in 't licht van den dag. Nu heel het land sprak,
moesten onze torens zwijgen. Men had hun de bronzen
borst gebroken en ingestampt. De naklank van hun
laatste lied singelde nog in 't oor van menigen droomer,
die door de velden kuierde.
En toch...
En dit vertelde me de oude Rekker, die 't gezien en
gehoord heeft, dien heimzinnigen nacht van 15 November 1918. •
Sooi de Rekker zat met zijn lichtbak weggedoken
in de haag, die den moeshof van Fik Broeck' afbakende.;
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een !paar konijnen, "die te argeloos -kwamen zottebollen
in de .. stralén... zijner. , zaklamp,..lagen e , reet : ui:tg.erokke.,
pooten en lange siapooren, verrekt nevens hem in het
:. .
De :nacht' , was heerlijk., Niet h.eele trossen tintelden:
gindérboven d'e »-sterren als - dé feestelijke gloeitampen
eener verre stad ; 'de maan, ..waaruit de - zon een stuk
wegkapte, : stak.: hare horens als een dreigement :naar
het Oosten over. de Bies'tervelden wandelde de stilte.
Vlak" voor'. hem donkerden de doezelige torens :tri kanteelen ' váp. Al:lemánsh.of achter 't ' gewaai van eiken . en.
beuken .; - de' ''stalhond enterde; in. de verte o:èlde. -''de:
steenuil.
:Sooi gevoelde' ditmaal,` zoo.als- nooit, het
van zijn bedrijf, en de' grootheid van' den nacht,'in wiens 'rijk hij zoolan.g.. de vertrouweling mocht wezen::; . Uit' den toren.. van Ranst gonsden twaalf 'doffe
bonsen en dommelden door het eindelooze.
Meteen hoorde dè Rekker over den steenweg het
geruisch van een naderend. gevaarte, èn daartusscheri.
't ongelijk geklabetter van holleblokken, alsof • een achtervolgde een dreigend ongeluk ontlo'open . wilde.
Sooi kroop nieuwsgierig naar den .hoek der' haag,
en loerde.
«' God van den hoogen hemel, wat daar nu ?
.bromde hij verbouwereerd. «Da's wo.arachtig onze . ouwe
toren ! ... Heere, wees mij, zo'ndóar, genodig ! » kuchte
:

:- :

,

:
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:
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.

-

-

hij, en sloeg een kruis.

Daar had hij 't eigenlijk niet, mee, want- met dingen
uit de andere wereld" valt er niet te worstelen, schimmen
kunt ge niet vloeren. Hij wrong zijn hoogen - rug dieper
in 't gewas., ' onderdrukte met d'e. '.platte .hand ' de klop
pingen van zijn hart, .en volgde schichtig ' het .verschi jn-s el, dat lijk.' een lekgeslagen. schip opdoemde. ..
Over 't veld. - kwakkelde - de . logge massa van den
Broechemschen toren op zijn vier ste'en.ën stelten, waar-., tusschen. - de galmborden wegvielen..
Hij is het' wo'arempel '!. mijmerde - Sooi. Zóo stond
hij . eeuwen lang midden de d'o.rpskom,.. trotsch •. op zijn.
ouderdom en .fier . op zijn- volk. Daar stak het vensterke,.
waaruit . de Rekkér indertijd : den brand.. van Corvilaingevolgd . had.- Op de spil ruttelde nog dezelfde haan .,.
dien hij eens, voor een wedspel: met Neet Pastoor, op
den staart - had , geklopt. ..'..
- Nog was hij van ' de ' ontstëlte"nis niet terug op - zijn..
•

-

-

,

-
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plóoi gekomen, of links en rechts zag hij torenschimmen
opdoezen tégen de donkerblauwe lucht. Uit de bosschen van Moretus verschenen .er, en schoven over de
slooten naar 't Biesterveld. Van over den Oeleghemschen steenweg drongen er door den Bosterweg, dreven
door het krakend heesterh out, waaruit eenige konijnen
wegwipten, en djokkelden voort over 't beploegde land.
De Rekker was heel en al verbazing.
Hier stapte plechtstatig de spil van Schilde in 't hermelijn van eene witte wolk ; daar zwol de bolleket van
Oeleghem, «'t is gelijk ze zeggen, dacht Sooi, ge kunt
er met een brouwerswagen in rondrijden ». Ginder pikkelden de naald 'van' Massenhoven en de speld van Pulderbosch, verder huppelde de toren van Viersel, springlevend en vol inodernen zwier. Achteraan kwabberde
de ' stomper van mager Hal ; en plots schoot het den
Rekker te binnen ; .
-

.

en mijn nonkel
is 'n stompel,
en ne kitte dikke vent,
en hij gót in de precessie
mej e kiëske van ne cent...

0 zoo na was 't er uit ; en hij -dacht, - dat die
oude rekel reeds naar hem omzag,. maar 't was naar
de eerbiedwaardige tronie van Zandhoven, die vlak nevëns hem voortschommelde en door de aanwezige gestalten met hoofsche buiging werd begroet.
. Dat geen enkel kwaad in het schild voerde, was
hem nu duidelijk gebleken, ze waren hem achteloos
voorbijgeschoven ; maar dat er iets vreemds gebeuren
ging, stond bij hem vast.
«Zodde nie zegge, dasse konfregatie gön have?»
besloot de Rekker.
.

Op 't Biesterveld stonden de torens gelijk gekandeleerde beuken in een donkeren troppel ; hunne lange
schaduwen vlekten 't maanverlichte - veld. 't Was stil
en eenzaam, zelfs de nacht luisterde naar de stilte. En
de Rekker houdt staan, dat hij heel beschéelijk over
Allemanshof eenige sterren zag dalen, die, aan een
donkeren draad, halverweg bleven hangen, alsof ze
't wisten dat er wondere dingen geschiedden.
-
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Plots, door de ademlooze ruimte • sprak een toren.
De Rekker verschrok geweldig. « Broeders, zei Zandhoven », welke stem heeft
ons hierheen geroepen, welke -h.eimzinnige hand heeft
ons geleid ?... Waar is de-- heerlijke tijd, toen we tot
elkander spraken in de bronzen taal onzer gewijde klok-;
ken ! Nu zijn we schimmen, geen werkelij-kheden
meer... »
« Realiteiten die stierven, en dooden die herleven
op den klank van eenzelfde. lied 1 » opperde Broechém.
Alle torens begrepen, en bogen de spil.
« Dat de stem der dooden luid klinke in het oor
der levenden ! dat de levenden spreken voor de dooden . ! » bevool Zandhoven met een ernstig gebaar.
Broechem begon : .
« Ja, waar is de tijd ?. . ,. 0, die akelige nacht...
Ik stond vredig te waken over mijn sluimerende dorp,
toen opeens de rijkswacht me wekte. Het land was in
nood, de vijand over de grenzen ! ... Ik bonsde en stormde een machtig alarm, en riep de rustigen wakker...
Ik zag mijne dappere zonen optrekken door het donker...
mijne stem stokte, toen. ik 't gesnik vernam van moeders,
vrouwen en kinderen. Voor 't laatst had ik de algemeene
droefenis gedeeld. 's Anderendaags was het eene rechte
herrie beneden in de straten ; zoover ik zien kon, krioelde 't van soldaten, over de velden, rond het fort. De
wegen geleken onstuimige stroómen. Soms hoorde ik
het luide lied opklinken der kranige kerels.
-

-

-

« Zij - zullen hem niet temmen ! »

bromde ik dan, en- zwaaide 'vrij en blij de vaderlandsche
vlag door de zomerlucht, als een signaal van zege. Doch
eenige weken nadien, zagen mijne oude oogen grijze
wolken opkrieuwelen tegen de horizonten.. Ik hoorde
de razende blaters der Liersche forten in de verte, ik
bespeurde overal eenti rumoerige gejaagdheid, zooals
ik menigmaal zag met St. Pieter; wanneer de dienstboden
verhuizen. 't Vroeger gezang klonk niet door, de tremolo
had .het con brio vervangen in de - stemsnaar. »
« Héla, te onstert ging het precies van 't zelfde »,.
onderbrak Oeleghem.
.
.
Broechem verhaalde voort : • .
« Zekeren middag, hoorde ik drie snebbige
sjeurs parlesanten in mijn klokkenhuis. ''n Uur - te- voren
-
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stonden ze op straat naar me 'te giepgapen, dat het letterlijk opviel. Heerschappen met gouden biezen op
hun bolle potsen, én guldén slingers over de mouwen
gekrold. , Met 'n -djakke klopten. -ze 't stof uit hunne
gebolde broek. Een stak --zijn vinger . naar me op, en trok. hem lijk een snijmes door de lucht. Ik hoorde ze
klappen, maar verstond geen dem ; hunne stem kraste
lijk 'n rasp. Ik luisterde nu scherper toe, ze brabbèlden
van Keske-vou-de tonnerre. Ik rilde, en dacht bij me
zelven, dat het naneven waren van de roóbroeken, die,
over 'n dikke honderd jaar, mijn "klokkerf '-ká.pot sloegen.»
« Juist,, viel Massenhoven in, die -flikketeers van
keskendi -zijn mijn dood geweest. Dat heeft een heelgin
verhuiswagen ambras bij, en kan met den simpelsten
piot nog niet spreken. Met al hunne fransche komple.mernten... » --,- « En de rest.:. besloot Viersel. Maar met dat al
vlogen wij. toch -in de lucht. »
« Ja, zuchtte .Massenhoven,. en dan steekt ge al.
top in de mastenbosschen. Geen Pruis kon me vinden. ».
Zandhoven vermaande : « Laat Broechem voortsp-reken ». Wat. deze " deed : • s- « Uw lot stond mij té wachten, broeders: M^ t al
het fransch, - dat ik uit den. 'Sansculottentij d . onthouC en
-had, kon ik -uitmaken, dat mijn vonnis werd gevel'.
Onze brave herder, die zoo juist de herstelling van het
koor -voltrok, was het hart in. Hij vroeg hun mij te
mogen afbreken ; ze grinnikten. Hij bad en smeekte
voor mijn leven, en wilde weten hoe 't land toch kon
gediend worden door mijn dood. -Een werd inschikkelijk,
een ander mokte, de derde beet een stuk van zijnen
.knevel::. 's Anderendaags viel het eerste schot op ons
fort, dat begon te brullen: Over mijn hoofd jankten de
ballen uit de Allemansbosschen. Mijn volk sloeg op de
vlucht, doch droeg den troost mede van een vermoedelijk wederzien. 's Namiddags vernam ik, dat ik moest
verdwijnen. Waarom ? wat hielp ,het nog ? de Duitscher
was op .komst, en -trok een heele vloot kabelballons mee
tot verkenningsdienst. -'s Avonds verzekerde. men . mijn
behoud. Ik betrouwde dat woord zoo min -als -'t genie
van die mannen met hunne 'scheenlappen. 'En of ik gelijk
had ! 's Maandags kwamen weer 'n paar - snorbaarden,
met fransch gekwetter .; het onverbiddelijk bevel ratel=
-de : we - stoken hem af. Hem, dat -was ik Eenige . sol.daten staken met afkeer het stroo in mijn- klokkenhuis.
-
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Een van den Raad zegde n.^g : « Als ge 'm zoo aansteekt, dan schiet heel de loer; in brand ; - de: vlammen
moeten 'door. 't planket, want .ge sluit de lucht af. »_.
« Spèze dé pe zant ! ». was 't antwoord, en 'n koppel
boloogen. Om elf uren plofte mijn' v:ammend gebinte
met een ' krak in den :krui-sbeuk over. de . gesmolten. klokken. In mijne stuiptrekkingen.. hoorde ik de : blusschers
door de laaiende beuken nog roepen, i'at van hoogerh'"ánd tegenbevel was geseind. Te .laat... Ik stiert een
nutteloozen dood voor mijn . land. » .. . .
. « Zooals wij, besloot Oeleghem. Ik -moest enkel
tot fakkel dienen voor den aftocht der troepen. Onzen
dood
het Vaderland niet geëischt, maar wel de
loge »
« Dat zeggen alle menschen, van den omtrek »,
beaamde Broechem. .
« En dat is pagart zoo », behamerde Schilde.
« Vóórdat ik oplaaide, en toen goersde 't reeds geweldig over de stad, zij lag er bijkans, —. hew.el, dan heb ik
een van de kèessnijders, die zulk vuur bewonderen, maar
't ander 'ontloopen, hooren huilen .. binnen de beuken,
waarin ze de stoelen hadden opgestapeld, dat men nu ..de
kwezels kon roepen om 't schoon spektakel, bij te. wonen.
En met eigen -stervende oogen heb ik gezien, maar- echt
gezien, dat ze petrool door de sacristijramen goten...
Lógewerk, zeg ik ! logewerk ; ,vraagt het .maar aan Fik
-

-

..

.
—

.

.

.

.

-

Dirks en heel Schilde ! »_ . . ..

Zandhoven maande tot kalmte
, want. de zitting
dreigde woelig te. worden. .. . _
De Rekker had geweend, toen zijn dierbare. toren
vertelde ; hij balde de vuisten en.. beet op zijn tanden,
en zou er zoo wel tusschen. gesprongen zijn om te bevestigen, dat de toren overschot van gelijk had.
Boven hem stak de maan achter een watten wolk,
welke zij boorde met gouden passementerieën. De sterren beefden. ..
'Toen Pulderbosch het woord kreeg., rilden de. aanwezigen van medelijden met die ,vernielde jeugd.. ..
« Ge weet, broeders, hoe zorgzaam de. bosschen
me bergden», sprak de. toren.. «Ik zag nooit dan 't eeuwig
groen der dennen, hun lied verblijdde mijne ; eenzaamhëid. De -vreemdeling, die : vair _-Pulle of Grobbendonck
. naarons komt, hoeft .een gids, tot tegen. het . dorp. Mijn
kruis blijft' verstoken en geeft geen richt. _ Toen . ik vol
treurnis uw lot vernam,. meende : ik in mijn schuilhoek
-

.
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het verhaal van uw lijden: te mogen -bewarën voor • de
nageslachten. Doch ziet.:.. • Zekeren 'morgen bespeurde
ik door 'n- .gluip van groen»: het verre:'veld, en het rose
licht -:dat . spéélde over de vlakte. Ik wéét niet. welke
hand démasten wegkapte, • en 'n - open zicht sloeg op
mijne spil: Ik -hoorde -beweren, dat een boos inzicht die
biijl hanteerde. De menschen jamnmerden : we zijn hem
kwijt, .waait nu. kunnen ze 'm zien.. Eilaas; gij weet,
broeders, wat er gebeurde. » .. . .
: -- « Maar mij kon niemand vinden, meende mager
Hai,.« en toch- moest ik er aan. 'n Paar paljassen... »
«.Hadt ge ze aan den paal van den pier gebonden ! ». beet Massenhoven toe.
.
« ... deden tot driemaal toe dynamiet in mijn
schonken steken. »
.
« En nog niet barsten ! » hernam zijn : gebuur.
En zeggen, -voltrok Viersel, dat hij bouwvallig
verklaard werd door de kommissie van monumenten ! »
« Broeders, besloot Zandhoven, alle gekheid op.
een stokje. Een spijtig vermoeden drukt voorzeker op
de handelwijze van sommige beunhazen,, . die meer hun haat tegen ons geloovig volk hebben. gediend dan hun
land. » : .
-- « Met allen eerbied, méér dan een vermoeden »,
onderbrak Schilde. « ieder weet, hoe de vork aan den
steel zit. Wat is er met u gebeurd ? »
« Ik betreur, dat ze bottelings den tijd nog niet
jonden om Ons Heer weg te brengen, en loof hier mijn
moedigen onderpastoor, die hun verbod trotseerde en
hun gesakker... » .
« Da's één. En de andere toren, die staan bleef ?
Maar er stak geen kruis óp... dat zegt alles. Die windbuilen hebben ons een viezen. dunk nagelaten over
vaderlandsliefde. » De torens zwegen. Over d è vlakte zwol een gegons.
als' van moshommels ; een ster verschoot, .de wind nmopperde in de eiken. . . .
De Rekker meende, dat de « korifregatie » uit was,'
lette op de donkere gestaltèn en overschouwde 't veld,
gissend in welke richting elk verdwijnen zou. Toen plots
uit de heesters Bene korte schim opschoot ':Ze was ge-huld in een leien manteiltje, en trippelde op hare reile
pikkels over de voren.' - - .
-- « Maar, zoo 'k- niet vergis, daar korst Sf-Teunis
nog aangedjampeld », zei Broechem. •
-,

-

-
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Kalverhuders van tuttekentut,
ze hebben heide en bosschen rondgewrut ;
Bazin, zet e panneke pap op 't vier,
want de kalverhu er is hier.. . •

mompelde er een "binnensmonds.
« Dat is, als 't u belieft, niet voor Sint-Te_unis »,
merkte Zandhoven op.
Het torentje drong als een dwerg tussch én de
reuzen.
« Wie van uliên heeft me geroepen ? » vroeg het
manneke ; « in mijne rust heb ik eene stem vernomen,
die me wekte. » : • •
.« Waar komt ge vandaan ? » wilde Zandhoven
.
weten.
« Uit mijne puinen ! »
Op dat woord verstomden alle torens, en schuddekopten misnoegd.
« 0' geniale genie, die ook dezen kleine hebt
vermoord ! » bromde Schilde.
..
« De koster moest hem binnenzetten,, als. 't regent »,, opperde de bollek van Oeleghem. .
.
« Vertel 'uw geval », vroeg Zandhoven.
«. Wel,. ze zeggen, dat een' van de -mannen met
hun bronzen klotsbuizen, .hoe heeten ze dat ook weer?...
ha* ja:, kanonnen... kwaad op me was, omdat .ze hij ons

-

gezongen hadden : . .
meiskenszot
•
de deur in 't slot•
de grendel er veur,
adju, mesjeur !
.

.

•

-. c< Dat zongen ze zoowat overal », geloofde de
.
groep. .
..
«
En
ikmoest'
he,t
bezuren
,
besloot
de kleuter,
:
« en ze deden me springen met dynamiet !. »
_
't Is 'n schande », schuimde Schil-de. « Wie kan
nu nog beweren,.. dat wij gevall ' .. zijn voor 't Vaderland ? ». . . . .
De al gemeene .stilte woog als . een vloek over schuldigen. De sterren verkleekten van ontroering ; . de maan
stak in de bosschen, en door 't gewaai glinsterden hare
horens als die van den toornigen °Mozes, toen hij Sinaï
afdaalde. . . . . .
.

;
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De torens, die den mantel hunner schaduw hadden
opgeplooid om te - vertrekken, . zagen- vol kalme droefenis
op naar Zandhoven, alsof zij van hem nog 'n laatste
woord afsmeekten, dat hen troosten mocht in de sombere grafstilte van hun overzijdsch verblijf.
« Broeders, besloot Zandhoven, met eene
stem waarin dé rouw bibberde, uw oordéel is mijn
oordeel, uw vonnis blijft . mijn • vonnis,..:. Het laatste
woord, dat gij van me verwacht, geliève . Broéchem - u.
toe te spreken, hij, waarvan geschreven staat, .dat hij
roemvol prijkte op de oudste en schoonste landelijke
kerk van gansch het gewest. » . . .. . ..
De grijze torenschim .van Broechem schoof vooruit
en besloot : -- .
« Broeders, in de geschiédenis. zal geschreven
staan, dat wij grootmoedig . en ..lijdzaam geslachtófferd.
werden op het altaar der vaderlandsliefde.:. .
» Maar ons volk weet en zal onthoudéri, wie _ de
schuld draagt van . onzen :moord. En' aan de komende
geslachten zal. -het vertellen, 'elke :vuige . vuisten . "ons
hebben. gewurgd, welke ónteerende handen ons. hebben
neergeploft. : . . .:. _ . _ . . . .
» Eeuwen lang hebben wij 't lief en :.t leed gedeeld
van ons volk, wij luidden zijn feesten .in, wij zongen
over zijne stoeten, stormden door zijnangstgeroep, en
treurden over de dooden, die het wéenendre wegdroeg
en neerlegde onder onze hoede. .
» Maar ons volk weet en zal onthouden, wie de
schuld draagt onzer dood.
» Nooit zullen wij ons volk nog doen trillen van
blijdschap op ons luid gejubel, nooit meer doen mijmeren op ons avondlied, en nooit zullen wij nog éénen
.ontroeren op jammerlijke klachten.
» Maar ons volk weet en zal onthouden, wie de
schuld droeg onzer dood. -' :.,. .
»Glorievol is het de sporen te dragen der vijandelijke woede, zoóals onze Zuiderburen. Doch de vijand
vond. ons reeds verwoest, en spotte met degenen, die
ons nutteloos vernielden.
». Maar ons volk weet en zal onthouden, wie de.
schuld draagt onzer dood. . .
» Bij 't zegezingend binnenrukken onzer triomfantelijke troepen, zijn wij opgerild uit onzen sluimer, en
wij hebben geweend. Want wij konden die dapperen
den dank niet toebonzen onzèr verblijde bevolking. Wij
,
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mochten onze eigene zonen niet begroeten en verwel-

komen aan den haard.
» Maar ons volk weet en zal ,onthouden., -wie de

schuld draagt onzer dood.
» Niet zij zijn het, die ons neerhaalden, o broeders,
niet het leger der leeuwen heeft ons vernietigd, maar de
enkelen, die haat zwoeren tegen den God van_ ons volk,'
de, handlangers der loge.
» Maar- ons -volk weet en zal onthouden, vie de
schuld draagt onzer dood... • •
. . ..
» Wij keeren terug naar de eeuwige nachten, om
nooit meer op te rijzen... Zal het land de donkere bladzijde rukken uit het heerlijk boek zijner heldendaden,
en onze vernieling wreken_ door den opbouw van prachtige jongeren.?...
» Maar ons volk weet en zal onthouden, wie de
schuld draagt onzer dood. »., .
Toen zweeg Broechem. All
e torens waren . ontroerd
en zuchtten. Over de Neerdorpen voer de voorbode van
den dag. Een schuchtere schijn van rosig licht trilde
op de kammen der Vierselsche bergen. De' torenschimmen schoven op naar de streek der diepe nevels, waar
geen stem de stilte stoort. Over de vlakte verdwenen
ze, _elk in zijne richting, traag en treurig...
En dit vertelde me de oude .Rekker, die 't gezien
en gehoord heeft, dien geheimzinnigen nacht van 15 November 1918. .
JOZ. DE VOGHT.
.

.
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ALPHONS DIEPENBROCK

Verledén jaar 'in de maand Juni trok ik op een
mooien Zondag-morgen naar 's Hertogenbosch, om 'aanwezig te zijn bij de uitvoering _ van Diepe.nbrock's
« Missa in die festo », die dien dag gezongen werd in
de heerlijke . gothische kathedraal - van St. Jan. En ik
was er waarlijk niet alleen als vreemdeling. Uit ieder
hoekje van het land waren muziekliefhebbers, zoowel
Protestanten, Joden en ongeloovigen, als Katholieken,.
naar de hoofdstad van Noord-Brabant .gekoinen, om
het machtig muzikaal monument van gelóofs- en kunstovertuiging van den toen pas overleden meester te
hooren .verklanken. . . .
Hoewel • reeds in 1890-91 geschreven, was het
slechts de tweede maal dat het werk tot uitvoering
kwam .; in 1916 heeft de toondichter het zelf voor 't eerst
en 'ook voor 't laatst kunnen hooren inde Metropolitane kerk van St. Catharina te Utrecht.. Er is over
Diepenbrock's mis heel wat te doen géweest,.lang. heeft
het geduurd eer de commissie'tot kèuring-van *kerkelijke
composities ze voor den gewijden Dienst waardig keurde, en dan bleef nog altijd de vraag of eene uitvoering
practisch mogelijk zou zijn. Deze vraag is te Utrecht
en te 's Bosch afdoende bevestigend beantwoord, later
ook nog te. Maastricht. Maar bezwaarlijk blijft de vertolking toch, want het is slechts met éene concentratie
van uitstekende -krachten en ten koste van intense inspanning mogelijk iets van het 'reusachtig gewrocht terecht te brengen, ik zeg nog het volrriaakt te herscheppen. De uitvoering in. de kathedraal avn" Den« Bosch
was in meer dan één opzicht van..b«eteekenis, stellig toch
is 't dat Diepenbrock juist dit milieu voor de realiseering
van zijne - muzikale schepping-' gedacht - heèft. 't "was onder de schaduw van den mooien gothischén " témpel,
wellicht de prachtigste van Nederland, en stellig 'de
heerlijkste Roomsche kerk van . Holland, dat de .componist • zijn geweldig gewrocht schiep, bezield. : als hij
was door de mystiek 'die in die middeleeuwsche kathe=
draal bewaard bleef, en die hem het gevoel bracht «-vari
-
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door een vreemde macht bestuurd te worden, die het
hem. onmogelijk maakte zich met iets anders bezig te
houden, een toestand van buiten zichzelf- zijn, zooa-ls
hij vroeger of later nooit had : gekend-».,..zooals hij zelf
het schreef aan Mgr J. A. S. van Schaik.
Diepenbrock was toen ter tijd leeraar • -aan het
Gymnasium van 's Hertogenbosch, en deed enkel aan
muziek uit liefhebberij.. Alleen door zelfstudie had hij
het tot dien graad van technische bekwaamheid gebracht, om. éene Mis te schrijven, - bij wier verschijning
in 1895 heel muzikaal Nederland in verbazing gebracht
werd. Dit feit zou reeds volstaan om zijn diepe aanleg
-als toonkunstenaar te bewijzen. De Wagneriaansche
chromatiek bleek in den .jongen autodidact een volmaakt
beheerscher gevonden te hebben .; niet alleen door technische behandeling der chromatiek, die zóoveel onnatuur ' van machtelooze epigonen deed geboren worden,.
maar uitsluitend - door melodische inspiratie geleid, logisch in al zijne verwikelingen, gaf Diepenbrock een
stuk muziek waarin voortdurend de .' levende hartklop
gevoeld wordt.. De Mis is geschreven voor dubbel mannenkoor" (acht stemmen), enkele malen samengetrokken tot enkel koor , tenor-solo en orgel. Het
uiterste' .wordt hier van de vocale krachten gevergd,
en als deze technische -bezwaren overwonnen zijn, kan
men eerst zeggen dat men tot - den drempel van het
-

-

.

-

kunstwerk genaderd is ; , ontdaan van het prangende

kleed der materie, begint pas zijne geheime rriacht.De onstoffelijke' ziel die. ' de begenadigde- schepper er 'in -legde, er weer levend .' en gloriestralend
uit te puren, zonder door het stoffelijke geschaad te
worden, lijkt « en is dan ook bovenmenschelijk werk.
Diepenbrock was en zoo is hij heel zijn leven gebleven een echte idealist die buiten. en boven de
practijk der muziek stond. Hij schreef zijne werken in
de àtmósfeer van den -eenling die hij was, in den ivoren .
toren die hij zichzelf gebouwd had, zonder er . zich in
't 'minst óni te "bekommeren. wat - de practijk van zijn
muziek maken kon, of boe zijne kunst het publiek zou
aanspreken. Wel een zuiver standpunt als kunstenaar,
maar ook een dat in het. leven veel ontgoochelingen
brengt. . ..
Maar wie eéne roeping te - vervullen heeft - kan ontgoochelingen, ..tegenspoeden,.. onvoldaanhéden, . tegenkantingen en ' bitterheden van allerlei aard niet. ontgaan.
-

-

-
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Een eene roeping als toonkunstenaar had Diepen=
brock te vervullen, die, nu wij zijn levenswerk kunnen
overzien, waarlijk een apostolaat voor het ware schoone
en go-ede' 'geweest is. .
Eer' nationaal Hollandsch componist kan Diepenbrock niet genoemd worden, hij zelf zou trouwens de
eerste geweest zijn om zoo een titel -af te • wijzen, hij
geloofde ook niet in de leefbaarheid eener nationale
Hollandsche 'toonkunst. En dat is van zijn standpunt.
uit te verklaren "uit zijne artistieke . aristocratie, zijne
hooghartige teruggetrokkenheid. Als er werkelijk« ergens
eene nationalè muziek bestaat, dan moet..zij wortelen in
de' gemeenschap, komen uit het volk, waar ze geregeld
contact mee houdt. En dat lag geheel buiten de lijn
van den voornamen kultuurmensch en geleerde die
Diepenbrock was. Zulks neemt echter_' niet weg dat hij
op sommige momenten het volksche en schalksche element zou versmaad hebben, neen, zijne veelzijdigheid
joeg hem - ook 'in die richting, en daaraan. danken - wij
o. m. zijn boertig vocaal-kwartet « Den Uyl », dat hij
meesterlijk naar het oud-Vlaamsch liedje bewerkte.
Maar « Nederlandsche muziek » . an sich, daar, was
hij niet over te spreken ; schreef hij zelf niet in het
Méngelberg-gedenkboek dat er nog. geene. Nederlandsche muziek bestaat ! .
Diepenbrock's roeping had echter andere doeleinden, zijne taak was het -om zijne landgenooten • op het
ide"ëele van de kunst te wijzen ; en als dusdanig heeft
hij ontegenzeggelijk machtig veel invloed uitgeoefend.
-

.

-

Alphons Johannes Maria. Diepenbrock werd óp
2 September. 1862 te Amsterdam geboren. De zeer zorgvuldige opvoeding die hem ten • deel viel, omvatte ook
natuurlijk de muziekbeoefening, niet echter met het doel
dat deze zijne levenstaak -zou worden. Na het gymnasium bezocht hij de Amsterdamsche Universiteit, waar
hij de klassieke letteren studeerde. In 1888 werd hij cum
laude - tot Doctor gepromoveerd. Zoo zagen wij *hein
later. als .gymnasiumleeraar in Den Bosch, waar de Mis
ontstond, die zijne muzikale roeping definitief bepaalde.
Eerst -na het componeeren van dit opus is Diepenbrock
,hegonen gedurende eenigen tijd les te nemen, want, stel
u voor, hoe .onbegrijpelijk het ook .schijnt, . tot dan toe
-
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had de autodidact nog geen begrip - van - wat . sehool.s.ch
contrapunt beteekende.
=Volgen wij - Diepenbrock óp zijne muzikale _loopbaan, dan is • het licht te bespeuren, . wat een onbe"stèndige zoeker hij geweest. is. Elk nieuw ' werk van hem
beteekent eene wijziging van richting en opvatting, en
dat bracht hem, als steeds onvóldánén strever er 'toe,
om vaak in-• zijne oudere werken wijzigingen aan tè
brengen.
Kon het anders dan dat« hij in • de jaren,...to"en hij'
zich zelf bewust • werd, • tot het machtig genie van
Bayreuth aangetrokken voelde ? Reeds de 'Mis toont
zulks . aan. . .
Later zien wij het nog sterker; omdat daar ook
het orchestrale element het zijne bijvoegt; in « Vóndel's
vaart naar Agrippina », een koorwerk met orkest, op
tekst van Alberdingk Thijm. . .
Een • Wagneriaan in den . geijkten zin van het woord•
is Diepenbrock echter niet geworden,, het lag trouwens
niet in zijne natuur om . bepaalde opvattingen te blijven
koesteren • en er in te verstarren. En ook .dan, als hij
onder • invloed van deze of gene richting stond, was dit
altijd- nog maar relatief, want hij was «zelf eene te sterke
persoonlijkheid, dan dat. hij zich tot slaafsch navolgen
zou laten verleiden hebben.
Toch zijn er in het ce.uvre van Diepenbrock drie
perioden waar te nemen, die wijzen op invloeden van
Wagner, Mahler. en Debussy.
Eert stilstand toont zijn werk echter .nooit ; geen
cerebrale arbeid werd het, naar een verworven methode,
maar een gestaag evolueeren, een zoeken en trachten,
naar een ideaal van vorm en gedachte sreven, met echten scheppingsdrang, -- onder ..het motto . « -Excelsior ! »
zonder • dat het hem wellicht gelukt zij voor zichzelf het
bevredigende resultaat gevonden te hebben... En 'dat is . misschien welbegrepen -den hoogsten lof
die men den kunstenaar brengen kan, hoe paradoxaal
het ook schijnè. Want in 't eind- is toch ieder kunstwerk
niet meer dan. een pogen om bij benadering het ideëele
der.artistieke visie en emotie stoffelijk'té verwezenlijken.
Als het meest compleete -werk: van' Diepenbrock
wordt genaèrnd zijn «Te Deum ». (1897) \voor: dubbelkoor , en orkest, ' en men is er in Holland van" overtuigd
dat dit - opus - het hoogste en `.voornaamste is, 'dat- ooit
door een Nederlandschen componist werd onderteekend-.
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Ter gele
gelegenheid,
of althansg
g eli j kti j'di
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uitvoer ing
g
van het. werk op het « Geistliches Musikfest'» te Franckfórt, in 1 91 2, verscheen van . de hand van . E, Adaj ewsky
eené waardeetende •brochure: « Le. Tee. Deum d'Alf.
;Diepenbro ck. ».
De- geestelijke _ muziek bleèf ,den .-toondichter voortdurend aantrekken, hoezeer hij zich tevens. ook . -in an=
dere richtingen bewoog. ..
Nog kennen- wij van hem de. twee .heèrl.rjke a-capella-zangen «• Stabat Mater dolorosa » en . « -Stábat .-Mater
speciosa », belden- uit • het- jaar • 1897 .. Ook .. een . « Oud"
Paaschlied » op motieven van het «Victimae Paschalis»,
Hymnus de Spirito Sancto », "« Tantum. ergo »,' « 0
Jesu ego amo - te >, en « Memorare* », beide laatsten voor
één stem met. orgel.
Als wereldsche muziek zijn te. noemen de orkestzangen • Nachthymnen ». van Novalis, « Die Nacht » van
H^lderin, «Der Abend » van Clemens Bretanó, « Les
Elfes » : voor vrouwenkoor, « Hymne aan Rembrandt
voor sopraan--solo en vrouwenkoor, benevens de . acapell'a-zangen : « Den . Uyl », « De groote hond en de
kleine . kat », • « Chanson d'Automne », « Wan' derers
Nachtlied », « Dámmerung » en' het XVe eéuwsch B ruyloftslied « Heer Jesus, in der bruyloft : quam ».
—
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'In het lied .met pianobegeleiding (sommigen _er van

zijn •ook georchestreerd) heeft Diepenbrock zich heerlijk uitgesproken. Een vijftiental dezer zangen zijn bij
Noske in Den Haag .verschenen, en zij behooren tot het
bèste wat Nederland op dit gebied bezit. Laat mij slechts
noemen. de overheerlijke « Berceuse » (Ch. van Lerberghe), « De klare Dag » (Fr.- van .Eeden), een visioen
.,van klank en diepe emotie, « Receuillement » (Baude'laire) vol stemming en wijding, en « Wenn ich ihn nur
habe » (Novalis),-- dat :d oor intens gevoel en warme innigheid wonderbaar aanspreekt.
Zuiver instrumentale muziek gaf Diepenbrock
slechts met zijne « Hymne voor viool 'en orkest », want
wat hij verder aan orkestwerk schiep, zooals de _melo- •
dramatische muziek bij B-al thasar Verhagen's mythische
comedie « Marsyas, of de . betooverde- bron. », bij Von.del's « Gysbrecht van Amstel », ook bij « De Vogels »
van Aristopharnes, bij « Faust.». of bij « Electra »_, was
hij te zeer aan het literaire gegeven gebonden, dan. dat
men deze werken, zelfs de zelfstandige • oichestrale brok.

-
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ken er uit, als zuiver- instrumentale muziek kan . beschouwen.
.
Eene suite uit « Marsyas » werd bij herhaling door
het « Concertgebouw-orkest » van Amsterdam uitgevoerd, bok de ouverture « De Vogels -» en de Muziek van
« Electra », die een-ige dagen voor het overlijden van
den meester -vertolkt werd, een .eerbewijs dat zeker zijne
laatste stonden zal verzoet hebben.
Uit den. aard der hier opgesomde composities` kan
men licht de gevolgtrekking maken: welk een diepe en fijn
ontwikkelde geest Diepenbrock was. Zijn . literair intellect spon den draad waarlangs zijne artistieke carrière
voortschreed. Deze dubbele persoonlijkheid van.- literator-wetenschapsmensch en kunstenaar-, bracht hem wellicht de rijke veelzijdigheid bij waarvan zijn levenswerk
getuigt, en het gevaar dat voor den artist in dit dualisme
schuilde, werd glansrijk .overwonnen.. door zijn diepe
muzikale aanleg en zijn geboren zin . voor beelding in
klank. . . .
Na den dood van den componist werd. een Diepenbrock-fonds gesticht met het doel zijne. onuitgegeven
werken in druk te- doen verschijnen. Aan : de Firma
A. H. Noske . in Den 1-laag werd zoo de uitgave toevertrouwd van de partituur en - het :klavieruittreksei . van
het « Te Deum », .« Hymne an die Nacht »; het pianowerk « Avondschemer» . en een album' met oorspronkelijke pianozéttingen der muziek ván' « Marsyas :» en« D.e
Vogels ».
Ik' ben" zeker dat men in België :Diepenbrock te
weinig' bent. Mochten deze enkele • bladzijden er toe
leiden bij mijne landgenooten belangstelling voor dezen
voornamen Nederlandschén compónist gewekt te hebben, dan acht ik mij voldaan: .
f

Haarlem, 14-9-22:

JOS. DE KURK.

AVOND AAN ZEE

't Is avond, en de - zee alleen is 't nog die. 'k hoor
De oneindige verten. door, •
Haar rustontwende waatren stuwen....
En zwoegend ál maar verder voort, rilt- steeds dezelfde klacht,
Gedempt soms, murmel-zacht .
Uitspattend plots in gruwen...
En eenzaam wandel ik op •'t" schelpen-knerrend zand...
Het flapprend windje heeft -der! brand,
Die daglang broeide in mij, gekoeld ;
En 't bonzen van mijn hart,
Om moevérborgen smart
Ligt uitgewoeld...
-

-

-

Ver zijn thans alle menschen...
En diep in mij, zijgt met den avond meê
Oneindge vree,
En sterven alle wenschen....

MEDITATIE

De zonne spritsend door 't veelkleurig raam...
't Geprevel op mijn. lippen -van uw_ naam,
En in mijn hart uw vree, .
Lijk een oneindig suizel-stille zee...
Bewaar me, o Ood, waar zooveèl stormen dreigen,
't Verlangen steeds naar Uwe rust te hijgen,
Als naar mijn opperst' heil... .
En weze ik, daar de knoestge beuk Ge zijt,
Het strak-omstrikkend veil
In taaien klimmens-vlijt....
-

.

•

^P^X?

LUCTANTI IN AGONE VITAE....

Ik ben gelukkig, o mijn kind
Omdat ik u, gelukkig weet.
De foltring, die uw ziel doorreet,
Vlood heen, lijk 't stof der baan ten wind...
-

En - zijt- Ge - blij • thans, onbezorgd
Lijk - vroeger en het aangezicht
- - .Ter toekomst, ongeducht; gericht,
•
Daar 't heden weer voor morgen borgt....
'k Ben blij met u, omdat den strijd
We saém doorvochten en de smart
Ons. beide' onbuigzaam, heeft gesard
Met oogen groot en rood van nijd....
Beproeving heeft, als vuur het goud,
Uw ziel gelouterd, o mijn kind,
Ge weet thans wat Ge al worstlend ' wint En sterker staat Ge, honderdvoud !
-

JORIS EECKHOUT.

IN MEMORIAM MONSEIGNEUR DUCHESNE
-

Onze Moederkerk heeft dit jaar twee zware verliezen ondergaan : even • trouwe zonen van Rome • als
noeste werkers op het gebiéd der- geschiedkundige wetenschap, waren Z. E. H. Kanunnik Cauchie te Leuven
en Mgr Duchesne te Rome, priesters-hoogleeraren; , die
beiden uit al de kracht hunner vermogens gewrocht hadden om de katholieke studiën nieuwen luister bij te
zetten en ze eene eereplaats in de wetenschappelijke
middens te veroveren. 't Is eenigzins tragiek vast te
stellen hoe beiden mekaar in den dood zijngevolgd : de
eerste, den 9 Februari, .brutaal uit het leven gerukt door
dit wreede 'ongeluk,
pijnlijke tegenstelling •met zijn
springlevend gemoed,
de laatste stil doodgaande in
den gezegenden ouderdom van negen en zeventig jaren
22 April. Eiken ook worden- geveld.
Hier zullen we het alleen over Mgr Duchesne, den
Franschen historicus hebben (1).

(1) DUCHESNE'S WERKEN : Etude sur le Liber Pontificalis, 1877 ; De Macario Magnete et scriptis ejus, 1877 ; Mémóire
sur une mission au mont Athos, 1877 ; Les origines chrétiennes.
Lesons d'histoire ecclésiastique pro f essées à l'école supérieure
de theologie de Paris en 1878-79 et 1880-81 s. d. ;• Le Liber
icalis, texte, introduction, et commentaire. 2 tom. in-4°.
Pontificalis,
1886-92 ; Les origines du culte chrétien, 1889 ; 5e éd. 1920;
Les anciens catalogues épiscopaux de la province de Tours,
1890 ; Le Martyrologium Hieronymianum, 1894 ; Les premiers
temps de l'état pontifical, 1895 ; Les autonomies ecclésiastiques,
1896 ; Les fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule. 2 tom. in-8°,
1900 ; 2° éd., 1907 ;• Histoire ancienne de 1'Eglise. 3 tom. in-8°,
1906 ; 4 éd. 1910. .
BIOGRAPHISCHE AANDUIDINGEN : TITO BOTTAGISIO, Appunti sereni sulla storia - della chiesa. antica di Mons.
Luigi Duchesne. • ( Edizione italiana.) 3 éd. Padova, 1911 ;
A. d'AL2S, Monseigneur' Duchesne de l'académie francaise.
Etudes, 1911, t. 126, bi. 176-92 ; J. LEBRETON, Monseigneur
Duchesne, historien des origines chrétiennes. Etudes, 1922, t. 171,
bi. 3851406 ; P. BATIFFOL, L'étude de l'histoire ancienne -de
l'église depuis cinquante - -ans en France. Paris, 1922- ; Revué
d'Histoire ecclésiastique, 1922, t. 18, bi. 418-19 ; A. BAUDRILLART, Vie de Mgr d'Hulst. 2 tom: Paris. Tome I, 2° éd., 1912;
t. II, 5 éd., 1914.
8
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Hoe kort we die levensschets ook bedoelen, we willen vooraf bekennen dat wij er -ons heel en al ónbékwaam toe gevoelen. Mgr Duchesné was eene persoonlijkheid, en eene persoonlijkheid hoeft men " benaderd te
hebben, niet alleen om ze te beschrijven, maar ook om
ze te beoordeelen, ja zelfs om ze te begrijpen. Zij alleen
die met den meester omgang hadden, zouden.het eigenaardige, dat- hem kenmerkte, kunnen weergeven. We
hebben derhalve trouw hun getuigenis nagegaan, óm
alleszins met groote trekken het levensbeeld *van den
geleerden prelaat af te lijnen. Gemakkelijker valt het:
over het werk van Monseigneur Duchesne te spreken.
De vruchten van zijn arbeid kunnen.- we zelve inzien
ze liggen opgeborgen in de- talrijke publicaties, die van
zijne hand verschenen. Pieteitvol "zullen we er de hoofdgedachtén van aangeven, én er de historische waarde.
van- aantoonen. .
-

-

-

-

Louis Duchesne, ten .jare 1843, te St. Servan in
Bretagne geboren, erfde van zijne ouders met het Bretoensche bloed de diepe godsdienstige overtuiging. Tot
den priesterstaat geroepen, studeerde hij te Rome in
de godgeleerdheid aan het Romeinsche college. Hij
leerde er, gedurende het schooljaar 1864-65, Mgr d'Hulst
kerinèn, werd priester gewijd in 1867 en promoveerde
tot doctor in. de theologie. Weldra kwam hij naar Parijs,
waar hij. historische studiën aanving en voltooide, eerst
a « l'Ecole des Carmes "», waar . hij tot . licenciaat ès
lettres werd, later aan de Sorbonne, - in het - seminarie
van « l'école- des - hautes étudés ». Om zijn uitstëkenden
studiegeest, werd hij 'in 1874, in gezelschap vá.n Charl-ésBáyet, ter studiereis naar de beroemde bibliotheken van
den Athosberg gestuurd. . . .
Het stichten én openen van « I'Ecole Fraqaise .»"" te
Rome (1875) bracht Louis Duchesne naar de eeuwige.
stad, terug, waar hij als student -aan de nieuwe school_ werkzaam was. Van hieruit vertrok hij in den loop van
1876 -naar Klein Azië om door vlijtig onderzoek nieuwe
horizonten voor zijne studiën te ontsluiten. Intusschenrijpten zijn eerste werken : hij was in de gelegenheid
deze in 1877 aan .de hoogeschool. van Parijs vóór te"
dragen, " en, ná het ' inzien der " beide proefschriften,.
« Etude sur le liber popti f ical is » en « De Macario Mag-

-

.

-
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nete et stripfis ejus » werd hij doctór ès lettres uitgeroepen.
.:.•
Voortaan zullen Rome en Parijs , zooals ze om
den student dongen, ook om den leeraar wedijveren.
Aanstonds na zijne promotie (1877), werd Duchesne
aan het pas heringerichte en het nog óp één voet hinkende Institut Catholique van • Parijs gehecht, bij wijze
van professor in de geschiedenis aan de faculteit van
wijsbegeerte en letteren, en, na de stichting van de
faculteit van theologie (1878), ook als professor in de
-- kerkgeschiedenis. Het duurde niet lang of hij was in
zijn milieu de flinkste kracht. Mgr d'Hulst, toentertijde
rector, ging fier op zijn leeraar, en, durfde het aan te
schrijven aan den aartsbisschop van Lens (1885) :
« 1'abbé Duchesne est par - sa science étendue et profonde, par son talent d'écrivain, par sa puissance de
travail, par les titres littéraires et - scientifiques, qu'il' a
su conquérir, le membre sans contredit le plus distingué,
le plus brillant de notre Université, 1'un des tres rares
professeurs que l'Université de l'Etat tienne en haute
estime, le seul qu'elle nous envie » (2). ' Inderdaad
hoopte de staatshoogeschool professor - Duchesne voor
haar onderwijs- te winnen. Toen ze er -moest van afzien
hem uitsluitend aan haren dienst te krijgen, liet ze toch
niet na hem achtereenvolgens : tot. « maître de con fé=
rences» en «directeur d'études à l'école des hautes études».
te benoemen. .
Mgr Batiffol teekent terecht aan hoe alle professoraat vermoeit, krachten uitput eri wetenschappelijke
vorsching in den weg kan staan - (3). Het vermocht
evenwel niet Duchesne's ondernemingsgeest te fnuiken.
Gespitste speurgeest en taaie wroeter als hij was, kwam
hij allen last te boven. Edoch, waar professorale zorgen
te kort schoten om professor Duchesne's initiatief te
breken, schenen moeilijkheden van een anderen aard
dit te zullen bewerken. De rechtgeloovigheid van . den
leeraar kwam in verdenking te staan. Een eerste aanklacht werd tegen hem ingediend vanaf - 1877 ' door Mgr
Freppel en een zekeren abbé • Daras, om zijne thesis
icalis. Rome echter . ging "op dit
over den Liber Pontificalis.
verzoek niet in, en, alles bleef bij Benige vermaningen
-

:

-

-

-

-

(2) A. BAUDRILLART, t. a. p., t. I, kap. 15, Le rectorat de

Mgr d'Hulst (suite).

. (3) t. a. p., blz. 17.
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den schrijver toegezonden (4) . Een tweede aanval
(1882).. werd tegen Duchesne aangelegd door een onder-pastoor van Saint-Philippe-du-Roule," Rambouillet. Het'
liep over de, 'lessen te Parijs voorgedragen, en, meer
bepaaldelijk over wat geleeraard werd omtrent het- leerstuk der H. Driieëenhei d bij de vóór-nicéesche kerkelijke
schrijvers, in 't bizonder bij de apologeten. De professors van het .Institu• waren aangezocht geweest, om
de voorbereiding tot het licenciaat in de theologie per
correspondentie toe te laten, hunnen cursus te lithographieeren. Louis Duchesne gaf dienvolgens zijne '« Ori
gines chrétiennes » uit, na het handschrift den rector ter
inzage voorgelegd te hebben. Deze leergang werd een
steen des aanstoots. Duchesne antwoordde en verweerde
zich dapper ; Mgr d'Hulst sprong in de bres om zijn
professor bij te staan. -Het geding evenwel verwekte
heel wat opschudding en nam een ernstig karakter aan,
door dë tusschenkomst van M. Icard, algemeen overste
van S. Sul.pice, die aan zijne studenten den toegang tot
Duchesne's lessen verbood, en het ingrijpen van kardinaal Franzelin, die, weliswaar in een privaten brief, een
vrij scherpen toon aansloeg. Door den_ maatregel .van
den seminarieoverste in zijn eergevoel gekwetst, bekloeg
zich Duchesne bij den rector en vroeg om, gedurende
een jaar, van zijnen leerstoel aan de faculteit van theologie af te zien, onder voorwendsel zich heel en al aan
de uitgave van den Liber Ponti f icalis te wijden. Dit werd
hem ook gereedelijk toegestaan voor het schooljaar
1882-83 (5). Drie jaren later (1885) stak de storm
opnieuw op. Ditmaal. was het de aartsbisschop van
. Lens, Mgr Bernardou, die aan den Parijs-chén hoogleeraar zijn onderwijs omtrent den oorsprong der Oalloromeinsche kerkgemeenten verweet. Nogmaals nam Mgr
d'Huist de verdediging op van zijn professor.: hij kon
evenwel den slag niet heel en al weren : voor de tweede
maal schorste Monseigneur Duchesne zijnen cursus. aan
de faculteit van theologie _ (6) . Mgr d'Hulst, een fijn
menschenkenner, was er sindsdien op uit, Duchesne's
studiën naar min gevaarlijke onderwerpen af te leiden.
't Viel den geleerde .zwaar van de eerste christelijke
eeuwen afscheid te nemen. Toch wendde hij koers naar
een nieuw studieveld : voortaan zou hij zich hoofd-

.

-

-

-

(4) Mgr BAUDRILLART, t. a. p., t. I, bl. 458-59.
(5) Mgr BAUDRILLAR.T, t. a. p., t. I, bl. 462.
(6) Mgr BAUDRILLART, t. a. •p., t. I,. bl. 466-74:
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zakelijk aan de vroege middeleeuwen, de periode vóór
-Karlemanje wijden' (7).
Houden we ons een oogenblik - op bij de werken,
die van Duchesne's verblijf te Parijs dagteekenen. Vooraan komen de critische textuitgaven, en daaronder op
de eerste plaats de monumentale Liber Pontificalis.
f icalis. Alles
saamgenomen staan we hier voor het standaardwerk
van Monseigneur Duchesne. Reeds lang wachtte deze
chroniek der pausen, die tot =- Petrus opklimt en haar
biographische aanduidingen tot Martinus V (j- 1436),
den -stichter der Leuvensche hoogeschool, - voortzet, op
eene verzorgde uitgave. Van een onberekenbare waarde
voor de geschiedenis der pausen, was dit anonyme werk,
achtereenvolgens den paus Damasus (t 384) en Anastasius, den Bibliothecaris (t 879) 'toegeschreven, een
moeilijk, zooniet onmogelijk te benuttigen bron voor
den geschiedschrijver. Er diende, op grond der talrijke
manuscripten, een herziene text uitgegeven, -- in dezen
text de verscheidene bronnen nagegaan, aan deze
bronnen hunne respectieve historische waarde en hun.
oorsprong opgegeven. Er diende vooral een terminus
a . quo voor het begin der chroniek vastgesteld-; en het
was hoogst wenschelijk, dat de herstelde text historisch
toegelicht werd. Dank zij de aanduidingen en aanmoe-^
digingen van J. B. de Rossi, had Louis Duchesne destijds
-te Rome dit reuzenwerk aangegaan, en stoere volhar•

,

ding liet hem toe in 1886 en 1892 de twee boekdeelen'

te publiceeren. Overal erkende mende hooge verdienste
'dezer textuitgave. Frankrijk had in den katholieken
priester-geleerde eenen evenknie van de Duitsche historici aan de wetenschappelijke wereld geschonken.
Klassiek is het oordeel van Mommsen. Aangezocht om
voor de Monumenta Germaniae hetzelfde werk textcritisch te bezorgen, er, op uit om nieuwe, oorspronkelijke resultaten voor te brengen, moest hij per slot van
rekening zijn onvermogen erkennen en verklaren: « haec
mëa editib Duchesnianam non reformat, sed cio:mprobat
et confirmat » (8). Duchesne., die den text met de rijkste
-

-

(7) • Mgr BAUDRILLART,- t. a. p., bi. 466 béoórdeeit, als
volgt, . deze periode van Duchesne's professoraát : « M. D-chesne ne se laisse point évincer de 1'histoiré ecciésiastique, sa
vraie province, et ne sacrifia en rien de l'indépendance - de
ses jugements, ni inême de la causticité de son langáge, qui,
'bien plus en somme, que le ' fond de ses opinions donnait a
son enseignement une allure p-rovocante. » .
(8). BATIFFOL, t. a. p., bi. 19.
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geschiedkundige nota's had voorzien, kende bij wijze
van besluit den aanvang van den Liber toe aan het
pontificaat van Felix X (526-30). Het schorsen- van
zijn leergang was aan zijnwetenschappelijk werk ten
goede ' gekomen, en niet zonder ironie schreef hij in de
voorrede : « Je dois aussi un témoignage spécial de
reconnaissance à -mes supérieurs ecclésiastiques, qui
m'ont accordé pour ce travail bien des facilités, et, notam.ment, le loisir relatif sans lequel je n'aurais pu lecondui re au point ou il est arrivé ».
- Nog andere textuitgaven hielden hem gedurende
zijn Parijsch professoraat onledig. In 1894 bezorgde hij
in. samenwerking met J. B. de Rossi een diplomatische
uitgave van het Martjvrologium Hieronymianum :• de
Bollandisten achtten het een voorrecht den doorproefden
text en de geschiedkundige besluiten in hun werk op
te nemen. Omtrent denzelfden tijd nam hij het zware,
.onvoltooide werk van zijn overleden vriend, P. Fabre,
over : met name, het publiceeren van het.Liber Censuum,
der Roomsche Kerk, gesteld door Censius Camerarius,
achtereenvolgens kamerheer der pausen Clemens III
(t 1191), Celestinus (t. 1198), en zelve paus, met
naam Honorius III (t 1227) .
Mgr Duchesne kon zich evenwel niet bepalen tot.
loutere critische studiën : de geschiedkundige synthese
bleef hem steeds bekoren. De lessen aan het Institut_
Catholique gegeven werden gepolycopieerd en in omloop gebracht onder den titel van « Les origines chrétiennes. Lesons d'histoire ecclésiastique professées
essées à l'école
superieure de théologie de Paris en 1878-79 et 1880-81 ».
Hij werkte ook -het tot vijfmaal toe heruitgegeven handboek over de Roomsche Liturgie af : «.Les origines du
culte chrétien, 1889 ». ' .
Door deze beide laatste werken heeft Mgr Duchesne
hoe er eenigen ook anders over dachten zijn -heilig
geloof rechtstreeks . en op schitterende wijze - gediend. De kerk van Frankrijk leed toentertijd zwaar
onder de fijn-uitgevoerde aanvallen van Renan en Chavet. 't Was duizelig geworden in de geesten der katho=
lieken. Velen hadden een gevoelen alsof de grond .onder
hunne voeten begaf. Renan -beheerschte het terrein -der
wetenschap. Wel kon men nog scheldwoorden naar zijn
hoofd gooien, maar niemand durfde het: aan _ hem te
woord te staan. Mgr Darboy, aartsbisschop van Parijs,
scheen radeloos, en stuurde in allerijl eenige priesters
-

'

-

-

-
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van zijn bisdom naar. de. Duitsche hoogeschoien, orn.
intellectueelé krachten ter afweer der._goddelooze stel-,
lirigen voor te bereiden. Intuss'chén scheen het .ongeloof
aan allen •'t hoofd te bieden: Niet dat het den Franschenclerus aan alle wetenschappelijk-onderlegden ontbrak.
Mgr Freppel bij voorbeeld was een helder verstand,
een belezen geleerde, . en • hanteerde "een vlugge en sne
dige pen. Doch, de preektoon, • waarin .' zijne werken
waren gesteld, en een angstvallige bezorgdheid om alle
texten, hoe vreemd ze ook klonken, rechtgeloovig te verklaren, ontnamen hem bij andersdenkenden alle gezag.
Toen was het - Louis Duchesne, die redding bewerkte'.
Hij was" het die de vogue van Renan's dilettanteerend
hellenisme den mokerslag toebracht. Niet wijl_ hij zijn
tegenstrever • onderschatte of kleineerde : hij erkende
zijne kennis : doch gewapend met den slinger van zijn
critisch-caustischen geest wierp hij zijn scherpe beoordeeling naar het voorhoofd van de uitdagende Renan'stronie. Men ademde • weer vrijelijk in Frankrijk. Mgr
Duchesne heeft door dit kranig optreden voor eeuwig
de dankbaarheid der Roomsche Kerk gewonnen en verdiend. Ten andere de gansche leergang
le vieux
cahier lithographié is een levend bewijs van- Duchesne's trouw aan de Moederkerk : de bezieling, die
leeraar en studenten in ééne zielsgemeenschap verbond,
het enthousiasme voor Christus' instellingen spreekt u
aan uit die bladen en kan nu nog den lezer warm maken.
Geen wonder, want Mgr Duchesne had zijn Parijschen
leerstoel door een offer gewijd. Op het oogenblik dat
hem het aanbod van een leerstoel aan het pas gestichte,
nog niet vast-staande Institut Catholiqu-e gewerd, was
hem ook een katheder met verzekerde toekomst aan
de staatshoogeschool voorgeslagen : Duchesne aarzelde
niet, want in zijn trouw geloof aan Rome leefde hij niet
alleen voor brood, maar vooral- uit en voor intense
liefde tot Christus' en zijne Kerk.
Altijd uit de Parijsche periode dagteekent ook het
grootsche ontwerp den oorsprong der Gallo-romeinsche
kerkgemeenten te onderzoeken. Les anciens catalogues
episcopaux de la province de Tours, 1890 bereidden eene
heele reeks studiën voor, verzameld onder den titel
« Les fastes de l'ancienne Gaule, 1.894, 1900 ».
Meen nu niet dat de professorale beroepsplichten
en de drukkende last der talrijke publicatiën Duches-ne's
krachten vermochten uit te putten. Zijne werkkracht
-

:

-

-

.

.

-

'
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dwong bewondering ; want, buiten . dit . alles. gom, wist.
hij regelmatig het « Bulletin. critique » .op te stellen,
het vinnige recen siéb.lad, waarmee hij, naar, de leuke uitdrukking van J. Lebreton, verhoopte « de faire la police
de la science ecclésiastique » (9), en. was hij met- zijn
rector, Mgr d'Hulst de ziel..ge-worden der katholieke
internationale' wetenschappelijke congressen.
Intusschen groeide overal waardeering voor de bevindingen en "de methode. van Duchesne's geschiedkundig werk. In 1899 werd hij lid der Fransche academie.
van inschriften, en overal, zoowel in rationalistische als rechtgeloovige middens, boog men voor zijn naam.. Ook
de studeerende jeugd was verlekkerd op zijn onderricht..
't Was geen bluf, doch uit het hart gegrepene werkelijk-.
heid, wanneer Duchesne in 1885, in een schrijven aan
den rector, over den tuchtmaatregel tegen hem getroffèn, aanteekende : « c' est dur tout de même : juste à
ce mom ent m'arrivaient des lettres - de jeunes abbés
tout heureux de . suivre mes lesons .» (10). Tien -jaren
.later zou hij voor goed van de rechtstreeksche opleiding
van den clerus afscheid nemen.
.

.

-

-

"Na een achtienjarig verblijf te Parijs, keerde Mgr
Duchesne in 1895 naar Rome terug, om als- bestuurder
de .«-1'Ecole fran^aise » de leiding dier school tot zijn
dood toe op zich te nemen. Duchesne was toen '52 j a:ár
oud.: de beste jaren waren voorbij om nog den last
van critisch werk te . torsen. .
In zijn geest werden nu geordend de. tal.-rijke gègevens, die zijne opzoekingen op zijn steekkaarten bijeengebracht .hadden. In 1896 drukte Mgr DUCHESNE
ical » en « Autono« -les Premiers Temps de l'Etat pontifical
mies ecclésiastiques ». In het laaste werk ging hij duchtig
den oosterschèn schismatischen patriarch te lijf, die met
eene uitdagende zelfgenáegzaamheid het - aanbod van
Leo XIII tot hereeniging der afgescheurde , Kerken van
. de hand had gewezen'. Eindelijk, 1906, verscheen « Ibistoire ancienne de l'Eglise (1906). 't Was een - benarde
tijd : het modernisme hing overal in de lucht :. en nu
hoorde men, zoo opeens, het scherpe, vinnige, causti"
sche, soms sarcastische woord van den gevierden, maar
bij velen verdachten geschiedschrijver.. Het boek werd
-

(9) t. a. p., bl. 404.

(10) Mgr BAUDRILLART, t. a. p., bl. 472.
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slecht onthaald : de toon, waarin het gesteld was, paste
niet - aan bij den ernst der tijden. De auteur kwam op
den index te staan « La désinvoiture alerte et caustique,
que 1'on avait aisémënt pardonnée au jeune rédacteur
du Bulletin critique, on était surpris ét peiné de la * rétrouver trop souvent dans l'ouvrage d'un prélat, chargé
d'honneurs, membre de 1'Institut, , traitant des sujets
les plus graves, et 1'on se prenait à redire la parole de
Cicéron, retrouvant chez . Hortensius déjà consulaire les
brillants défauts du jeune avocat » : « remanebat idem
nec -decebat idem » (1 1) . 't Was in het jaar 1912. Mgr
Duchesne's houding was heerlijk : eerbiedig onderwórpen-, aanvaardde hij de veroordeeling. Duur moest hij'
eenigé onvoorzichtige uitlatingen, ettelijke gewaagde
stellingen • en sommige scherpe, b ittsige zetten betalen :
de - geleerde was over zijn eigen gebreken gestruikeld.
't Gaat hier niet op een« uitvoerig overzicht van Mgr
Duchesne's geschiedenis te geven : ze werd stelselmatig ontleed en gecritiseerd door Pater Tito Bottagisio
(.12) . Men wreef den geleerden auteur aan zijn boek•
gesteld te hebben in den geest van het-modernisme :
onder meer, zouden eenigen van Loisy's stellingen, bewust of onbewust, overgenomen zijn.
In -het bizonder teekende men verzet aan tegen wat
verhaald stond omtrent de eschatologische verwachtingen der eerste christenen, 't ontstaan der hiërarchie, de
ontwikkeling van het dogma, - " Petrus' episcopaat te
Rome,. de leering der christene anteniceesche schrijvers
over de H. Drieeenheid. (13)
-

-

-

-

-

(11) LEBRETON, t. a. p., bi. 405.
(12) TITO BOTTAGISIO, Appunti Sereni. 3a edizione.
Padóva, 1911.
(13) Omtrent de leer der vóór-niceesche schrijvers over
de - H. Drieeenheid verwijzen we naar `d'ALÈS, t. a. p:, bi. 185,
n. 1 ; LEBRETON, t: a. p., bi. 398-99, 400, n. I. Men kan
aan den schrijver terecht eenti onvoorzichtige eenzijdigheid verwijten. Hij houdt zich op met de singulariteiten va p" den tweeden
Clemens-brief en Pastor • Hermae ; hij weidt over de vijftien
bladzijden uit over de godsleer der apologeten, terwijl , hij
slechts eenige regels over heeft voor Irenaeus, die nochtans voor
Augustinus de machtigste leerstellige synthese van 't christen
geloof opstelde. Wat in het bizonder den Pastor betreft, dient
aan Mgr Duchesne toegegeven, - dat zijne gedachten over de
H. - Drieeenheid niet duidelijk - uit te . maken zijn : doch in hem
zien we niet een vóórlooper van Theodotos, maar veeleer een
geestverwant van Hippolytus, Novatianus en Tertullianus.
't Schijnt bovendien onjuist -bij den Pastor eene triniteit te
willen ontdekken, welke zou bestaan uit den Vader, den Zoon =
-
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Het "tweede- boek gaf. aanstoot door -zijne. beschou.wingen . -over de Diocletiaansche - kerkvervolging.; .. handelde sceptiek .. over - het Labarum en • de - kruisverhef.:fing, zou Paus Liberius beschuldigen ééne Aria:ansche
formule te hebben -onderteekend.. Verders scheen de
schrijver weinig waardeering te betonnen voor de
vaders van Nicceea, en den draak te steken • met - het be.lang der- dogmatische controversen. Men verweet • Duchesne Athanasius als : een dweepér, Arius als -rechtzinnig bekeerd . man voor te - stellen ; -lrchtzinnig .te • han-delen over den oorsprong van den cultus der heiligen.
Velen waren ook - ontsticht ° door de wijze waarop de
-HH. Ambrosius, Hilarius, Hieronymus, paus Damanus,
. de oostersche woestijnmonnikken, .Cyrillus van Al-éxan-.
drië, - de kerkvergaderingen van= Ephesië- en Chalcedonië
aan den eenen kant, « Pelagius, Julianus ab: Aeclaná
en Nestorius aan den anderen kant beoordeeld werden.
Velen kwam het voor alsof de ketters op het voetstuk
verheven, de verdedigers der orthodoxie van hun tronen.
geworpen werden. Bovendien vermeenden sommigen:
hoe" alle bovennatuurlijke geest -en ingeving aan het ge.
heele werk ontbrak (14). -.:
:

.

tiques. 1882, Les témoins ante-nicéens du dogme de la Trinité,
maker. - ° K Car 1'homme, • en qui eient habiter.. I'Esprit-Sáint ou
Ie Fils de Dieu -- pour Hermas eest tout un, voir -Simil. 911
n'est pas introduit en tiers dans la sphère de la divinité, Sim..
911 912'2 ( D'ALÈS, t. a. p., hl. 185, ' n. I.) . .
Mgr • Duchesne antwoordde.: Revue des sciences ecclésiás-.
tiques, 1882, Les témoins anti-n'icéens du dogme de la Trinité,.
bl. 484-547. Hij schreef er volgende treffende opmerking neder
Les conséquences inexactes, les difficultés d'expression ou d'ex-.
plication, .que 1'on rencontre chez ces auteurs, á cóté d'áffirmaa-.
tions rigoureusement orthodoxes, ne sauraient diminuer la - force•
. de celles-ci..' Des prémisses exactes ont «été posées ; ces prémisses;
sont puisées dans 1'enseignement et la tradition de 1'églisé ; si.
l'auteur -conclut mal óu . ne conclut -pas . assez ; s'il . introduit
1'objection dans sa démonstration, l'Eglise a le droit non - seulement de conclure á sa place, et d'écarter l'objection, mais de
réclamer les prémisses comme les témoins de la tradition..
. (14) Wij hebben zoodoende samengevat de meeste bezwaren, die tegen Duchesne's geschiedenis geopperd werden: Men
kan ze in extenso lezen : TITO BOTTAGISIO, t. a. p. bl. 513531, Riepilogó eiei pr ncipali errori del Duchesne: -We onderzoeken hier niet in welke mate ieder .verwijt gegrond is.
't Zal niet . zonder belang zijn het oordeel - te.. hooren . van
•D'ALÉS, t. a. p.,. bl. 186 : «.D'aucuns lui reprocheront. -- et
nous serons volontiers de ceux-lá .--'. d'avoir traité : légèrement
et bien humainement des choses réellément divines, de n'avoir
pas toujours su percer le voile des vuigárités . apparentes, de
,

.

-

-

-
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Deze algemeene toon en strekking, • vêelme"er dan
eenige bepaalde uitlatingen, -- in het kader • geplaatst
van den modernistischen toentertij de heerschenden
tijdsgeest, verklaren . volledig . den strengen tuchtregel
door Rome getroffen, des te meer daar Mgr Duch-esne's
geschiedenis niet tot specialisten-geleerden, maar tot
het groote publiek was bestemd. Nu de gemoederen bedaard zijn en de Fransche prelaat. op de eerste -plaats
het kerkelijk gezag. aanstonds erkende, mag men over
dit spijtig incident het woord' reppen, zonder - aan den
eerbied, dien wé .den katholieken geleerde schuldig zijn
afbreuk te doen: Bij zijn afsterven mag herhaald, wat
d'Alès in 1911, bij- de verkiezing - van Mgr Duchesne
tot lid der Fransche academie, schreef.: de gevierde geschiedschrijver blijft « une gloire qui rayonne sur 1' Eglise
de France et que cete église révendiquera -toujours pour
sienne » - (15).
-

-

.

Na deze korte levenschets willen we nog even bondig de hoofdverdiensten van Mgr Duchesne in het licht
stellen. .
Hij was een geleerde van eerste gehalte._ In alle
-kringen had hij hooge waardeer-ing gewonnen : Mommsen en Harnack achtten het niet beneden hunne waardigheid den Franschen en katholieken geleerde hunne
sympathie te betuigen. Evenknie der Duitsche studielui
in opzicht van aanhoudende werkzaamheid, . was hij
. hun meester in helder inzicht, passende ordening, en
juiste beoordeeling- der . geschiedkundige gegevens.
Wonder, hoe eenzelfde persoon handschriften ontcijferde, varianten gaarde, en meteen zich aan dat snipperwerk kon onttrekken om met den wijdsten blik-.en het
sterkste - concentratievermogen het verleden te over-

.

n'avoir vu trop . souvent, dans . les débats théologiques, .qu'un
cliquetis de mots, au lieu du choc de la révélation chrétienne
contre l'erreur à éliminer de la conscience des hommes : travail nécessaire pour achever ici-bas l'eeuvre du Verbe incarné,
à ce . titre digne du respect de tous les_ croyants. >i
J. LEBRETON, t. a. p., bl. 397-98 teekent aan : regard
parfois peu profond, —. il a peu d'attrait et partant peu d'attention pour l'élément mystiquè de la retigion, peu d'intérêt
poer les questions doctrinales. Warme sympathie ontbreekt dikwijls aan zijn werk : a c'.est un .beau ciel d'hiver, balayé par Ie
vent d'est : clair, vif et froid >. • .
(15) T. a. p., bi. 476.
.
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schouwen en saam te vatten, en .hetzelve met .den. fijnsten letterkundigen smaak in' iëvende táfereelen weêr te
geven.
Geestdriftige . beoefenaar der wétenschap, • wist . hij
er ook zijne studenten . voor te ontvlammen, -" Mgr DDuchesne heeft, zooals Mgr Batiffol nog ónlángs . herhaalde - (16), een pleïade wetenschappelijke ' vorsdhers ter
arbeid geroepen. Onder zijne vrienden, . medewerkers of
leerlingén noemen wij PAUL. FABRE, zijn 'vriend; die
voor den Liber Censuurn hetzelfde presteerde al's Duchesne voor den Liber - Ponti f icalis, en, "uit wiens hand,
na zijn betreurden dood, hij de pen overnam om het
aangevatte werk -te voltooien ; PAUL FOURNIER, den
historicus der valsche decretalen van Pseudo-Isidorus
(17), JACQUES ZEILLER, Duchesne's opvolger in den
katheder van « l'école pratique des Hautes Etudes »'- (18),
TIXERONT, den bekenden steller eener katholieke
dogmengeschiedenis 'in de Fransche taal. Er kar! ook `op
gewezen worden hoe de invloed . van Mgr . Duchesne
in Frankrjik samenviel met 'eene • algemeens herleving
der kerkelijke wetenschap : voor de studie .der middeleeuwen kon de kerk van Frankrijk roemen op ULYSSE
CHEVALIER, -voor de geschiedénis van 't christelijke
Afrika op MONCEAUX - en DE LABRIOLLE, voor het
Persische christendom op LABOURT, voor het Byzantinisme op P. PARGOIRE en de assumpsionisten van
.Kadi-Keuï, voor tekstuitgaven op '.DOM WILMART,
DOM MORIN en M. VAU, voor de-. exegese . op . P.. LAGRANGE, voor .de Bijbelsche archaeologie op P. VINCENT, • voor de eerste christelijke eeuwen • op J. LEBRETON en Mgr BATIFFOL . (19). •
Wierp Mgr Duchesne's onderwijs zulke rijke vruchten af, dan was wel 't bewijs geleverd van de degelijkheid der methode, die hij had aangewend. Kan het ook
anders of deze methode was. de juiste, wanneer, we ons
herinneren met welke vaklui de Fransche geleerde aangespannen was. Louis Duchesne had te Rome met J.
-

-

-

-

.

(16) T. a. p. .

(17) Les » o f ficialités au moyen áge, 1880 ; Les f ausses
décrétales, 1887, 1888, 1907.
Les origines chrétiennes dans les provinces danubiennes de l'empire Romiain; 1918.
(19) 't. Gaat niet op allén te noemen. Mgr .Batiffol verwijst
nog naar : Allard,. Amann, C. Bóyer, F..Cavallèra, d'Alés, M.
Dufourcq, Hemmer, Lejay, Puech, - J. Rivière, Vacandard, enz.
(18)

-
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B. DE ROSSI eene vriendschap gesloten, die • sindsdien
nooit verbroken; immer toegehaald werd : de Rossi had
hem destijds naar den Liber Ponti f icalis gewezen én
later sloegen ze saam de handen aan het Martyrologium
Hieronymianurn. Ook met P. DE SMEDT,- den bekenden
Bollandist, was Duchesne een warme vriend geworden.
Waarlijk deze drie mannen vormdentoentértijde een
wetenschappelijk triumviraat en leidden 'de katholieke
.studiën op nieuwe banen. Ook« de sympathieke figuur
. van Professor" CAUCHIE en zijne Leuvensche initiatieven bleven hem niet vreemd; en bij het tragisch overtijden van den Leuvenschen hoogleeraar, te Rome zijn
-collega. én vriend . geworden, weende • hij als • een
kind (20) .
't Zou . reeds volstaan dien geestelijken vriendenkr .ng , aan te. geven om Duchesne's leerstof en leerplan
naar . waarde te schatten. Inderdaad dischte hij zijne
:studenten nooit anders op 'als echte, stevige wetenschap.. Ín het 'behandelen en in het verkiezen van. het
.c nderwerp zijner studiën, hield hij mordicus vast aan
St-Paulus' stokregel : « saper.e ad sobrietatem ». Hij
was. de meening - toegedaan, dat de geschiedschrijver,
waar de • bronnen zwegen, rechtzinnig en deemoedig
zijne ontwetendheid moest erkennen. Streng sneed hij«
den . pas af naar alle liefhebberij van hypothesen, die
uit de lucht werden gegrepen, om de historische gegevens aan te. vullen. De resultaten zijner opzoekingen
kon hij in heerlijke zinsneden zijne studenten voordragen of het publiek in zijne boeken meedeelen. " Hij hield
zich echter, in _ tegenstelling met Mgr Freppel, op een
afstand van alle rhetorische woordenpralerij.. .
Duchesne achtte het óók' noodig met de wetenschappelijke` wereld in blijvende voeling te • zijn. Hij
wou zijn stem voegen in de besprekingen der geleerden.
Té dien einde • knoopte hij met de summiteiten der geschiedkundige wetenschap betrekkingen aan, en gaf hij,
sedert • 1880 het « Bulletin critique » uit. Het blad,
.schef' Monseigneur Batiffol, < était une feuille de combat » (21), en, de historicus stelde er zich aan als
een strenge censor van al, wat op het gebied der kerkelijké wetenschappen verscheen. Hij -kon. evenwel zijn
doel niet bereiken : want, zijne benoeming tot bestuur-

.

-

.

.

-

-

.

-

(20) VAN. DER ESSEN, Alfred Cauchie. L'initiateur, le
savant 1'hommè. R. H. E., 1922, t. 18, bl. 239.

(21) t. a. p., bi. 12.

..
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der van « l'école de France » onttrok hem • én aan de
opvoeding van den clerus, én - ook voor een groot deel,
aan de geschiedenis der eerste -christelijke eeuwen.
Men kan het betreuren dat Mgr Duchesne' $- wetenschappelijke loopbaan van 1895 af niet "langer rechtstreeks de apologie der Kerk ten goede kwam. • Toch
ware het moeilijk te beslechten of de invloed, dien deze
priesterlijke persoonlijkheid in niet rechtgeloovige middens uitstraalde, niet allen rechtstreekschen' invloed, ook
in apologetisch opzicht, overtrof. Ook • erkende de
Moederkerk • de verdiensten van haar geleerden zoon,
wanneer ze hem tot de prelaatswaarde verhief.
Had hij te Parijs bij 't begin van zijn professoraat
de Kerk rechtstreeks tegen het aanvallend rationalisme
van Renan verdedigd, ook te Rome bleef zijne we. 1 enschap het geloof dienen. Ieder zijner publicatiën • zette
zijnen naam nieuwen luister bij, en, deze omvatte in
zijnen persoon, immer onafscheidbaar den katholieken
priester en den Roomschen prelaat: Mochten studeerende
vrijzinnigen in Mgr Duchesne een onderscheid toepassen, en hunne • hulde uitsluitend tot 'den geleerde, als
zoodanig, richten,, willens nillens werd het publiek erkennen eenei zoo krachtige figuur in den schoot der
Kerk een levend bewijs voor de harmonie, die tusschen
echte wetenschap en Roomsch 'geloof kan verwezenlijkt
worden.
.

-

.

Het rest ons eventjes na Mgr Duch,esne's werk, zijne
persoonlijkheid' - te typeenen. De • Fransche geschiedschrijver was vooraf een scherpe geest. Taai in het
opsporen der texten, was hij niet min doordringend in
het ontleden derzelve. Van hem getuigde de Rossi : « Je
n'écris riep; - sans me demander : qu'.en pensera Duchesne ? » Alleen voor haarfijn onderscheid scheen hij
min vat te hebben : dezelfde vriend immers wist ook te
zeggen :. « il y a des choses que je vois et que Duchesne
ne volt pas » . (22) Hij was een geleerde en een kunstenaar. Nooit verstikte zijn. geest onder het, in de talrijke.
-steekkaarten opgehoopte, materiaal. In' zijne verbeelding
herleefde 't verleden. 't Was of hij zelve alle gebeurtenissen had meegeleefd, zoo' bekoorlijk .en natuurlijk kon
hij de feiten gróepeeren. en de gemoedéren der vóór het
-

-

.

,

(22) BATIFFOL, t. a. p., bl. 15.
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zoetlicht - tredende. personnages ontleden. Evenwel, . of
deze- zielkundige . repro.ducties -- altijd geslaagd. . mogen
heeten, - blijft. eene . opene vraag. Voeg. er aan .toe dat
onder zijne hand de. Fransche taal b.iz.onder smijdig was.
Lacie,. hij deelde ook in • de gebreken zijner hoedanigheden. Zijne scherpzichtigheid 'kon overslaan:. in
bijtende geestigheid. Schoot hij .dikwij•ls- zijne_ pijlen te
.pas, het kon ook wel - gebeuren dat hij:. nde keus : van
zijn doel min gelukkig was.- • Zijn critische methode
scheen hem soms tot koude gevoelloosheid te leiden.
Men was er om bedroefd, en men zeide in zekere krin-gen, dat hij aan theologische bloedarmoede leed : want
nooit had men hem zien opgaan in een geestdriftigé of
ook maar eenigszins sympathieke beoor.deéling eener
godgeleerde * controverse. Hij • liet zich meer dan een
onvoorzichtig woord ontsnappen. 't- Was echter niet
kwaad bedoeld : want nooit is hij -vrijzinnig, altijd, is
hij vrijmoedig geweest. Hij zelve erkende. het, wanneer
hij ergens in zijn Histoire ancienne neerschreef : il est
plus. facile de se moquer des théologiens . que de s'en
passer. 't Waren vlugge, .scherpe zetten. - Toegelaten in
een vriendengesprek, waar ze de samenspraak kruiden,
geduld als aanteekeningen in een cursus van hoogeschoolleeraar, waren ze min of meer misplaatst in een
standaardwerk als zijne Histoire ancienne, - een werk
.dat tot het publiek werd -gericht en beoogde hooge vul-

-

-

-

-

,

garisatie te zijn.

Gedurende de laatste jaren had Mgr Duchesne minde aandacht getrokken. Nieuwe stroomingen beroerden
de wetenschappelijke - wereld. De critisch-historische
studie der eerste christelijke eeuwen werd in de schaduw gesteld door het «-religionsgeschichtlich » vergelijkend onderzoek. Mgr Duchesne liet er zich niet mede in
en was er niet voor te winnen : hij werkte intusschen
voor zijne rekening en naar zijne geschiedkundige methode voort. ..
.

-

Nu de dood den bestuurder van «l'Ecole Française»
aan zijn werk heeft ontnomen, zullen de deiningen van
zijn fel bewogen • leven nog meer effenen. De twisten
worden vergeten : met het graf worden alle menschelijke gebreken toegedekt. Boven alles blijft Mgr Duchesne's geheugenis »in eere ; bij .zijne gedachtenis zullen
we dankbaar neerbuigen als voor den geleerde, van

-
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wien geschiedkundig werk. kon gezegd : « Ie rniroir de
Mgr Duchesne est, - en . somme, de céux qui déforment
peu l'objet » (23) ; voor den priester, waarvan Mgr
cl' Hulst kon getuigen : « très sur dans sa fói, très intègre
dans ses rneeurs, tres régulier dans ses hab itude sacer=
dotales » -(24) ; voor ' den koenen zoon der -Kerk,- wier
apologeet-hij was in lijf en bloede, er. "steeds op uit door
zijn arbeid het bewijs tealeveren voor de. waarheid .en
de levenskracht van het Credo dat -hij beleed. De Heer
zal zijn werk bonen : hij heeft Hem bekend vóór het
aanschijn der wereld, en Zijn naam • gevoerd en gedragen, tot voor de vierschaar der wetenschap, wanneer allen op de vlucht sloegen : in de eeuwigheid zal
hij niet beschaamd worden: .
.-

-

-

,-

-

Dendermonde, 26 juli 192.

-,-

-

-

J. COPPENS.

(23) D'ALÈS, t. a. p., bl. 185.
(24) BAUDRILLART, t. a. p., bl. 471-.

HET MIRAKEL VAN DE KLEINE MADONNA (1)
Mevrouw= de Prinses Mirza: -Riza Vihárn is de dochter - van een Zweedsch " geleerde. Zij . is jong getrouwd
met een Perzischen prins en woont te Monaco.- Tijdens
den oorlog heeft zij zich geheel aar' de gewonden= gewijd.
Van haar hand . zijn - reeds- een drietal zeer interessante. romans in het Hóllandsch vertaald verschenen.
-

In den salon van een rijke, . deftige dame • te. Monte.
Carlo ' stond een Madonnabeeldje. Het was een sierlijk
kleinood, gekleed in uitgezochte zijden kleeren. Gelaat,
armen en handen waren van ivoor. De gouden borduursels van het kleed vielen in stijve plooien om de kleine
gestalte. heen en er prijkten diamanten ringen aan de
tengere, ivoren vingertjes.
-Het gezichtje zag doorschijnend bleek. -Het was.
bijna nog een kindergezichtje, . waaruit niets dan liefde.
en goedheid voor allen en alles spraken. En de Heilige
Maagd stond daar geheel alleen. Zij had zelfs het heilige Kind Jezus niet op den arm. Zij was zelf nog zoo
jong, tenger en kinderlijk. Zij scheen bereid om eenieder te schenken waarom men haar bad, zooals zij daar
de sierlijke armen opende met een gebaar, dat bijna verlegen was en waaruit toch zoo oneindig veel hulp:vaardigheid sprak. .
Doch niemand bad haar om . iets. Want zij stond.
immers niet in een kerk, noch op een altaar, zij was
immers slechts een schoon kleinood in een salon van
een rijke dame ?
Iedereen die haar zag zeide : « Wat een bizonder
schoon kunstwerk ! » En men bewonderde de fijne buiging van den hals, die denken deed aan een tengeren
bloemenstengel, en ieder zag fijn. uitgewerkt detail van
gelaat, handen en kleederen. En: men nam haar • op,
keerde haar onderstboven, en keek hoe zij gemaakt was
inwendig zoowel als uitwendig, precies als een pop.
Maar niemand knielde voor haar neer en niemand keek
naar haar op als naar iets bovennatuurlijks, en absoluut
niemand riep haar aan in een gloeiend gebed.
-

-

-

(1) Geautoriseerde vertaling uit het Zweedsch van Prinses
Mirza Riza Viham.
. .. . _
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'En de -.kleifine- Madonna voelde • zich ongelukkig en
geprofaneerd, want zij was- een . echte Madonna, die
mirakelen deed, al: wist • niemand het ook: En terwijl
zij daar - zoó in den'. salon - stond onder - andere bibelots,
die-. totaal nutteloos waren, dacht zij aan den lang verleden -tijd toen zij - haar plaats: had . in een kleine katholieke, -kerk .in. een -zeer oude Italiaansché stad. Toen • zij
altijd versierd was met frissche bloemen, door dankbare
handen aangebracht en scharen -van in gebéd verzonken
geloovigen om zich heen had gezien:- Want 'velen hadden zich gaarne tot haar gewend, ómdat zij er zoo
kinderlijk goed en teeder -uitzag. Zij schrikte niemand
af, zooals ' andere Madonna's 'soms doen met strenge
oogen, die vorschen en vragen, en : dreigde ook niemand
met • -een opgehevèn vinger. - -Zij strekte " de armen uit
naar 'allen en - smeekte hun alleen - maar om bij.'haar'te
komen « met alle verlangens en verdrietelijkheden, .
grooten zooï Tel- als kleinen, - verlangens -en verdriète- .
lijkheden die- men uit schaamte bijna niet hardop durfde
uitspreken, óf die, welke een kwestie zijn van * leven
of dood.
-Velen had zij ook geholpen. Iaat kon men zien aan
al de marmeren plaatjes rondom haar nis, waar naam
en datum én woorden van dankbaarheid in . gouden letters op gegraveerd stonden.. En men had haar een groote
hoeveelheid zilveren harten ' en geschenken gegeven, ter
herinnering - aan hulp én troost, die zij had uitgedeeld.
Lammen had zij..het gebruik hunner ledematen teruggegeven„ verscheidene lagen van krukken, langs den eiuur.
van - de kerk opgehangen, getuigden van haar mirakuleuze kracht. ar naar de
. Van heinde en ver - kwam men voor ha
kerk, hoog van de bergen, -waar de Italiaánsche stadjes
tegen aanhangen en zich aan kloven - én spleten vastklampen -en waar 'de" - armen wonen, van de uitgel
strekte- vlakten, waar de ongezonde damp de menschén
zieken zwak maakt, -- en uit de nauwe achterstraten .in
de stad, waar de ongelukkigen zich verbergen, allen
plachten naar • haar toe te komen om troost .te halen.
Menig paar oogen had zich smeekend op haar lief' gezichtj'e gevestigd .; doch - af en toe had- een oogenpaar
ook wel naar de 'ringei' aan haar vingers gestaard en
nar de ' goudborduurseels.' van haar kleed en zich »in
het geheim afgevraagd, 'hoeveel dat..allemaal wel waard
.kor -zijn.
- -
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En het was ook het glinsteren van de goudborduursels en .de diamanten ringen, -die eens: de aanleiding
werden dat zij op zekeren -avond uit haar nis verdween
en door profaneerende handen gestolen werd. Juist hadden er dien avond zeer weinig menschen voor het altaar
van de Madonna zitten bidden, alleen: een oude vrouw
in een groote sjaal gehuld en. ginds in de schaduw - onder•
de olielamp een man met een hoed. op met breeden, neerhangenden rand en een klein- .bedelmeisje, dat dicht=
bij het altaar op de knieën lag. .
De koster, die over den diefstal ondervraagd werd,
herinnerde zich .dat . zeer.. goed.. .
Hij had verteld dat hij - zich herinnerde, dat het
bedelmeisje. na een kort gebed was opgestaan om naar
hem toe te komen. Zij . had hem dringend en nederig
gesmeekt om den volgenden dag onder de andere bedelaars bij : de kerkdeur te mogen staan. Den volgenden
dag was het namelijk een feest- en heiligedag: Dan
werd de Hemelvaart van de Maagd Maria gevierd, en
dat was altijd een geluksdag voor de bedelaars, want
dan was men gewoonlijk zeer mild.
De. koster had -beloofd haar wensch• te - vervullen.
Zij zou alleen maar niet voor den grooten ingang mogen
staan, want daar waren alle plaatsen 'reeds door oudere
bedelaars ingenomen. : Er waren - er - zelfs • bij, die de
plaats van hun. ouders . geërfd hadden. Hier om de .. oude
kerk had de bedelaarsstand voorvaders ! Maar voor den
klein-en ingang zou zij mogen staan. En hij was zelf
met . haar de kerk uitgegaan om . haar . de plaats aan te
wijzen, die hij . voor . bizonder goed _ hield, juist. voor
de kleine bruinleeren deur. Zij had hem heel ootmoedig
bedankt en hem nog een paar minuten -bezig gehouden
door hem van. haar armoede. te _ vertellen en van haarzieke zusje dat verlamde ..beentjes had en - zich sinds
jaren niet meer verroeren kon. Het ,was een wonderlijke
ziekte, die heel plotseling door een schrik ontstaan was,
dacht . zij.. Men had .er.. van . alles aan gedaan. Maar . niets
had geholpen. Dacht hij, dat - de miraculeuze. kleine Madonna haar misschien beter zou kunnen maken. ? ja , zij
had - veel gevraagd over de. mirakels, : van de. Madonna
en hem . daarmee een .tijdje opgehouden. Maar daar: het
zoo'n lief kind was, had hij 't hart niet gehad om weg
te gaan, . maar was; hij . naar_haar ::..lijven... staan luisteren.
Ten slotte was het kind heengegaan..
Toen de koster in- de kerk -terug kwam . was . die
-
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verlaten. De. oude -vrouw.. in de ..groote sjaal--.:-en de man
met.. den- .breedgeranden hoed waren:. ér . niet -meer. • Daar
het reeds laat was -en -over sluittijd; had • -hij.. dadelijk
de kaarsen en : lampen uitgedaa.n en. in.'..het -` halfdonker
had hij • er niet op gelet of de kleine ' Madonna • wel op
haar plaats . stond., of- hij had misschien= eerder niet aan
de. mogelijkheid gedacht dat zij. verdwenen - kon - zijn en•
daarom niet eens gekeken.
Maar den - volgenden morgen ] Oh; Seignèur 1 Den
volgenden morgen !
Wat - een ontdekking:::' .' Geen
Madonna.:. De nis leeg..". Seigneur ! Oh ! Anders was
er niets ..te zien.:: geen spoor varia geweld, er was niets
omgevallen, er -waren : geen bloemen geknakt,-. gelen altaardoek gekreukeld, -niets - alleen de nis was leeg
totaal leeg.
In de - stad .werd spoedig het gerucht verspreid dat
de miraculeuze- Madonna verdwenen was: -En men kwam
bij de ledige nis bijeen • om te zien en zijn verbazing uit
te spreken: Velen kwamen uit nieuwsgierigheid; maar
de meesten kwamen uitverdriet voor het ' treurige feit
dat de kleine, -lieve Madonna -er niet meer was. En er
kwamen. steeds meer menschén.- En toen er geen plaats
meer was voor al degenen, die zich overtuigen --wilden
dat het ongelooflijke werkelijk had - plaats gehad, verscheen er een priester - voor het altaar. Hij- sprak lang
en hij sprak- goed en verklaarde dat het verdwijnen van
de Madonna een. wonder was - en geen diefstal. En dat
dit slechts een bewijs te meer was van - de : miraculeuze'
kracht der Madonna. Was zij niet juist -verdwenen op
den dag, waarop de Katholieken in alle landen de Hemelvaart van de heilige -Maagd - vieren ? Wel, wat is . dan
duidelijker en natuurlijker ? Zij was zelf op de een of
andere mystieke wijze ten: hemel gevaren: Men -was hier
bijeen gekomen, om. haar. werkelijke Hemelvaart te vieren. En all=es waarvan -á.11en- hier -getuigen -waren geweest,
was alleen . maar - een duidelijk bewijs hoe deze oude
kerk op bizondere manier door. :God beschut werd en
uitverkoren was. En zoo ..gebeurde het, dat het oude«
kerkje meer dan ooit de plaats werd waar de - geloovigen
bijeen --kwamen,. daar allen het' altaar wilden zien, waar
het wonder geschied was..Zóó groot was dus. de macht
van de kleine • Heilige Maagd,. .dat zelfs .de , diefstal van
haar beeld _een- geluk werd voor- de kerk, . die het -bezeten. had:
Maar, terwijl -al de geloovigen: in . gedachten - de
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1096 HET MIRAKEL VAN DE KLEINE MADONNA
Madonna in den hemel waanden, vertoefde zij in.werkelijkheid nog :op aarde.
.
Zij was van haar altaar genomen door een groote s
grove hand, -onder een sjaal verborgen en men was snel
met haar weggevlucht. .Het was .donker onder de sjaal. Endaar werd - zij
door een knokigen arm vastgedrukt, tot zij: in ,een ellendig klein hol voor den dag werd gehaald en 'op -een
tafel, . dicht bij een bed werd gezet. Iemand stak een
olielampje aan, en toen straalden. en • glinsterden . de
edelsteenen en de gouden borduursels: zwak en geheim-.
zinnig. De vrouw, die haar onder de sjaal gedragen had,
verheugde er zich over, terwijl de man met den breedgeranden hoed in .. stilte " eens -uitrekende, hoeveel geld
dat wel zou vertegenwoordigen.. . .
Maar in het bed, lag het kleine schepseltje waar
voor de Madonna gehaald was. Het waren niet - meer
dan treurige ' menschelijke overblijfselen op . een. haveboze matras. Haar lichaam was verschrompeld. en uitgedroogd. Al wat aan haar leefde, waren de oogen.
Groote oogen, die vo.l verlangen op de kleine Madonna
gevestigd waren. Iets zoo bovenaardsch schoon,- had zij
nog . nooit gezien. En de kleine . kranke - voelde - in het
diepste van haar hart een. onweerstaanbare begeerte om
aan de stem
op te staan van haar leger van smarten en .aan
,

van de Madonna, die- haar tot zich _riep, te gehoorzamen.

De kleine Madonna strekte immers de.. armen uit naar
haar alleen ?_ Die trokken haar mild - en onweerstaanbaar- naar zich toe. Als. zij. weer overeind: kon komen'
en looperf kon !
De . Madonna had een ' gloeiend verlangen in haar
:
ziel ontstoken..
. Later,: veel later kwam -het kleine. bedelmeisje thuis.
Zij was . allerlei straten .doorgeloopen .en:.had groote
omwegen .gemaakt om degenen. 'die - haar waarschijnlijk
na zouden loopen op een . -dwaál=spo.or te leiden. Maar
haar havelooze -schoenen -hadden . haar vlug, heel vlug
gedragen.. Want thuis te midden van alle armoede was
er nu i iets _. wat veel grootschar was . dan allen rijkdom:
en macht : der 'wereld. Daar wachtte haar . immers de;
kleine. miraculeuze -.Madonna. .
Toen zij. eindélijk thuis kwam en . de ..deur van . de
schamele. .hut. opende, zag .zij dadelijk 4e heilige -kleine'
Maagd op de tafel staan, vlak- bij het bed van haar zieke:
zusje. Toen=doortrilde een oneindig .geluk. . haar ziel. Daar
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stond zij dus,. de gróote helpster, wat genezing beteekende voor de zieke. Zij viel op. de knieën èn bad lang
en vurig voor haar verlamd _ zusje. .. .
Doch 's nachts gebèurde het wonderlijke, : dat riié^
n tnd "in de schamele, kleine hut, een oogkon toèdoen.
De vrouw, die het »' beeldje onder haar sjaal gedragen had, kon geen rust vinden, doordat zij in de.
nachtelijke stilte luid 'de stem van haar geweten hporde..
Zij had een groote zonde begaan. Zij had zich vergrepen
aan de Moeder Gods. Zij had haar uit , de heiligheid
der kei•k weggedragen.: En ' nu was zij voor eeuwig
vervloekt en verstootèn. In de halve : schemering van
het lampje, . zag zij " het gelaat« van de Heilige Maagd
veranderen. Het werd streng. en . dreigend . en- »de zachte
ooggin veroordeelden mèedóogenioos, terwijl de vriendelijk-noodende armen onherroepelijk. _ afwezen. De.
vrouw kermde en leed vreeselijk. - Zij"' geloofde niet,
zoon" ls het bedelmeisje, - dat de Mád'onna gehaald was
alleeeen" terwille van 'de - arme zieke. Zij . wist -immers,
dat de Juweelén èn gouden. borduursels. óp het« kleed:
van het beeld — een fantastischen. invlóéd op _" haar man
hadden die haar gedwongen had om deel te 'neméri wan
den diefstal. Wel had het kleine bedelméisj e. voorgësteld
om- de miraculeuze Madonna te gaan halen, doch dit
alleen met het oog op de genezing, van háár .zusje: Dat.
het beeld daarna zoo , spoedig mogelijk 'naar de kerk.
teruggebracht zou worden, .sprak, zoo van' zelf voor het
kind; .dat zij ër geen oo-genblik aan .twijfelde... Doch :van
in deen" nacht, met den blik op het verteedérde gelaat van
de . Madonna, • moest * de moeder zichzelf bekennen,' dat
zij heel den tijd geweten had, - dat Madonna : nooit.
meer naar 'haar kerk terug gebracht _zou . worden en
dat het idee haar zelfs plezier gedaan. had, Want =dat
beteekende geld in huis. En recht en . onrecht` was iets '
waar zij tot nu toe niet verder over had nagedacht...
Maar dezen nacht had er een' verandering plaats
gegrepen. Een waarschuwende stem had • zich in "haar.
binnenste laten hoorera: Zij was "ten prooi. aan ,de he~
vigste kwellingen. Haar . zonde stond haar duidelijk, voor.
oogera. Zij, . die .nooit' te - voren berouw « gekend had,` bedacht 'nuti 'alles :- wat zij ` wel zou ;willen "geven 'om het
gedane .ongedaan te maken. Zij .. wist alleen . maar niet
dat haar veranderde gemoedsstemming een van de groo
të :mirakels ` van ^ dè kleine Madonna was; even ,: g róó
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en: merkwaardi.g. als het was om. een klein groen plantje
uit : een steen te doen. ontspruiten.
_ Dé oude man sliep dien nacht evenmin,. doch -dit
was : te wijten aan de juweelen en gouden -borduursels
van de " Madonna. ".Zij straalden en glinsterden in het
halfdonker, straalden én glinsterden met een levendigen
glans,. die hem geen oogenblik rust schonk. Hij kon : niet
anders dan rekenen, heel` den nacht door rekenen. Eerst
rekende hij uit hoeveel al deze-heerlijkheid in werkelijkheid wel waard. was, toen rekende hij uit. hoeveel hij
er mogelijk voor krijgen zou als hij .het beeldje aan één
van de _geheime jodenwinkeltjes verkocht :bij . de haven.
want voor gestolen goed 'noest hij immers altijd minder: vragen. Daarop rekende hij het verschil . uit. tusschen
winst en verlies. En toen hij. met dat alles klaar was,
begon hij 't, weer opnieuw uit te -rekenen. Tot, nu toe
had niets zijn zwaren slaap kunnen storen. Hij had altijd
gemakkelijk . een winst "van een paár koperen maten
kunnen uitrékenén. Maar dezen nacht kon hij. merkwaardig genoeg nooit tot een resultaat komen..'. Het geld wat
hij voor de Madonna zou . kunnen.. krlj gen, scheen hem
zoo. fabelachtig veel toe. " Het bedrag groeide steeds
aan. en al de cijfers snorden en suisden om hem heen
en schenen ' heel het vertrek te vullen. Het was of ze
hem als.: kronkelende - adders aanvielen, als stekende insecten. Zij werden tot gevaarlijke vijanden. Hij zag geen
kans om te ontwijken. Hij bedekte. het gelaat -met dë
handen. Maar toch drongen zij door in zijn' neus, ooren
en. mond. Zij waren 'in hem;., Zij , vervulden hem geheel en
al. Het was of zijn hoofd . er van barsten zou. Zij waren
hem . de baas. Zijn strijd was vergeefs. Het .was of hij
vreeselijk _ de koorts had, en wenschte van gans.cher
harte dat. hij zich nooit met dien diefstal had afgegeven.
En hij besloot den volgenden .morgen zoo spoedig mogelijk het beeld van- de hand te doen. Voor hem, die
voor geen enkele misdaad terugweek, was het maar een
gewoon "beeldje, waar men veel geld voor kon krijgen.
En, "nooit zou hij begrijpen dat de angst en kwellingen
van dien. nacht een nieuw bewijs waren van de wonderbaarlijke macht van 'de kleine Madonna. . . .
Maar, er. waren er nog twee in het kleine krot, die
dien. nacht niet sliepen. Dat waren de twee kinderen,
het verlamde .zusje en het meisje. dat geholpen had om
het, beeldje mee naar huis te krijgen. Maar hun slapeloosheid was niet te wijten aan angst of -kwelling. Het
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gebed en het aanroepen van de Madonna hielden -hen
wakker. Hun eigen kinderlijk kleine ik bestond niet: meer. •
Dat was als 't ware opgelost en één gewórden met de •
glóeiende gebeden. Hun bogen hadden geen • 'tijd - om
zich ook maar één seconde van het beeld af te wenden.
Hun blikken ' hingen . er fanatisch * aan : vast ondier het
gebed. De gevoelsdraden, die hen zoo innig met de
Madonna verbonden, werden • geen oogenblik doorgesneden. Gedurende dezen nacht bestond voor hen alleen •
de Madonna. En het wonderlijke was •dat =het gelaat van
dezelfde Madonna, die de vrouw zool streng verflordeelend toescheen, in de oogen der twee - kiiidereii zoo hemelsch teeder en vergevensgezind was .• • .
Het kleine bedelkind; dat heel haar korte•:lev- en niet
anders gedaan had dan . bedelen en smeeken op= straat,
werd nu «• het bedelkind van de Moeder Oods ». • En daar
zij nooit anders gedaan had dan om aalmoezen -srneekèn,
wist zij• heel - goed hoe men het best bedelt en smeekt.
Zij kende al de woorden, die voor smeekbeden gebruikt
moesten worden en als ketens •om het slachtoffer moesten geslingerd worden. Zij wist wat het meest pakte,
het meest trok, wat aandeed en wat bewoog. Zij wist
hoe , zij haar stem moest laten klinken -om gehoor te
vinden, en kende. ook de -zwakke fluisteringen en. zuchten, die beter gehoord werden dan de luidste roepen- en.
keelen. Zij had er een studie • van gemaakt om al de
-

.

-

•-

-

-

-

-

-

-

uitdrukkingen te leeren kennen, die men "niet onopge-

merkt voorbij • kon laten. gaan. -Zij. bedacht. de = schoonste
namen -voor de Madonna, alleen maar om haar tot luisteren te bewegen. En daar zij geer' bloemen had om
ze haar - aan te - bieden, -zooals de gewoontè• is wanneer
men iets van haar wenscht, •vormde zij de=schoonti woorden tot -een lieflijken krans: Zij- deed haar de schoonste
beloften, die • in den :krans de - knoppen wer-den :die 'op•
ontluiken stonden.
Al de•.mirakels die er reeds gebeurd waren eti -haar
bekend, deelde zij de Madonna .'mede, alsof zij - haar
daarmede wilde aanmoedigen om °iets dergelijks -te doen.
De kleine Madonna zou wel -begrijpen, .dat er van
haar iets verwacht werd, wat nog "belangrijker was. Zij
moest zich haasten om - niet . voorbij gegaan te worden.
Zij b•ad hier -immers een • go•ede. - gelegenheid om haar
wonderbaarlijke macht te tooien. =;'
Een lamme • het - gebruik harer' • ledematen terug te
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geven, . haar het ware.. geluk . te geven, : was dat geen
wonder om te loven- er te prijzen ?:
En het . kind . bad en smeekte.. -Zij vleide . en lokte.
Niemand . kon beter . -« het bedelkind. -van de . Moeder
(gods » : zijn,. dan zij.:
Maar er.: gebeurde geen .mirakel.
De nacht was reeds _ver gevorderd. De zieke bleef
even roerl:óos: liggen als te voren. -Alleen de '.groote s oogen,.
die aan . de Madonna- vastgenageld schenen, getuigden
van een. intens innerlijk _leven,, van geloof en. hoop. ..
: Maar er gebeurde geen .mi srakel, er gebeurde:.niets.
En « het bedelkind van de Moeder.'Cods », :gaf haar
stem al smeekend een verwijtenden- klank. .
Waarom. deed zij het wonder.. niet, zij, :die- - er toe
in- staat was ? .Waarom wilde zij .minder zijn dan andere•
miracu.lëuze. Madonna's ? Men had . haar » niet zooveel
moeite -gehaald : en nu . wilde zij - niet .eens- doen. waarom
men haar.. smeekte.. Alles wat de kleine. Madonna van
haar " :veré.ischte, zou zij, . doen.- Alles..- alles..... als . het
lamme zusje zich maar..weer. bewegen kon. en.- gelukkig
werd. = .
De., nacht . verliep. Zij moest. zich. haasten., er was
nog . maar weinig . tijd over. Zeg, zag. zij - niet dat . de
sterren begonnen te verbleeken ?..Zou. gelijk . zij - de
hoop moeten. verdwijnen ?. . :
Er gleed reeds een zwak licht door het open. raam.
D.e dag brak aan en weldra zouden al de . duizendgin
stemmen . der stad de , stilte van den. nacht verbreken.
.pit maakte ..« het bedelkind. van de: Moeder Gods », z65.
radeloos, dat angst en ,wanhoop.. haar woorden bijna
verstikten.. Zij. bracht niet . anders uit . dan korte uitroepen, hortend en stootend. Ten - slotte stierf alles weg in
een. enkelen wilden, korten kreet. van : hulp, . hulp.
Maar.er.. gebeurde geen wonder: . .
Buiten op straat kwam langzamerhand leven. De
straatveger kwam zijn poort uit en begon gapend aan
het. werk. Een wagen rolde plotseling lawaaiig de verlaten' straat door, en . wekte - al .die nog in . poorten
en . verlaten gangen .sluimerden.
De.- melkverkoopster, vlak aan . den overkant., deed
de.. luiken.. van. -haar venster. open.,_ en toen zij de bout
van iden.,.ingang. naar haar winkel- nam ; en de . deur opende, sprong een jonge, grijze kat lenig de straat. op.. Het
dier bleef een oogenblik besluiteloos op straat . staan.
Haar toegeknepen oogen dwaalden zoekend naar een
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doel., -dat , haar ...interesseeren kon, - maar vonden niets..
Zij waren reeds van plan..zich geheel te sluiten om op
echte .. kattenmanier wat. te. gaan . rusten. en zij ....Wilde
haar zachte voetjes. al .ondet zich neervlijen, toen zij óp
eens . iets -in het .gezicht -kreeg . wat haar. interesseerde.
Haar groene: oogen - openden -zich. en zetten. "zich uit. Zij
kwam halverwege - overeind, -nog - onzeker of het. werkelijk -wel de moeite waard was. Kan men- met . zekerheid zeggen wat er in de hersens van een.. dier omgaat,
welke impulsies elk-.ar•. opvolgen om _.een, kat uit haar
indolentie te doen ontwaken.? Plotseling begon de. punt
van. haar . staart langzaam -te slingeren en . zetten -- de
slingerbewegingen :zich zachtjesaan over heel laar lichaam uit, alsof -het dier . al - haar levendigheid verzamelde' : en. haar krachten• mat en , woog,:. voor. zij den . sprong
durfde wagen,, den. gevaarlijken sprong in . het onbekende... . : ..
Blijkbaar ... had . de. kat. iets gezien] had zij iets
levends opgemerkt • dat zich -bewoog,. iets. vreemds :.en
heel moois, wat door met klauwen, gewapende pootjes
worden-,
.Dat
heel mooie
gevangen en beh-ouden.m.oest
bewoog zich op en neer op een witten muur, werd
grooter en - kromp in . bij - het veranderen: van omtrek.
Het lokte haar onweerstaanbaar aan tot.jacht en vangst.
Wat 'is zwakker dan een schuw flikkerende vlam ?
Is -er iets .even angstig .onzeker als. het flikkerende, armoedige vlammetje van een . klein _petroleumlatnpje -?
Het flikkert heen en weer, alsof het zelf niet goed wist,
.waarheen het zich wenden moest. Niemand beschouwt
het ook als een -, echte vlam: Het is eigenlijk ook niet .bedoeld - om licht te geven, alleen . maar om degenen -die
den nacht wakend doorbrengen :vriendelijk gezelschap
te :houden.
Maar al is het vlammetje; zvyak . en .onbeduidend,
de . schaduw is het nog . veel meer.. - En. toch =. was - het
juist die .flikkerende, - onbeduidende, ' kleine - schaduw
die den wand - op en neer klom in het havelooze hutje,
die het jachtinstinct. van de kat . wekte. Als een wonderlijk levend wezen bewoog de schaduw zich . tegen
. den . wand.. Was het de schaduw van een. opgevlogen
.dier ? De zucht naar buit van het tijgergeslacht '- deed
de knippende ooggin uitzetten. . De: klauwen. kwamen
reeds . uit de fluweelen kussentjes .van de.. zijden pootjes
te voorschijn.
Het lenige lichaam strekte zich in een elastieken
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sprong en het volgend .00genblik was de kat het open
raam: aan den overkant ingesprongen.
-.
Voor degenen die iá de kamer waren • was het, alsof een wonderdier met gloeiende oogén plotseling uit
het donker daarbuiten te voorschijn kwam. Maar tege-.
lijkertijd gebeurde er. zoo iets verschrikkelijks; dat men
geen acht op alle détails kon geven. . •
Het kleine. Madonnabeeldje werddoor den 'indringer van de tafel geworpen- !
-.
. De Madonna viel op den - grond: Maar, o ! wonder, zij viel niet in duizend stukken.
Als versteend van schrik had -nierrand in' de kamer zich
bewogen. Niemand van - al - degenen. die loopera en sprin=
gen konden, had een vinger kunnen opheffen. Nu. waren
zij op.- dat oogenblik op hun beurt verlamd. Maar het
lamme meisje, dat zich tot dien totaal niet had kunnen
Dewegen, had op hetzelfde moment het gebruik ' harer.
ledematen terug gekregen. Zij was opgesprongen en had
het beeldje in haar uitgestrekte, zwakke armen opgevangen.
Daar stond zij - overeind -met het beeldje tegen - zich
aangedrukt.
Voor het eerst sinds vele jaren, had zij zich opgericht, was uit bed gesprongen, had een stap - gedaan en
de. armen uitgestrekt.- - - . . .
Het mirakel was: dus geschied - De gebeden' die
« het bedelkind van de Moeder. Gods, » naar de kleine
Madonna..had opgezonden, warenverhoord geworden. .
Het verlamde meisje had het gebruik van haar - ledemátén terug gekregen. Maar het bedelkind -had om . nog
iets . gebeden,. en 'wel dat - de Madonna haar zusje = ook
het hoogstte,. ware - geluk.. zou schenken. " .
En zie, ook dat werd haar geschonken op hetzelfde
moment. -Want voor dat nog iemand zijn verbazing had"
kunnen uiten, of. zijn -vreugde over wat er gebeurd -was,
was de.- herstelde - zieke- . op - den grond - ineen. =gezakt,
waar zij • roerloos. -bleef . liggen.' Maar zij, die =er verschrikte getuigen van .; waren, . meenden op ' dat oogenblik een . zacht' windvlaagje -uit - den hemel '.zelf- gewaar
te .wo-rden... : .
Schuw gingen zij . naar het - kind toe . en zagen dat
haar. oogleden. gesloten waren en.. blauwachtig -wit als
die van .een doode, terwijl er. een .-oneindig gelukkige
glimlach over haar gelaat verspreid lag en de ónbeschá-
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Bigde -kleine Madonna dicht tegén -haar- borst: was aán:=
. =
gedrukt.
Voorzichtig beschermde zij. haar: nóg . in den dood,
opdat geen plooi van het. met gouden .borduursels =vérsierde kléed in wanorde: werd gebr acht.. .
Dat een patient die een --nerveuse verlamming lijdt
op een oogenblik van psychische overspanning het ver-mógen van zich te bewegen terug kan krijgen -en. daarop
sterft, omdat het hart te zwak. is om . zooveel geluk te
dragen, dat. hebben 'de .geleerden 'ons reeds vele malen
verteld. . . .. .
Maar .- «: het bedelkind _ van . de . Moeder. Gods. -», beschouwde het als iets wat dleperen zin had. -Zij: was
overtuigd dat het wonder. waarom zij. gebeden had, geschied was. En . zij had het .gevoel: alsof het ook het
hoogste geluk voor haar zusje . was om -juist op dat
oogenblik te sterven.
-

:

:

.

Na door vele handen te zijn gegaan werd de kleine
Madonna verkocht aan 'een • rijke, deftige dame. Nadat
deze.. een . tijd lang- reizende was geweest, vestigde zij.
zich te Monte Carlo. En. de kleine Madonna bleef eenige
jaren in den salon van de, rijke dame en passieve droomen droomerf over de mirakels,. die zij . eens gedaan had.
Toen. gebeurde er op zekeren dag -iets,: waarvan - het
gevolg was dat d.e kleine -Madonna. weer -op een altaar
geplaatst en door een. biddende menigte; omringd werd.
. En het merkwaardige was dat die menigte enkel
uit soldaten bestond, gekwetste,. verminkte,, ongelukkige
menschelijke overblijfselen,. als door een ongelukzaligen
storm uit de verschillende-boeken der wereld naar elkaar
toe gezweept. Want de oorlog had de wereld in lichten
laaie gezet. . . . . .
lederen dag gebeurden de- o.ngelooflijksté dingen.
Het prachtige Casino .. van Monte Carlo . werd ' gesloten om heropend te worden als een groot naaiatelier.
Op de groene tafels werden hemden. -geknipt, verbanden
voor de gewonden opgerold. De . naaisters. bestonden
uit deftige dames met .haar.. jonge dochters, die haar
. tijd - tot dien: slechts aan plezier besteed hadden. Nu
werkten zij . zich moe voor hun: onbekende mannen.
De groote luxe-hotels, waar 'rijke en. voorname lieden -hun. prachtige -feesten gegeven : hadden, werden tot
hospitaal-s voor de soldaten ingericht. De allerarmoe-
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digsten van de wereld, die door , den vijand van _have
en 'goed verdreven waren, en niets anders . bezaten dan
de vodden, die zij aan hadden, werden nu in de théátres
de variétés ondergebracht. Andere daklóozen woonden
in cabarets, waar eens zoo hartelijk - -gelachen werd éri
waar nu zooveel geweend - zou worden over. ai es wat
verloren was.
Jonge vrouwen en meisjes uit derf dèftig"« p"n" stand,
die vroeger nooit geweten hadden wat. lijden er! _o_poffering -was, verpleegden nu dag en nacht de zieken
en gekwetsten. . . ...
Lange treinen met gékwetsten. rolden langzaam het
grootes. Fransche rijk doór. • Bij de stations, waar zij
stilhielden, werd een deel- van - • hun treurigen . , inhoud
achtergelaten. En zij-` zetten - den tocht voort óm elders
weer stil- te houden. En - stèeds' werden.. er gekwetsten.
uit de overvolle wagons gedragen. ... .
Ook in het kleine rijk van Monaco kwamen er gewonden, en op het oogenblik dat zij aankwamen waren
alle automobielen, luxe-auto's zoowel als last-automohielen aan het - station om hen af te halen. -Ieder hotel,
ieder lazaret kreeg zijn deel, maar de ' meesten werden
overgebracht in -.het: Riviera Palace, het grootste- van
alle -luxe-hotels; dat- hoog tegen den berg ' aanlag en
van waar men -een ver- uitzicht - had over de zee. Het - was
bijna- een - kleine stad op zich zelf - met "zijn gr-oóte
terrassen, serres,' hangende tuiién, grotten en vijvers.
Alles was-. er - nu -ingericht voor de gekwetsten. - In: de
lange gangen en dé ' -gróote ..salons stonden :de witte
bedden '.in
in dichte - rij=en en - een- van de feestzalen was
veranderd in een operatie-zaal.:=
ngericht.
D-am'es van Zelfs -een kleine kapel was er
i
het Roode Kruis" hadden dat' -gedaan.' - De - een - gaf een
altaarkleed ten geschenke, een - ander leende - zilveren
kandelabers;' -een' derde bracht er- bloemen heen in kristallen - schalen. Offervaardi=gheid gepaard met een goeden
wil maakten 'het onmogelijke mogelijk. • ' • l
Allen een Madonna' ontbrak. En toen stond de
rijke, -. voorname - .dame. ' de kl:éine , Madonna af voor het
altaar. Toen * werd . de-•:kleine 'Maagd uit haar droomgin
over vroeger gewekt. En'- weer= werd zij. omringd. doof
bloemen 'en een - biddende schare. Jonge,' heldere "-sternmen zongen cantaten 'ter harer eére. En een gekwetste
Barrevoeter, die ' h -et. ' oorlàgskru s in :: den - oorlog ::ver_
worven had, droeg de Mis op voor haar aangezicht.
a
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. Soldaten werden er heen gedragen en geleid. Allen
wilden dichtbij haar zijn. Zij toonden haar hun wonden
en staken de verminkte- ledematen naar haar uit. De
meesten waren eenvoudige, . geloovige landlieden.-. Sommigeri waren • bekeerd door de ellende van • den oorlog
en anderen gingen met 'hun kameraden . mee, . meestal
apathisch, maar toch met de -geheime hoop dat' de schoone kleine. Madonna hun tot eenig nut .zou kunnen zijn.
Onder de. gekwetsten bevond zich een soldaat. -uit
Corsica. Hij verzocht de -verpleegster -orri hem zoo dicht
mogelijk - naar- het - beeldje van -de H. Maagd , toe te'
brengen. Hij. was - zoo zwak, -dat hij - niet loopen kon,
maar alleen op zijn ,knieën naar het altaar kon kruipen.
Zijn. oogen waren . als aan - de - Madonna - genageld.
Hij wist en voelde dat -hij den dood'. nabij was.' M-aar
hij. kon niet sterven. Want hij -moest eerst zijn 'vaderland
weer zien, het schoone eiland Corsica. Iedere zenuw van
zijn lichaam verlangde naar huis. Maar de dokter had
hem . gezegd, dat- hij onderweg sterven zou en •- men
kon lederen soldaat die op sterven lag niet naar zijn
geboorteland . terug zenden .
En de Corsicaansche soldaat bad zonder ophouden
tot' de kleine Madonna. Heel zijn ik was- één aanroeping.
Hij- wilde het eiland weer zien waarop hij geboren
was. Hij - -bad en smeekte -, om - een mirakel. De kleine
,
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Madonna moest hem . nog eens zijn door "zee ' omringd
.

geboorteland terug laten zien. Hij moest = Corsica weerzien.
Daarna zou hij gerust kunnen sterven. Hij .verl'angde
naar den . dood, want wat kon hij met . zijn eenen . arm
nog voor nut doen in het loven, verwoest door' . den
oorlog als hij was-- ? Maar -eerst moest hij Corsica terugzien. `En : hij - herhaalde het zonder ophouden aan - de•Madonna, -opdat zij het - toch" maar goed begrijperi 'zou.
Het was zoo -lang geleden dat« iemand * haar -op die
wijze om .iets gesmeekt, had.: 'En de kleine *Madonna,
die zelfs geen Jezuskind - .op- °den , .arm : h.ad ' dat -haar
helpen kon, scheen radeloos- terwijl- zij -daar-haar ledige,
onnuttige -handen naar hem -uitstrekte; met - dé -versrèrde
vingers; roet een bijrij verlegen en toch. zoo .oneindig
-liefderijk gebaar.' Zij ` was immers' - uit den salon -van
de . rijke dame dadelijk naar . hier gebracht- en platseling
di=t . haar droomeis gewekt óm in --de- - werkelijkheid te
ontwaken ? Zij was nu geen sierlijk ornament meer;. dat
.
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bewonderd . moest . worden; zij was weer.. de • Moeder.
. : . ..
Gods, -die 'helpen. -roest:
En nu lag de. Corsicaansche soldaat daar- voor haar
en eischte een . mirakel van -haar, opdat hij- in . vrede zou
kunnen sterven. . .
Hij bad.. .
Heel zijn innige en ootmoedige godsvrucht gloei-.
den in dit gebed. ,Daar zijn eene arm was -afgezet en de
andere in - een verband was, hield hij den. rozenkrans.
tusschen de lippen. Het was een oude, donker gekleurde
kralensnoer, de kralen waren van- uitgesneden Corsicaansch rozenhout. En- iedere kraal was met geduld en
godsvrucht verschillend bewerkt, en vertegenwoordigde
iets speciaal Corsicaansch. De eene herinnerde hem - aan
de grootti donkere bosschen,. een andere --aan de stoutmoedige, hooge bergen, een derde aan de uitgestrekte
heide, _waar de zon gloeide op de wit wollen schapenruggen.
Terwijl hij de rozenkrans tusschen de lippen hield
zoog hij op ieder kraaltje, alsof hij het land van zijn
verlangen zelf daarmee in zich opnam. En als hij bad,
stiet hij de woorden van het gebed -als slingers en pijlen
uit, die alle de kleine . Madonna raakten.. Hij was zelf
een gloeiende, biddende vlam die zich :in
in al haar verte-rende hitte naar de- Madonna uitstrekte. Met steeds
toenemende kracht eischte hij van haar.. een mirakel.
Zijn woorden werden tot een lavastroom, die niet-te stelpen was. Daarop werd hij weer: naar de ziekenzaal
terug gebracht. ... . .
_ Maar in zijn bed bleef hij voortleidden: Heel den
nacht bad hij. Het was of het onweerstaanbaar verlangen
naar huis . hem de kracht gaf om den -Dood te. weerstaan, die hem wachtte. En hoewel. de kleine Madonna
op het altaar in de kapel gebleven. ..was, scheen het
of hij haar voor zich zag in de ziekenkamer, alsof zij
.hem er heen gevolgd was...
Hij zag haar duidelijk in het zwakke. -licht van het
nachtlampje. Dat gaf hem -den moed om haar op zijn
eenvoudige wijze toe te spreken. « Gij, die aller Moeder
zijt », zeide hij, « U zult wel begrijpen dat ik naar -huis
verlang. U weet immers dat de kinderen thuis afscheid
moeten gaan nemen, voor zij heengaan. Gij, die zooveel
kunt, maak . nu dat • ik Corsica terug zie, . daarop wil ik
sterven. • », . - .. .
Toen was het of er een stralend licht uitging van
-
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de- -uitgestrekte handen . der Madonna. De soldaat begreep dat zijn gebed verhoord .was en . er • kwam een
oneindig gevoel van-:rust over hem. En hij- viel in een
stille sluimering, die tot . aan den morgen duurde: .
Op zijn verlangen had men zijn" bed zoo geplaatst,_
dat hij - het gezicht op de zee had, op de zee.. die het
eiland van zijn vaderland omgolfde- én het van Monaco
scheidde.. Met de oogen daarheen gewend,. placht hij te
liggen wachten op het onmogelijke._-dat gebeuren zou.
En, 's morgens tegen het aanbreken 'Van den dag,
geschiedde het wonder. , •
. .:
'.
Corsica, het eiland waar .hij .geboren was, steeg uit
de zee op. voor zijn gesloten oogen. Het gleed hem
tegemoet met zijn hooge rotsen . langs de kust, zijn
machtige.bergen en de lieflijke lijn der bosschen, .alles
badend in de zon en licht als het sprookjesland van
het verlangen.
In extase strekte hij. er de stompjes van armen naar
uit. Hij had zijn vaderland .weergezien, nu =kon hij
sterven.
.En de verpleegster, die aan. zijn .bed waakte,. was
de ontroerde' getuige . van. het wonder dat er geschied
was. _
f
. In Monaco. beweert -men, dat iemand die 's morgens
vroeg .ontwaakt, j.ui:st bij het opgaan der zon, een enkele
maal het- heerlijke gezicht kan hebben om het wonderschoone eiland. Corsica als een schitterend kleinood" uit
de zee. te zien opstijgen. Het gebeurt zelden.. Slechts'
weinigen. hebben het gezien. _ Maar -voor die weinigen
was het. -een bovenaardsch visioen. D.e geleerden -verklaren dat. geen fata morgana is, maar een zeldzame
werkelijkheid.. Zij spreken van -het -breken van het licht
en het . spel : der schaduwen, -van . totale windstilte en
de . doorschijnendheid van de .lucht.. Zij.:teekenen - .geometrische -:figuren als bewijs.:.en makenT lange: .berekenin:gen...
. . Maar de . jeugdige . soldaat uit Corsica,. die - - in...al
zijn .onkunde en eenvoud het. alleen zaligmakend Geloof
bezat, hij wist dat. het een van.-de,-mirakels..va n. de
-kleine .Madonna was.
-
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.Onder. de vrijwillige ziekenverpleegsters - in . het: Ri.viera Palace . Hotel, bevindt. zich een - treurende: moeder.
Zij verpleegt de zonen van andere 'moeders. Zij .verpleegt
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hen vol 'z'org en teederheid..Haar handén verbinden zoo
licht ..en vaardig. Maar het is alsof zij altijd droomend
rondloopt, alsof zij ver weg is van wat haar omringt
en alsof zij luistert- naar iets Wat de anderen niet "hopren
en ziet naar wat. anderen niet kunnen- zien.. Haar eenige
zoon is bij 'den slag aan de Marne gevallen. En daarheen
zijn. - haar -treurige gedachten steeds - op weg.
Als zij in de kapel voor de kleine Madonna ge=
knield. ligt, of- aan het bed van - een. gewonde zit; steeds
denkt zij aan het zelfde,.. aan het slagveld bij de
Marne, waar haar eigen zoon gekwetst werd en daarna
als . gewonde neergeschoten door een Duitschen gewonde,. dien hij zijn. veldflesch voor. een dronk had toegéreikt:. Altijd roepen haar gedachten ' hetzelfde - tooneel'
.op, : en steeds ziet zij het voor zich juist zoo als een
ooggetuige het haar . in alle -details verteld- had. Het
is nacht. De maan verbergt zich achter gescheurde wolken, alsof zij zich over zooveel méns.chelijke ellende
schaamt. Het - slagveld is bezaaid met- stukken van wat
was, maar niet meer is. Stukken van kanonnen en wapens, overblijfselen . van dieren, maar vooral van menschén. De - gesneuvelden liggen zooàls zij in den strijd
gevallen - zijn. Maar tusschen de lijken liggen de gewonden te kermen. Zij ziet hem op het slagveld, . haar
zoon, zijn blond jongenshoofd; zijn -fijnen mond met de.
vage omtrekken van een snor. Het luitenantsuniform,
waar moeder en zoon zoo trotsch op waren, toen hij het.
de eerste maal aandeed, is nu bevlekt en -gescheurd. Hij
is gewond.- Hij kermt van dorst... « drinken, één droppel
maar, één enkele... » Zij - had haar - leven willen geven
om er toen. bij te zijn. En als zij niets anders gehad
had om hem aan te bieden, zou zij haar polsader geopend hebben om hem haar bloed te drinken te geven.
Hij zoekt - en vindt . met bevende handen de 'veldflesch.
Toen hoorde hij naast zich" iemand kermen een
jong, Duitsch officier, een gewonde. Hij versmacht
ook "van dorst... « drinken, één droppel maar, één enkelé... » Haar« zoon verstond "de taal van zijn vijand
uitstekend. 'En , op zulk een oogènblik. spreken alleen
menschelijke gevoelens. Zij zijn geen vijanden neer. -Zij
zijn twee lijdende menschen. Had zij hem zelf niet
geleerd om nooit een smeekende - stem onopgemerkt
voorbij te laten gaan, om altijd_ te luisteren naar de stem
van iemand -die lijdt ? Een gewonde is immers onschend.baar. Hij was immers haar zoon.. en daarom« staat hij
-
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zijn .vijand bij en reikt hij hem zijn veldflesch toe, .. De
laatste droppels geeft hij hem.
•
.
En de aoggetuige heeft verder verteld, dat toen de
Duitscher gedronken had, hief hij -het pistool op en
-schoot zijn helper, haar zoon, dood. En herhaaldelijk
doorleeft zij dat vreeselijke oogénblik. _Het is haar • een
groot verdriet en • tevens. een - verdrietige troost. Want
op die wijze kon zij in haar fantasie nog -niet haar -zoon
samen zijn.- Maar iedere maal wordt een zeker gevoel
grooter, dat zij tot. dien nooit gekend heeft. Het. neemt
toe in sterkte, zoodat het al het andere in haar verstikt.
Het maakt zich al meer en meer van haar meester, tot
het haar geheel en al bezielt. Onder den invloed .daarvan
leeft zij, beweegt zij zich, handelt zij.. Het is één ' met
haar geworden. En dat gevoel is de. wraak..
Een weerlooze gekwetste dood te schieten . is een
groote . misdaad, en . de .moeder wil zich wreken...
Als zij voor. de Madonna neerknielt, .is het om wraak
dat` zij - bidt. Zij. - gaat dikwijls naar de kapel, liefst als
er geen anderen zijn. Zij vraagt de Madonna om iets
wat heel bizonder is en moeilijk uit te voeren. Zij :smeekt
de Madonna óm den Duitschen officier, die .haar zoon
heeft .doodgéschoteri, naar Monacco te zenden en haar
degene te - laten zijn, die hem verpleegt. . .
Het is een mirakel waarom zij -bidt. Want hoe . onwaarschijnlijk is het dat onder- de. duizenden gevangene
gewonden juist de moordenaar van _haar, zoon naar Monaco gezonden zal worden ! Maar het is bijna. een idee
fixe van haar - geworden, zoodat zij onder de Duitsche
gevangenen,. die hier in het hospitaal komen, altijd naar
den moordenaar . van haar zoon zoekt.. Zij" heeft speciaal
en.. Men heeft het
verzocht om den vijand te verpleg
opgevat -- als : -een offer, dat zij zich zelf heeft opgelegd.
En • men - heeft er- haar -om bewonderd. Maar niemand
weet dat zij verplegend -steeds naar den . moordenaar
van haar zoon zoekt: En: zij- blijft de Madonna om het
wonder bidden. Heden :morgen is er een zending. Duit.sche gevangenen aangekomen, waaronder . een officier
van het regiment, dat 'dien fatalen .. nacht. tegen; .het regi=
mènt van -- haar' -zoon * in. gevecht was.
Haar. hart bonst. Heel haar wezen komt in oproer.
Een inwendige " stem zegt haar dat zij hem misschien
ditmaal 'vind en zal... Is het wonder- dan geschied ?
... Zij . zit aan -zijn bed: De gekwetste gevangene
is zwak en krachteloos. Hij -schijnt :steeds_ .ingedommeld.
-
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Af en toe ijlt hij, maar zijn oogen zijn dicht, alsof hij
sliep.
. .
:•De moeder neemt hem eens goed op. Zij kan de
:
oogen niet van hem afhouden.
•
Ook hij is jong en blond. Wat een . wonderlijk
toeval ! • .
En zonder dat zij het wil, moet zij bekennen - dat
hij • wonderlijk veel op haar zoon gelijkt. Bij deze gedachte doortrilt haar een onbeschrijflijk warm gevoel.
Maar zij doodt het dadeli^ k met al haar wilskracht. En
het volgend oogenblik heeft hét weer plaats gemaakt
voor haat. .
De "gekwetste werpt zich onrustig heen en weer
en kermt « Mutter... Mutter... »
Hij heeft koorts. Hij houdt haar voor zijn eigen
moeder. -Dan flitst er een gedachte door haar brein :
als zij de stem van zijn moeder eens nabootste ? Dan
-zou hij haar heel zeker alles •oevertrouwen.- En dan
zou zij antwoord krijgen op de eeuwigdurende zoeken de vraag in haar binnenste.
Zij spreekt vloeiend Duitsch. • .
Zij buigt zich over den gewonde heen en 'praat
met hem als een moeder. Zij strijkt hem het -haar. van
het voorhoofd. Zij streelt • hem de wang en fluistert :
Mijn zoon, mijn dierbare zoon, spreek je biecht tegen
je 'Moeder. Alles wat je geweten bezwaart,.. , zeg het
je moeder... je ziet toch wel, dat ik hier bij je beng...
Vertel alles zooals je als kind deed - en je je in mijn
armen verstopte, als je iets kwaads. gedaan had.;.-. vertrouw me alles toe... » .
En ademloos luisterde zij. Hij fluistert en zij spant
zich tot in het uiterste in om hem te verstaan. Zij vangt
enkele hortende woorden op... • « En toen schoot ik
hem 'dood.:. en toen schoot ik hem dood... » Hij herhaalt het voortdurend en - maakt een beweging met de
hand alsof hij een geweer afschoot.
Mijn zoon, mijn zoon », fluistert zij, « heb je een
gekwetste dood geschoten--? » Zij voegt de laatste .woorden er bij als-- wilde zij de gedachte vervolgen, die hem
schijnt te plagen. « Heb je een gekwetste dood geschoten ? Beken het je moeder maar ! »
« Een gekwetste », herhaalt hij. En weer zegt hij
eentonig ; « en toen heb ik hem doodgeschoten », en
weer doet hij alsof hij een geweer afschoot.
« Was het een jonge man ? » fluistert zij. <c ja, niet
•

•

-

.

-

•

-

-

•

•

-

--

-

-

-

-

•

HET • MIRAKEL : VAN DE KLEINE -MADONNA • fl. 1

waar een- heel . jonge man ?• -Hij was blond, herinner- je
je wel, en in fransch luitenantsuniform. » .
..
. En de zieke herhaalt gehoorzaam • ..« Een heel jonge
man... blond. . . Ja, 'j a, in' fransch luitenantsuniform... . »
« Zeg heel de waarheid, mijn zoon.», fluistert zij
ademloos. Zij tracht -zijn gedachten te leiden- . in • de
richting die hij op wil:
« Een jonge man, -een. gekwetste, waar lag hij toen
je. hem vondt ? Was het overdag of 's nachts ? ».. .
En de zieke zoekt in zijn - herinnering, en ten slotte
klinkt het bijna onhoorbaar.,.. « Op het slagveld lag hij,
.moeder. En het was nacht... En ik schoot hem dood. »
En om heel de waarheid te hooren, zegt zij in het
Duitsch ,steeds de stem .van de moeder nabootsend:
« Maar je was toch alleen maar . een vijand,. mijn zoon.
Je schoot hem dood. Bezwaart dat je geweten ? Je was
toch niet anders dan een vijand, waar maak Je j dan
-.ongerust over. ? » En ademloos luistert zij naar het antwoord.
« Hij -was gewond, moeder, « en ik schoot hem dood
op hetzelfde oogenblik dat hij mij zijn veldflesch gaf
om uit te. drinken... Ik schoot hem dood... toen hij mij
te drinken gaf, de -laatste droppels, alles wat hij had. »
En alsof het te veel inspanning. voor zijn zwakke
krachten was, valt hij machteloos met gesloten oogen
op de kussens terug.. De. Madonna heeft -het wonder
.. gedaan. . ..
Nu had zij zekerheid. Hij was de moordenaar van
haar zoon. Zij had hem in haar macht..En haar was
de - wraak.
Het is nacht en zij heeft de wacht. De medicijnen
staan op een tafeltje. bij het bed. Als de pijnen te hevig
worden, heeft de dokter een slaapmiddel .voorgeschreven. De . zieke kermt zachtjes, hulpeloos als een klein
.. . .
kind.
« Moeder », jammert hij... « Moeder, help mij... »
Zoo dikwijls heeft zij de phrase hopren herhalen
-van « wraak is zoet ».
.
Nu verstaat zij er den inhoud van.
« Moeder », jammert hij -steeds. Plotseling denkt
zij aan zijn werkelijke moeder, die bericht van haar
-zoon wacht. Hij is daar ginds in het land van den- vijand.
Zij zal haar een_ brief schrijven, de laatste groeten van
haar zoon brengen. Want « wraak is zoet ». Zij heeft
-

•
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in den zak van den patiënt een notitieboekje gevonden
.
met zijn naam .en adres.
En in de stilte van .den nacht schrijft zij
« Madame,
« In dezen fatalen nacht, schrijf ik u aan het bed
van uwen zoon. Hij is gevangen en gewond. ik -verbind
zijn wonden, ik geef hém zijn medicijnen en ik strijk
hem het haar van het van -koortsgloeiend voorhoofd en
geef hem te drinken, als - de dorst hem kwelt. - » Ook ik had een zoon, zooals U. Hij was- een jonge
officier, zooáls de uwe, hij was blond, lang en tenger
zooals uw zoon. En hij was mijn eenige • zoon. Hij trok
met de anderen ten strijde. Hij werd gekwetst en lag
bloedend op het slagveld. Maar hij mocht den heldendood der dapperen , in openlijken- strijd niet sterven:
» Gekwetst werd hij, dood geschoten door een
ellendeling, die de menschelijke wet over de heiligheid
der gewonden niet eerbiedigde. Maar wat het verachtelijkste van alles is, is .dat hij hem neerschoot op hetzelfde oogenblik dat hij zijn moordenaar een veldflesch
toereikte -om uit te drinken:.. Madame, -was dat geen
lage, verachtelijke daad ? Die ellendeling, Madame, was
-een van de uwen... Dat was uw zoon.... -*. ». U denkt misschien dat ik mij. vergis ? Waarom
zou de moordenaar van mijn zoon onder al de duizenden
en duizenden gekwetste gevangenen 'juist hierheen gezonden worden ? zult u zeker zeggen. Maar ik weet
welke regimenten dien vreeselijkewnacht. met mijn zoon
in gevecht waren en uw zoon hoort tot een dier re=
gimenten.
» U ' gelooft heel zeker niet aan wonderen. Maar
ik geloof. dat de Moeder Gods het gebed van een moeder
-verhoort.- Ik geloof, dat zij, die zelf voor haar - Zoón
leed, het verdriet van een moeder begrijpt en in de
eerste plaats voor alle ongelukkigen haar bijstaat.
» Wé hebben - een kapel hier in het :hospitaal ingericht, waar een zeer schoone en :heel kleine Madonna
op prijkt. Ik heb haar al mijn verlangen, al mijn verdriet
en al mijn ellende toevertrouwd.. En als zij onder mijn
gebed voor mij stond en de armen naar mij , uitstrekte,
was het of zij mij de- last van "al mijn verdriet van
de schouders nam. En ik had 'het gevoel dat zij mijn
gebed verhoorde, zoodat mijn wenschen vervuld zouden
worden.
» Ik had haar zoo innig gesmeekt. Ik had het zoo
-

-
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dikwijls herhaald, dat mijn gloeiende lippen geen andere
woorden kenden dan : «•Zend mij den moordenaar van •
mijn zoon ! Geef mij den moordenaar van* mi jn zoon in
handen... » .
» En nu •is het wonder geschied 1 •
» Hij is h-ier ! De moordenaar van mijn zoon is 'hier!
» En het is- uw zoon ! - .
» Toen hij wakker was heeft hij mij zelf zijn misdaad bekend. IJlend heeft hij er over gepraat. Hij noemde. mij- « Moeder... moeder:». Hij dacht. dat u het waart.
Ik sprak zijn taal, en -kalmeerde hem; zooals een mmoeder
haar zoon sust en toen biechtte hij mij alles op en
vertelde mij alles en beschreef het afschuwelijke tooneel,
juist zooals een ooggetuige. het mij te voren beschreven
.had. .
» Er is geen twijfel meer. Het wonder is geschied.
Hij is het.
... . » Ik weet wel dat men zegt : wraak is zoet. Ik
heb nooit te voren de waarheid dier woorden-. ondervonden. Nu weet ik, dat het zoo is. Ik voel het tot in
.. .
het merg mijner beenderen.
» Het. is alsof er geen andere . gedachte- dan die
voor mij bestaat.
» Uw zoon is geheel aan mijn zorg toevertrouwd.
Hij . heeft vreeselijke pijnen en hooge koorts. De dokter
heeft een slaapmiddel voorgeschreven en gezegd dat
:

-

.
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-

-

-
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-

zijn leven afhangt van mijn .zorgen. Uw zoon is geheel

in mijn macht... » ... . .
En de nacht verloopt. De moeder heeft de- .pen neergelegd. Haar hand . strijkt het blonde haarvan , het
gloeiende voorhoofd van den gekwetste. weldra "zal dit
hoofd rusten in de stilte des doods. Haar zoon zal. gewroken zijn. Bij deze "gedachte. doortrilt haar -een. warme
vreugde. En zij. wordt door. een onweerstaanbaar verlangen overweldigd om naar de kleine kapel te gaan,
voor de brief geëindigd. was, om. de Madonna - voor dit
grootti wonder -te - danken. Zij kon. den . gekwetste wel
zoolang uitstel geven. Want heel de nacht is immers
aan haar. Daarna zal zij den brief afmaken. De "Mádonna moet haar. de juiste woorden ingeven.. Die welke
het best de moeder van den vijand treffen kunnen: Zij
roept een jonge ziekenverpleegster -om haar even te
vervangen en verlaat de zaal. .
De 'Duitsche gevangenen lagen op de bovenste verdieping, zoodat zij vele trappen had af te gaan: Zij
-

-
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loopt langzaam en waardig, zooals . iemand loopt die
geen . haast - heeft, • omdat alles ;nauwkeurig doordacht
en geordend is. • ..
. Op de halfdonkere trap komt zij den nachtwaker
tegen; die zijn eerste ronde doet. En als zij hem voorbij
is, blijft hij haar nog staan • nakijken. want het was
of hij deze lange, trotsche dame niet goed herkende, die
in haar wit verpleegsterscostuum hem een • vorstin toe
scheen. Triomf- én zegen hingen in de plooien van den
blauwen verpleegstersmantel, die haar als • een koningsmantel .over de schouders hing. - Haar oogen schitterden
opgewonden -. en zij hief het - hoofd fier - omhoog, als
iemand die het doel bereikt heeft.
Dan treedt zij de kleine kapel binnen. M aar het is
geen ootmoedig gebed van dankbaarheid dat zij uiten
zal. Het is een triomfantelijk. lied van dank.
Zij wilde dat al de brandende kaarsen er nog ï gestraald hadden, dat groote, sterke koren triomfliederen
hadden gezongen en gouden harpen haar accoorden uit-gezonden hadden als cascaden' van louter parels. Maar
zij vond de kleine kapel donker en verlaten. Alleen -.een
zwak vlammetje brandde voor - het beeld van de Madonna, en in plaats van jubelende triomfhymnen hoorde
men alleen het klagen van den storm - daarbuiten.
In het donker - loopt zij naar het beeldje en blijft
.er rechtop voor staan. -Zij valt niet op de knieën en
.
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bidt niet met gebogen hoofd en vol ootmoed, als iemand

die het nauwelijks waagt om dop te • zien. Zij kijkt de
Madonna vlak in het gelaat, als -"iemand die ontvangt
waar hij recht op heeft en niet -leen onverdiend geschenk.
Maar toen gebeurde - het : wonderlijke, dat de • Madonna plotseling voor 'haar oogen -schijnt te veranderen.
In plaats van het «sierlijke, fijne 'kunstwerk, is het plotseJing een groote, strenge, dreigende vrouw. En 'de schaduw, die zij in de • kapel wierp, scheen aan te groeien
en alles • met een verlaten.. duisternis - te.- vervullen.
En de armen der Madonna, die vroeger de bedroefde. moeder uitnoo-digden om - haar al haar verdriet toe
te vertrouwen, schenen nu de triomfantelijke trotsche
moeder. van zich af te stopten. ••
En plotseling kwam er een groote onrust over haar.
Zij kon de woorden niet - vinden - voor een dankgebed.
En op -hetzelfde moment, _ dat zij tevergeefs ' beproefde
om haar woorden tot zinnen . te vormen, , begon het geweten haar tot nadenken te dwingen.
,

-
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Wat- had zij- dezen nacht willen doen... Zij wilde
immers dooden... En een gewonde wilde zij dooden die
aan haar overgelaten was,- .weerloos... •
.. Zij wilde zelf dezelfde=-verachtelijke daad begaan,
waarvan haar zoon het 'offer was geworden... een gewonde dooden... dat- was een groote misdaad... De
-nagedachtenis aan haar zoon verlangde dat niet. Om zich zelf moed te geven, herhaalde zij : -wraak
is zoet. Maar de woorden vonden geen weerklank meer
in haar hart. Het waren niets dan woorden. Toen. liet
zij het trotsche hoofd zakken. En zij weende toen zij
in het- . ootmoedi.g bewustzijn van haar geringheid op
de knieën viel. ` Toen zij door haar tranen weer naar
de Madonna opkeek, scheen zij niet streng en dreigend
meer. Teeder en vergevingsgezind strekte zij de armen
naar haar uit. En in plaats van het triomfantelijke danklied, dat de moeder uit trots had -willen doen klinken,
klonk er niet anders dan een nederig biddende zucht:
«Help mij !» . .
Toen de nachtwacht zijn tweede ronde- deed, ontmoette hij een - eenzame verpleegster. Zij sloop hem
voorbij in haar donkeren mantel gehuld en met gebogen
hoofd. Hij- keek haar -na. En hij vroeg zich af, wat er
van de - eerste die hij zoo even ontmoet had, geworden
was, zij die hem zoo trots passeerde- midden op de marmeren trap, een triomfantelijke vorstin gelijk.
;

-

-

-

. . Zoodra de moeder de ziekenzaal in komt, zendt zij
-

-de jeugdige verpleegster weg om zelf de-plaats aan het
bed weer in te nemen. .
Hij jammert en kermt : « Moeder, moeder, help
mij... »
Zij tracht zijn pijnen te verzachten. Hij - heeft hooge
koorts. Zij roept al 'haar kundigheden te voorschijn. Hij
is den dood nabij. Zoo strijdt - zij heel den nacht om
hem met den dood. Zij, die een oogenblik geleden, hem
.zelf den dood wilde geven.
En voor de nacht om is heeft zij het vervolg geschreven van den brief.
« Madame, de nacht is voorbij... de hemel begint
reeds licht te worden. Uw zoon leeft. Na een versterkenden slaap is hij tot nieuw. leven ontwaakt. Ik geef hem
11, als , een kostbaar geschenk. Na den oorlog, als de
gevangenen uitgewisseld worden, heeft u hem weer. Dan
kunt u gelukkig met zijn hand in de uwe zitten. Maar
-

-
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ik zit alleen... Gij Duitschers begrijpt « 1'áme francaise
généreuse » niet.
» Gij beschouwt ons - als oppervlakkig, ironisch,
luchthartig en frivole, maar gij hebt 'u - geen moeite gegeven om achter dat alles, de ziel 'van het fra'nse"hevolk
te-leeren kennen "met haar "edelmoedigheid, haar enthousiasme en haar teeder gemoed. Er -. is "zelfs ' geën- woord
in de Duitsche taal voor « généreux », "hoe `zoudt ge ons
dan kunnen begrijpen ? Ons zinnenbeeld is Jeanne d'Arc
'met haar opgeheven vaandel. Hét uwe is Germania,.
sterk, zwaar «en krachtig. Jeannie d'Arc is een jonge, tengere herderin die de wapens heeft opgenomen, door' de
noodzakelijkheid gedwongen. Germania is van haar geboorte af een krijgsgodin. Jeanne d'Arc • een idealistische persoonlijkheid,' altijd:-luisterend naar haar stern=
men, altijd geïnspireerd door haar visioenen. Germaniá
met de lans altijd= opgeheven,
-een reuzenmoeder
gereed tot den , aanval,- altijd bereid tot strijd.
» Zullen deze twee elkaar ooit ..ontmoeten anders
..
dan in den strijd ? » De donkere schaduw des doods is over Frankrijk
heen gegleden. De herinneringaan - onze -dooden. kan
niet - uitgewischt. worden. Hun. -nanieri moesten op mar.meren platen - geschreven worden, : doch in het hart " der
- moeders - zijn zij het - allerd 'epst ingegrift...:
» In .Frankrijk en Duitschland lijden wij, moeders,
het meest. -En zij, die veel: geleden heeft, zal misschien
ook eens kunnen vergeven. » — - • .
-

.

-

-

-

-

Zoo - eindigde de brief vare 'een- moedèr -aan een
. _
..
moeder..
En dit -was zeker wel het grootste mirakel van de.
kleine Madonna. •
-
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EEN PATER DICHTER
« Voorjaar » door JAC. SCHREURS, m. S. C. (1)
Wie Arth. Coussens « Pennetrekken uit Denemarken » las,
en vooral 'teinde van dit mooie boek niet ongelezen liet, kan
zich m'n toestand indenken nu het avond wordt op de aarde,
nu de boomen ruischen in , den voorjaarswind; nu onder m'n
venster een merel fluit en gouden sterren- bloeien boven m'n
blauwe dak. Ik ben zeer wonder te moede want het is altijd
iets vreemds, alleen met een lieve herinnering te zijn.
Ik heb daar voor me liggen den eersten bundel gedichten
van een trouwen verren vriend : « Voorjaar » door . Jac.
Schreurs, missionaris van het H. Hart. .
•
En het is me . een aangename plicht en een graag gestelde daad van pieteitvolle erkentelijkheid dezen nieuwen
zanger, bij God's genade, aan de Zuid-Nederlanders voor te
stellen. .
. Niet alleen omdat het . weergeven van genoten kunstgenot
.op zich zelf reeds een feest is voor den geest, ook om de
herinneringen die me dit genot weer wakker heeft geschud •
wil ik graag . een woord zeggen over dezen waarachtigen
•
.
dichter.
Wanneer men in aanraking is geweest met een hooge
dichtersziel, die bij een edel en diep-heilig gevoel tevens een
•
groote kracht van uitdrukking bezit, om zoo 't trillen van 't
eigen hart in 't onze over te doen gaan, mag men zich onder
de gelukkigen rekenen die aan den lijve de verwezenlijking
hèbb en gevoeld van het innigste wezen der dichtkunst.
Kritiek leveren over zulk dichtwerk kan dan niet anders
worden dan een psycho-analytische studie van bloedeigen gewaarwordingen. .
Wanneer men ' dan verder het toevallige, het bijkomstige,
de gelegenheden tot dichten niet uit 't oog verliezen kan, omdat
men lange jaren als een broeder in Kristus geleefd heeft aan de
zijde van den dichter wordt zulke krietiek niets anders dan
een brok beleefde biographie. .
Wanneer men ten slotte Caesar gevend wat Caesars en
Code wat Godes is, en speurend naar 't wezen der dingen over
al 't accidenteele heen, een blik gaat slaan in de ziel van dezen
Pater, en in zijn Credo terugvindt wat men zelf heeft geschreven
op den levensstandaard : ik geloof 'in de schoonheid des levens
en het eeuwige leven. Amen, dan kan kritiek niets anders.
worden dan 'een lofzang op de broederschap in Kristus, . een
hooglied voor de Bron van alle Schoonheid, die de weg, de
waarheid en 't Leven was en is voor dezen zoo begenadigde.
Nu weet ik wel dat deze Pater geen populariteit zoekt,
dat niets hem zoo goed doet als de stilte, dat niets hem zoo
lief . is als z'n kamer in 't Tilburgsche klooster waar brandt
-

-

-
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(1) Drukkerij « Dante Aleghieri » Castricum 1922.
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als een kleine roze z'n rode lamp, dat het hem echt gemeend
is als hij schrijft :
.
In mijn kamer, waar mijn katje spint,
heb ik nog mijn oude bleeke brieven,
nog mijn kruisbeeld en een fraaie print:
tde Madonna met het slapend Kind
van een hemeldrónken Primitieve. ».
-

Maar ik weet ook dat hij, die als schoonste eeretitel voert
(een apostel, een missionaris te zijn van het H. Hart, het niet
euvel dulden zal dat een andere, die den kreet van z'n groote
.ziel heeft gehoord, er geen vrede mee nemen- kan dat • die
.zielekreet, die toch bestemd was om over de heele wereld te
.klinken, daar de liefde van Kristus hem dwingt die gansch te
veroveren, .galmen blijft binnen de enge witgepleisterde wanden
van z'n kloostercel, doch er een eer in stelt een paladijn te
worden die het gaat uitbazuinen overal : menschen, die hooren
kunt en hooren wilt : luistert naar hem die U verkondigen zal
de schoonheid des levens. .
Ik weet dat die Pater niet schreef uit dilettantisme. Dilet
tantisme is een onbekende plant in den wijngaard des Heer-en,
Yn den hof van een klooster, waar altijd zooveel te werken
valt voor eigen heil en dat van anderen, dat 't zelfs de nood.zakelijkste rust vol is van gepeinzen aan meer en beter.
Als een Peter de Kluizenaar wil deze Pater uittrekken om
met zijn lied een deel van de wereld te veroveren voor 'God.
Waarom zouden we niet meetrekken ter verovering?
't Wordt meer dan hoog tijd dat wij, katholieke ZuidNederlanders, eens gaan inzien dat ook op 't gebied der schoone
letteren, Holland iets anders moet zijn voor ons dan 't Kalvinistische Noorden ; dat Gezelle Holland veroverd heeft met
.z'n blanke vlag, en dat Guido's woord, meer wellicht dan bij
ons,. weerklank gevonden . heeft in een telken dage aangroeiende
:schaar van jongeren, priesters, paters en leeken, die even hard
verlangen als de leiders onder ons dat Vlaanderen achter hem
-aantrede opdat ze hun achting voor Vlaanderland zouden voelen
groeien in stee van te verminderen door al 't cynische, 't onge:loovige, 't lage dat van 't Zuiden naar hen komt gewaaid.
We zeuren alle dagen dat onze na-oorlogsche wereld met
-d.en dag dieper verzinkt in 't materialisme, en waar we elders
-den mond vol hebben van, radicalisme, zijn we voor de zooveelste maal weer eens inkonsekwentë menschen door niet 't
.radicale tegenovergestelde te nemen van wat we niet menschwaardig vinden : we durven geen idealist zijn. We zijn haast
-zoo onlogisch als hij die aan God noch gebod meer gelooft
-omdat een priester of een van God gezondene in onze Dogen,
niet meer Gode geeft wat Godes is. Dien man veroordeelen we,
-en ons zelven niet nu we, wetend dat 't tegenovergestelde van
"t afgekeurde het ware is, toch dezelfde afgekeurde banen opgaan.
We hebben idealisme noodige !. Welnu, deze Pater is een
idealist en zijn werk is -een pure bron van idealisme. Gezelle
ook was 'n idealist. Doch is die waarheid niet zoo'n gemeenplaats geworden . dat we - goed. zouden doen eens. te luisteren
naar de echo van de stem van den zoet- gevooisden Meester
In 't boven-Moerdijksche ?' Dat nieuwe.: geluid zal ons misschien,
-
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van de gevolgen . besluitend tot de oorzaak — want deze. Pater
is een leerling" van ' Gezellë — terug naar de bronnen. -doen
grijpen. . • ..
" Luister evéri' riáar 't idealisme van dezen P eter
- zooals .hij
het vertolkte in een brief aan me onder den oorlog in de loopgráchten ontvangén
« Naar de mate' er óp s'menschen wezen . meier gelijkenis
ligt, met Kristus, is mijn liefde ' grooter en neemt mijn woord
vanzelf bezieling aan : • dat is zeer natuurlijk. We zouden tot 'die
kunst moet en. gekomen zijn • of èr tenminste toe trachten te
komen dat wij Kristtis - arm en naakt en' dorstend en hongerend
en lijdend zien in den naaste. Hieruit zijn de werken van. barmhartigheid, hierop steunt en hierin ook vindt de kristelijlce charitas "haar eenigè reden. .
Alweer idealisme : zal een van den kouden .:grond ons toeroepen. Laat róepen ! Doen. we onzen .plicht ! Hij ,is zoet. Daar.
zijn heiligen geweest en daar zijn. er nog, die Kristus den Heer
.wellicht nooit anders gekend' hebben dan als Man van:.. smarten,
die vertrouwd geraakt waren met de doornen kroon en de • lans
en de nagels, die ermee speelden als . kinderen, die sliepen .:.op
het kruis en juist- dàár hun dróomen hadden die nu misschien
de wereld nog doen draaien. 0 dat idealisme ! Kristus in den
heilige, wat is dat schoon !
Je kent zeker dat heerlijke boek . van J. Joergenséri dat
heet :. « Van St.-Franciscus ». Tegenwoordig nog kunnen . zelfs:
kloosterlingen lachen om wat die « gek » al deed -- maar dan
toch. slechts, als ze vergeten zijn dat hij 't 'was die- 't • aanschijn der aarde vernieuwde. .0 dat idealisme 1 Zie mee dat
eens aan die sukkel, zou "men zeggen; met zijn zeere voeten,. net
zijn . zeere. handen, me.t zijn bloedend hart: en dan de vreugde
zelf ; die .minneliedjes fiedelde op twee latten voor zijn bruidj.e...
schrikt niet idealisten:... -de . H. Armoede. . .
'Heeft ' na St.-Paulus, die ook de « wondemalen des Heerera
in 'zijn . lichaam droeg » . ooit iemand zoozeer op Kristus geleken ? 0 . dat idealisme ! .
Kristus in den heilige, "dat í iets zeer schoons, maar Kristus
in allen dat is iets zeer . wonderbaars. Daarvan moeten we geloofsovertuigirig hebben even groot als van Kristus' universeel
middelaarschap. Zie, dan . staan we zoo voor de wereld 'dan
gaan onze armen van zelf open . en 't is schreienswaard dat ze
niet ' zoo groot zijn- als die van Kristus om alles te omvatten.
En dat isi liefde die niet staan blijft maar doortocht zoekt en
vindt, . die 'overwint alles in haarzelf en in alles, in haarzelf niet
het minste. Blijven we dan niet staan, doch laat ons doortocht vinden en overwinnen.. En als Vlaanderen ons vaderland,
overwinning :viert en de Leeuw zege snuift dan .viert ook zij
overwinning : ze wordt niet met zegeklokken ingehaald, maar
de -klokken . die luiden, zullen de gezegende monden van God's
engelen .'zijn . die zeggen . dat Kristus weer een haard vond op
aarde. » .
Ik haalde dit stuk " aan. om te bewijzen dat en' hoe deze
Pater idealist is. Misschien heb ik meteen aangetoond dat de
ongebonden stijl niet voor. den gebonden hoeft onder : te doen.
Zeker heb ik met 't einde geïnsinueerd dat deze Pater Vlaanderen
liefheeft. En dit is voorzeker een niet te versmaden punt waar
.
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ik me ten doel stel hem aan 't Vlaamsche publiek voor te
stellen. •
. .
Daarom nog dit citaat uit een. anderen brief: uit denzelfden tijd :
.
« Er zal nog veel . gestreden' moeten worden voor het mooie
Vlaanderen. Mocht men er aan denken dat het beste wapen is
-de taal dienstbaar te maken voor het volk, in vormen die het
volk wil : één van die vormen is. de poëzie. De Vlaamsche
taal heeft een hoogere roeping dan de nederlandsche ira deze
-dagen onidat ze te strijden heeft voor 't karakter des volks,
dat bedreigd wordt onder te gaan in stroomingen die niet uit
.hemzelf komen.
De Vlaamsche . letteren-man heeft vandaar zijn bijzondere
taak ende godsdienstige letterkundige zijn : allerbijzonderste.
i de taal een speeltuig, bij Ueen wapen en in godsBij ons is
-dienstige handen een wapen voor God en volk. En we mogen
wel bidden voor de komende tijden dat er veel katholieke
:schrijvers mogen gegeven worden aan Vlaanderen, die niet
door ijdelheid gedreven worden of winstbejag, maar door de
.groote ideëen van godsdienst en volkshéil. Mochten ze in de
leerschool gaan van den befaamden dichter-phoenix Guido, die
meer dan eeneg .ander het hart heeft geraakt van - het Vlaamsche
volk. »
Duidelijker kon ik, . mijns inziens, de sympathie en hartelijke
toewijding voor Vlaanderen niet aanduiden.. Gezelle moet hem
wel in 't bloed zitten om zoo te kunnen schrijven. •
Zijn 'hartelijke omgang met Vlamingen onder den oorlog
hoge er toe hebben bijgedragen, doch meer- zeggend is dat die
Pater een Limburger is, - uit datzelfde - Limburg dat ons dien
anderen Pater-dichter : Hilarion Thans schonk, uit het Limburg
van Felix Rutten - en Marie Koenen en -zobveel anderen, die, na
het zwijgen van eeuwen sinds Van Veldeke, wierp de eer • te
beurt viel het eerst te worden genoemd in de- geeschiedenis der
Nederlandsche Letteren (Ten Brink, p.:30), niet het laatste
dienen vermeld om de nieuwe lente en het nieuw geluid in de
Roomsche Nederlandsche Literatuur. Er komt licht « int -duustere
Limb'orgh » !
Iedereen zal 't natuurlijk vinden dat het godsdienstig gevoel
een rijke bron van bezieling is voor dezen - Pater. Te verwonderen
is 't zeker niet dat wie alle dagen zijns levens verblijven mag in
de heilige stilte van een klooster, stemmen hooren moet die
-ons ontgaan in 't , geroezemoes van 't moderne, vooral van
't groot-stads-leven. .
Te begrijpen is dat ook de alledaagsehe daad, met het oog
op de eeuwigheid, zoo'n belangrijke rol. vervult in de economie
des heils ; dat niets gering geacht wordt waar men zoon duidelijk besef heeft dat dit leven maar een doorgang is en zoo
kort in vergelijking met de eeuwigheid, die ons wacht ; dat
dus ook het nietigste gebeuren,: beschenen door 't licht van
't levend geloof, vol schoonheid zijn moet voor zulken dichter
en dat de pen die over dat leven schrijven wil, noodgedwongen
heel andere allures . aannemen moet ; dat men diep beseffend
"nooit iets mooiers te hebben gezien dan de genade die men
niet ziet, een minnaar blijven. moet van 't zonnige door dit
aardsch-diep-duister ; en dat men een steunpunt bewaart, naast
de groote gedachten 'die de hemelen -doen wentelen om hun as,
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yen, in. de blijde harmonie der dingen die de schoonheid is, en
in den eenvoud van het menschelijke wat kunst is.
.
Onze Heer Kristus, dien we toch " eeuwig zullen naloópen
.om. den geur zijner wondere werken, om den lach. van zijn
fraaie . oogen, om de gouden woorden van zijn rijken mond,
=heeft ook geloofd in de schoonheid des levens.
En van hem kan toch niemand zeggen dat Hij zich illusies
:maakte, die groote peinzer over alle dingen. Hij is bedrogen
_uitgekomen en -heeft een .fel bankroet geleden ; dat is omdat
twee menschen hem haten bleven : Judas de dief en Kaïphas de
veinzer. Buiten deze twee had heel de aarde hem lief en Hij
...geloofde in de schoonheid des levens.
Zoo . zijn er ook twee die ons zullen haten : de duivel, de
-dief, en ons eigen vleesch, het veinzende. Buiten deze twee
heeft heel de natuur en de bovennatuur ons lief en we gelooven
;in de schoonheid des levens. .
« Sóms schijnen ons alle moreele geschriften • ter wereld
:slechts . een soort van geestelijk oogenwater om er de betoovering van den alledaagschen droom -mee uit de oogen te wisschen,
teneinde de Evangeliën -te kunnen lezen. » Dirk Coster.
.Grijpen- we dan naar 't Schoonheids-evangelie van dezen
Pater. Mocht het 't bevredigd verlangen worden voor veler
verlangde bevrediging. .
Al . zingt . hier ook een Pater, zijn lied is er niet minder
.algemeen 'menschelijk om, wanneer we dit woord niet in ultramodernen, maar -in eeuwigen katholieken zin- uitleggen:
Niet alleen op Vlaamsch ook op Katholiek gebied is het
woord aan de daad. '-t Komt er nu eenmaal - weinig op aan te
dwepen en te bespiegelen. Daar is misschien geen mensch geweest die meer doordrongen was van 't levenscheppend beginsel
der Schoonheid als laskin. Zijn idealisme berustte echter . op
geen praktische basis -en kon dus niet gedijen. Sully, Prudhomme
:zegde het zoo mooi : .
«• Et, pendant qu'on se tue à différer de vivre
Le vrai devoir, dans l'ombre, attend -la volonté ! »
En tot die daad zal ons minder helpen de vaak neerdrukkende kennis van de waarheid dan de vreugde brengende
:schoonheid. — .
. Nu is er wel ééne waarheid die nooit neerdrukt, doch
..altijd verheft, n.l. die van 't. Evangelie. Welk een stuwkracht
.moet er dan wel von die waarheid uitgaan wanneer ze, ons
voorgelegd wordt in zulken vorm als de haast klassieke schoonleid van 't meerendeel der gedichten van dezen Pater. -. . Evenzoo het ons omringende in de schepping : Ze zal ons
=dan pas waarachtig schoon zijn als wij er de schoone waarhedi
in bespeuren. « Je nachdem wir in der Welt mehr oder wenig
:.Schanes entdecken, wird sie uns mehr oder weniger wert
sein. » (R. Kralik.) . .
Maar... we leven zoo weinig bewust ; we toeven zoo zelden
iii de atmosfeer die geheel doorgeurd is van Ood ; we denken
er zoo -weinig aan dat we elke minuut zouden kunnen . ont
waken en God zien. We dalen zoo diep af in den kelder van
-ons eigen lichaam dat 't bovennatuurlijke licht onzichtbaar wordt,
en we bij de lamp van onzen kranken ' geest gebogen blijven
rover -het geheimzinnige web der geheimzinnige spin die ik den
.
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Tijd noemen. We vragen het den wind en de rivier •waarze henen gaan en omtrent. ons zelf zijn we zoo nieuwsgierig,
niet zoolang we nog gaan ! Ach ! Toon me eens een konsekwent mensch ! We brokkelen onszelf . in duizend stukjes en(
meenen zoo meer te zijn. We beliegen . onszelf waar we bij.
staan.
.. Dat we eens wat konsekwentie, wat eenheid konden leeren...
bid dezen Pater. Dat we hem volgend Kristus eens wat beter-

-

konden nadoen.
Dat we met een .verdieping van onzen kijk op de zaken:.
eens wat ruimer konden denken en ons -algemeen n.l. katholiekgevoel (waarom moesten de zgn. modernen in hun enghartig-heid en kleingeestigheid dit woord door. « kosmisch » vervan-.
gen ?) ontwikkelen.
Ruimte krijgen we pas als we doelbewust, dag voor dag,
steentje voor steentje opbouwen, in de gezochte richting, naart geteekendee plan, met Joe English motto : « Ik dien ».
Een . man van idealen moet den kaakslag zijner eigen illusies
leeren liefhebben, omdat ze hem beter . maken, vrijer en ruimer.
En ruim moeten we zijn, want naar boven kennen we geen..,
grens, 'en met onze armen omvatten we de aarde, al slaatheel de wereld ons aan een kruis.
Immer voortbouwen moeten we" in storm en strijd maar aan.:
Kristus' zijde blijven ademhalen om. niet te • stikken van deaarde.
Wie zal ons beter den weg wijzen, den stillen devoten weg.
die recht leidt naar God, dan deze Pater ?
We willen anderen leiden : gaan we dan eens zelf ernstigop weg. Buigen we eerst ons hoofd op de borst én vouwen..
we onze handen op ons hart, en komen. we zoo tot de daad.
Er valt ons zooveel lastig ; we zijn onszelven wellichtsomtijds een raadsel dat we niet kunnen oplossen ; we vallen..
misschien in slaap over ons eigen leven.
Laat ons deze Pater dan zeggen dat God waakt.
En als de sterren het mooiste bloeien naar de aarde
slapen de menschen altoos die van goeden wille zijn en den;
vrede begeeren ?
Er ontbreekt ons nog zooveel kennis van God. En wat is.
meer in staat om ons tot echte menschen te maken ? Kan iets.
zoo opvoedend en veredelend- zijn als ; de gedachte van en:
omtrent God ? .
Denken we niet vaak dat alleen paters volmaakt moeten
zijn ? En vergeten we niet dikwijls ' dat op den grooten oordeelsdag veel vragen die ons nu zoo in beslag nemen, niet eens .
in aanmerking zullen komen, doch dat ons eerst en vooral zal:
gevraagd worden of en hoe we kristene menschen waren?
Mochten we ons denken en doen ;eens toetsen aan een„
paar gedichten van dezen Pater : p. 5. :
<< V^We moeten . iets melden van deur tot deur,
we moeten iets brengen als wierook-geur,
wat licht' in den nacht en wat vreugd waar men schreit
zoo'n beetje geluk en wat eeuwigheid. »
We zouden anders denken en ons woord zou anders klip-ken. We zouden. een mensch heel anders zien. Niet meer z'n:
schim maar z'n wezen. Dezelfde gebeurtenis -zou een verscheiden-;
.
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-verloop krijgen en altoos zouden we . voelen dat. ons hoofd
dichter bij den hemel is dan onze voeten die den bodem
kneden.
't Kan ons geen kwaad te weten dat we • een ziel te bewaren hebben voor de eeuwige dagen. En zoo dit besef in
ons groeien mag bij het lezen van een paar gedichten van
Pater Schreurs, zullen we allicht wat hooger boven 't aardsche
uit . leven en onze vleugelen sterke wieken worden om onze
ziel binnen te dragen in den heiligen vrede. .
We voelen zoo goed wat een heimwee er soms achter een
•
.glimlach verborgen ligt in deze poëzie.
Oelooven is een afgrond voelen, zegde Jörgensen :

« At tro er at ftIe en afgrund
Under sit liv og sit vake. »
Heerlijk is 't dan te weten dat wij ook wonen mogen op 1e rots van dit ons geloof, en dat wij ook bloemen zijn die
*ondervinden -hoe goed het is te leven met de zon in ons hart.
Heerlijker het na 't genieten van die schoonheid meer
bewust dan ooit den duitschen dichter na te zeggen :
« den heiszen Durst der Seele . stillt
kein Brunnen der auf Erden quilt. »
Wat een levend idealisme dat geurt naar de eeuwigheid,
dat de vorm moet zijn van onze stoffelijkheid. •
Een deel alleen heb ik begeerd
en blijft dit hart begeeren,
tot het -- heel stil - voor U verteerd —
bij U zal wederkeeren. — (p.. 3.)
Zijn « Voorjaarsbede » doet ons denken aan Dante's « Onze
Vader der Karyatiden ». Voor P. Schreurs is het dagelijksch
.brood, waar zij om bidden, de schoonheid:
« Dein táglich Manna woll uns heut verleihen
weil ohne das, ' ob wir auch . rastlos streber
wir irrgehn in des Lebens Wusteneien..» R. Zoozman.
Bij ' hem luidt het : (p. 7) :
Geeft mij schoonheid ' allerwegen
uit Uw overvollen schoot
in • den gouden middag-regen
..
in het kwijnend avond-rood.
Geef mij schoonheid - als 'Uw zegen,..
Vader ! als mijn daag-lijksch brood.
Wat een treffend verschil in dezen Pater en den dichter
van « Omheinde Hoven » die, in . de lente van zijn leven aan
`t ziekbed : gekluisterd, streefde naar ontbinding met 't innigste
van zijn versmachten ; die minachtend neerzag op z n beloftenvolle leven en niets verlangde dan God te zien. —
Deze Pater staat daar in al de frischheid van z'n jonge
'priesterleven (pas 4 jaar gewijd) • en. jubelt het uit * als een
Iofzang : Ik vind -dé wereld - weer zoo - mooi.

-
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« Ik wou wel naar den hemel toe
maar of dat lang zal duren
Mijn hart is nog niet kloppens moe•
mijn oogen vallen nog niet toe
van naar dit schoon te turen...
Ik weet het niet. » -- (p. 11.)

H. Thans en de Godgelatenheid in z'n ziekte, doet ons aan
een andere zieke denken, die even sterk als deze gezonde
P. Schreurs gelooven blijft in het geluk en de • schoonheid vare
't . leven : Alice . Nahon in haar « Heidekind ».
Ik draag door de paarse valleien
de pracht van m'n hopend geduld
ik houd van de zon óp m'n wegen...
de zon die m'n haren verguldt. »
Vooral 's avonds komt over hem met de neigende zon de
schoonheid gezegen ; 's avonds als de menschen met gouden
oogen staan in hun deuren. (p. 14.)
Of ieder aan de schelp van dit stil uur,
Zijn eeuwigheid hoort ruischen, staan zij opgetogen,
de blanke vinger wijst het goudén vuur
dat op de bergen brandt en in hun .Dogen. (p. 14.):
en hij zingt tot de Schoonheid:
Ik hoor Uw stem in den avond-wind,
in • 't zomerlied der zilver-koele boomen;
ik hoor JJ1) voeten, waar de nacht begint —
ik hoor U komen .....................:
..........................................
Uw stille lach licht zachtjes: naderbij
Uw reinheid regent goud in alle boomen
breid Uwe handen, Schoonheid, zegen mij
(p. ,15.)
wees welgekomen.
T

Van deze schoonheidsverschijning - in de voorjaarsavoncl'
drijft de 'phantasia van den dichter naar andere schoonheid
in welken vorm ze zich ook openbare : of in den jubel van het
« Victimae pascali » of in perelaren met < kelen-kittlend » fruit,.
of in zilverberken, of in « muisstille.» -- middaguurtjes. Overal
laat hij z'n blikken, waren : op bloemen, en planten, op vogels:
en menschen. Alles is hem een bron. Van schoonheid.
Buiten dezen bundel en een aantal afzonderlijke gedichten:
in de « Beiaard » en andere Tijdschriften verschenen, en een
Krans Maria-liederen onden , den titel « Voor U alleen » zoo-even van de pers gekomen, zag nog niets het licht van den
dichterlijken arbeid van P. Schreurs.
't Gaat dus niet op een vergelijkende studie te maken
van zijn pennevruchten met onzen meester Gezelle.
We noemden P. Schreurs echter een leerling van hem.
\Ve willen dit gezegde dan ook staven met enkele bewijzen..
Ieder onzer kent Oezelle's lofzangen op de vogelen, o. a. den
merelaar, den nachtegaal, den leeuwerik, e. a. P. Schreurs' vorm
moge gekunstelder zijn : in. 't rythme en - de beeldspraak en
den zwier der ' gedachten staat hij neven den Vlaamschen Zanger..
-
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Men denke zich echter dezen Pater niet in z'n kloosterkamer bij 't schrijven van dezen zang. De herinneringen schieten
weer wakker in 'me. En 'k denk aan het: Engelsch. tuintje van 't Tilburgsche klooster waar 'zooveel merels zongen, vrij en
-ongestoord in de eenzame stilte. Ik denk aan Mooi Nederland,
,aan de .heerlijke . tuinen van den Velperweg en pracht-parken
.rónd historische kasteelen ; aan de onvergelijkelijke wandelingen
rond Arhnem ; « de steenen tafel » met haar dicht kreupelhout,
aan Wolfhezen en Bronbeek, die Potgieter bezong, aan Sonsbeek, Kraaienstein, aan de Veluwe en de heide, aan Biljoen en
.zooveel ander moois. En 'k zie die Pater met z'n konfraters
op wandel vrij in * God's vrije natuur en • verrast - door al het
schoone dat hem omringt, plots blijven stilstaan en luisteren...
naar de vogels die hem 't lied voorzingen dat . jubelt door
2'n ziel. En hij heeft nagezongen :
,

Luistert naar z'n . merel :
De merel met zijn mooie mond,
roept lief en luid door d'avondstond
zijn vreugden nog te vieren ;
zijn gouden hart is nog te zwaar:
hij heeft nog hier, 'hij heeft nog . daar
een liedeke te lieren.
Op zon-vergulden tak ten troon,
houdt hij zijn keel en kapje • schoon
en schellend opgeheven ;
en boven bosch en booroen luidt
zijn klokje 't kwijnend daglicht uit
door dal en diepe dreven.
En de.:9de strofe, 't einde van dezen lofzang Gode ter
.
+eere gezongen :
'k Weet niet bij wie der zeer en zoet
gestemde zangers ik U moet
gelijken, lieve meerle.........
Uw keeltje smaakt naar 't paradijs •
'en 'k vind er geen, van welke- wijs,
zoo rijk aan peerlen, peerle ! ...
-

Maar, na geluisterd te hebben naar` den merelaan 's avonds
als het duistert als de sterren staan, rijst ook bij hem de.
vraag naar den helderen zanger dien hij hooren kan doch zelden
zien in het loof geborgen op blijden Meidag-morgen. Ook Pater
Schreurs' Nachtegaal zingt alom de vogels dood bij zijner kelen
wondergroot en felle slagen in bosschen en in hagen.
0 meerle ! uw peerlen zijn te , dof
en uwer kelen tale,
nu 'k klaar en boven allen lof
de nacht hoor nachtegalen;
Nu 'k dezen. éénen zanger, hoor -den allerbeste — en vreeze :
of stemroe ' stoor
k
dat klank of klo
zijn lied en zeere wezen.
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'k Zou al de 8 strofen willen aanhalen, maar 'k moet me•
beperken. 't Bundeltje is maar 84. blz. en straks had ik hetheelemaal opgenomen en U de kans ontnomen na. den voorsmaak
in - stille eenzaamheid nog lang te smaken van al het andere•
mooie dat U is weggelegd.
We hebben P. Schreurs nu al gezien in vroom beschouwen
in de stilte van z'n kamer, en in de extaze. voor de mooie
natuur waar zijn lieve vogelen vedelen. ..
. Maar hij heeft ook nog andere snaren op zijn lier.
Gij noemt me een vogel en zoo blij
steeds met een liedje klaar
alsof het eeuwig Mei in mij
en nimmer avond waar......
Gij moest het maar eens weten. (p. 69.)
Ik voel me weer zoo vreemd vandaag
en of ik al de reden vraag —
het mag mij luttel baten !
De merel voert een valsche toon,
de bloemen — dat aandoenlijk schoon —
'k mag er niet over praten.
(p. 68.)
-

.. Een pater heeft ook wat anders te doen dan rijmen terijgen en z'n ziel uit te .jubelen in rythme en zang.
Een moderne dichter kan zich de weelde veroorloven z'ntaal al eens te laten rusten en het er eens van te nemen. DezePater heeft zijn alledaagsche taak, en 't vuur van de geestdrift
moge nog zoo laaien, 't neerschrijven van . die inspiratie mogenog zoo van de hand gaan, en in 't zalige genot van de schoonheid moge de tijd nog zoo• ongemerkt: voorbijsnellen, 't klokjeluidt, de bel rinkelt en het laatste woord blijft ongeschreven.

We doen - goed ons in die kloosteratmosfeer in te denken. - -kwijt.Ons riep misschien banaal werk en we raakten ons inspiratieki^ Voor deze Pater, met zijn hoogere opvatting van alles
kan niet diezelfde regel gelden. De - atmosfeer blijft doorgeurd'
van God, waarhenen hij o-ok gaat en 't volgend tafereel blijft=
een , copie 'van 't vorige, in . 't volgende lied hoort hij 't zelfde
motief. .
Hij gaat als « Dienstknecht des Heergin » (p. 34) zijn « Be-nedicite » zingen (p. 36) in de stemmige kloosterkèrk of een
« Gebedje tot Maria » prevelen en komt hij na volbrachte taakterug op z'n kamer, dan vindt hij daar «.'n peintuurtje van Pinturiccio » (p. 65) of de « Zon op bezoek ». (p.. 51) en hij zingt
weer z'n « losse liedjes ».
Mijn kleine, klare kamer lacht,

de zon is op bezoek !
In eens, voor iemand aan haar dacht
daar stond ze, - in dien hoek ;
(.p. 51.)
En 'k stel me voor dat P. Schreurs z'n kamer heeft langs
den straatkant met- 't zicht op - den 'Bredaschen weg en den;
Watertoren. Dat hij stilte hebben moet en 't venster gaat sluiten.
En meteen vallen z'n oogen op de , lage woningen aan den,
overkant. En hij heeft een liedje klaar (p. 50)..
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Als vrome goede vrouwekes
staan al die huiskes daar,
met kapjes, o zoo blauwekes,
met pluimtjes op dee schouwekes
die weten niet naar waar...... Maar de Pater laat zich niet meetronen naar overal. • Er
Eis geen wind, en met den rook stijgen z'n gedachten 'recht
-naar God met Wien hij weer verkeeren gaat :
De bladertjes die fluisteren
en fluiten zoet en teer,
de wegen gaan door 't duister en
daarboven stil te luisteren•
staat onze Lieve Heer.
Daar vindt hij dan, afgesloten van de wèreld - die hij verliet
-om God alleen te dienen, op z'n lessenaar wellicht een aan-denken van thuis, een photo -van ouders, zusters of familie.
..En hij denkt dankbaar terug, in den Heer, die z'n jeugd heeft
verblijd, aan. zijn Ouders, wien hij dezen bundel wijdde, aan
.z'n grootvader en- grootmoeder, ze krijgen ook hun liedje, doch
niet het minst aan een zusje dat hij met een tiental gedichten
bedenkt.
Wat een reine atmosfeer om ten volle te genieten van de
.-onschuld der jeugd en van alles wat hem in dien tijd van
.onschuld heeft verheugd. .
Wat een striemende afstraffing ook voor den . schrijver van
den « Roman van een Monnik » . die verbrandde wat hij eens
aanbad , en nu aanbidt wat hij eerst met overtuiging verbrand
had.
Ik denk. hier aan een mooi gedicht van - Stephanie Made.leyn (1916) beginnend als volgt:
0 met kindren kind te zijn !
Deze Pater die zoo houdt van den kinderlijken Heilige
..Franciscus, kan zoo kinderlijk zijn als Reddingius, Van Scheltema
sof De Oenestet op hun mooist. •
Wat een simpele, teedere eenvoud !
Luistert naar dit liedje voor zijn zusje : (p. 44)

Je bent wel zoo'n beetje als allen
zoo'n - beetje van alles te zeer

en zoo .niet op je mondje gevallen —
Maar je bent nog oneindig veel meer.
Daar is iets heel diep • in je wezen,
iets . — om bij aan 't schreien te gaan.
Mijn oogen die mogen 't al lezen......
Mijn hoofd kan dat toch niet verstaan.

.Het komt .in je' kijkertjes leven,
.hèt maakt er je. hartje zoo groot,
het ..lacht iin je
j lachje soms even,
het bloeit : er . je mondeke rood.
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Ik kan het niet zeggen, • niet -noemen
ik - weet het... en weet het niet • meer
't Is licht en 't is lied en 't is ' bloemen...
En 't is nog oneindig veel meer.
,

-

Als dan « de schemer in zijn grauw gewaad sluipt stit
z'n kamer binnen >, dicht hij zijn liederen na zonsondergang
(p. 73), en zingt zijn c< Avondlied tot de Roze, Maria >voor
wie ook z'n morgengebed (p. 79) zijn zal. Want is die Pat
er
een kind, hij is toch eerst en vooral een kind van den . goeden
Vader :

-

Mijn droom was slechts Uw . kind te zijn
en niets dan dit te wezen. —
(p. 3.)
en van de goede Moeder Maria
Ik weet niet waar ik woorden vind
en hoe het mooiste • lied begint
en schrei maar als uw zalig ! Kind
dat weet niet waar het woorden vindt, —
Maria.
Hoe mooi past die herhaling van 't eerste vers in het
laatste bij de diepe gedachte die in de heele strofe vertolkt is.
.. Doch, al is de avond gedaald, al is het « groote zwijgen »
aangekondigd door den klank van de bel • die galmt door de
kloostergangen, al is — om een voor 't - klooster minder aangepast woord te bezigen — het officieele van de dagtaak be-sloten met een laatste bezoek aan 't tabernakel, waarvoor het
heilig vuur brandt, « dat kleine lichtje . dat doet altijd zoo?.
treurig of het tranen schreit », de Pater kan niet zwijgen, hi i
moet nog iets zeggen, hij moet nog iets zingen.
En hij schrijft het mooiste gedicht van z'n bundel :

-

Heilig vuur.
Iedereen vraagt : waar - komt gij vandaan,
Gij met uw handen vol rozen —
Wijl zij Uw voorhoofd vol sterren zien staan,
Wijl zij Uw Dogen vol tranen zien staan,
Wijl zij U - zoo door den avond zien gaan —
•
Zoo, als in droomen , verloren ?

`

`

Vraag waarik heenga, 't simpel kind,
Zoo, met mijn handen vol rozen
Vraag waar de liefde haar wegen begint,
Waar zij een plaats om te rusten vindt —
Vraag naar den weg van den avond-wind....
« Waar hebt ge Uw peluw gekozen ? »
Blankende manelicht valt Uw • gewaad,
Droef is uw stem om te hooren ; —
Zacht als de merel die ' slapende gaat,
Bang als een lam dat in d'eenzaamheid blaat.
Droef als een kind in de avondstraat:
« Ik heb mijn . halssnoer , vérloren».
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Waar. is . de bloem die. mijn ziel verblijdt...
Ik heb mijn . heerde -verloren, —
Die . ik met oogen . van• licht heb geweid,
Die ik met sterren en. dauw -heb bescheid...
Zacht om één klacht in den nacht benedijd -Zoo . met mijn handen als rozen.
Vraagt U dan niemand- : ' Herder, waarheen,
Gij met uw handen - als rozen......
Gaat gij dan altoos en even alleen,
Is in dien eindloozen nacht dan niet één,
Die op zijn hart, — ook al is het een steen —
Even Uw voorhoofd laat poozen ? ' —
Iedereen sluit zijn venster voor mij
En — als in droomen verloren, —
Ga ik al lichtend de venstren voorbij,
Draag ik mijn bloeiende smarten . voorbij,
Sta ik alleen in den avond en schrei...
Sterren en dauw in de rozen.
Geen lezer zal het me euvel duiden dat ik dit prachtgedicht in zijn geheel heb overgenomen, hoop ik.
Onwillekeurig schieten ons' Lope de Vega met zijn « The
goog Shepherd » (in de meesterlijke vertaling van Longfellow)
en P. Boutens met zijn : « Mijn bleeke denken » te binnen;
Na zoo'n juweeltje te hebben voltooid mag Pater Schreurs
wel zalig gaan rusten. En al zingt hij dan ook aan 't einde
van z'n bundel : (p. 84) :
Ik wilde... o ! ik wou zooveel......
Laat mij tevreden met -mijn deel
En sluit, o nacht, mijn oogen,

Wij hopen, dat die rust hem nieuwe krachten -moge geven
en dat hij met vernieuwden ijver in de Primen den Heer
zal loven die goed is en. met meer overtuiging als ooit den
Psalm 117 bidden mag : Fortitudo mea et laus mea Dominus
.et factus est mihi in salutem. .
Wij zullen den volgenden eraan toevoegen:
Beati immaculati in via : qui ambulant in lege Dámini.
Beati qui scrutantur testimonia ejus : in toto corde exquirunt
eum, en den Heer . vragen dat Hij - ons. nog lange jaren dezen
Pater bewaren - moge opdat hij een « blinkende steen » worde
in de kroon van , onze Roomsche Nederlandsche literatuur.
Het is ons een feest voor den geest geweest, en een
inige blijdschap voor 't hart dit bundeltje van Pater Schreurs
-te lezen en zijn lied te neuriën in de . stilte van onze binnenkamer. .
Voor de minnaars van kristelijken eenvoud en godsdienstzin, voor de liefhebbers van Evangelische Schoonheid, . die toch
-alle andere overtreft, is hier een rijke bron van genot.
Ongewild en onbedoeld is hier hooge Tendenz-Kunst geleverd door 't bewijs dat ook godsdienstige schoonheid, < Roomsche schoonheid », een bron kan zijn van oprecht dichterlijke
weergave, en dat ook godsdienstige kunst een plaats verdient
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en veroverd heeft in de reeks ' ontplooiingen van menschelijk
vernuft.
..
En als slot van deze losse beschouwingen over dit heerlijk
Boekje schoonheid dat we weer. wegleggen voor stille stonden,
als een kostelijkheid die ons innig genot brengen zal als 't ons
niet meer gaat te lezen • in kleinzieligen en harteloozen, en we
Tesschelschade nazeggen : .
-

WAT EEN GELIJKENIS ..
HET IJDEL GALMEN BIJ DIT WOORDEN ZIELEN IS,
kunnen we- niet anders dan P. Schreurs een uitgebreiden lezerskring wenschen.
En aan de Vlaamsche lezers wenschén we dat ze 't heerlijke
van hun moedertaal waardeeren zouden in deze pracht-weergave
van 't schoonste van een menschenleven : het leven der ziel,
en dan nog wel de ziel van een Pater. ,
Met de hand op ons geweten moeten we hem toch gelijk
geven die zeide dat er geen grooter, hooger en schooner drift
zijn kan dan die, om uit de onvolledigheid en den naren weedom
te stijgen naar de opperste Volmaaktheid: in de vereeniging met
het HOOGSTE WEZEN.
--

.

-

-- .
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J..SALSMANS, S. J. Biecht en Altaarrsakrarnent, in
« Onze Studiën », de Vlaamsche Boekenhalle, Léuven, 1922 (VIII-368 bl. in-8°) .
Met verlangen zagen wij dit nieuw boek van den geleerden
en werkzamen professor aan het Collegium Maximum der Jezuieten te - Leuven te gemoet. P. Salsmans' literaire vruchtbaárheid wekt ons aller bewondering. Zijn rechtelijke en zijn geneeskundige plichtenleer werden in korten tijd uitverkocht, en beleefden reeds elk twee uitgaven. Zijn boek over den Index
en de verboden boeken genoot buitengewonen bijval. Zijn gezaghebbend woord wijst, in « Ons Geloof » en elders, den
rechten weg en brengt de vaste oplossing in vele netelige gevallen. En dit alles in 't Vlaarnsch. Hier gewagen wij niet van
zijn noesten theologischen arbeid ook in de Latijnsche taal. Ja,.
Pater Salsmans verdient onze bewondering ; hij is meer en meer,
zoo het dikwijls reeds door zijn vrienden werd gezegd, onze
Vlaamsche moralist. Onwillekeurig doet hij « ons -denken aan dien
anderen Pater zijner orde, die, in vroeger eeuwen, door zijn
ontzaglijke schrijverswerkzaamheid aan land en Kerk zoo onschatbare diensten bewees, aan Pater L. Lessius...
Wat nu gezegd van het nieuwe werk, waarmede bij onze
godsdienstliteratuur verrijkt heeft ? Beter zullen wij het niet
kunnen aanbevelen dan met de woorden aan te halen uit -de
inleiding door zijne Hoogw. Mgr Heylen ervoor geschreven :
« Ik heb het met de grootste belangstelling gelezen, en met
vreugde heb ik gezien dat gij op bevattelijke wijze alles geeft
wat over die Sakramenten en over de H. Mis moet gezegd
worden, vooral in apologetisch, zedelijk, kerkwettelijk, ascetisch
en sociaal opzicht. Wat mij bijzonder bevalt, is dat gij die
onderwerpen ontwikkelt, die andere schrijvers haast niet behandelen, zooals de gewetensvorming, de geestelijke leiding,
enz. ». Op onze dagen is een heilzame strevingwaar te nemen,
vooral bij onze ontwikkelde kristenen, naar dieper geloofsleven,
gebouwd op diepere geloofskennis. Die opbloei van het geestelijk leven wordt vooral gevoed door de : praxis van biecht en
Communie, door het bijwonen der heilige Mis. Daarom nu moet
het boek van P. Salsmans welkom zijn, daar het over biecht,
mis en communie tot hoogere kennis zal opvoeren, grondslag
van alle bloeiend geestelijk leven. Zulks kon -alleen de pen van
een theoloog, die zijn zaken kent en ze daarenboven eenvoudig
en klaar kan mededeelen. In die taak is --P. Salsmans ten volle
' geslaagd. Zijn boek • is het werk van een moralist : men wordt
aldoor den leeraar gewaar. Juist daarom 'verschilt het van zoovele geschriften, die we zoo dikwijls op' •de boekenmarkt zien
verschijnen en die louter •entimenteele - godsvrucht opdisschen.
P. Salsmans leeraart, zoodat de stof in onze latijnsche theologieboeken voorgesteld hier duidelijk en eenvoudig wordt áange.froffen. Hij heeft ook zijn werk in den breéde aangedurfd en uitgevoerd, zoodat we hier voor een soort kortbondige « Summa »
staan, waarin -alles wat biecht en Altaarsakrament betreft, wordt
saamgevat.
p

-

-
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Wat ons bij het lezen bijzonder opviel, zijn vooreerst de
talrijke apologetische beschouwingen ten allen kante ingelascht,
hetzij vangeschiedkundigen, hetzij van psychologischen aard.
Voegen wij hierbij de menigvuldige praktische raadgevingen,
die zoo natuurlijk en zoo passend overal voorkomen. P. Salsmans
moest daartoe slechts zijn jarenlange, eigene ervaring aan
't woord laten komen. Het is toch geen géheim, dat zoovelen,
en wel voornamelijk Vlaamsche hoogstudenten, den weg bewandeld hebben die leidt naar de eenvoudige kloostercel van
den schrijver in de Minderbroedersstraat : van Leuven.
Het ware aan onze taak te kort blijven, . moesten we hier
niet nog eenige kleine bemerkingen nopens het boek aangeven.
Op verscheidene plaatsen is er spraak -, van « daadzakelijken
twijfel », waardoor bedoeld wordt het « dubium facti » (bl. 92,
241), in tegenstelling met het « dubium juris ». 't Is mogelijk
dat het woord in die beteekenis gebruikt ' wordt, en toch hebben
wij er een bezwaar- tegen, daar ook het « dubium juris » in
zekeren zin een daadzakelijke twijfel is.. We meenen dat het
juister zou klinken : « twijfel over het feit: ». Op bl. 91 lezen wij
dezelfde vertaling van « dubium facti », ; t. w. « daadzakelijke
onzekerheid » ; ' ook het « dubium juris », kan toch een daadzakelijke onzekerheid genoemd " worden. Op bl. 193 treffen wij
aan de welgelukte vertaling- van het woord « transsubstantiatio »,
namelijk : « zelfstandigheidsomzetting ». Het weze ons toegelaten
hier, in 't voorbijgaan, op nog een ander woord te wijzen, dat
we vroeger eens hoorden, t. w. « omzelfstandiging ». Op bi. 289290 worden, over het vraagstuk -waarin de vernietiging, het
misoffer eigen, , bestaat, de twee voornaamste theologische meeningen aangewezen. Hier hadden we graag de meening van
Kard. Billot vermeld gezien, die heden Misschien wel de meest
verspreide opvatting mag genoemd worden. Wel komt deze
met. Lessius' opvatting hierin overeen cjat de vernietiging op
mystieke wijze geschiedt door de afzonderlijke consecratie van
, het brood en den wijn, doch, terwijl bij Lessius de vernietiging
hierin is gelegen dat de dubbele consecratie tot scheiding van
Lichaam en Bloed strekt, en deze werkelijk zou uitwerken, zoo
niet een reden, buiten het offer om, ze verhinderde, is de scheiding, naar Billot, werkelijk, actueel, t. w. de mystische, de sa-'
kramentéele scheiding. Natuurlijk is het werk van P. Salsmans
niet eerst en vooral dogmatisch, doch waar één of twee theologische meeningen voorgesteld werden, mocht, ons dunkens,
deze van Kard. Billot niet nagelaten worden. Het werk wordt
met prachtige boekenlijsten besloten, waar de lezer voor diepere
studie ten overvloede stof zal vinden. Een -zakenregister (bi. 352368) vergemakkelijkt het raadplegen, en' levert tevens -het beste
bewijs van den rijken inhoud ' van het boek.
J. BIT TREMIEUX.
,

-

Edouard Ducpétiaux,' 1804-1868. , Tome Premier. Par
EDMOND RUBBENS, docteur en sciences politiques et sociales,. membre 'd'e. la Chambre des
Représentants. Bruxelles, Albert De Wit, 1922
XVIII-268 blz.
Dit boek is Edmond Rubbens' proefschrift -tot het bekomen
van den doctorstitel. Het is het Eerste Deel van de eerste groote,
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volledige , levensbeschrijving van den vader van het Belgisch
_gevangeniswezen. Benevens de volledige lijst . van Ducpétiaux' ontelbare geschriften bevat het . de geschiedenis van
Ducpétiaux' jeugd én studies een overzicht van Ducpétiaux'
deelneming. aan den strijd over de doodstraf -- het verhaal van
Ducpétiaux' optreden in. de Omwenteling van 1830 — eene
uiteenzetting van het gansche vraagstuk der hervorming van het
gevangeniswezen voor 1830 twee hoofdstukken aan - de hervorming van dit gevangeniswezen in België na 1830 Een
onderzoek naar hetgeen geschiedde ten -voordeele van vrijgelaten veroordeelden en in zake voorbereidende of voorwaardelijke invrijheidstelling een beoordeeling van Ducpétiaux als
criminalist — het einde van Ducpétiaux' loopbaan en eene waardeering van zijn arbeid op gebied van. het gevangeniswezen.
Het boek, alhoewel soms dorre stof verwerkend, is zeer
:levendig en boeiend geschreven. Meer dan eens gaat men onwillekeurig aan het vergelijken .b. v. waar het gaat over politieke
processen uit den Nederlandschen tijd. De gebeurtenissen van
1830 leeft men mede. Het overzicht van de inrichting van de
gevangenissen verdient vooral thans . de aandacht daar de hervorming van het strafstelsel hedendaags zoo druk besproken
wordt.; .
Een boek waaruit voor allen die •aan politiek of beleid van
het recht doen onberekenbaar veel te leeren valt en dat daarenboven zeer vlot leest. L. D.

-

.

-

-

NOORDLINO: Een Duit voor Kennis. Drukkerij Ex.•
celsior, Brugge, 1922.
Dit boek is iets nieuws, in de . eerste - plaats omdat het een
blijde naklank is uit een goeden en grooten tijd, uit den besten
literairen tijd eigenlijk der Vlaamsche letterkunde sinds '30, uit
de groote Antwerpsche Romantiek. . .
Verbeeld u Do. ir of Jan van Ryswyck . levend in 1920, en
- levend buiten Antwerpen, in ballingschap, even over de grens,
om wille van 'k weet niet welke snakenstreek, die het hart
grootmoedig heet en het hoofd . krankzinnig. Ze willen hun
'land en hun volk beter maken gróoter, vooral grooter in de kunst
en in de wetenschap, groot ook in die grootheid die steeds komt
als de hoogere standen willen meehelpen • om de . lagere op - te
heffen. Wijl ze nu eigenlijk geen . apostelen kunnen zijn, niet
kunnen rondgaan als predikers, van Vlaamsche dorp tot Vlaam:-sche dorp, zal hun dichterschap, dat steeds is geweest « l'écho
sonore » van hun volk zich uitspreken in een fantasie, ditmaal
geen « polka » of geen « Liedje . van den Liereman »,. veeleer een
« Antigonus », een symbool, waaruit de « volksklagten » zich
laten hooren...
Treffend,. die koning die ontsnapt uit -zijn paleis en uit al
de larie der etikette, om te gaan leven onder 't verontachtzaamd
gedeelte van zijn volk, het Vlaamsche. Aan de pers, die .spreekt
van « vlucht », van « schaking »,van : « geestesverzwakking »
stoort de vervlaamschte koning zich niet. Hij - wil regeeren al
werkend, al meewerkend met zijn volk, en,: hij helpt zoo waar
bouwen, met voorbeeldige metselaarsvlijt, de . hoogeschool.
Er is in dit boek een . overvloed van geest, echt Ant
werpschen trutersgeest, en, waar de kunst te kort schiet, kunst
;

.

-

-
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van compositie, van typeering, van aanschouwelijkheid en van
stijlnuanceering, daar redt weer voor de letterkunde die kostelijke
Van Rijswycksche geest dit aanstekelijk-volksgezinde boek. - De
eerste helft is intusschen beter dan de tweede geslaagd. Waar
de fantasie volkomen vrij spel heeft is Noordling 'beter in" zijn
element dan waar hij ze vastlegt bij Verriest . en bij Streuvels,
met hoeveel sympathie hij ook die beide figuren heeft bedoeld'
te bouwen als Qentraalpunten van Vlaamsche heerlijkheid.
hij Kan Noordling vaster hand krijgen in de teekening, kan
hij de lijn leeren verkiezen boven de eenigszins grovere kleur,
dan mogen we van dezen nieuwgekomene nog blijvende dingen.
verwachten.
J.P.

MARIE KOENEN : Limburgsche Verhalen. Mij voor
Goede en Goedkoope Lectuur. Amsterdam, 1922.
We lazen achtereen twee Limburgsche bundeltjes die onstegelijkertijd in handen kwamen. 't Een ; een Belgisch : « Limburgsche Beelden » van Lambrecht Lambrechts, door het Davidsfonds uitgegeven ; 't ander een Hollandsch, waarvan de titel"
hierboven.
Lambrechts gaf ons al veel over zijn geboortegewest. Be-halve zijn verzen waaronder dat blijvende stuk : « Heimwee »,
kregen we in proza : « Uit de Demergouw », « Het Mirakelfeest »,
« Uit Belgisch Limburg », « Limburgsch Leven », smakelijke
schetsen en verhalen, een beetje los van stijl, • een beetje vaag
van typeering, een beetje onbeholpen of slordig soms in dey
teekening, zoodat dikwijls meer - een vaardig reporter aan
't woord is dan. een rassig schrijver. Toch voegt deze man bij
zijn groote verdienste als dichter en zanger van liederen, ook
die van een piéteitvol beoefenaar van heimatkunst. « Schuppen
Aas» en « De verloren Zeuge », ofschoon al te zeer openbarend'
het gewone trucje van factuur, zijn lang niet kwalijk. Maar
opgevijzeld, romantieker-ideaal gedoe als « het Motu proprio »
moest voortaan wegblijven. Enfin, in Lambrecht Lambrechts'
bundel krijgen we bloeiende twijgjes tusschen dorre takken.
Een bloei daarentegen . is Marie Koenen. Dit- is inderdaad
een volbloed schrijfster: Haar schoone Limburg lacht ons alweer
uit deze vier verhaaltjes tegen. Wat een • zorg daarbij voor haar•
taal en haar stijl. Nergens hapert • het, altijd vlot en keurig.
Enkel blijft ze in deze korte dingetjes niet altijd op - dezelfde hoogte, wat haar karakteriseering of liever haar karakterkennis
betreft. Vooral na « De Moeder » beleven we hier wel een
paar ontgoochelingen. Zoo in « De Zusters » b. v. Hoe is 't godsmogelijk dat ten overstaan van zulk een • Anne-Marie de pastoor
zoo mak en zoo werkeloos blijft ? Hij moet nochtans wel afweten
van haar testament, wijl heel de parochie het weet. Toch is
daar weer op 't groote moment een meesterzet : « Bij • ons » dat•
was : het -ouderlijke huis, het eigene van hen samen. Hoe drong
-dat innige woord ineens in Anne-Marie's hart, dat er .een warme
golf van tranen naar 'haar keel welde, naar haar oogen ? Schuw
beefde toch • een glimlach over . haar gezicht, verwijt en verwondering. Die vergeten: jonge stem met diepen harteklank, ze.
riep ineens alles van langgeleden wakker.. « Kind », prevelde' ze...,
-

-
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En opeens. is 't uit neet den haat bij de verlatene, die haar
. jonger zuster had zien huwen met den man, dien zij, de oudere,
-had . liefgehad, maar dien ze, door haar hardheid van haar had
verwijderd. • . . .. .
We weten sinds lang dat Marie Koenen even goed in den
toon blijft wanneer ze over haar geliefde Middeleeuwen als wan=
. neer ze over haar eigen omgeving vertelt. Zoo ook hier. Enkel
betuigt ze zich in « De Godsvlam » een àl te gewillige optimiste.
De bekeering • van zulke zondaars loopt zoo 'gladjes van. stapel
: :dat ik ' aan de duurzaamheid ervan niet kan gelooven. Nu, dat
.liet zoo bleef beweert ook Marie Koenen niet. We zijn . al blij
te vernet ien 'dat het de stakkerds, nu 0. L. H. - weer in hun
- midden woont, goed zal gaan. • J. P.
-

-

-

-
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STEPHANIE CLAES-VETTER : Vertelsels uit het
N. V. Het Vlaamsche Land,
Schoone Hemelrijk.
.
.•
Antwerpen ; 85 blz. • .
« Hoe zijn de vertelsels uit het schoone hemelrijk op aarde
gekomen ? Ik weet het niet... ze zijn toch zoo mooi dat ze
-er altijd gaarne naar luistert. En gelukkig dat er sommige van
onthouden worden, daar - kunnen we het dan mee doen tot ze
.ons later in den hemel alle worden verhaald. »
De verhalen van Stephanie Claes-Vetter zijn -mooi genoeg
om uit den hemel te komen. — Ze stroomen wat hemelschei
schoonheid op aarde, en Eric mag blij zijn dat moeder zoo
vertellen kan. Of hij alles begrijpen zal... misschien niet... maar
hij zal met gretig oog geluisterd hebben naar het verhaal van
Salomé die door een klein melaatsch kind op de baan naar
"het bederf weerhouden wordt, en naar de vertelsels over Adam
.en Heva die alleen de liefde behouden na hunne uitdrijving uit
het Paradijs, en van den Jongen Monnik en van den Ongenooden
Gast en van den Berg der Volmaaktheid . en van Wierook en
van Gauw en Goed en van den Laatsten. Avond en de 'Kleine
Typiste en De Hoofdzaak. .
. De jongen zal denken : « Wat is moeder toch vroom,
"barmhartig, menschlievend ! Hoe klinkt dat. alles als goud en
geurt het als wierook. Hoe ruischt die taal, hoe vloeit zij als
een reine beek. » En als hij later in den Catechismus. • leert:
« Zalig de zuiveren van hart », zal hij denken : « Ook in de kunst
is dit zoo »..
rs zeggen dan : Eric heeft gelijk.
Wij kunnen niet ande
L. D.
-

-

-

Standaard Biblio_JOZEF DE COCK : Ons Leven.
theek ;- 116 blz. 4 fr. .
Bij den titel staat : « Bladzijden uit het dagboek
van een schacht, ingeleid, aangeteekend en uitgegeven. door . Joz. De Cock. » . . De herdruk van dit werk is opgedragen aan de Vlaamsche
'Hoogstudentenschap als dank voor haar optreden toen de schrijver in 1919 als hoogleeraar aan de - Roomsch-Katholieke Universiteit van Leuven werd ontslagen.

-

-
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.Het boek • verhaalt het eerste *jaar uit het schachtenleven
verblijf in Justus Lipsius, eerste lezing in Met tijd en vlijt, tey
Iaat komen in Justus Lipsius en gedwongen nachtdoorbrenger
op de straat ; de bloktijd ; de eerste liefde, het geslaagd examen.
- Dit alles wordt zeer raak gezien en smakelijk verteld: 't Is.
echte lectuur voor de rusturen. Toch is stellig Ons Leven De-Cock's beste • werk niet. Het is tamelijk ongelijk, al te gemakkelijk geschreven. Geestigheid en zielkunde zijn meer dan
eens oppervlakkig. - Doch zelfs -als de vogel stapt, voelt men:
nog dat hij vleugels heeft. L. D.

KAREL VAN DEN OEVER : Kempische Vertelsels. 2de
uitgave. Geillustreerd door M. Pieck. N. V. « Het
Vlaaxnsche Land » te Antwerpen ; 148 bl.
De vertelsels zijn de volgen-de : « De verdron--kene Jonkvrouw ». . « 'Perelierken en Ginneginne-ken. » «. Het betooverd Kasteel. » « De Tilkj esjacht. »
-

--

Karel Van den Oever bezit in hooge mate de kunst zelfs,.
wat volkomen een sprookje is voor te stellen als of het werkelijk
geschied was. « Is dat echt gebeurd », vragen kinderen wanneer'
men hun iets wonders verhaalt.
Wat verteld wordt heeft minder belang dan de wijze waarop het geschiedt.
De vorm is zoo rijk, zoo splinternieuw, zoo plastisch-levend
als de inhoud arm is.
. .
Van derf Oever's stijl en taal zijn niet immer van gekunsteldheid vrij te pleiten, doch Benige fouten worden vergoed door'
de eigenaardigheid en de oorspronkelijkheid.
Van den Oever is van den Oever .en niemand anders.
Dat is een zeer hooge verdienste.
. L. D.

ASBJORNSON en JORGEN MOE : Vertelsels uit het
hooge Noorden. Vertaald door M. E..Belpaire.
Geïllustreerd door Sam. 'De .Vocht. ..'..Uitgegeven
door de N. V. « Het Vlaamsche Land -» te Antwerpen ; 58 blz.
Het bundeltje bevat de volgende . verhalen : De goudvogel.
— De vos als herder. — De heer • die naar Dooreffeld ging,
opdat de wereld niet zou vergaan. -- De haan die getrouwd:
was. De....? en het verken die naar het bosch moesten.
gaan om op hun eigen .te wonen. --- Heerepees.- — Smeer-buikske. — Geertruid's vogel.
Half folklore, half letterkunde. Eenvoudig-gemoedelijk
' '
Ie. D.
verteld.

JACK LONDON : Tusschen de Wielen. Vertaald doorW. L. Leclercq.
Wereldbibliotheek. 1922.
Dit vinden we niet mooi van de Wereldbibliotheek. Ze.noemt zich een Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lec-:tuur. En de keeren zijn niet meer -te tellen dat we dankbaar-
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en met hooge waardeering - dit tijdschrift hebben doen getuigen_
voor de groote zorg en • den bewonderenswáardigen ijver waarmee.. ze haar taak vervult. Juist daarom teekenen we ditmaal
protest aan. De Wereldbibliotheek heeft zich laten verleiden door
de populariteit waarmee een . perverse lezerswereld Jack London
heeft opgetroond. Ze had zich, met het oog op haar goed en
groot publiek, moeten afvragen of ze mocht meedoen aan deze
manie.
.
Jack London heeft zelfmoord. gepleegd. Dat veroordeelt
daarom nog zijn literatuur niet ; maar nog minder pleit Net
voor zijn gezonde levensopvatting. En wie Jack London leest
weet algauw genoeg. Deze man was een hoogbegaafde, maar
die 't als een heldenstuk beschouwde nu een% groot schrijver teworden zonder ook maar een oogenblik te laten blijken dat hij
een mensch was vatbaar voor eeni°g hoog gevoel of eenigeveredelende gedachte. En dan wordt zoo'n individu -door den
vertaler voorgesteld als een man « die durfde te leven ». Ik
zoudaarop a priori durven vragen : Waarom verdeed hij zich dan ? Maar op dat oogenblik was hij een stakker ; en daarover
zeggen we dus niets verder. Kijk liever even naar zijn portret
in dit boek : « Jack London als zwerver in de Achterbuurten van
Londen », en we zeggen : 't Is toch een rare. wereld, die opeen zelfde papier de levenswijsheid van Thomas a Kempis drukt.
en den levenswaanzin van dezen ellendeling.
J. P.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

A. O'FLANDERS, Norbertijn van Tongerloo : Erin ; bij
Filliaert, Nieuwpoort, 1922 (176 blz.) .
Dit. is een boek over Ierland, waaruit u van elke bladzijde de warmste genegenheid voor 't groene Erin 'tegenwaait. Daar-over zal men zich niet verwonderen, als men weet dat de
Bruggeling, die O'Flanders onderteekent, .als . Vlaming tusschen
de toestanden in Ierland en in Vlaanderen talrijke gelijkenissen.
heeft gezien, — en dat hij daarenboven zelf van een Ier
afstamt, van Thomas Johnston, een der ; « Wild Geese », een•
soldaat in 't begin der XVIIIO eeuw naar Vlaanderen uitgeweken
om zich aldaar in de Iersche brigade te laten inlijven. Wie met
Ierland wil kennis maken, zal nergens daartoe geschikter boek
vinden dan hier. We kenden O'Flanders als eèn zanter, zooals
zoovelen uit \Vestvlaanderen, waar de geest van Gezelle nog
voórtleeft.- In zijn boek wordt men zulks alras gewaar. Niet
enkel treffen wij er aan een overzicht over -Ierland, zijn ge-.
schiedenis, zijn taal, zijn barden, zijn heilige bronnen, zijn
bloedige vervolgingen en dies meer, doch ook hoogst belangrijke
historische bladzijden over Ierland's betrekkingen met Vlaan- .
deren in den loop der eeuwen. 't Is niet mogelijk het werk door
te lezen., zonder voor 't Iersche volk een diepe sympathie op
te vatten. Tot nog toe kennen wij geen enkel Vlaamsch . boek,
dat ons op Ierland en zijn volk zulken breeden kijk geeft. Degeschiedenis der allerjongste politieke gebdurtenissen in Ierland
lag buiten 's schrijvers bestek : dit zal men nuttig aanvullen
door Dr Vermeulen's bijdrage daarover, onlangs in dit tijdschrift
verschenen. Enkel valt het te betreuren dat de uitgever, wat~
druk. en inbinding betreft, niet steeds met de vereischte zorg heeft gewerkt. . J. BITTREMIEUX..

-

--

•

-
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J. KLEYNTJES en Dr H. H. KNIPPENBERG: Van Goden
en Helden ; geïllustreerd. Vierde druk. J. B.
Wolters, Groningen-Den Haag. 260. blz. ; fl. 2,75.
De vierde druk binnen vier jaar ! En telkens verrassénde
verbetering. Niet enkel een vade-mecum voor studerenden die
moeten op de hoogte zijn van « mythen en sagen van Grieken,
Romeinen en Germanen. Maar tevens een bizonder prettig leesboek. • • .
. Er wordt verteld over de goden der Grieken : over elk der
.grooten een hoofdstuk, maar in zulke chronologische orde, van
de oudere tot de • nieuwere goden, dat het zoo ongeveer een
•doorloopend boeiend verhaal wordt : Kronos, Zeus, Hera, Pallas
_ Athene, Ares, Hephaestus, Aphrodite, Poseidon, Apollo, Artemis,
Hermes, Dionysos, Pan, Hestia, Demeter, Pèrsephone, de Eleusimische Mysteriën, Hades. Dan komt de beurt aan de mindere
goden.. Almeer krijgt de verteltrant de bovenhand naarmate, in
.: de plaats- van goden, gebeurtenissen naar- voor treden : de onderwereld met hare straffen, ent. Bitonder keurig ook worden
-ons voorgesteld de Muzen, de Gorgonen, de Sirenen, de Nymphen ; de twaalf Werken van Heracles, de Tocht der Argonauten,
de lotgevallen van Medea, die van Oedipus, enz.Maar - het
leeuwenaandeel krijgt de Trojaansche Oorlog, en dat iis dan ook
. de roman binnen dit leesboek. Al de groote momenten worden
naverteld met Homerischen eenvoud en moderne beknoptheid.
En na de Ilias, de Odusseus, en daarna de Aeneis... Het is uit
stekend werk, en om dit brok alleen reeds is het boek voor
eenieder een welkome gave.
Telkens ook als er in de « persoonsbeschrijving » sprake
. is van de Grieksche goden wordt hun Latijnsche naam
mede opgegeven.
Minder omvangrijk, maar niet minder boeiend wordt in
de tweede helft van het boek, de Germaansche godenwereld
behandeld. Vooreerst de cosmogonie der. Edda's. Dan weer elk
van de goden hun beurt : Odin, Frigga, • Thor, Freya, Freyr,
• Tyr, Balder, Hodur, Forzeti, Hermode, de Valkyren en het Valhalla, Yggdrasil en de Nornen, Bragi en Iduna, Heimdall, Vidar,
Alfen, Dwergen en Kabouters, Loki, Hela's rijk, de Fenris-wolf,
de Godenschennering, de Nibelungen-sage.
De toon van dit leesboek is des te literairder gehouden,
-daar het doorspekt is met aanhalingen uit Nederlandsche dichters., Vondel, Bilderdijk en de Modernen. Misschien ware 't ge
wenscht er ook het beste uit de- buitenlandsche literaturen bij
te betrekken, zooals trouwens reeds werd gedaan voor de
bundels « Mythen en Legenden » van Guerber, door Goudsmit
vernederlandscht. D. W.
-

-

-

,

-

:

T. VAN DEN BLINK en J. EIGENHUIS : Lezen en Opzeggen. Een bundel gedichten voor de Middel- en
hoogere klassen der Lagere School. lste deeltje
voor de Middelklassen ;. 2de deeltje voor de hoogste
klassen. Elk fl. 0,90. Wolters, Groningen, Den
Haag, 1922. •
Vlaanderen en Nederland bloeien thans in rijken kinder•
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zegen. En de literatuur volgt dien zegen op . den voet. Kinderkweek en kinderliteratuur gaan, nogal natuurlijk, saam, — oók
een. beetje naar de wet dat de behoefte het orgaan schept. Op
dezen regel, gelijk op zoovele zijn er uitzonderingen. Daar is
b. v. Frankrijk, dat ' weergaloos mooie kinderboeken heeft, die
onmiddellijk tot de literatuur .behooren. Maar de beste daaronder
zijn prozaverhaaltjes. Bij ons overtreft de poëzie verre het proza.
Wat een kinderversjes, en wat een fijne dingetjes daaronder.
In dit boekje vindt ge het keurigste saam. Wel zijn ze voor
de school bedoeld. Maar in onze Vlaamsche scholen krijgen we
dit boekje zoogauw niet, en zeker nog minder gauw, als de
gulden zoo verstokt blijft stijgen. Het Vlaamsche gezin moet
dan maar zorgen dat het • bijspringt. Hoeveel rijker aan beschaving zouden we hier worden, kon in elk Vlaamsch , huis het
Vlaamsche kerelslied wat minder luidruchtig worden gezongen,
en kon er elken avond een beetje aan voorlezen en. reciteeren
uit dit bundeltje worden 'gedaan, want over één ding ben, -ik
het met- de verzamelaars in hun voorbericht niet eens. « Lezen.
en opzeggen » is een moeilijke kunst, beweren ze. Ik ben zoo
vrij te meenen dat dit. niet zoo is, als maar onze kleintjes thuis
er aan meedoen. Als ze, nog voor ze . lezen kunnen, leeren
opzeggen, en het de grooten nadoen. Dan wordt deze kunst
wat - de kunst naar Schillers beweren altijd is : het edelste spel
van den menschengeest. Waar -dit boekje den Vlaamschen kring
binnentreedt, laat men het zeker nooit meer los.
-

T. VAN DEN BLINK : Opstellen en Brieven. Practische
Oefeningen in het stellen en het zuiver schrijven
voor het hoogste leerjaar der lagere school en het
vervolgonderwijs ; geïllustreerd, 3de druk. Wolters, Groningen, ' Den Haag, 1922. Fl. '0,75.
-

Diezelfde T. Vanden Blink, die 't vorige boekje hielp maken,
weet dat er ook schooluren zijn die aan onmiddellijk practischer
dingen dan de poëzie moeten worden gewijd. Zoo krijgen we
dit -boekje van hem, thans in 3n druk. 't Heeft verbazend gauw
zijn weg gevonden. De eerste druk verscheen in - 1919. Het boekje heeft drie afdeelingen :
_ 10 Opstellen, meestal parafraseeringen van eenvoudige versjes, of verklaringen van — keurig uitgevoerde — plaatjes. Verder
worden de opstellen in korte punten opgegeven. ..
. 2° Brieven ; aan familieleden of kennissen, of advertenties,
aan officieele personen en collegas. Een afdeeling waar. T. Van
den Blink zich, met het oog op Vlaamsch België, best kon verstaan met E. H. A. De Boeck. .
3 Woorden, -uitdrukkingen en oefeningen in het zuiver schrijven. Dit gedeelte komt, even als het tweede, te pas, niet
enkel voor onze schooljongens, maar ook voor menschen die de school allang achter den rug hebben. Wil Van den -Blink ook
zijn afzetgebied over Vlaanderen verruimen, dan ware. 't goed
dit derde deel te verrijken met spreuken uit den Vlaamschen
volksmond, die hier zooveel beter dan in Nederland uit. dienti
hat bewaard zijn, en die dan ook heel wat kleurouden .taalsc
rijker en sappiger zijn dan de Hollandsche, waarvan 't ongerief
is dat ze meestal zijn geschapen in een àl te vlug opgekomen,
handelswereld. . . .. . :

-

,
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_L. LEOPOLD : Leesboek voor -de Volksschool, opnieuw
uitgegeven door J. B. Ubink. . Geïllustreerd door
J. B. Midderigh-Bokhorst.
J. B. Wolters, Groningen, Den Haag, 1922.
10 deeltjes.,. elk ge.
middeld f1. .0,55.
Het schijnt Leopold's voorbestemming -te zijn tot onafzienbare tijden de leesboekwereld te domineeren. Als hij . oud wordt
-.en te verouderen dreigt komt weer van hier of elders een verj ongingskuur : Pik of Ubink. En zoo volledig is 't herstel dat
hij telkens weer op zijn minst zoo frisch als de piekfijnste nieuweling te voorschijn treedt — en, dit is immers ook wat- waard -steeds primus inter pares in degelijkheid.
Het zou eigenlijk een uitstekende gelegenheid zijn om al
vertellend over de evolutie der Leopold's de geschiedenis van
' het .Nederlandscli Leesboek te schrijven. Maar een recensie moet
. een recensie blijven, en als de Warande plaats kan gunnen aan
een artikel daarover hoeft ze 't maar te zeggen.
Het prospectus van Ubink's vernieuwing brengt ons intusschen al zooveel van een overzicht als een recensie verdragen kan.
« Tot . ongeveer 1800 was de inhoud der leesboeken van
. godsdienstigen aard : gebeden, alsmede verhalen ; vóór de . hervorming katholiek, daarna protestantsch.
« Na 1800 traden de boekjes met een zedelijke strekking
. meer op den voorgrond. Toonbeelden van braafheid werden
. uitvoerig beschreven en geprezen.
« Omstreeks 1860 kwamen veel -leesboeken ; de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en kennis der natuur moesten nu worden ondérwezen. En dat dacht men het best te ' doen, door er
_ leeslessen over te geven. Het waren dorre, droge boekjes, uit. treksels uit de leerboeken voor de onderwijzers. .
« In 1866 verscheen « Stofgoud », het eerste van een serie
:leesboeken, die men bellettristische noemt.
« Een der meest bekende is « Mosroosjes ». De schrijver
wilde een bloemlezing van de beste auteurs. Hij nam niet enkel
:Nederlandsch werk op, maar vertaalde ook stukken van Duitsche
-schrijvers. Strenge eischen stelde hij aan de taal ; die moest
niet alleen zuiver Nederlandsch zijn, maar ook mooi. Allerlei
" lessen werden opzettelijk gekozen, omdat de stijl ' mooi was,
-omdat er 'taalschoonheid viel te genieten. Hij stelde zich voor
.dat de bespreking van deze « mooie zegswijzen veel invloed zou
. hebben op de taalontwikkeling en den . smaak der leerlingen,
:zoodat ze belang leerden - stellen in goede lectuur, en later ook
boeken van beste schrijvers zouden lezen..
« Proza en poëzie wisselden elkaar af ; er werd iets voor'
'hoofd en hart gegeven ; lessen over planten en dieren en enkele
onderwerpen uit de geschiedenis en aardrijkskunde werden geheel wat meer smaakvolle wijze gegeven dan in de leerlees'hoeken van dien. tijd.
« De verschijning van dit « Leesboek voor de Volksschool »
- was een gebeurtenis in ons land. Op alle scholen werd het
ingevoerd en tot heden wordt het , nog steeds gebruikt. » Dit
Leesboek nu werd vernieuwd en opgéfrischt door Ubink. Maar
-:Douwes, die het overzicht gaf in zijn « Moderne Paedagogiek »,
-

BOEKENNIEUWS 1141
waaruit bovenstaande aanhalingen getrokken zijn; had geen kijk
op wat er binnen diezelfde periode • in Vlaamsch-België ge-.
beurde. In zake leesboeken bleven we lang niet werkeloos. En.
de evolutie van het leerleesboek naar het bellettristische hebben.
wij evenzeer en op zijn minst zoo mooi .als Noord-Nederlanddoorgemaakt. Trouwens voor nagenoeg alles . wat het gemoed
betreft op de school waren we 't Noorden een flinken stap
voor. Ze waren zich ginder nog uitsluitend Pruisisch aan 't dril-.
len naar Thorbecke's kranige, maar droge lessen, toen bij ons
twee priesters een « Nederduitsche Bloemlezing » samenstelden,
die een heel eindje overtrof met haar goed-ronde katholiciteit
alles wat de Hollandsche paedagogiek in haar regelings-manie
had verzonnen. En minstens even heilzaam als de zending van
Leopold in 't protestantsche Noorden is ' de zending geweestvan Bols en Muyldermans in 't Katholieke Zuiden. De meeste
•Vlaamsche jongens, die op later leeftijd, iets van beteekenis te.
zeggen hadden hebben hun zeggingskracht opgedaan in de let-.
terkundige opvoeding hun in 't lager en middelbaar onderwijs..
door de beide bundels van de « Nederduitsche Bloemlezing »gebracht.
Nu is Ubink den « Leopold » aan 't moderniseeren. Van de
2de •lagerschoolklasse tot de hoogste, dus over " vijf leerjaren
gaat zijn werk. Hij brengt de jeugd van Knagelijntje af tot
Shakespeare toe. Het is mooi ; en de tien - deeltjes zijn zoo..
poeselig in hun illustratie als in de verhaaltjes. En .toch zouden
we Ubink durven raden zijn geest van wijsheid en degelijkheid
nog wat op te monteren met wat er te onzent -voorradig is :
Bols en Muyldermans, en Pater Bauwens : Zuid en Noord. Voor
't Noorden moet de verhouding natuurlijk blijven « Noord en
Zuid ». Maar zouden ze ginder durven beweren dat het Noorden
even goed acht heeft geslagen op het Zuiden, waar het geldt
bloemlezingen en veel andere dingen, als het Zuiden. dit voor het
Noorden deed ? Wie op de hoogte is van de zaken weet stellig
van niet. Katholieke, Hollandsche bloemlezers trachten 't ver-.
zuim in te halen. Ze zijn er nog niet, maar ze geven de anderen
een goed voorbeeld. Mocht het gevolgd worden en mochten de
vernieuwers van Leopold wat minder bang worden van Room-.
sche schoonheid. V. L.
-

-

. S

-

-

Bos' Schoolatlas der geheele Aarde, herzien door J. F.
NIERMEYER. ,--- 27° druk. J. -B. Wolters, Gronin-.
gen, den Haag, 1922. Prijs f..7,90.
Uit het cartografisch Instituut van - J. B. Wolters komt nu
te voorschijn de 27e verbeterde en vermeerderde druk vair
Bos' Schoolatlas.'
Het is, geloof ik, niet het gebruik van dit tijdschrift, een ge-makkelijke aanbeveling van een boek te ,schrijven met te putten
uit de inleiding tot datzelfde boek: Maar ditmaal zegt die in-i.
leiding zooveel dat we het voornaamste daaruit behoóren meete deelgin.
« Nog altijd zijn het -- naast de steeds talrijke aanvullin-.
gen van - spoorwegen, bootlijnen, kabels " -- de wijzigingen - ten
gevolge van - den oorlog, die het leeuwendeel in
i beslag nemen
van den tijd; voor de herziening van den -atlas beschikbaar. »
-
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gevolge heeft ; ook veranderingen van namen. Daarbij is de
regel gevolgd, den naam die in Nederland het meest gebruikelijk
'is, te doen vooropgaan, en daarachter zoo noodeg, den naam
te voegen, die door de meerderheid der inwoners gebruikt wordt;
alsook de officieele benaming. Zoo "zal men in Zevenburgen
lezen : Klauzenburg (Koloszvar, Cluz. In de Baltische Staten
..zijn de Russische naamvormen • weggelaten, omdat die nu wel
zullen uitsterven.
« Omtrent België, is sedert jaren eenigszins anders gehan.-deld_ : in het Vlaamsche gebied de Nederlandsche naam voorop,
in het Waalsche gebied de Fransche. »
Uit de inleiding blijkt ook dat J. F. Niermeyer, dezen atlas
:niet langer zal kunnen herzien. Hij wenscht « zich op ander
werk te concentreeren ». Op 18 jaar heeft hij van Bos' Atlas
1 2 drukken bezorgd. Wij wenschen den Atlas, die voor zoo velen'
-een vriend des huizes is geworden, even goede verzorging onder
de handen van - den heer Niermeyer :s opvolger. De atlas zou bij
ons ongetwijfeld nog beter doordringen kon wat . meer plaats,
voor België worden ingeruimd. We zijn zoo stiefmoederlijk bedeeld, dat het eene kaartje, ons gewijd, lang niet zoo gedetailleerd is als b. v. dat van Zwitserland. Dat is niet erg buurtschappelijk. Niet eens zijn al onze steden er op te vinden: Ninove,
Maaseik; Oosselies, Fóntaine 1'Evêque, om maar die vier, twee
*Vlaamsche en twee Waalsche, .te noemen. • Nijverheidscentra als
'b. v. Zelzate, zijn ook zoek. Maar de keuze uit ons spoorwegnet is eenvoudig onnoozel. Geen spoorweg b. v. van Leuven op
'Charleroi • noch van Gent op Doornik. En van den spoorweg,
aan nog wel Belgisch-Nederlandsch, Mechelen-Terneuzen, ligt
hier maar de Noorderhelft, tot St. Niklaas. Vanwege een zoo
nauwgezet kaartensteller als Niermeyer begrijpen we dat- niet.•
'Ook voor ruimer bedeelde landen, b. v. Duitschland, zijn er
enkele anomalieën. Neem Westfalen. Een nest als Olpe krijgt
:zijn plaats. Maar grootcentra van industrie, die nu ook al de
100.000 bereiken of overschrijden, zooals Hagen en Reckling'hausen, bleven achterwege. Over 't geheel blijft, zouden we
meenen, ons oordeel streng objectief : Een model van een. atlas,
niet enkel. voor de school. Maar kon het leeuwenaandeel, door
Nederland ingenomen, een beetje minder overweldigend zijn,
dan was er . plaats, binnen 't zelfde bestek, voor--- enkele detail-kaarten van andere brokjes van Europa, die recht hebben op een
:minder karig deel. • L. B.
-
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:F. S. COMM : Elementary Word and Phrase.-Bonk, 12th
edition, revised b.y .A. Picnot and .N. Gorter.
J. B. Wolters, Groningen-Den Haag, 1922, fr. 1,25.
Een huiselijke kniering door het leven .heen. Allemaal woord
jes, 't een na 't . ander, en verder allemaal korte zinnetjes, de
Nederlandsche vertaling naast het Engelsc'he woordje of zinnetje.
Gomm's geheim nu was dit : die woordjes'en zinnetjes te schikken onder rubrieken, zoodat ze telkens een gezellig geheel vormen, en dat het wordt... boeiende lectuur. Die honderd blad:zijden geven u een schat van leering, die er bij klein en groot
:.ingaat als klokspijs : het gezin, de school, de stad, het huis,
-

-
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het menschelijk lichaam, de kleeding, eten '- en drinken, de
planten, het platteland, de delfstoffen, de : natuurverschijnselen,
de dieren, de ziekten, de tijd, handel en arbeid, ambten, kunsten,
wetenschappen, werktuigen, aanspreektitels; godsdienst, kerkelijke en wereldlijke feesten, uitspanning, leger en vloot, munten,
maten en gewichten, aardrijkskundige benamingen, kleuren.
. En al die vakken leveren dan in -de tweede helft van Net
boek stof tot zinnetjes van dagelijksch gebruik. -- Dit bundeltje •
is een handwoordenboekje op zijn prettigst. . .
L. P.
-

Fondscatalogus J. B. Wolters, Groningen-Den' Haag. —
Apri1 1922.
Wat moeten we in België nog veel leeren ! Wie van onze •
uitgevers is bij machte ook maar bij benadering zulk een fonds
open te leggen.. En als 't er was, wie . der onzen zou in staat
zijn van zijn fonds zulk een catalogus uit te geven. Het is een
geïllustreerde encyclopedie van het schoolboekbedrijf.. .
Alles wat meetellen mag onder . 't beste wat in onze taal verscheen in elk leervak is .hier aanwezig : leesboeken voor de
lagereschool, bellettrie, aardrijkskunde, geschiedenis; kennis der natuur ; Nederlandsche Taal- en Letterkunde ; Fransch, Duitsch,
Engelsch, Spaansch ; Grieksch, Latijn, Hebreeuwsch ; Wiskunde
en Boekhouden, Staats- én . Handelswetenschappen, Natuurlijke
Historie, Natuur- en Scheikunde ; . Land-. en Tuinbouw ; Op-..
voeding en Onderwijs ; Schrijven, Teekenen, Vrouwelijke Handwerken ; Muziek en Zang ; Godgeleerdheid ; Rechtsgeleerdheid;
Geneeskunde ; Letteren en Wijsbegeerte, Redevoeringen, Academische Proefschriften ; Schoolplaten, Wandkaarten, - Tij dschrif-ten.... De School van laag tot hoog in haar verleidelijkste verschijning. . ..
Bedenk allen, gij die nu veertig zijt, hoe wij 't in onze
leerjaren hebben gesteld, en uit welke paedagogische schandaaltjes we wijsheid en schoonheid moesten opdoen. Hulde aan onze
leermeesters, die uit niets nog iets wisten te maken !
Onze kinderen staan er„ gelukkig, heel anders voor. En onze
scholen hebben godenkansen thans. Ongelukkig degenen die nu
nog voortvegeteeren, en die maar blijven ploeteren alsof.- geen
Wolters bestond.
Een buitenkans voor Wolters is ook de illustrator Jetses.
geweest. De niet makkelijke Cornelius Veth heeft dien idealen
teekenaar zijn hulde gebracht in < Elzeviers Geill. Maandschrift »,.
en inderdaad gesproken naar het hart van alwie met de kleinen•
genieten kan : K Jetses heeft in het kinderleesboek ingevoerd
den smaak voor het huiselijke, intieme, trouwhartige, heeft helpen bekijken en liefhebben .wat gemeenzaam en misschien te alledaagsch en gewend was ».
De catalogus' geeft ook met zijn platen een kijk in Wolters'
werkhuizen ; we krijgen • te zien : de handzetterij, de boek--drukkerij, de monotype-tikmachines .; de monotype-gietmachines,
de steendrukkérij, de innaaierij ; een snijmachine ; de binderij
de kaarten- en platenmakerij.
Voor een Vlaming een prettige wandeling, die meteen teP. P.
denken geeft.
--

'.
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•-ST. ANTONIN, archevéque de Florence (1389-1459).
Une régle de vie au...XV siècle.. Traduction de Madame Thiérard-Bau•drillard. Préface de Monseigneur Baudrillard. (Librairie..Académique Perrin et
Cie, Paris) ; 7 fr.
Een uiterst belangrijk boek. « Un livre de direction spiri. tuelle écrit par un saint, á Florence, en pleine splendeur de la
Renaissance, pour la mêre de Laurent le Magnifïque. » De oor-spronkelijke tekst werd slechts in 1858, in Italië, door Fr Palerma
onder den titel Opera a ben vivere, uitgegeven.
Mme Thiérard-Baudrillard is de. eerste die hem in 't Fransch
heeft vertaald. Het boek is niets - anders dan een strenge levensregel, geschreven door den H. Antoninus voor twee zijner
biechtelingen, waarvan de eene was Lucretia Tornabuoni —
echtgenoote ' van Pietro di Medicis, en grootmoeder van Paus
Leo X -- die verkoos te leven als eene kloosterzuster in de
wereld.
Het is in drie deelen verdeeld. 't Eerste, Purification,
ication, gaat
. geheel en gansch over den tekst van David : « Keer u van
't kwaad af en doe het goede ; zoek den vrede, en streef hem
:na». Een echte regel tot christené volmaaktheid, waarin de heilige
bewijst « qu'il n'est pas possible de semer des vertus sur des
vices ; que eest une folie prétention que. de vouloir greffer des
vertus surnaturelles sur des vices naturels... » Maar tevens wilde
:hij • dat de godsvrucht blijdschap zou meebrengen, en meende
dat « le grand levier de 1'oeuvre de notre perfection eest l'amour,
:.i'amour au point de départ et 1'amour au terme ».
Het tweede deel, Vertu, en het derde, Prière, bevatten meer
bepaald raadgevingen, en stipte aanduidingen voor het naleven
van den opgelegden regel. En zoo streng is die regel, dat men
zich afvraagt hoe eene vrouw, thuis hoorend in de hoogere
_kringen, hem kon opvolgen. .
En wat die hooge wereld was in het brillante Florentië van
de XVe eeuw, weten wij. MgrBaudrillart, overigens geeft er
..een levendig tafereel van in zijn voorwoord.
Het werk verdient gelezen en gemediteerd te worden. Het
:is even actueel nu als vijf eeuwen geleden, voor de zielen die
naar volmaaktheid streven. T. D.
-
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Huis GUSTAVS CORNET
14, KAASSTRAAT, 14, ANTWERPEN
Gesticht in 1898.
Verzendingen
Tolaangaven —^ Vervoer
Agentuur en Kommissie.
Bevrachtingen

-Ruime Magazijnen, vrij en onder Tolbeheer, beschikbaar.

Samenladingèn van en - naar Nurenberg Passau Praag =-- Weenen.
D o orvóervrachten van en naar alle bestemmingen

Vraagt de voordeelige voórwaarden.
`Telegramadres : Maicornet=Antwerpen. Telefoon : 5612.
Drukkerij A. DE BIÈVRE, Brasschaat (Antwerpen). Tel. 12.

DIETSCHE WARANDE EN BELFORT
uitgegeven door «Het Vlaamsche Land»,
Beggaardenstraat, 19, Antwerpen.
. Dietsche Warande werd gesticht in 1855.
. Belfort in 1886.
Met Januari 1900 werden beide tijdschriften samengesmolten tot «Dietsche Warande en Belfort».
Het nieuw tijdschrift verschijnt den 15n van iedere maand,
behalve in September, en telkens op ongevçer 130 bladzijden.
De jaarlijksche abonnementsprijs is fr. 35 voor het
binnen-, en fr. 50 voor het buitenland.
Voor Heiland kan men inschrijven bij de R. K. Boekcentrale, Keizersgracht, 64, Amsterdam.

D. Vansina=Van Gouberoen
KEIZERSTRAAT, 17-19, ANTWERPEN.

KIEîï^ICEiLÎjïEïÊ" CECTXfcTST
Liturgische Gewaden.
Specialiteit van Gotische en Romeinsçhe Kasuifels.
Kunstviaggen voor Maatschappijen.
Vraag Prijscourant.
Oorspronkelijke ontwerpen op aanvraag.
Voor geborduurde Kunstviaggen, Liturgische
Kerkgewaden en alle ander Borduurwerk
WENDT U TOT HET HUIS:

A. Uven-iDOvez
•
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Turnhoutsche baan 75. Borgerhout, Antwerpen
Eenige uitgevoerde werken :
VLAG : H. Hart, S1 Jozefsparochie, Antwerpen.
VLAG : Koninklijke Burgerkring, Antwerpen.
VLAG : Davidsfonds, Borgerhout.
KERKGEWADEN voor Kardinaal Bourn, te Londen,
Rome, Montreal, Zwitserland, Frankrijk, enz. enz.
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LINOTYPE-DRUKKERIT

D. De Vos-Van Kleef
Roodestraat, 44, ANTWERPEN TEL. 3498
GEEFT BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN
:-: IN ENKÉLE DAGEN IN PROEF :-:
BoEKBINDERIJ,

BROCHEER-

&

CARTONEERINRICHTING.

VAN ALLE
Weekbladen
is

J. B* WOLTERS
Gfoningen-Den Haag

D. De Groot, L. Leopold
en R. R. Rijkens

Hei Viaamscne Lanû

h e t heste !
Nederlandsche
Letterkunde Verschijnt van af

1 fflei op minstens
16 bladzijden

Schrljvers en SchrJjfstcrs na 1600
door
L. LEOPOLD en W. PIK

TWEE DEELEN
Elfde, zeer vermeerderdc druk
Prijs per deel,
geb. f 4,90.
De deelen worden ook afzonderlijk verkrijgbäar gesteld.
Uitgave van J. B. W o l t e r s
Groningen — Den Haag

5

roefnummers worden
kosteloos gestuurd. : :
N. V. HET VLAAlffSCHE LAND
Beggaardenstraat, 19
ANTWERPEN

Voor de Mariavereerders !
VERSCHENEN :
in een oplaag van 1 0 . 0 0 0 exemplaren,
de 4 e herziene druk (27 e —37 e duizendtaH van

Het Gouden Boek

volledig Handboek der Volmaakte Godsvrucht tot de H.
Maagd, in den geest van den Zaligen Louis Marie Grignion
de Montfort, bewerkt door de Paters van het Gezelschap van
Maria.
Door de enorme opîaag kunnen wij den prijs van dit
schitterend gebedenboek, 630 pag. groot, door Z. H. Paus
Pius X, Benedictus XV en Z. Em. Kard. v. Rossum warm
aanbevolen, zeer laag stellen.
Linnen roodsnee f. 1.75
Linnen goudsnee f. 2.—
Leer roodsnee f. 4.25
Leer goudsnee f. 4.75
Zeker een der schoonste boeken onzer eeuw. « De Tijd ».
UITGAVE VAN :
De N . V. De R. K. Boek-Centrale,
Keizersgracht, 6 2 - 6 4 , A m s t e r d a m .
Drukkcrij A. De Bièvre, Brasschaai (Antwerpen).

IN MEMORIAM
Dr MARGRIET BAERS

« Zij sterven jong, de' door-de-goden-gelie fden ». Zoo Iuidt de heidensche spreuk, zoo oordeelt de heidensche wijsheid. Maar is de christenwijsh.eid haar niet in menig opzicht gelijk ?.
Naar de jong-gesneuvelden op • het .:veld des levens gaan alle harten - met bijzondere liefde.- Er
is, bij hun lot, iets onafgewerkt • gebleven 'iets
roerends-schóon, iets dat ons met heiligen weemoed vervult. Want zij konden niet geven al wat
hun- rijke jeugd beloofde, al wat hun opbruiy .: •
schende levenskracht verlangde te schenken
in den• knop werden ze geknakt, en treurig staat
de stengel te staren... Cecidit flos ; quia spiritus
Domini sufflavit in eo.
Zoo mijmeren wij bij 't vroegtijdig afsterven •
van haar die den streng-zwaren titel van « Doctoresse » wist te dragen in fijn-vrouwelqke bekoorlijkheid. Die open ging als eene belofte van
veelgevende vruchten vor ons- Vlaamsche leven,
en de oogen sloot vooraleer haar 'taak tot rijpheld. was gegroeid. .
En toch van haar, de jonge wijsgeer, zullen wij leerera hoe alle. aardsche -wijsheid kortstondig is en kortzichtig. Ja,zij droomde van een
schoone toekomst voor haar werk en voor haar
volk, maar uit -de hoogte waar zij thans gestegen
is, meenen wij haar stem te hooren roepen
Sursum corda. Hoog de oogen en de harten 1--De glimlach der Beatrice zweeft • op de lippen
der vroeg-ontslapene, die zoo waardevol den
mantel droeg eener wijsbegeerte enkel wijzend
op de stralende godgeleerdheid. Haar heengaan
is geen -dood, geen afscheid, geene verdwijning:
enkel . eenti lichamelijke afwezigheid.. Van de
banden van 't vleesch onfbonden,leeft.haar geest
slechts krachtiger onder ons. Zij zal over 't ontluikende werk waken ; zij zal er groei en bloei
voor,.verkrijgen. Haar sterven is 't zekerste pand
van 't leven der school, waarvoor zij leefde en..
zich offerde. M. E. BELPAIRE.
--
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IN DE TIEN LAATSTE JAREN

In - tegenstelling, met de -sociologie, de biologie en de
meeste andere. wetenschappen, zit de taalkunde als stél selmatige constructie met vast omlijnde indeèling en algemeen aangenomen grondslagen nog niet . heeleinaal
ineen. Is -het niet treffend, b. v., dat men naar geen handboek kan verwijzen . dat voor eene uiteenzetting van den
huidigen stand. der wetenschap in zake taalkunde kan
doorgaan . ?
Wat :wij . onder dien . naam bezitten zijn al .niet véél
meer dan vulgarisatie-werken '(b. -v. die van Whitney en
Bloomfield) of algemeeneoverzichten van de voornaamste vraagstukken .(die van Paul, Wundt, Saussure,, Vendryes, enz..
Het is echter een verblijdend symptoom van groeien de
belangstelling voor die wetenschap dat een groot aantal
. goede verhandelingen . van dien aard verschenen zijn,
en stilaan den weg voor een vollediger werk banen. Het
beste . is waarschijnlijk Bloomfield's Introduction to the
Study of Language (New . York 1914). Het -is .geen kleine
: Verdienste . over al de ondérwerpen van de taalkunde een
beknopt maar volledig. hoofdstuk te hebben ' gegeven en
tevens een boek geschreven te hebben dat. genietbaar is
voor personen. -die maar ééne enkele taal . kennen. en op
geen bizondere voorbereiding mogen' aanspraak ;maken.
Anders kan het werkje op oorspronkelijkheid., niet bogen.
Het staat namelijk rechtstreeks onder den invloed van
\Tundt's wijsbegeerte..
Ben grootei .«• tour de force » dan Bloámfield's' boek
is dat van L. Marouzeau (La Linguistique ou Science du
Langage. . Paris - .1921, geschreven in het - gevangenenkamp te Crefeld, waarin hij op 188 bladzijden klein for_
maat genoeg heeft .bijeengebracht om -den gewonen lezer
een, klaar. denkbeeld "te geven van de .begrippen en feiten
waarmee de taalkundige werkt. Wij 'hebben hier echter
met een heel béscheiden boekje te doen dat niet op het'zelfde . peil . kan • geplaatst worden als Bloomfield's meeste"rwerk. De Fránsche' tegenhanger van het Amerikaan.
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sche boek is veeeleér Vendryes' Le Langage, (Paris. 19 2 1)'.
nu- onlangs in de reeks : « L'Evolution de l'Humanité: ».
verschenen, maar dat- reeds grootendeels- voor den odrlog
persklaar - stond.
Het boek is - een indrukwekkende synthese van de verschillende onderwerpen die de taalkundige bestudeert:
Het is tevens leesbaar en geleerd.. Het- maakt t nochtans
geen:aanspraak op de eer een « traite de- linguistique.te zijn : «' .L' auteur a voulu simplemént donner idee de
ce qu'est la linguistique, des questions qu'elle traite, des
résultats principaux qu'elle a obtenus ».
Ïn 't 'Nederlandsch had Prof. Lecoutere, onlangs zoo
vroegtijdig overledën,gebruik -makend van den vrijen tijd
dien de oorlog- hem^ schonk, eene -Inleiding tot- de Taal-^
kunde en tot de Geschiedenis van het Nederlandsch geschteven' een beknopt compendium van al de- waren van
goed 'allooi die. in den taalkundigen winkel kunnen aangekocht worden. Meer dan de drie laatst genoemde werken- heeft dit werk het karakter van een leerboek. Ditzelfde mag men zeggen van het boek van Dr Schrijnen
(Handleiding bi) de Studie der Vergelijkende 1`ndógermaansche Taalwetenschap) dat nu én in 't Nederlandsch
én. in 't D'uitsch werd gepubliceerd. Het wil wel is waar,
meer eene .vergelijkende spraakkunst zijn dan een • boek
over algemene taalkunde, maar de helft van het. werk
geeft toch een welkom overzicht over de voornaamste
verschij nselen : die.. den taalkundige interesseeten:
Hoe nuttig die «- inleidingen » ook zijn, -toch. oefenen
zij geen invló éd uit op de ontwikkeling dergedachten in
de wereld -van de taalkundigen. In - dat opzicht . zijn de
boeken, hoe weinig omvangrijk ze soms ook zijn, -die
-over - de begrippen : zelve handelen, van veel grooter .be=
lang, en de laatste tien jaren zijn buitengewoon rijk: aan
dergelijke wèrken geweest.
. Sedert het verschijnen von Wundt's Vólkerpsychologie
zijn dé taalwijsgeérén in Wundtianén: en anti-Wundtianen verdeeld.- Het was -natuurlijk °« deftig » de gedachter- . van Wundt bij te treden, maar - daar de werken-.van
- den vruchtbaren. Leipziger .psycholoog- niet al té gemakkelijk. zijn om . -te - verstooi, wegens zijn wij dlóopigen: en
donkeren- stijl; heeft " menverscheidene pogingen gedaan
oin :zijne. theorieën` bèkrï eter . nf duidelijker uiteen- té "zet"ten. Het - reeds? : aangehaalde boekje van Blo thfield behoort tot die reeks, maar vooral is dit het gëvál met de
-
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Lécttx es . or.z ; thc -.Study - of :Langrage in « . Yale Unieersity ,». door Dr Oertel Voorgedragen en gepubliceerd. Zij
verdienen:. onzen lof - om de manier, waarop. de voordrachtgever er in slaagde . uit de ; begrippen van . den
Duitschen -wijsgeer, zijn landgenoot, aangename leesstof
te -maken: ..In.Amerika zooals in Duitschland is Wundt nog altijd
de,. grootmeester, ten minste in -den vorm, dien zijn theorieën:gekregen hebben sedert Delbrück, Dittrich en Rozwádowski zé gekritiseerd en verbeterd hebben.
Buiten zijn land heeft Wundt tegenstrevers ontmoet.
Onder hen verdient Dr Van Ginneken eerst genoemd te
worden om . reden van de dapperheid waarmee. hij a1
in 1904, in de « Leuvensche Bijdragen »,- het standpunt
zelf van Wundt durfde aanvallen. Zijn Grondbeginselen
der. psychologische Taalwetenschap maken een heel oorspronkelijke synthese uit. De schranderheid en de geleerdheid van den schrijver dwingen onze bewondering
af, zoowel als zijn geestigheid en zijne , onafhankelijkheid van oordeel. Anderzijds, heeft hij misschien wat
vlug gewerkt en op zekere punten heeft ,hij de feiten ietwat oppervlakkig geclassifieerd. Het boek is hoogst leerrijk en zet aan tot nadenken. Van. Ginneken is echter te
origineel om eene. school te hebben kunnen . vormen.
Die eer viel den grooten Zwitserschen philoloog Dr
de Saussure, te beurt.
Na,dertig jaren geleden,aan de Vergelijkende Spraakkunst eene nieuwe richting te hebben gegeven, dank zij
zijn Mémoire sur • les Voyelles de l'indo-européen,
heeft hij. zich op het einde van zijn loopbaan op de , algemeene taalkunde toegelegd. Zijne lessen te Genève
werden met geestdrift _ gevolgd door eene keurbende van
jonge taalkundigen, die _ de begrippen van den meester
verspreidden vooraleer zijne lessen gepubliceerd werden.
Onder hen had Sèchehaye in zijn "Essal de Linguistique théorique op de zwakke punten van Wundt's synthése gewezen. Met de soberheid - en de stugheid van een
wiskundige, trachtte hij de principieele basis te leggen
van de taalkunde in al hare onderverdeelingen. Bally,
van zijnen kant, heeft kort voor den . oorlog, onder den
-al te bescheiden titel : Traite . de Stylistique Française een - echt baanbrekend boekje geschreven dat op
zeer praktische wijze de voornaamste theorieën van de
Saussure . toepast.
-

-
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Eindelijk- verscheen in 1916 een rechtstreeksche . en
stelselmatige uiteenzetting . van die gedachten. Het - is de
Cours • de Linguistique Generale onder den... naam
van den meester door twèe zijner leerlingen. : Bally en
Sèchehaye gepubliceerd. .Het grondbeginsel van Saussure's _stelsel is dat men
in 't algemeen onder de benaming « langage » twee ver-schillende begrippen vereenigt welke men radikaal van
elkaar moet onderscheiden terwijl men _ ze integendeel
voortdurend onderling vermengt, nl. het begrip « parole » en het begrip -« langue ». Het 'eene is de uiting
van het voelen en denken van den enkeling met al het
individueele dat hij daaraan geeft, het andere is de taalnorma door een gemeenschap aangenamen • : de schat
van woorden, vormen, klanken die elk lid van de groep
niet alleen te zijner beschikking heeft maar gebruiken
moet. De taalkunde (linguistique) zou alleen de wetenschap mogen zijn van de « langue » en zou zich - heelemaal moeten onthouden op het gebied van de « parole »
te treden dat een hoofdstuk is van de psychologie
«non seulement la science de la langue peut se passer des
.autres éléments du langage, mais elle n'est possible que
si ces autres éléinents n'y sont pas mêlés ».Wat meer is, in de wetenschap van 'de « langue » zelvé, maakt de Saussure een onderscheid tusschen « diachronie » of geschiedkundige studie van de taal en
-

.

« synchronie » of uiteenzetting van den toestand van de
-

taal op een gegeven ogenblik, in een zeker tijdperk.
Volgens hem zou de eigenlijke taalkunde zich slechts
met de. synchronie mogen bezig houden. De diachronie
zou het onderwerp zijn van de historische taalwetenschap. .
Deze theorie staat in rechtstreeksche tegenstelling met
de methode van Wundt die, alhoewel hij aan Vólkerpsychologie wil doen, de synchronische studie, den . meest
-socialen kant van. de taalwetenschap heelemaal verwaarloost en zich uitsluitend er op toelegt het ontstaan van -de feiten, van de taal te verklaren. Zooals men
gezegd heeft, gaat zijn - belangstelling veel minder
naar de taal dan naar de wijze waarop de menschen haar
mishandelen en misvormen. . .
De reactie van de Saussure was dus noodzakelijk,maar
is hij niet te ver gegaan? Het uitsluitend bestudeeren van
een taal zooals zij is, is louter beschrijving. Het .is het.
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'werk- van de opstellers van spraakkunsten tot praktische
doeleinden.' Indien - deze 'opstellers werkénn met minder
empirisme, minder v-alsche begrippen - en minder verouderde conventies dan de meesten onder hen op onzen
tijd, indien zij .otp de hoogte zijn van dé psychologie, van
de vèrgelij kendetaalkunde, enz. zullen zij voórzeker betere. spraakkunsten schrijven, spraakkunsten met wetenschappelijken achtergrond, maar zij zullen toch geen
wetenschappelijk- werk verrichten. =
De wetenschap trouwens is de studie van de óorzaken
der verschijnselen, zij gebruikt de beschrijvingsmethode
alleen =voor zoover de kennis van de feiten er toe bijdraagt hunne algemeene wetten en hunne niet al te verwijderde oorzaken op te sporen..
Daarenboven kan. eene « statische » studie van de taal
alleen op conventie berusten omdat, in het'leven zelf van
de taal, alles - dynamisch is.
.
De « langue » zelve is niets anders dan Bene betrekkelijke kristallisatie van w,at Saussure de « parole » noemt.
Zij is een bitonder geval, een ongeval, mogen wij misschien zeggen, in de ontwikkeling van dé « - paróle - »,
waardoor de - gemeenschap meer duurzaamheid aan
scheppingen verleènt, die ' toch van dé .« parole » zijn,
en door de « parole » alleen kunnen begrepen en verkláard worden. = • .
In - een ' taalgemeenschap, niettegenstaande de be-

-

.

-

-

trekkelijke - eenvormigheid en stabiliteit van dé taal, zijn
er altijd enkelingen die veel verder gaan dan - hunne me-

deburgers in de ontwikkeling van de klanken, in de uitbreiding van de analogie en in. het scheppen van nieuwe
woorden. Daarenboven, kunnen" alle woorden naar de
omstandigheden en de « Inilietsx » hunne .beteekenis
voortdurend veranderen. - .
In alle uitingen, kan men- weliswaar theoretisch - de
« langue » van.de .«, parole' »onderscheiden maar feitelijk
wordt de « langue -» altijd door .de « paro.le' » beïnvloed,
en er zijn ontelbare , gevallen - waarin men niet - zeggen kan of men té doen 'heeft met een bestanddeel-- van
de « langue » of van -de « 'paroie ». De' overgang van het
individueélé tot het col°lectieve,. vah het 'natuurlijke tot het
conventioneele is lang onregelmatig, dikwijls onnaspeur•
baar, en er zijn gróote .verschillen 'in dat opzicht tusschen
de verschillende leden van .de samenleving. Wat voor- de
ee-nen reeds een. dodd woord is :met loutere « wóordelij-
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ke » beteekenis,- kan op. de verbeelding van anderen nog
aanschouwelijk , werken. .
Naar onze meening dus, zonder de verdiensten -van de
Oeneefsche school te willen kleineeren, die er niet weinig
zal - toe hebben bijgedragen. voor • de studie van de levende talen een nieuw tijdperk in te luiden, moeten wij aan
de taalwetenschap haar genetisch karakter behoudén.,•
Daarom mogen wij ons verheugen over de nieuwe
vlucht welke de taalpsychologie genomen. heeft met aan
de toehoorders in het ontstaan van de taal- en de taalverschij nselen, een rol toe te kennen welke men tot nog toe
te uitsluitend door den spreker deed spelen. ... .
Dittrich heeft in die richting aangestuurd door in zijn
Probleme - der- Sprachwissenscha f t (1913) er den nadruk
op te leggen dat de taal niet alleen eene «. uitdrukking, »
maar ook wel een « indruk » is. •.
Maar, zooals het bij. de geleerden en bij de meeste
menschen het geval is, gaat men in eene nieuwe richting
gemakkelijk te ver. . . . . . ...
K. Bühlér (Idg Jahrb. VI. (1918) fol. 1. 199), bij
beeld, beweert nu dat de taal in haar oorsprong. niets
anders is dan wat hij « Kundgabe » en «. Auflósung" ».
noemt, d. w. z. spontane lossing of ontlading van den
adem die door drift, wensch of vrees tegengehouden
werd. Het kritisch oogenblik waarop de taal ontstaat, is
-

:

:

voor-

hetgeen waarop een persoon een anderen verstaat...

-. 'Het verstaan is de schepper van de taal. " ..
- D aurac in Le Langagee- musical (Rev. Philos. 79.. (1915)
fol. 137) gaat zoover te zeggen dat eene taal kan bestaan
zonder dat de. spreker er zich van bewast is.. « S'il est
un langage de la physioonomie, ce. langage .échappe á celui qui..l'emploie, et le psychologue qui le comprend peut
être un pauvre rnique. Les amoureux ont un lapgage.
Ils .ne se parlent pas - à proprement Bire,. ils se comprennent ».
Hij. geeft wel is waar toe, dat in eene < .langue », de
bedoeling om -iets te zeggen een grootere rol speelt.
Er; zit veel waarheid in die nieuwe wijze, waarop het
taalvraagstuk wordt aangevat. -Iet is zeker .dat het verstaan. bij de kinderen het .... ,spreken • voorafgaát.... Men
wTachte -zich toch voor overdrij.vingenJndien in vele spontane -:uitingen van onze gevoelens . die alleen in een, - heel
breeden zin den naam van « langage . » ..verdienen,..
bedoeling iets uit te drukken niet bestaat, is het toch
:
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ker dat In het «• lapgage articulé »,, dat de basis is van de

menschelijke spraak, waarvan: het menschelij k • denken
zich bedient, al heel vroege en - • streven naar het • indruk
maken' op iemand anders -te bespeuren is, ja zelfs veel
vroeger dan het oogenblik waarop er= sprake is van een
« 1ang►u"e ».
Het beteekenisvol- spreken bestaat uit een reeks vair
zinseenheden die elk aan een impuls (stoot) óp den toehoorder en aan een beweging van het affect of de wilskracht van den spreker beantwoordt. Het zijn de zoogezegde « volzinnen ». Men begrijpt dan hoeveel belang
er de taalpsychologie aan hecht eene goede bepaling van
den « volzin » als grondslag van haar gebouw te plaatsen. En het is 'dus geen wonder dat juist over dit punt -in
de laatste jaren een drukke bespreking gaande geweest
is.
Het was des te onvermijdelijker daar Wundt de bepaling van Paul heelemaal. omgekeerd had.Laatstgenoemde
had gezegd dat « de volzin het teeken is dat bij den
spreker een aantal voorstellingen tot een honger geheel
zijn verbonden ». Hij beweerde ook dat alle zinnen een
voorwerp en onderwerp (subjectus : praedicatus) bevatten.
Wundt integendeel hield staan dat « de zin ' óntstaat
uit een verd eel en van een totale" voorstelling(Gesammtvorstellung) in hare bestanddeelen.
Het schijnt moeilijk aanneembaar dat beide denkers
hier gelijk hebben. Dit wil K. Buhler toch , wel hebben.
In Idg j.b.. VI. p. 13, beweert hij dat er zinnen zijn van
twee soorten, de eene zijn synthetisch- op zijn Paul,, de
andere analytisch op zijn Wundt. Dat lijdt geen twijfel,
maar deze uitspraak heeft betrekking op de voorbereiding van den volzin in onzen geest en leert ons • niet wat
de volzin • eigenlijk is, als hij werkelijk uitgesproken
wordt. • .
Daarover zijn de beschouwingen van, Buhler ver . van
« einleuchtend ». Hij geeft wel . eene bepaling van den -zin
maar zij leert ons weinig over zijn natuur : « De zinnen
zijn de eenvoudige, zelfstandige in zichafgesloten, werkingseenheden van het spreken » (Leistungseinheiten).
Dit is nu een loutere uitwendige beschrijving van wat
de zin is,. in denzelfden aard als ' : « de lettergreep is een
phonetische eenheid »..
-

-

-
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Pe school.-van -Genève is uiterst .voorzichtig. De. Saaussure -tracht. zich uit den slag te trekken net te. zeggen dat
.de • zin. tolt de «. parole. » . -en niet . tot de «. -langue » be'hoort (fol. 152). Hij . merkt daarenboven op .dat de treffendste eigenschap van - de . zinnen is .dat. zij niet óp elkaar gelijken.... .» Bij de zinnen, is het de verscheiden'heid, . de ongelijkheid die het naeest op den voorgrond
komt... Als men door allerlei moeilijkheden tracht om ze
tot een type te reduceeren, komt men op het enkel woord
terug. •.
De Zwitsersche geleerde is dus. geneigd de beteekeniseenheid van de spraak * veeleer in het woord dan - in den
.zin te vinden. .
En er bestaat weinig twijfel dat dit . zijne meening is
daar in het boek. van Sèchehaye, zijn . leerling, te lezen
staat dat, alhoewel- de ontleding het woord schept, voor
zoover het een bestanddeel van den zin is (toegeving aan
Wundt), de zin -zelf uit een synthese van woorden- ontstaat. (Paul's begrip).. .
Die waardeering van het woord is een scherpe reactie
tegen de school van - Wundt.. De houding van dezen tegenover het woord als sprekenseenheid is in haren klaarsten vorm bij Bloomfield te vinden.. •
Voor hem is een zin de uitdrukking van een affectus
f ectus
met eene totale voorstelling verbonden. Het is wezenlijk
ren oorspronkelijk eene eenheid. De woorden hebben geen
psychologisch bestaan in den zin. De uitdrukkingen
-« subject (onderwerp) » en '« praedicaat . » behooren . tot
de logica, niet tot de psychologie. • Hij denkt dat men
begonnen is" met uitingen te gebruiken die onverdeeld en
-onverdeelbaar waren, zooals patilu = « witte vos », « ik
zie een witte vos »,' « de witte vos heeft onze hoenders
-opgevreten », enz.Later door ontleding zou men uit . palilu b.v. een pa « vos » en een tilu « wit », of een
pa = « hier is » en een tilu -=- « vos » kunnen gemaakt
hebben.
Wel te verstaan zouden daardoor pa of tilu nog geen
volledige onafhankelijkheid verkregen hebben .Zij zijn
min of meer als een lidwoord of een voornaamwoord
-welke, als zij' in . een zin ingelascht worden, de - beteekenis van den geheelen zin verrijken, volledigen of wijzigen, maar die geen onafhankelijk bestaan hebben.
Bloomfield slaagt er gemakkelijk in te. bewijzen dat
vele zinnen onverdeelbaar zijn en loutere affectuitin:
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gen= zijn. Wat hij minder goed: uitleggen kan is het^feit
dat het grootste getal van onze zinnen- toch wel predicat if zijn en dat wij in de geschiedenis- van - de talen ' bijna
nooit -te den hebben met een verdeeling in den aard van
d hij als typisch -voorstélt, terwijl er zich oneindig
vele : gevallen voordoen waarin door synthesé - niet alleen
zinnën, maar samengestelde woorden' en vaste • uitdrukkingen ontstaan zijn. : - •
Het overeenbrengen van de fondamenteele eenheid van
den zin met de verscheidenheid van zijn bestanddeelen,
dat is het vraagstuk, dat 'dient opgelost te worden. Mijns
inziens zal het bestudeéren van de taal der kinderen ons
die oplossing brengen.
Daar verdwijnt de tegenstelling tusschen woord en zin
om de eenvoudige reden , dat. de kinderen in 't begin,
vóárden gebruiken die ' tegelij•kértij d zinnen zijn. Daar
ziet men dat meervoudige zinnen ontstaan door een samenstellen van de uitingen die tot dar! toe enkelwoordig
waren..
De schrijver dezer verhandeling" heeft grooten nadruk
op dit' argument gelegd in een schrijven, tegen de zienswijze van Prof. Bloomfield gericht (the Predicating Sentence, Proc. Amer. Phil. Assoc.. 1917,' 73 197). Dus is de
meervoudige volzin alhoewel hij » feitelijk in onze taal
dikwij ls eene eenheid is in zijn oorsprong een synthese, terwijl de zin , wel degelijk een onverdeelbaar iets is
en niet kuit samenstelling ontstaat. . . .
Het. « -principe » van- eenheid in den zin is eene daad;
eerre manifestatie van ons eigen zelf ofwel .als .voelend en
willend, of wel als denkend wezen, het is eene Stellungnahme • die zich uitstrekt, tot eene reeks van
welke de rol spelen van eene beschrijving 'van het « milieu '» • waarin wij die « Stellungnahme », die reactie op
doen. .. _
Het is een groote verdienste van Biihler (Idg jahrb,
1918) dit beschrijvend element °in den zin beter van het
andere gescheiden te hebben dan men het tot nog toe gedaan had, maar hij heeft niet klaar genoeg ingezien wat
aars alle zinnen eenheid : geeft, • - ho€ zij ook mogen
zijn, nl:: de « Stellungnahme ». Voor hem zijn de ge.voels-,wensch-,bevel- of vraagzinnen alleen subjectief en
eenvoudig en hij - kan :geen enkelvoudig principe van eenheid voor zijne zoàgezegde objectieve- (Ddr'ste'11uni^en)
zinnen vinden, alsof . eene verstandelijke « Stellung=
.
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nahme .»..00k niet subjectief, was en alsof er ooit eene
;

-

vaststelling was; hoe speculatief deze . ook zij, waarin
wij geen -belang. d. - W. z• geen deeltje van onszelven- stel:

den.
De oplossing van dit .zoo belangrijk vraagstuk van. den
volzin is . volstrekt • noodzakelijk , om - het theoretisch . gebouw van de syntaxis en van . dé. morphologi'e steviger op
te trekken. Meltzer in zijn .belangwekkend .artikel. i over
:

Sprachwissen•chaft • griechischén und lateinischen
Sprachunterricht legt nadruk op • de praktische gevolgen
van de nieuwe opvatting van den. volzin, .in 't bizonder
wat betreft de studie van de. Grieksche syntaxis. Én hij
heeft overschot. van gelijk. ,
Ook. voor de- klankleer. is men eene psychologische basis aan • 't , zoeken. Om het onderricht van de • phonetiek
te vernieuwen en meer . synthetisch te maken,- zijn dus
bizonder belangwekkend de pogingen•die .in .de. laatste
jaren gedaan- werden om, een « algemeene klankleer .». te'
stichten. Het is een nieuw tijdperk in ,de ontwikkeling
die wetenschap die reeds. door_ -vijf. phasen : gegaan .is.-'
1. een tijdperk waarop_..de -onwetendheid omtrent de
physiologie en - de psychologie .van het :spreken verbán-.
den was met een totaal. ontbreken-- van- alle documentatie
•
over de feiten.
2. de ontdekking van het bestaan van min of er regelmatige -ver nderingen van klanken in de .geschiedenisvan de . talen. zoo.als., bij voorbeeld, de . « Lautverschiébong » van. Grimm'. Natuurlijk, had- men. een -.louter empirisch. begrip van die wetten en men dacht niet in : de
toepassing . er . van al te streng . te moeten zijn. ' .Trouwens
was- dat noodig, omdat er .toch nog
vele . afwijkingen
waren, waarvoor men _geen oorzaak gevonden. had.. ...
3. De vooruitgang van de classificatie
feiten .leidt.
tot het .wegpij feren van -de meeste « uitzonderingen ». De
school der «Junggrammatiker» met de uitslagen van haar
onvermoe,iden. arbeid ingenomen, wil. de phonetische wet-.
ten als : « fataal' » beschouwen.
4. -De regelmatigheid van - de klankwetten - doet .als
uuitsiuitend 'physiologisch beschouwen. Men plaatst - dus
de -klankleer. op een experimenteele basis.. Rousseloe en
volgelingen wijzen hierin den
5. In de studie van--het onbewuste en zuiver physlologisch
..bestanddeèl van de . klanken- stuit - men te-gen . aller-.
lei . storende . invloeden . met een ander karakter. Men er-
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kent dat de psychologie . die' zich nu van de taalkunde.
eimeester gemaakt heeft, zelfs • in de klankleer 'een beslissende rol -speelt. Niet- alleen werkt zij dikwijls de physiologie tegen • maar zij schijnt deze te beheerschen.
Wij staan aan het begin van dit tij dperk "waarop men
tracht in de psyché van den mensch algemeene strekkingen te , ontdekken die een « algemeene klankleer » zullen mogelijk maken, in dezelfde beteekênis als men
spreekt van « algemeene taalkunde », « algemeene. godsdienstgeschiedenis », enz. • . .
Indien- zulke navorschingen den . gewenschten uitslag
hebben, zullen zij een- geweldigen invloed- op de' vergelijkende en de historische spraakkunst uitoefenen. Tot
nog toe waren die vakken louter beschrijvend. Men con' stá.teerde b.v. dat idg.' b, g, d, in •'t Germaansch door
p, k, t vervangen werden, terwijl idg. p, k, t aldaar als
f,. th, ch, verschenen (Grimm's wet) Men kon de uitbreiding van het verschijnsel bepalen en, b. v. toonen in welke voorwaarden zich afwijkingen konden voordoen (Verner^s wet). Eenige schijn-uitzonderingen werden uit den
weg geruimd dank zij een gelegenheids-beroep op sto
rende invloeden van een bijkomend karakter.
In het classificeeren van de feiten nam men dus een uitgangspunt in de afzonderlijke klanken en men volgde
iederen klank door al de. wisselvalligheden van zijn ontwikkeling maar men drong niet dieper in de natuur van
de verschijnselen en er werd geene poging gedaan om de
veranderingen naar hun aard en oorzaak in te deelen.
Het was een uitmuntende manier om de stof te ontwarren en • materiaal van goed allooi voor te bereiden, maar
het bracht de feiten niet dichter bij hunne oorzaken en
was dus nog geene wetenschap in de hoogste beteékenis
van het woord.
Nu stuurt de school van Parijs, . deze van den zoo
schranderen en zoo onvermoeibaren werker Meillet aan
op het ontdekken van zoo een verdeeling berustende op
de psychologie,die eer algemeen karakter zou hebben.Het
is wat die groote Fransche philoloog de phonétique genérale évolutive noemt.
Hij zet zijne grondbeginsels uiteen o. a. in een ' artikel
van de Soc. Ling. CXIX: p. 163 (1915) :
« Alwie eene phonetische ontwikkeling begrijpen wil.,
moet de feiten herleiden tot de elementaire verandering
die al de latere wijzigingen veroorzaakt heeft omdat het
-
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.niet waar is dat . allè combinatie van : articulatorisiche be•regingen tot eèn duurzamen klank leidt. ....Elke -groote groep van- veranderingen moet.: tot ' een
eenvoudiger beginsel teruggebracht worden, -.dat.dikwijLs
voor. de hand ligt.. Hij . past -die principes - . toe op het
. rieksch. Naar .zijn rxieening was er in ,die taal . een
-strekking om de articulatie van de medeklinkers .- minder
sterk te maken (de occlusie was zonder kracht).
- Het begin van die 'strekking zou reeds- gedurende . het
-klassiek tijdperk te bespeuren geweest zijn.
Daarom zou kubernáii in het latijn gubernare. geworden zijn, terwijl in het proto-Criekseh . ti. reeds .tót si
gereduceerd-. werd_..
-

-

. In: het Roomsch tijdperk en sedert dien' zag" men: dat
d, g, b, ph, th, ch spiranten geworden zijn.
Te Chia, hebbèri -nu .zelfs .k, .t, p, der— zelfden weg. ingeslagen. De -oude spiranten, anderzijds : F j","-s''zijn
"tusschen klinkers verdwenen. :
Grammont sluit zich heelemaal aan bij de theorie van
.Meillet (Mem". Soc. Ling. XIX. (1916) bl. 252).
Er bestaat een, samenwerking in -'het artikulatoiisch
stelsel van' de talen. Als er verandering komt, - wordt de
eenheid niet verbroken, omdat alle klanken in dezelfde
richting. gewij zigd worden, zij passen zich aan :de nieuws
-

.

-

,

articulatie-basis aan. Er is dus geen sprake van toeval in
de ontwikkeling. . . .

Zijne voorbeelden haalt hij uit het Oostersch. Indo=
germaansch.
Hij denkt dat in het Sanskrit, het Slavonisch, enz.' iets
gebeurd is in den aard van wat hedendaags 'in het 'En.gelsch geschiedt d. w. z. eene strekking om -alle klanken
zoo dicht mogelijk bij het middenpunt -van het - gehemelte
uit te spreken.
Dit heeft als gevolg : , .
1: Het verdwijnen van het naar "voren steken van de
lippen (Cf. het Engelsch). . .
2. De punt van de tong.komt meer achteruit in- de richting van het midden van het gehe-melte,zoodat de occlusie
die in het voorste gedeelte van het gehemelte plaats grijpen moet slechts door. den rug van de tong kan gebeuren,
wat als gevolg heeft : de « mouillure » en de assibilatie.
3. de diepe gutturales worden door gewone k, -g vervangen.
.
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:4.S hÈudtopl met de punt van de tong: tegeh :de .tanden
uitgesproken te wrden...De tong wördt rneêr: ..achte..it
geschôen, wat s gemakkelijk in een Ii of in eene chuin-.
tbnte doet ontaarden.
. . 5. devöorkeur wordt.âan de klinkers gegeven die nid_
den in d mnd uitgesproken worden, zdat a in het
. sânskrit ." e .'en. o vervangt. • : . • . . :
Vele pogingen werden door andere philologen gedaân 'om de Germaansche Lüutverschiebung te verklarën. In 't algemeen denkt men dat de stemspleet te wijd
open was.
. . Men is dus tot de overtuiging gekomen _-dat de studie
van iederen klank in 't bizonder onvolledig is indien' men
. geene rekening . houdt met algemeene invloeden die zich
op de talen laten gelden. Het zou echter bijha evenzoo
kortzichtig zijn de eigenlijke psychologische oorzaken te
ioreêren dievan alle kanten op de zelfdë klanken sto
.
rènd komen inwerkeri.
. 1 lee!. leerrijk in dat opzicht is het baanbrékendbetöog
van Oilliéron : La Faillite de i'Etymilogie phonétique.
in.. een vrIjrevolutionairen toon • én met veel .geestigheid
geschreven, is dit boekje eene daad in denzelf den aard
...
-. als de beroemde verklaring over. de. • « faillite • dè la
Science » van wijlen Brunetiere Het bewijst d
..zôovéel als het zegt. Zoomin de zoogezegde ..phonetische
ëtym.ologiê als de wetenschâp in 't algemeen zijn bankroet gegaan, maar beide hebben alleen gegeven wat "zij
. konden en niet al wat men van hen verwachtte,
De phonetische etymologie, of 'beter gezegd. het zoe'kn naar den oorsprong van de woorden, rekening houdendemet de klanken die ze bevatten en met de:geschie
"klanke'eet ons' geleerd wat b.v.-"in "t
denisvan
Fransch van-een Latijnsch woord gewordt,ais phonetische
wetten alleen aan 't werk zijn, dus als deze ' wetten ' die
hoofdzakelijk physiologisch zijn dôor geene storende. invloeden, uit de psychologie voortspruitende; belemmerd
.worden.- Zij was" dus onvolledig.
.Heef tGi'lliéron bewezen dat het onmogelijk 'is de ge, sèhiedenis' va i ' een wood te schrijven zonder VcQrtdurend ' rekening te h'oiiden met de actie en reactie tusschen
wödrdën en ' begrippen. zoowel als met de beteekênisc'ategorien' die, dikwijls tegen de 'lögica in, in' de volkstaal
ontstaan.
,
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.. Hij - heeft veel materiaal verzameld: ,voor het schriivenr..
van . een •• nieuw hoofdstuk over . de semasio1çgie . ::
Hij heeft daarenboven door. zijne taalgeographi.e . de
studie van de dialecten heelemaal vernieuwd,- zooals...eén
pas verschenen boekje van Dauzat (^a...Géographi kin- .
guistlq.ue)het . klaar doet uitschijnen. .Het ware.- te wenschen -dat • men -niet al te lang .wachte om ook in .België
en in Holland statistieken van denzelfden aard: te ondërnemen. -Het .artikel - van -Dr L.. Grootaers. in de . Loui^ensche Bijdragen (MIII 97) laat ons hopendat, onze ^wensch
niet,.platonisch blijven zal, des te meer daar de mededee- .
lingen van dien geleerde en van Dr Blankaert. cp. .biet
philologisch . Congres . te Brugge. ons hebben 'te ! kèinnén
gegeven dat een plan van' w' e«rking bestaat. _
In een ander : opzicht , zullen die « descentes, sur le terrain » en die «, coupes dans le vif '» verregaande' 'geevol=
gen -hebben.. Het is in - de semasiologie, de wetenschap
van, de beteekenissen, 'die nu omtrent dertig : jaar oud is,
maar die nog altijd aan 't zoeken is. naar .eene, methode
en . naar Bene classificatie. Wundt is te eenzijdig .. è i _ te•
oppervlakkig : geweest, niettegenstaande ; zijn groot .. ap- .
paraat van formules, Van ()inneken eri Paul hebben uit- S
muntende dingen , gezegd, . maar hebben het - onderwerp
nauwelijks 'aangeraakt, Brréal heeft aan die studiën ",een
naam gegeven.(« semantique ») en hun. belang * doen verstaan. A. Darniesteter en, -later, K. Nyràp - hebben ' loffélij ke pogingen gedaan om tot ' eene classificatie tè ,gei a ken. Beiden echtei ..zijn meer in'_kontakt met 'het-, gesLhi e=
ven woord dan met_ -de volkstaal geweest. - Hm iie te ni_:
nologie is gr000tendeels aan de oude rhetorica ontleend,
zij .kan het ingewikkelde . van de - taalpsy'ch&1og l& niet
volgen. Zij. . is .daarenboven niet- methodisch, "niet stélsei-»
matig genoeg en kan somtijds aanleiding geven tot, ver-.
warring. De schrijver dezer verhnndeling heeft du§ 'eeiie
poging gedaan - om eene vollediger en: .eenvoudiger.
terminologie in te voeren en te gelijkertijd -ene classis
f icatié die evenzeer.' op' de psychologie - als . op de logica
steunt. Hij -maakt gebruik- van woorden .met -serni (< be=
teekenis« ») -samengesteld .: diasernie,, perisetnie4' iapasernie; .
episernie, catasemie, anasemie - ..etc. .I°n. afw hting.`.' dot-.
het ' hem mogelijk weze . een' handboek van semasiol°ogie
op' die . leest geschoeid 'te pub:liceeren, heeft: hij •er een
staaltje - van. gegeven in. The -Semasiology ..oH. -American .
and..oth^r Sleings','. nu pas-- in: de Leu>>cut^schhe. -BiJdrage i
,

-
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(X 11 1..' 49 181) verschenen. -Om meer treffénde, meer= verstaanbare - ivoorbeelden van - de verschijnselen te geven .
héèft hij i ze uit 'het Bargoensch en de omgangstaal. van
onzën 'tijd - gehaald, en c. m. • uit de soldatentaal. Het is
een' - soort , van - w.i jsb egeërt e , van dit « argot. » Waarover
mën in de-- laatste tijden zooveel geschreven heeft.
De voornaamste oorzaak va:ri dien àvervloëd aan dérge-.
lijpe studiën is natuurlijk de oorlog geweest. De sóldatentaal «heeft een groote^ultbreiding genomen gedurende
die :vi j f j oren van kampleven. De aandacht van iedereen
werd .noodzakelijk op haar gevestigd.. Vele uitdrukkingen.
hebben door hun schilderachtigheid' èn hun krachtdadigheid overal bijval genoten. Menig valsch begrip is echter onvermijdelijk bij deze gelegenheid verspreid gewordén. - De' oorspronkelij khéid van de soldatentaal is
zoo groot niet_ als men denkt. De drie' vierden van die_
smakelijke uitdrukkingen waren al in gebruik in: middens
waarmee.' noch taalkundigen noch de 'andere deftige personen betrekkingen hadden. .
Dit- wordt op overtuigende wijze bewezen door wet-.
ken als dat. van Dauzat : « L'Argot dé la Guerre ».
Wat meer is, dikwijls gebeurt het dat zulke woorden
eeuwenlang een onbekend en donker bestaan geleid hebben totdat zij opeens door de massa aangenomen werden..
De studiën van Sainéan (een heer die "spijts zijn naam
'

-

.
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-
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-

-

-

-

-

-

:

-

-

buitengewoon veel weet) zijn in dit opzicht heel stich-.
tend, in 't bizander : L'Argot ancièn (1907) en Le Langage.Parisien au. XIXe siècle- (1920).. Daar leert men bij
voorbeeld, . dat roupiller « slapen » in betrekking staat
met roupille (een spaansche - mantel), dat" Bo che, eene
contaminatie is tusschen caboche en Allemoche « Mof ».
enz. .
Zelfs de dialecten hebben hun aandeel in het verrijken
van die wilde taal gehad : gnole « brandewijn »„ b. v.
is een woord uit de taal van Lyon. Het komt uit het Latij nsch : riebulá en beteekent. dus eigenlijk, « de wolk
die , de hersenen van den dronkaard omhult » -- zi
gouiller « vermoorden » is eene Zuid-Fransche vorm van
sicailler' «' afsnijden », enz.
Minder - wetenschappelijke werken zooals het boekje
van Bauche over : Le Langage Populaire zijn ook niet
van alle belang ontbloot, omdat zij een rijken oogst van.
uitdrukkingen geven waarover de taalkundige' beschik--,
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ken moet om semasiologische studiën over de levende
taal te onlernemèr..
Het- «..argot » kamt .z&5 . rechtstreeks guit het volk en
doet zóó'n beroep op zijne .geestigheid en verbeelding dat
het ons de mogelijkheid aan de hand doet specifieke .gemoedsverschillen tusschen de volkeren te bespeuren, wat
.anders niet te doen is. Het. A'merikaansche « slang » b.v.
is schilderachtig, beknopt, geestig, grappig, vol vrijheid
.en ,. orspronkelijkheid.
Het Fransch « argot » is vernuftiger, vindingrijker,
maar ook boosaardiger en vermakelijker.
De Duitsche « Soldatensprache » is krachtig, hyperbolisch, onmeedoogend, dikwijls onbeschoft maar niet
onsmakelijk. .
Dit overzicht' over de bedrijvigheid van de taalkundigen sedert een tiental járer. is zeer aanmoedigend. De
grenzen van de oude taalwetenschap, die zich bijna uitsluitend met de letterkundige talen bezig hield en het
uiterlijke meer door het 'inwendige van de verschijnselen
bestudeerde, zijn op vele punten overschreden. Hoe meer
de psychologie de taalkunde beheerscht, hoe meer legt
men zich toe op de studie van de levende taal, hoe meer
pook gaat men tot het volk, tot het kind,tot de primitieven.
Wij verwijderen ons meer en meer van de aprioristische opvatting van de spraakkunst, die de groote wer'ken van de zestiende en de zeventiende eeuw ' geïn.spireerd heeft : de Grammatica philosophica van Sanchez, de De Causis linguae latinae van Scaliger, . de
Grarnmafre gén'érale et raisonnée 'van Part-Royal. Wij
zoeken niet meer naar een volmaakt type van taal. Wij
trachten ons meer en meer van de logica los te maken om
:het psychologisch processas waaruit het spreken ontstaat, van korter en korter bij te volgen .en hoe dichter
wij bij de natuur komen, hoe ingewikkelder het vraagstuk wordt, hoe talrijker de onderverdeelingen' worden,
hoe moeilijker de synthese wordt die voor de laatste
. maal door Wundt ondernomen werd en die er nu reeds
ma twintig jaren zoo vreeselijk verouderd uitziet.
-

-

-

-
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-

-

-

Prof. Dr A. CARNOY.

PER IPSUM ET CUM IPSO ET IN. IPSO, , . .
EST TIBI DEO PATRI OMNIPOTENTI. IN UNITATE
SPIRITUS SANCTI, OMNIS HONOR ET GLORIA •
-

Aan Zijne Hoogwaardigheid Mgr. Van Roy, •
Grootvicaris, .
.
bij het zilveren Jubileum zijner heilige Priesterwijding.

- September 1897 - September. 1922.
I.

li

Gloria Patri.
.

Ik dank U, Vader, om uw Heerlijkheid,
En dat Gij door U . zelf de Schoonheid zijt,
En ik die Schoonheid, als Uw- Vingerdruk,
Ontwaar in elk -geschapen meesterstuk .! •
Ik dank U innig, • daar UW Wezen wijd
Door eigen Wezensvolheid is verblijd ;
En 'k -draag = in mij Uw goddelijk groot geluk
Als een 'triomf door last en levensdruk
-

0 ! weten dat geen macht U deren kan,
Geen wezen Uw bestaan ontberen kan, .
En ..dat Uw Wezen noodzaak is . alleen ;
En dat. noodzaaklijk om Uw Wezen heen,'
Uw Glorie, als een gouden zonnegloed, .
Elk wezen tot Uw Glorie -glanzen doet ! .

.-

.

Sicut Brat in principio.
-

.

_ Laat mij- dan in Uw Stralen, wederstralen
De Glorie van de Scheppende Gedachte,
Die mij ontving, en, sprekend, mij bekrachtte :.
Ik ben Uw woord en. wil Uw Wezen talen.
}

Maar kan slechts in mijn wezensmaat .herhalen,
Uw Wezen, God ! Hoe diep ik ook betrachte
Elk schepsel, én zijn soort, . én zijn geslachte,
Uw Wezen, God ! Hoe diep ik ook betrachte

..

:
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Ik vul de oneindigheid: niet van. Uw denken, : .
Ik kan ..U. zelf niet aan U. zelven . schenken :.
Gij zijt Die .zijt .; ik was en . ben , het Niet.
-

-

0 mocht ik toch mijn wezensgrenzen breken,
En met één Woord Uw"' godd'lijk Wezen spreken,
Dan klonk als in 't . begin Uw Glorielied • !
-

.

. .

III-.. - .

•

.. .

-

1n principio erat Verbuxn.
`Want vóór de morgenster is 't Woôrd.jerezeri •
Waardoor. Ge. U zelven_ . aan U zelven zegt. :. .
De galm-_yen weergalm, .die Uw volle Wezen .. ;
In U vertolkt, en. voor U: openlegt. . .
:

Ja, Vader, in Uw Zoon zijt Gij volprezen !
Hij is de • tol van- 't godd'lijk Glorièrecht
En wat U loven zal-, ziet op naar "Deze : :
In Wièn 'Ge U schouwt, in Wien Ge Uiv schépsëaén hecht!
0 Vader. ! : in Uw Schoot is.. Hij mijn Leven
0 Vader ! . in -Uw Schoot, mijn Wezensgrond
Wil aan U zelf' in ' mij' 'de Glorie geven
!

Gelijk in U door 't Woord van Uwen Mond...
Dan zal mijn ziel in jubelklan.ken. -breken..:';
Schenk mij. Uw, Woord, . en laat liet.. in naij - spreken
-

.

IV_
:
Et Verbum caro rf actum est..: . .

:.

-

n ,'t Woord Vis. tot ons - allen ne.ergekomen,... • . "Cehuj.d in 't . schamel ' kleed • der : menschlijkheid
Het .heeft de zwakheid : in ' zich opgenomen
En door zijn . Godheid alle vleesch-- gewijd
.

t

:

:

:

Wij zijn met Hein één: . Bcha,ai n ; en. het' tró.óxnen.
Van 't zelfde: Leven ' Hem en ' óni5 'verblijdt ;
Zijn Geest :is: ons' ;. Hij schènkt zich- .zoo volkomen
Dat elk in Hem, en Hij in elk .verbeidt ! . .
--

-

-

Nu zult Gij,-- Vadèr;schouwen met -bèhagen •
Uw Gloriebeeld "-in - -ieder menschénkind ,
...Omdat- 0e--Uw Zoon in allen wedervindt,. - -

-

:
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Omdat Uw - Eéngeboren, welbemind; •
De . gansche schepping in Zich-zelf wil dragen
En in Zijn Wezen aan Uw Wezen bindt .1

v.
Hoc est Corpus meum.

T

•.
.
Nu zal een mensch de stilte mogen breken,
En door Uw Woord de wondre Schepping spreken
Waardoor Uw Glorie eindloos wordt geboet
« Dit is Mijn Lichaam, dit Mijn kostbaar Bloed ! »
Want op dit woord komt, onder 't schamel- teeken,
Het Eeuvt ig \Voord tot offerspijs verbleken, •
En iedre ziel, met Goddelijkheid doorvoed,
Straalt in Uw Licht haar blanken Hostie-gloed
Zoo schiet de Glans der Scheppende Gedachte
Uit ons als uit U . zelf U te. gemoet :
Wij zijn de druppels waar de Zon in lachte
-

En die Zij als Haar Wezen branden doet.
Nu vul ik, God, den afgrond van Uw Denken
Ik kan U zelven aan UU zelven schenken !
VI.

.

In unione illius divinae intentionis.

.

.

Laat dan de klok met bronzen tonge talen
Uw Roepstem, en me roepen zeven malen •
Ten koor, opdat ik zingen zou het lied
Waarin Ge- U zelf onthult en Glorie biedt.
Want 't Eeuwig Woord zal door mijn mond herhalen,
Wat door Uw Geest de zanger wist te malen,
Toen hij mocht schouwen in een blij verschiet,
Wat Gij, mijn Vader, in U. zelven ziet :
Uw Gloriebeeld uit eigen Schoot gerezen,
Verbonden met het Niet van 't eindig wezen,
Dat door zich-zelf, U God, niet loven kon
Uw stralen weer versmolten - in de Zon
Die voor U nijgt, en toch gelijk in Wezen,
U van 't begin volzegd -heeft en volprezen . !.
:Z; . M. ' JOZEFA..
Klooster H. Graf, Turnhout.

DE LITERAIRE WERKZAAMHEID VAN
LEONARD LESSIUS (1554-1623)
Het volgend j aar brengt ons den drie honderdsten
verjaardag van Lessius' dood : ' het past hier, dat wij
een eerbiedige hulde brengen aan de nagedachtenis. van
den grooten geleerde. Lessius' leven en werken herden-.
ken 'is- voor dit tijdschrift uiterst belangwekkend, en wei
vooral om twee redenen : een geschiedkundige en een
philologische. Vooreerst Lessius is . een figuur van grootebeteekenis voor de godsdienstige geschiedenis van ons
land ' en van de Kerk. 'in de beroérde tijden der tweede
helft der XVIe en der eerste helft der XVIIe eeuw. In de
gedachtenstroomingen van die dagen heeft Lessius met
kracht en vastberadenheid stelling genomen, en zijn optreden heeft - grooten invloed uitgeoefend op zijn tij dge-.
nooten. Het leven van Lessius staat in -nauw verband met
de godsdienstgeschiedenis van dien tijd. Een tweede reden,die ons noopte om hier Lessius voor te stellen is van
philologischen aard. Wel heeft Lessius in 't Vlaannscrt
geen werken uitgegeven, doch hij was Vlaming, en wel
een geleerde Vlaming : is het derhalve niet behoorlijk
dat wij, lezers van een tijdschrift aan de letteren gewijd,
met hem ' in voeling treden ? Lessius, ,boezemvriend van
Justus Lipsius. (1), schreef zijn werken in 't Latijn, doch
verschillende daaronder hebben meer dan één uitgaaf in
Nederlandsche vertaling beleefd ; daarenboven is het
Latijn onder Lessius' pen zoo vloeiend, zoo rijk, dat menige bladzijde waard zou zijn in onze Latijnsche bloemlezingen opgenomen te wordén (2). Leonard Leys werd
geboren. te Brecht den in October 1554. In het jaar 156T
werd hij student aan het Atrechtsch College ter Hooge-.

-

(1) Cfr. VAN SULL, Lessius en Lipsius, Biekorf, 1921, bi.
73-80, 114-117, 128-133. 157-164.

(2) We verwijzen b. v. naar Lessius' beschrijving van de
bloemen, en van het instinkt der dieren, inzonderheid van de
spinnen, de mieren en de bijen (in : de Providentia Numinis,.
n. 37, n. 88 en n. 89). Dat zijn echte keurbladzijden, onder opzicht van taalrijkdom. Om b. v. der bloemen verscheidene vormen te teekenen, beschikt Lessius over een voorraad van twintig
tot dertig welgekozene adjectieven. ; hetzelfde om der bloemerr
schakeeringen te schilderen.
.

,

DE LITERAIRE WERKZAAMHEID VAN

1070

school van Leuven ; in de paedagogie van 't Vercken
•voltrok hij zijne humaniára en. studeerde er, in de wij sbe geerte. * Na verf óôp van dén t ej árigenï cursus in. dit vak,
werd hij « primus •» uitgeroepen op honderd-vijftig medèdingers in den wedstrijd onder al de studenten der vier
pedagogiën van Leuven. Dit was in die tijden een groote
eer ; hij, «wen ze te beurt viel,.. werd met grooten luister
gevierd. Een schitterende _ loopbaan stond hem aan. de
H.00geschi ol te wachten ; de professoren wedijverden
onder elkaar. om hem de verleidelijkste voorstellen- te
doen, met het doel hem naar hun : cursus. te trekken.. Lessius weerstond .aan alle bekoring, en den .23n .. Juni .1572
trad hij . in het klooster der .Paters . Je.zuieten, die sinds
t 542 in de hoogeschoolstad waren gevestigd `.(3).., -. _ .
In de inleiding tot het werk « Lessius ,et le droit de
guerre»,(4) leest. m, en,zooals men. dat ook vindt.bil vorige
schrijvers, dat Lessius. aldaar zijn.. twee. novieiaatsj aren
doorbracht ; we- .nerven hier .de:.gelegenheid te baat om
desaangaande., een kleine .terechtwijzing. aan. te brengen.,
den schrijver naderhand bekend geworden. Nauwelijks
enkele. weken .was Lessius in 't,noviciaat. van .Leuven. getreden, of de troepen van den prins van Oranje. vielen
de . stad binnen .. De; Jezuieten zagen. zich "verplicht de
vlucht te nemen.. Lessius vertrok naar.. Rijsel, in gezelschap van .P. .Laurent Norvegus en P. Baudouin Hanngtiart:. Nadat hij in 't ouderlijk. huis van dezen .laatstgenoemde . wat. uitgerust had, werd . • " hij . naar . s..'.
Omer gezonden, . _ om er zijn . noviciaat - te. _ voleinden.
Na zijn noviciaat. vertoefde. hij hier -nog enkele maanden,
om er zijn- leergang in de.-wijsbegeerte, voor te..bereiden
einde Octáber -1-574 vertrok hij naar Dowaai, en .doceerde
er de .philosophie tot in. 1581.
Te Dowaai wachtte hem . een nieuwe. beproeving: , In
1578 brak een . oproer los ;.in den. nacht. vaal 16. op 17
C)-ctaber dwong : het volk gewapenderhand de stadsregeering een besluit af waardoor de Jezuieten uit de stad.
werden verbannen,. Weerorn moest Lessius de vlucht nemen. Den tweeden avond. ra een .gansehe i dag zwerven
in een onveilige streek, tr'td hij in een afgelegen herberg.
-

,

-

.

.

;

.

-

:

.

-

.

-

:

(3) ' Cfr. VAN SULL, gen Kempische primus .:te .Leuven. Leizaert
Leys ;. Taxandria,. 1922, Afl: I-II.
.(4) J. BITTREMIEUX, Lessius et ie. Droit de guerre ; con.trihuti.on à_ l'histoire des doctrines théologi.ques ".sur Ie' droit de
guerre, p. 7 ; Bruxelles, Dewit, 1920::.
:

-
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te voren had aldaar een soldaat geslapen. Afgémat legde Lèssius zich te rust in hetzelfde bed, • en,
rond middernacht ontwaakte hij -in volle koorts : hij had
dé vreeselij ke ziekte opgedaan die here. zijn leven lang
zou martelen, doch nimnier zijn onbuigbare wilskracht
zou breken.
Toen de openbare rust in Dowaái hersteld was, kon
Lessius er zijn leergang in de • wijsbegeerte hernemen.
Doch weldra werd hij naar Rome gestuurd ; daar studeerde hij, onder de leiding van Suarez, (5) twee jaren
lang de godgeleerdheid. .
In September 1585 kwam hij aan te Leuven. Hier
zou zijn echte loopbaan van professor en . schrijver beginnen. Vijftien jaren lang, tot in 1600, commenteerde
lij er de Summa theeologica van St Thomas. Daarna
werd - hij van ' alle onderwijs ontslagen, om « zich uitsluitend te . wijden aan het schrijven, van zijn . werken. Zulks
zette hij voort tot aan zijn dood, den 15 Januari 1623.
den schrijver naar waarde te schatten, zullen
wij hier den inhoud van zijn werken niet ontleden of
beoordeelen, zijn leeringen zelf niet voorstellen. Inhoud
en leer willen we slechts aanraken, in zoover zulks noodig blijkt om den schrijver te waardeeren; We schrijven
hier niet « in een tijdschrift voor godgeleerdheid en wijsbegeerte. We willen dus enkel • wijzen op de literaire • werkzaamheid van Lessius en er meer het
uiterlijke dan wel het innerlijke van schetsen . Om nu
den veelzijdigen arbeid van den schrijver Lessius aan te
toongin, (6) kunnen we hem acht-ereenvolgens beschouwen
als dogmatieker, als moralist, als mystieker en als apo-.
logeet. In die vier richtingen vatten wij Lessius' geschriften saam en geven wij de voornaamste aan. •
Zijn voornaamste werk van leerstellige gádgeleerd-

-

-

Om

-

-

(5) Cfr. RAOUL DE SCORAILLE, Francois Suarez, t. • Í,
p. 176-177. •
..
(6) Tot het 'opstellen van deze lezing mochten we benuttigen eerst en vooral _verscheidene artikelen van Pater VAN SULL
S. J. alhier aldaar verschenen ; daarbij ontvingen wij • verscheidene mededeelingen o. m. uit • het geheim archief -van 't - Gezelschap . Jesu. Verder konden we nagaan Lessius' werken zelf, alsook HURTER, 'Nornenclator literarius th•ologiaé cathóiicae ;
SOMMERVOGEL, Bibliothèque des Ecriv ins de la Compagnie
de jésus, én . andere werken, in den loop 'dezer studie aangehaald.
-

-

-

-
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f icaci », • « over de werkdadigheid
heid..is....: « de gratia efficaci
der genade' en de voorbestemming des. menschen ». Dit
vraagstuk is een der moeilijkste in .de gansche godge=

-

-

-

leerdheid ; verscheidene meeningen . heerschen daarover
in de . katholieke scholen., - Allen i ..aanvaarden het bestaan
van; de werkdadige genade en ook van de menschelij ke
vrijheid ; - de .uiteenlolopende meeningen betreffen enkel
de wijze. waarop genade . en - vrijheid " samenwerken, met
elkaar overeengebracht worden. De middelee;uwsche
-godgeleerdheid had dit vraagstuk wel behandeld doch
niet dieper ingëst'udeerd dan veel andere vraagstukken.
De jongere godsdienstige stroomingen hadden het vraagstuk naar voren gebracht. Calvijn had geleerd. dat sommige menschen door God vooraf ter hel zijn voorbe:stemd (7). Luthers leer had zoodanig de kracht der genade verheven.,dát de vrijheid van den mensch eronder te
loor ging.. Ook te Leuven ontbrandde de strijd: Reeds in
1588 had Lessius tegenover de Universiteit (8) het volend' standpunt verdedigd : God wil de . zaligheid aller
menschen, doch op voorwaarde dat deze vrij medewerken door. het onderhouden van Gods geboden. Dit, medewerken ter bovennatuurlijke zaligheid kan de mensch
niet door eigen, louter natuurlijke krachten -; daartoe behoeft hij de hulp der dadelijke genade. Die genade nu is
top zich zelf voldoende- tot het verrichten van de heilsdaad, doch, dat zij bij den éénen haar uitwerksel tuist en
-

:

.

-

,

-

bij den anderen tot hetzelve voert, zulks hangt niet af
van de genade zelf, doch van -den vrijen wil., die aan de
-genade weerstaat of, onder den aandrang der genade,

-

-

(7) Cfr. Dr VAN OPPENRAEY, La doctrine de la prédesiination dans I'Eglise ré f ormée des Pays-Bas, 1906.
(8) Het geschil tusschen Lessius en de Universiteit was
begonnen met Paschen .1587. In Sept. van hetzelfde jaar gaf de
Universiteit haar. censura tegen Lessius uit. Den .10 Juli 1598
kwam de Nuntius tusschen, om den - twist te doen staken.. In
die moeilijkheden met de Universiteit, kwam Bellarminus tusschen om zijn oud-leerling, Lessius, te verdedigen en te bewijzen dat de vier en dertig gecensureerde stellingen van Lessius
de censuur. niet verdienden. Cfr. DE LA SERV-IËRE, La théologie de Bellarmin, p. XIX, Paris, 1908.
.
Zie insgelijks A. DE MEYER, Les premières controverse'
janséniste
s en France, bl. 9-10, Leuven, 1919. Het kon niet anders of Jansenius (in 1617 te Leuven terug, waar - hij in 1604
zijn -studiën • had . aangevangen) moest het vooreerst en vooral
op Lessius gemunt hebben. Zie ib-., bl. 13 en passim.
,

-

-
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friet' Oe' ze medewerkt. Te Leuven was intusschen, door het
verbod 'van Sixtus V aan beide partijen van elkander,
leer als ketterij ' te' - bestempelen, een betrekkelij kë rust
ingetreden. . Doch « zie, Molina, een - Spaansch Jezuïet,.
gaf zijn werk uit, hetzelfde vraagstuk als Lessius stel-.
leind 'en nagenoeg dezelfde oplossing brengend. De.
beschuldigers - droegen het geding over naar Rome. Het
duurde van 1.598 tot 1607. Onder twee Pausen, Cieméns=
ViII en Paulus V, hadden menigvuldige vergaderingen
plaats : het was een der schitterendste toernooien waar-aan de beroemdste theologen van dien" tijd • deelnamen.
om -het -voor en tegen te pleiten'. Eensgezindheid werd
niet verworven, zoàdat Paulus V het ten slotte raadzaamst achtte het twistgeding te schorsen en aan beide
partijen te verbieden elkander voor ketters uit te geven..
Veel was ;er intusschen van beide " kanten geschreven. In!
de 'hierboven aangegeven omstandigheden schreef ook
Lessius zijn boek .Het handschr-ifï werd in 1602 naar
Rome : opgestuurd, waar het door . den Generaal der Societeit werd goedgekeurd ; ook aan Paus Clemens VIII
beviel het. Het keerde naar Leuven terug, einde 1602..
Niets - belette een onmiddellijke uitgaaf, doch, daar de
strijd om Molina's boek hier not voortwoedde en kort
te voren een tegenstrever van Molina ëen werk had uitgegeven, dat, om zijn oonnauwkeurighédern door den Paus
was verboden geworden, werd het raadzaam geoordeeld.,
om. de gemoederen niet verder op te hitsen, het drukken
uit te stellen. Het boek werd "dus ingehouden, tot in 1610,
toen Lessius, op aandringen van velen, het liet verschijnen (in 4°, 419 bladz.) bij Jan Moretus, te Antwerpen.
Nog hetzelfde jaar werd het ook uitgegeven te Barcelona, bij Sebastiaan Matheuad,met bisschoppelijke goedkeuring van 25 Augustus 1610 -; dèze uitgaaf is Sommervogel. (Les. Ecrivains de la compagnie de Jésus) onbekend
gebleven.
Met grooten lof werd het onthaald, o.- a. door de
professoren der C regoriaansche .Hoogeschool' te Rome.
Doch welhaast zou het zware moeilijkheden aan zijn
schrijver berokkenen. De geschiedenis daarvan schrijven
zou ons te ver leiden ; enkele trekken mogen volstaan.
In September 1610 kwam onverwachts te Leuven een
brief aan va* n den òeneraal,met al de klachten tegen Lessius' boek ingebracht. Daarop volgde. een - drukke, briefwisseling tusschen Lessius en den. =Generaal ; ook met
-

,

-

-
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Bellarminus en Suarez, die den schrijver hun grieven
hadden bloot-gelegd, werden brieven- gewisseld . (9).
Aquaviva, de generaal der Orde, vreesde dat het den
strijd zou aanvuren in plaats van nader tot de oplossing
te brengen. Reeds was het bij Paulus V aangeklaagddaarom richtte Lessius aan den Paus een eerbiedig vertoog om de gegrondheid en de orthodoxie zijner leer te
verdedigen. Paulus V gaf daarop een algemeen verbod
uit van over het betwiste vraagstuk .nog nieuwe schriften in het licht te geven zonder voorafgaande goedkeuring der Romeinsche Inquisitie. " Derhalve werd een tweede door Lessius' reeds voorbereide uitgaaf uitgesteld.
Deze, reeds gereed in 1612, verscheen na den dood van
den Paus en van Lessius. Het tractaat verscheen verder
in de verzameling van Lessius' werken (10).
Op aandringen van Paulus V, • had Aquaviva . den
14 November 1613 een dekreet uitgevaardigd, waarbij
aan de práfessor-en der Societeit voorgehouden werd de
mneening aan deze van Lessius tegenovergesteld te . onder_
wijzen. In Januari 1615 'overleed Aquaviva ; de afgevaardigden der Jezuieten uit alle landen te Rome saam-^
gekomen ter verkiezing van een nieuwen generaal, onder
dewelke Lessius, als afgevaardigde der. Vlaamsche . Jezuieten, aanwezig was, wijzigden het. verbod :zooadanig
dat Lessius' leer er niet meer door getroffen was...
Van den moralist Lessius verdient op de. eerste
plaats vermeld en geroemd zijn standaardwerk _:- «. De
Justitia et. Jure ». Slechts sedert korten tijd. had men
-

..

-

-

.

•

•

(9) In het Seminarie van Gent berusten verscheidene - belangwekkende onuitgegeven stukken, betrek. hebbend -op' Lessius'
boek 'ver « De Gratia » : een brief van Bellarminus aan Lessius en dezes antwoord ,brieven van' Suarez aan Lessius èn antwoorden van Lessius aan Suarez, ook het antwoord van Lessius
aan P. Aquaviva. Deze stukken komen voort uit het College der
Jezuieten te Leuven en werden naar Gent overgebracht door
Eximius Van de Velde.
(10) De Opuscula of verzameling der volledige werken van Lessius (het de Justitia et Jure uitgezonderd) werden uitgegeven : in 1626, te Antwerpen ; hetzelfde jaar bij twee verscheidene drukkers te Parijs ; - in 1627, 1641, en. 1655 te Parijs. In
1881 is, te Parijs, nog - een laatste uitgaaf ervan verschenen,
doch.-niet zoo volledig als de voorgaande ,•- zij behelsde enkel de,
volgende- werken : De gratia efficaci. -- De perfectionibus moribusque divinis. -= De Summo Bono. -- -de -Providentia Nu-minis en Animorum immortalitate.....
.
-

-

-
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Léssius van zijn leeraarsambt ontslagen om hem toe .te
laten zich. heel aan -het schrijverswerk te wijden, of men
kon reeds de. - goede gevolgen van den maatregel . vaststellen : op 15 December 1603 mocht Pater Olivier,
provinciaal, zijn.. goedkeuring hechten . aan - vernoemde
.wer'k.: Hefbévatte de lessen . door Lessius in 1593 en1 594 gegeven, over de rechtvaardigheid,. benevens een
verhandeling over de drie overige kardinale deugden : de voorzichtigheid,. de matigheid en de sterkte, wier uitleg de tijdsomstandigheden hem verhinderd hadden. Het
werk was dus een commentaar op een deel der II-IIa^, van
St. Thomas. - Voor de eerste - maal werd het . gedrukt bij
Masius, te Leuven, in 1.605 (in fol. .731 bl.). Buitengeoon was de bijval dien het nieuw werk genoot ; van
alle kanten werden den schrijver de warmste gelukwenschen toegestuurd : onder meer van den bisschop.. van
Geneve, den H. Franciscus van Sales. Van toen af tot
op onze dagen werd het werk " hooggeprezen ; onder. hen
die zijn lof hebben uitgesproken, noemen wij : Fridericus
Borromáeus, aartsbisschop van - Milaan, Aegidius Co. ninck, en onder de modernen : Lehmkuhl en Gënicot.
't W;as 't eerste werk door Lessius .uitgegeveri. root was
en is steeds ' de invloed ervan geweest. Aartshertog. Albrecht schatte het zeer hoog, en had het steeds, 'tot. gemakkelijke raadpleging, in zijn gehoorzaal op tafel liggen. In de Nederlanden diende het tot richtsnoer bij de
tribunalen. _ Het bevat . een 'uiteenzetting .der- princiepen ,
met aanpassing op de nieuwe toestanden. Inderdaad, de
ontdekking van Amerika had den - koophandel tot een
onbekenden groei gebracht ; het goud :uit het Ooster' ingevoerd - : had alhier den wisselhandel doen ontstaan.
. Foppens beweert. dat Lessius, om de ingewikkelde problemen van koophandel,. intrest en wissel te bestudeeren,
geruimen tijd té Antwerpen verbleef, 'en -ter -plaats -zelf
de operaties naging. . _ . . :
Van af de tweede uitgaaf van het << De Justitia et
]ure . » werd- één aanhangsël bijgevoegd ó`ver de bergen
van barmhartigheid. Reeds in de:.XVIe èeuw bestonden er in Italië' zulke inrichtingen, die . zonder intrèst géld
voorschoten aan de behoeftigen. In onze streken konden
dezen geld in leening ontvangen slechts bij de Lombarden, ,die. drie en..twintig. .leeningsbanken . hadden. ingericht :: 'n .intrest van 30 tot 40 % werd gèëischt. Met
geld," " door de begijnen en de- vóárnaa:thste..kloosterorden
.
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bijeengebracht, werd tegen dien Lombardschen woeker
een Berg van Barmhartigheid gesticht, die zich tevreyden hield met een intrest van 15% en later zelfs van
12 %. Heel natuurlijk botste de nieuwe inrichting op he- vigen weerstand. De Lombarden wilden zich voortaan
met 15 % vergenoegen, doch_ eischten dat de bergen van
barmhartigheid gratis zouden uitleenes; - overtuigd dat
zulke maatregel tot den ondergang van hun vijand • zou
leiden. Van een andere zijde nog kwam verzet : van
wege de rigoristen; ook deze eischten gelduitleening zonder intrest ; bij hen kwam de eisch niet voort uit afgunst
,en 'winstbejag, doch enkel uit gewetensbezwaar. Acht
professoren . van Leuven, eenigen van Dowaai . en Parijs
gaven een consultatie uit om de bergen te veroordeelen.
Lessius nam hun verdediging . op, toonde hun nut aan
voor de maatschappij en bewees de geoorloofdheid. van
-een gematigden kroos ; tezelvertijd stelde hij- de begin:selen vast, waarnaar de intrest moest 'bepaald worden.
Lessius is een krachtdadige voorstander geweest. der
bergen van barmhartigheid, en heeft aldus tolt de welvaart van ons land machtig veel bijgedragen. Men heeft
berekend dat, het eerste-jaar na de stichting dier bergen
te Antwerpen en te Brussel, ongeveer 50.000 gulden in
<de handen der armen dier twee steden zijn gebleven,. die
.anders bij de Lombarden waren - te recht gekomen.
Ten. bewijze van den buitengewonen bijval ,. en- invloed
van Lessius' « De Justitia et ƒure », stippen wij enkel aan
dat het werk, van 1603 tot 1734 niet min dan twintigmaal herdrukt werd, te Antwerpen, te Parijs, te Lyon,
Ie Venetië, te Milaan en elders. _
Die invloed moest natuurlijk de Jansenisten hinderen, met hun gekend rigorisme. Pascal heeft de droevige.
eer gehad Lessius' boek uit te pluizen, er hier endaar
' een zin uit te halen, dezen te verdraaien, om Lessius
als een heiden te doen. doorgaan (1 1).
Van den moralist Lessius hebben wij nog : « Disputatio de Statu vitae eligendo et religionis ingressu
quaestionibus X11 comprehensa », opgedragen aan Dru-.
sius, abt van 'Park, bij Leuven: Het gaat hier over de
,
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(11) Zie :. Lettres d un provincial, Lettres 12-13. Lessius
'was sedert een dertigtal jaren gestorven, toen die aanval tegen
11em -gericht werd. Zijn ordebroeders namen zijn verdediging op.
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kouzè van - een levensstaat. Do eerste uitgaaf verscheen.
bij Plantijn, in 1613 (210 bl. in 8°). Latere uitgaven 'in 't
-

•Latijn : in. 1617 bij Plantijn.alsook te Venetië ; in 1666 té
Weenen ; in- het Spaansch in 1624 ; in 't Fransch in
1873 te - Tours. Het werk werd ook opgenomen in ' .de
verschillende. uitgaven der Opuscula. .
. Voegen wij hierbij een korte -studie over den staat
-van hen, die, in - de wereld levend, gelofte van zuiverheid
aangaan : « De bono statu eorum qui vovent - et colunt
.castitatem in saeculo », Leo Hubertinus, Coloniae, 1615.
Onder de werken over .zedenleer kunnen wij rang-schikken het eigenaardige en vermaarde «- Hygiasticon
.seu vera ratio valetudinis bonae et . vitae una cum sensuum, iudicii et memoriae integritate ad ext r. emam se.nectutem servandae », in 8°, 108 bl. Het is -een soort genees- en zedenkundig werk, waarin de schrijver, -uit
eigen ervaring, het middel aanwijst ter bewaring van
:goede gezondheid en werkkracht. Dit middel is g: de
matigheid. Lessius droeg_ het op aan Cólibrant, abt der
Norbertijnerabdij te Polstel. De kwaadwillige vijanden
-der Jezuieten in Spanje, door den titel geprikkeld, -w-aren belust op - nieuwe Wapenen tegen hun vijand - : het
bbétaamde toch niet dat een kloosterling schreef over het
middel om lang te leven ! Te Segovia kochten zij al de
=exemplaren op die aldaar te koope waren. Doch,. toen zij
zagen dat de schrijver een allerstrengst regiem aanprees,
gaven zij teleurgesteld hun verwachting op. .
De eerste uitgaaf van het Hygiasticon kwam uit in
1613 bij Plantij n. Hoe dit werkje in den smaak- viel der
lezers, bewijzen zijn ontelbare uitgaven ; we tellen er
twee en dertig, - .waarvan negen L`atij nsche, drie Engel-sc-he, één Spaansche, vier Vlaamsche (De Schat der So%berheit), tien Fransche, twee Italiaansche, en twee Poolsche (12). In 't gemeentemuseum van Brecht wordt een
-
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(12) in deze uitgaven worden niet medegerekend deze der Opuscula of verzamelde werken van Lessius. De voornaamste
steden waar het Hygiasticon gedrukt werd, zijn - : Antwerpen,
Parijs, Lyon, Cambrai, Cambridge, Milaan, Rorne, Venetië, Turijn, Molsheim, Krakau, Cassovie, Lima, Amsterdam en Mid. delburg. Van de vier Nederlandsche uitgaven verschenen er
drie te Amsterdam, in 1652, 1681 en 1696 ,en ééne te Middelburg in 1678.
. .
.
. . We mogen hier ook vermelden dat eerstdaags nog een
Vlaamsche vertaling van het Hygiasticon, door P. Maas, S. J.
zal uitgegeven - worden.
-

:
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Viáamsche" uitgaaf bew-aard„van Midd(.j„lburg,.. 1678,": ^hil'
.

--

-

j oänne's Mertens, _ alsook eenf Latij nsèhe, van =1628; =a -_

"Denkt niet dat ie- werkdadigheid van Lessius op: gehied van zedéleer hiermede uitgeput 'is.. Het kon niet anders of de faam 'van den moralist 'moest hem -állerhai 1e
raadplegingen doen geworden: `Bisschoppen, . pre'l én,
edellieden, kloosteroversten,' kapittels =van * kanonnikken,
•universiteiten,' krijgsoversten, aartshertog .Albrecht. zelf
gingen, in - netelige gevallen, oni raad bij Lessius. Een
honderdtal dier oplossingerr weiden na Lëssius' dood,
door Pater Wyns in -de « Opera Posthuma » opgenomen.
I-n de rijksbibliotheek. te Brussel -berusten verscheidene handschriften van Lessius' leèrgángen, uit 'dewelke
voor dé moraal voorzeker nog. Veel -kon gehaald worden.
De betreurde professor V. Brants heeft daaruit geput om.
vèrscheidene _ heel belangrijke leeringen van Lessius te
doen kennen. Vermelden 'wij : Les théories politiques-de
Lessius, in de Rev. Néo-Scol., 1912 ; ^'économ ie -poli^liqué et sociale dans les écrits "--de L. Lessws, in de Rev.
d'histoire écclésiastique, 1912 en :1913.. ; Sur la percep-tion des" impots, in Melanges Gode f roid. Kurth, 1908, alsook in : La Belgique au XVIIe siècle, Albert. ét Isabélte,
chap. V ; ten slotte : te de Éleemosyna, in -: Analecfes
poon servir á l'histoire dé. l'Univérsité dé Louvain, 1911
"Daaruit werd Ook de studie, 'getrokken over het oorlogsrecht : Le ssius et le- droit dé guèrrè,. ' Br-ussèl, 1920. We
zijn overtuigd, dat de leer- van' Lessius' over -het - óQrldgsrecht de volledigste en
en - de 'meest uitgewerkte: is van dien
tijd ; in dit werk werd verder er "op -.geweze.n - hoe Wiggers en; Mercerus, in hun . leer over': ditzelfde onderwerp,
waarschijnlijk Lessius - hebben benuttigd (13). .. . '..
Op het gebied -van as'cetisme en mystiek is ,.Lessius
heel vruchtbaar geweest. ` Zijn eerste -werk in dien- zin
handelt over het Opperste Goed én de "eeuwige gelukzá=
-

—

'

,

,

.

-

.

•

-

,

. (13) , .Zie Lessius et le droit de verre, bl. 94-96: ; Les
idees de Mercerus su r le droit .de - guerre, . in : Revue catholique
sociale et juridique, fevr.-mars, "1921.
Ook * op het gebied der leerstellige godgeleerdheid kon : uit
die handschriften menige leering in .'t licht gesteld worden, -vom
dé geschiedenis der godgeleerdheid hoo.gst belangwekkend". Aldus werden onlangs. Lessius', eigenaardige gedachten' u-iteenge zet over natuur en wezen der erfzonde in' het :artikel : J. BITTREMI UX, L'essencè du péehé origineel d'après Lessitts, --ven'sdiéiHen
in : Nouvelle Revue théologique, juin 1922, bl:` 315=324.
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-ligheid des menschen, « De Summo Bono et aeterna beafitudine horninis, libri quatuor, ad I4Jae S..Thomae »,
-in 8°, 603 bladz. Heel bondig geven wij hier den inhoud
-weer - :: in" 't eerste deel betoogt Lessius dat hetopperste
goed niet in eenig geschapen goed is gelegen, doch in
God alleen ; - in het tweede handelt hij "over de vereeniging der ziel met C od, door dewelke de ziel gelukkig
-wordt gemaakt ; in het -derde beschrijft hij de gel.ukza -.
.ligheid naar het lichaam • bij de uitverkorenen ; in . het
vierde stelt hij de _middelen voor waardoor het opperste
gelukt bereikt moet -worden.. Op zijn minst achtmaal wérd
dit werk afzonderlijk uitgegeven, de eerste maal bij
Plantij n, in 1615 ; een Duitsche vertaling, onder den=
-titel : « Buchtein von Weg zum- Leben » verscheen in
1630 ; een Sineesche* overzetting "wërd bezorgd door. den
bekenden Pater Schali ; eindelijk kwam de laatste•.uitgaaf
uit in 't Latijn, in 1869, te Freiburg in Breisgau, door
.Hürter. Ook in de .Opuscula werd het opgenomen. .
Op het gebied van« mystiek geldt als Lessius' meesterwerk zijn alombekend boek over de volmaaktheden
.Gods : « De perfectionibus moribusque divinis. libri
x) v ». In dit werk, dat Lessius eerst tot persoonlijke devofie had geschreven en dat hij slechts op • aandringen
zijner oversten in, het licht gaf, worden achtereenvolgens
.de volmaaktheden Oods .beschouwd. Elke dezer beschou_
wingen wordt besloten met._ een roerend en echt • theologisch gebed, waarin. wij al de gedachten over . de volmaaktheid . in : de beschouwing vooruitgezet bondig terugvinden ; dit gebed heet : Recollectio precatoria. Van
het werk over -de .volmaaktheden Gods kennen .wij -verscheidene. uitgaven, zonder deze der Q puscula meé te
rekenen. Het verscheen de. eerste maal in- 1620, .bij .Plantyn (592 bl. in 4°),,. alsook te Parijs, hetzelfde jaar.. Een
nieuwe. ►uitgaaf zag het licht te Parijs, in 1875.. Van ver.talingen van heel het .werk hebben wij slechts. de . Fran. sche . uitgaaf van. 189 1, te Parijs. . Uittreksels nochtans
werden in vertaling uitgegeven, o. m. een verkorte .'uitgaaf, in 1865, te Doornij k. , .. :.. .
.: De_ recollectiones precatoriae, .die op elke beschouwing
der volmaaktheden volgden, -werden, na Lessi,-us' dood,
vereenigd en verscheidene malen heruitgegeven, -.onder
verschillende titels : zoo b.' v: in 1626, te Ingolstadt,, in
.Beieren, « Flainrr' a divini Amoris »..; in 16 8, .te .Mii i-
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ster in 1710, te Luzern ; in 1660, te Wirzburg a/Mein
.« Itinerarium hominis abeuntis. ad Deum »- ; - in • 1643,.
te' Leuven, in 1655. te Antwerpen (Recollectiónes precato^rkze), 'in 1664 te Brussel ; ten laatste in 1892, te Freiburg, door P. van Sull (14). : • • . .
Welbekend is verder Lessius' gulden boekje
over de vijftig namen Gods, «- Quinquaginta nomina
Dei ».' 't Was zijn laatste geschrift . ; hij voltooide
het op zijn sterfbed. Het ° bevat korte- overdenkingen over vijftig goddelijke eigenschappen.. -Het
werd eerst uitgegeven in 1640, na 's schrijvers dood, te
Brussel, bij Godfried Schoovaerts, door Thomas - Courtois, " als aanhangsel aan Lessius' leven. Een groot aantal
uitgaven heeft het boekje, beknopt van vorm doch rijk
aan inhoud, de . eeuwen' door gekend. Heden nog wordt
het- gesmaakt en gezocht. De uitgevers hebben het soms.
aangevuld met uitleg en verklaringen getrokken uit andere werken van Lessius, namelijk uit « de per f ectionibus » en uit « de Sun mo Bono » ; soms hebben ze de
orde zelf gewijzigd en de beschouwingen gerangschikt
naar de drie baanvakken op den weg naar de volmaakt-^
heid .: den reinigings-, den verlichtings- en den veree^ni-áingsweg ; anderen nog hebben er als aanhangsel eent
litanie bijgevoegd, de litanie van de Vijftig Namen Gods,.
door hen opgesteld, naar de wijze der kerkelijke lita--

-

-

nien, ,uit de vijftig benamingen door Lessius beschouwd..
De overzettingen van het boekje in verscheidene talen :
Fransch, Hongaarsch, Vlaamsch zijn een bewijs van der
buitengewonen bijval van dit ,Werkje. Vooral latij nsche
uitgaven zijn aan te stippen : te Brussel, te Leuven, te
Dellingen, te Keulen, te Constanz, te Praag, te Venetië,
te Olmutz, te St. Michiels Gestel (Nederland), te Freiburg. Smakelijk zijn soms de titels der vertalingen ; zoo
in 't Fransch : « Eschele mystique », 1643, of nog : « Le
chemin du ciel tracé sur quelques considérations des
noms divins », 1648. Onder de Vlaamsche uitgaven ver-

-

.(14) Een nieuwe uitgaaf der « Recollectiones . precatoriae »,,
bezorgd door P. van Sull, is pas verschenen, bij Beyaert; teBrugge (1923), in « Museum Lessianum ».
Bij die uitgaven kunnen wij verder voegen : één Franssche,.
te Parijs, in 1644, en te. Dowaai in 1663 ; verder ééne te Doornijk, in 1865, en de laatste te Parijs in. 1882 door P. Bouix, S..

J. (Les noms divins. Elévations de l'lme.)
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melden wij deze van Leuven, 1648, bewerkt door den
Kartuizer Pallens : « Dë drij Weghen der Volmaektheyt
voor den Beghinnenden, Voortgaenden ende Volmaeckten ». Al deze werken dateeren uit de laatste jaren van
Lessius' leven, toen hij, door geweldig lijden . zich meer
en meer van de aarde onthechtte en opging in beschouwing van en vereeniging met de Godheid. Hij was innig
vertrouwd met de werken van Dionysius den Areopagiet
en met die van onzen Ruysbroeck. Wat Lessius' mystieke
geschriften kenmerkt, is de theologische eenvoud der
taal ; daardoor onderscheidt hij zich van veel andere. dergelij ke schrijvers, die, meer dan Lessius, beeldspraak gebruiken. Opvallend is ook, dat Lessius rechtstreeks tot
de Godheid zelf opstijgt. .
Verlaten , we thans de kalme, rustige atmosfeer * der
beschouwing, om het rumoerige strijdperk te betreden
want die hooge beschouwer was ook, terzelfdertijd, een
harde strijder : een apologeet, een polemist. Doch, zelfs
als polemist, bewaart , hij steeds dien geest van- kristel.ij ke liefde, die hem wel de dwaling doet bestrijden, doch
gewoonlijk, zóoveel mogelijk, de personen doet eerbiedigen.. Op apologetisch gebied, is Lessius een schrijver van
groote beteekenis.Zijn werkzaamheid was verstrekkend,
in verband met de heele godsdienstige geschiedenis van
zijn tijd. 't Was immers de tijd dat het protestantisme in
ons land was binnengedrongen; ook in andere landén had
het den standaard tegen Rome geheven; 't zou waarlijk te
verwonderen zijn, moest Lessius, de trouwe zoon der
Roomsche Kerk, naar de pen niet hebben gegrepen om
het voorvaderlijk geloof te verdedigen. Hij schreef in de
latijnsche taal, destijds algemeen gekend,- waarschijnlijk
om zijn geschriften . in ruimeren kring te laten . lezen ;
doch Ook in de volkstalen liet hij zijn latijnsche geschriften overzetten, om aldus ook het eigenlijke .volk te bereiken.
Een der princiepen destijds door het protestantisme
verspreid luidde : dat het ter zaligheid onverschillig is
welk geloof men aankleeft. De gedurige herhaling van
dit beginsel had voor gevolg dat veel eenvoudige lieden
van het katholicisme naar het protestantisme overliepen,
en, in het protestantisme, van de ééne. sekte. naar de andere, om ten - slotte dikwijls in 't volslagen ongeloof aan
te landen. Dit beginsel ging Lessius te keer in zijn eerste
apologetisch geschrift : «. Welk geloof en welken gods.

.

-
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dienst wij moeten aankleven » (Quae fides et, quae religiosit capessenda, consultatio auctore L. L., 1609, in 8°, 145
bl. bij • PIantij n). In. het eerste deel haalt hij al de bewijsredenen
aan waarom, de katholieke Kerk de waresKerk is;
redenen
de veertien hoofdstukken van het tweede deel hebben ten
doel aan te toonen hoe het protestantisme de- ware Kerk
niet is. Buitengewoon was de bijval. Nog vóór zijn dood
zag de schrijver zijn werk tot zesmaal herdrukt : te Antwerpen, te Praag, te Keulen, te Turijn, te Krakau en te
Fulda. In 't geheel kunnen wij vaststellen : veertien latij nsche uitgaven (benevens de Opuscula), acht Duitsche,
vier Vlaamsche, vijf Fransche, zeven Poolsche, één Engelsche, één Arabische, een Italiaansche (15).
Verscheidene protestanten heeft het tot de Roonische Kerk teruggebracht ; onder hen den vermaarden
veldheer Jan van Nassau, die het boekje uit het Italiaansch in het Dluitsch overzette, en er immer -een .eigenhandig afschrift van bij zich had.
Reeds in 1610 had Pater Thomas Sailly. een Vlaamsche vertaling bezorgd, die te Antwerpen gedrukt werd :
« Beraedt wat gheloo f ende religie men behoort t' aanveerden ». Het kon niet anders of het « Beraedt » moest,
in Duitschland en Holland, groote ontroering verwekken
in het protestantsche kamp. De synode van Dordrecht
noemde het « Beraedt » een « Zielenverraet » en droeg
aan Michiel Hogius, « woorden-dienaer » te Sèvenbergen, de taak op aan Lessius te antwoorden. Dit antwoord verscheen onder den niet hoffelijken titel : « de
Mont-stoppinghe » van Lessius. De kalme Lessius gewaardigde zich niet de Mont-stoppinghe te weerleggen,
doch een ander Jezuiet, Jan Van Gouda, geboortig van
Utrecht, deed zulks in zijne plaats, en liet, in 1612 bij
Plantijn, een boek verschijnen met den volgenden .titel,en
voor de opgewondenheid der gemoederen te dien tijde
kenschetsend : « Leughenen ende Beuselen bij Dosijnen
MichaëIis Hogii teghen het Bfraedt..: P. Leonardi Lessii.,
aenghetelt ende w'ederleyt door Joannem de. Gouda,
priester derselver Societeyt ». De reden van zijn schrijven lezen wij in zijn voorwoord : « De eere ende danck-

-

,

(15) Hier volgen de namen eeniger plaatsen waar het
Quae , fides enz. » uitgegeven werd : Antwerpen; Mechelen,
Keulen, Fulda, Munster,_ Dillingen, Heidelberg, Freiburg, Bruntrut. Praag, Cracovie, Postzoun, Turijn, Nymegen, Dowaai,
Lyon enz....
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baerheyt wel.cke ick schuldigh ben aen den .. E.. Heer P.
Leonardus Lessius, Professeur ende mijnen Meester inde
Uodheyt .: de welcke, soo . ick sagh dat. hij hem verontweerdighde (= zich niet gewaardigde). teghen soo o-nverstandighen groven botten .leugenaer als . M. Michiel
van Sevenberghen is, de penne in de handt - te nemen,
hebbe 't selve voor sijne E. willen doen, betrouwende
dat 't selve synèe E. aenghenaem zijn sal, als van eenen
discipel voor sijnen Meester ghedaen ». - .
Op Hogius' antwoord volgde een tweede schrift van
Gouda .: « Talee ende redenen Joannis de Gouda, Ultrajectini, priesters der Soc.. Jes. 'voor het beraedt Leonardi
Lessii... teghen de misluckte Mont-stoppinghe . M. Michaelis Hogii, woorden-dienaers in Sevenbergen. T' Antwerpen, in de Plantijnsche Druckerye, 1613 ». En daar
Hogius het nog niet opgaf, gaf de strijdlustige Gouda
nog een derde .schrift uit : « Sommighe catholijcke redenen Joannis de Gouda, priesters der Societeyt Jesu s teghens de gereformeerde valscheyden Michaelis Hogii,
Woorden-dienaers in Sevenbergen. In syne aenwijsinghe
van 't misgepraet, o f t raes-kallinge der Tale, ende reden
des Praters Joannis de 'Gouda, jesuwyts te .Brussel, gédruckt t'Amsterdam, bij Peeter Pieterss. indén Kerck
bijbel anno 1615. Voor het , Beraedt Leonardi Lessii...
in het stuck der Religie. Tot Bruessel, bij Huybrecht
Antoon, 1615 ». . . . .
Ook uit Duitschland kwam tegenstand. - De lutheraan Balthásar Meisner (1587-1626).schreef tegen Lessius een « tegenconsultatie . », en de calvinist Hendrik
Brandius- een « onderzoek van Lessius' consultatie -».
Beiden werden weerlegd door Pater Herman Hugo, oudleerling van Lessius, beroemd , om zijn treurdichten ; die
weerlegging besloeg drie boekdeelen. Michiel Veresmarti, een bekeerde calvinist uit Hongarië,, nam -ook de pen
op tegen Balthasar Meisner, die op zijne beurt antwoordde. Lessius liet ze •begaan, en schreef intusschen
nieuwe werken.
De geweldige aanvallen tegen de Kerk hadden voor
gevolg dat velen aan 't twijfelen waren geraakt -over het
bestaan van God en over de onsterfelijkheid der ziel.
Lessius. zag het gevaar en achtte het zijn plicht die twee
dwalingen te keer te gaan. Daarom schreef hij. zijn
«De . Pro vid entia Numinis et Animi Immortal itate . ».
Die - twee verhandelingen liet hij verschijnen
,

-

-

-

-

.
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bij - Plantijn, in 1613, en een tweede maal , bijd ênzelfden, in 1617. (16). Het werk droeg hij
op aan zijn . vriend Hendrik Frans van der Burch, pas
bisschop benoemd' van Gent. De beroemde missionnaris,
Pater Adam Schall von Bel!, uit Keulen,-- vertaalde in 't
Sineesch de eerste verhandeling ; daar hij • in 1622 in
Sina aankwam, (en . aldaar in 1669 overleed), moet die
vertaling na 1622 gesteld worden. De tweede verhandeling werd insgelijks in 't Sineesch overgezet, door Pater
Martinus Martini, van Trente, die te Hang-Tcheoiu stierf
in 1661. In 1651 kwam ook van de pers een vertaling
in 't Engelsch, door Sir Walter Daleigh' Oost. Over dit
werk van Lessius merken wij enkel het volgende aan
in beide verhandelingen voert Lessius een overgroot getal argumenten aan, vijftien voor het bestaan Gods, en
twee en twintig voor de onsterfelijkheid der ziel. Hier
blijkt de schranderheid van zijn geest en zijn spitsvondigheid. Die argumenten zijn, "* zooals van zelf spreekt,
niet alle van gelijke waarde : veel zijn enkel « ex convenientia ». In hun geheel genomen moesten zij nochtans een diepen indruk maken, en menige bladzijde zou
heden nog met nut worden gelezen. -Het tweede onderwerp wordt soberder dan het eerste behandeld ; in het
eerste treffen wij aan al de kenmerken van Lessius' stijl
zijn diepe natuurkennis, zijn rijke, warme taal, zijn overvloedigen woordenschat. Zelfs de natuurkundigen zouden hier verbaasd staan 'over Lessius' wetenschap (voor
dien tijd) der natuur, en de taalkundigen zouden verwonderd staan over zijn beschrijvingen, in 't Latijn, van
bloemen en planten met ' al . hun verscheidenheden en
schakeeringen.
Voor 't pauzelijk gezag waren de XVIe en XVIIe
eeuwen tijden van groote beroering. In 1603 ' had Jacobus I den troon van Engeland beklommen. Zijn wreede
wetten tegenover de katholieken voerden enkelen onder
dezen tót het zoogenaamde buskruitverraad (5 Nov.
1605). Het verraad van enkelen moest door allen Worden
uitgeboet. Een eed van getrouwheid werd door den koning opgelegd aan elk katholiek, getrouwheid aan den
koning zelfs tegen den Paus : de" koning ging hier zijn
macht te buiten, en het Weigeren van den eed was voor
-

-

-

zijn(16) Ook te Venetië moet een latijnsche uitgaaf verschenen
zij ; in 1617 (?).
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den katholiek gewetensplicht (17). Blackwell, de aartspriester . dér Engelsche katholieken, legde den , eed af.
Paulus V verbood het afleggen van den eed en zette de
katholieken tot tegenstand aan. De verbitterde koning.
gaf twee geschriften uit, waarvan het .tweede, opgedragen aan Rudolf II en aan alle manarken ' der kristenheid, een aanval was tegen het Pausdom : _ de Paus was
de antichrist, Rome het ontuchtig Babylon ; de Paus
zocht het gezag der vorsten te ondermijnen, allen moesten samenspannen om het pauselijk juk af te schudden.
Het boek was gedrukt te Londen, bij Norton, en had
voor titel : « A pol ogia pro juramento fidelitatis ».
Dadelijk werd het koninklijk boek in de volkstalen
vertaald, en herdrukt in Holland en Frankrijk. Het bracht
groote opschudding teweeg. Paulus. V verzocht den generaal der Jezuieten twee zijner paters met de taak te
gelasten van 's konings boek te weerleggen .Lessius werd
aangewezen (18) ; hij werkte met zulken .ijver dat- hij,
in 1611, met twee boekdeelen klaar was. Het eerste
droeg als titel : « De Antichristo et ' ejus praecursoribus
disputatio apologetica gemina », en verscheen _bij Planfijn. Het werd door Lessius opgedragen aan al de kris.

(17) « In der That wurde Ableugnung einer theoretischen
Satzes verlangt, der den Rómisch-Katholischen eine Glaubensund Gewissenssache war » ; aldus H. THIERSCH + (HAUCK),
in Realencyclopiidie für protestantische Theol. und Kirche 3

,

2, b1. 554.

(18) Den 29 Aug. 1609. schrijft de generaal P. Claudius
Aquaviva naar Pater provinciaal Florentinus : « Quod per Illm
Nuncium significatum est Re Ve. ex parte SS. D. Nr' ut duo de
postris designentur qui libro Regis Angliae respondeant, id
etiam nobis sua Sanctitas dixerat, et quamquam non desit qui
item scribat contra illum, tamen omnino designandi erunt duo
a R. V. ut fiat ad plurimos (...?) quod praescriptum est : speramusque cum divina gratia succesum ex omni anima... » De twee
theologen, die werden aangewezen, waren Cornelius a Lapide
en Lessius.
.
Den 6 Febr. 1610, brief van Aquaviva . aan den provinciaal
om Lessius' werk eerst naar Rome op te sturen, vooraleer het
te laten drukken : « Scripta P. Lessii contra Regis Angliae librum melius est ut mittantur Romam, quia SS. D. N° niagis satisfiet cum alioquin edita ab .alio nescio quo non adeo sicut ad
mentem S. Stis et proinde minus probentur ».
Op denzelfden datum, brief van- Aquaviva aan Lessius met
hetzelfde verzoek : « Scripserat, ad me Ra Va de Providentia....
et de opere inchoato. contra Regem Angliae, de quo mittendo
scripseram P' Provinciali iampridem et nunc iterum scribo, cum
id futurum sit magis ad mentem et satisfactionem SS. D. Nrl ».
.

-
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tene vorsten. Opmerkenswaardig is het hoe de schrijver
gedurig aan d'en Engelschen koning poogt te . verontschuldigen : deze, naar hij van bevoegde zijde vernomen had, was de schrijver, de « architecta »
niet van het Werk dat Lessius weerleggen zou
's konings naam was door Calvinistische ministers
misbruikt geworden. In: de • eerste zijner twee disputatio"ne.s, weerlegt Lessius de valsche beschuldiging
dat - de Paus. van Rome de Antichrist is : - in zestien bewijzen somt hij, uit de H. Schrift, al de voorzeggingen op
over den Antichrist, legt ze uit naar de verklaringen der
heilige Vaders en besluit hoe geen enkele op den Paus
kon toegepast worden ; in de tweede gaat hij zelf ten
aanval over : hij stelt de vraag wie de voorloápers 'van
den Antichrist mogen zijn en ziet ze in de belhamels der
ketterij . Pater Leonardus de Fraeye bezorgde van dit
werk een Vlaamsche vertaling : « Disputatie van den
Antechrist ende sijn Voorlooperen, waermede wederleyt
wordt de Vermaenende Voor-redene valschelijck, zoo te
ghelooven .is, toegedicht den Coningh van Groot-Brittanien ; geschreven in 't Latyn door Leonardus Lessius,
.der Societeyt Jesu, Pro f esseur. ende Leeraar der H. Godtheyt, verduytscht door Benen anderen Priester derselver
Societeyt. T'Antwerpen, inde Plantij nsche Druckerije,
bij de Weduwe ende Sonen van Jan Móerentorf, 1613 »
(19).
In April 1611 verscheen het tweede boek van Lessius (416 bl. - in 4°) : « De f ensio Potestatis Summi ponti f icis adversus librum regie Magnae Britanniae », de
macht des Pauzen verdedigd tegen het boek van den
koning van Groot Britannie. Hier moet men zich« verplaatsen in de kristene samenleving. der middeleeuwen. :
de Paus bezat niet enkel het geestelijk gezag, 'doch had
ook de macht om, de vorsten te vermanen, te bestraffen
en desnoods de onderdanen van hun eed van getrouwheid te ontslaan ; natuurlijk stond het hem niet vrij die
macht naar louter willekeur te gebruiken, doch enkel
wanneer het honger belang der zielen zulks vereischte.
Daartegen was de koning van Engeland door zijn boek
opgekomen, en ook door van zijn katholieke onderdanen
den eed van . getrouwheid te eischén. William Barcláy,
.

-

,

(19) In 1617 kwam te Venetië nog een latijrische uitgaaf uit
van het « De Antichristo . ».
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Schotsch jurist uit Aberdéen, die te Pont-à-Mousson en
te Angers doceerde,' had ook die macht aangerand. John
Barclay liet in 1609 te Londen het boek van_ zijn overle-den vader verschijnen over de macht des Pauzen , tegen-.
over de • wereldsche vorsten. Die aanvallen werden door
Lessius weerlegd. Paulus V wá.s uitermate over diens
werk tevreden, en toen hij, in 1615, Lessius voor zijn
voeten zag neergeknield, wilde hij hem op praktische
wijze zijn dank betuigen, doch Lessk►us wees alle belooning van de hand.De strijd rondom Lessius' schrijven kon
natuurlijk niet lang uitblijven.Zijn «de Antichristo» werd
in Engeland bestreden door Georges Downname (20).
Het tweede boek werd aangerand do-or den afvalligen benedictij n Thomas Preston, die Rogerus Widdrington• onderteekende en zich voor katholiek deed doorgaan. (21).
Doch ook van een kant, van waar zij het minst te voorzien waren, rezen moeilijkheden op.. In den strijd om het
Pauselijk gezag was, insgelijks, en nog vroeger dan Lessius, kardinaal Bellarminus betrokken. Hij had het opgenomen tegen . Blackwell, tegen Barclay en koning jacob zelf. In twee schriften had de kardinaal zijn stelling
verdedigd. Het kon niet anders of zulks moest het Cal`
licanisme leelijk in den weg -staan : Bellarminus' boeken
over den Paus en diens macht in tijdelijke zaken werden
in ' .Frankrijk veroordeeld en verboden. ' De Paus beschouwde zulks -. als een smaad hem persoonlijk aangedaan ; hij dreigde met afbreking der diplomatieke betrekkingen met Frankrijk en met terugroeping van zijn
.

-

(20) Papa Anti-Christus, sive diatriba II Partibus, quarum
prior 6 libris vindicat Jacobi Regis sententiam . de Anti-Christo ;
Posterior ré f utat Leonardi Lessii 16 demonstrationibus, Londini
1620 ; ook in 1621.
(21) Rogeri Windringtoni, Catholici Angli, responsio apologetica ad libellum cuiusdam doctoris Theol. qui eius pro
iure Principum .Apologiam, tam.quam_ fidei catholicae repugnan'tem falso criminatur, in cuius praefatione quaedam dicuntur de
novo f idei. " articulo, sive dogmate, . inverito a Leonardo Lessio
S. J. Theologo, in sua disputatione pro potéstato Summi Pontif icis, Parisis, 1613, in 8°.
.
.
Ditzelfde jaar gaf Lessius uit : .a Discussio decreti Magni
-Concilii Lateranensis et quarumdam rationum aunexarum " de
potestate Ecclesiae in temporalibus et incommoda diversae sen.tentiae authore Guill. Singletono (deknaam van Lessius), Albi.ni ». In 1 618 kwam uit Windrington's : Discussi' discussionis,
Augustae, in 4°. Dit laatste is waarschijnlijk een antwoord .op de
Discussio van Lessius." .
-

-

.
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gezant. -De koning van Frankrijk bood den Paus verontschuldigingen aan en hiermede was de zaak effen. Doch
de vijandschap van het Parlement bleef voortduren. Zoo
kwtam het dat de Fransche Jezuieten met reden vreesden dat, zoo Lessius' boek in Frankrijk binnendrong, de
strijd opnieuw zou ontvlammen en voor henzelf noodlottige gevolgen zou hebben. Van daar de harde maatregel
door den Generaal der Jezuieten tegen Lessius' boek ge^
nomen :. verbod van het in .vreemde handen te laten komen en bevel al de verkochte of weggeschonken exemplaren terug te nemen en zorgvuldig weg te sluiten, opdat noch vriend noch vijand het nog , zou . drukken. Velen
beklaagden dien strengen maatregel, en drongen -herhaaldelijk, doch vruchteloos, aan op, zijn intrekking. De overheid was bang voor de 'mogelijke onheilen waaraan het
Gezelschap door het- verspreiden van het boek zou kunnen bloot staan, en ze verkoos die onheilen te voorkomen
door het boek in te houden. In 1641 kreeg de Provinciaal
Florentius de Mo-ntmorency van .den Generaal het antwoord : « Liever zag ik het (boek) in de kachel verbranden dan op den brandstapel ». Malderus, bisschop van
Antwerpen, beschouwde het inhouden van Lessius' werk
als een onherstelbaar verlies. voor de kristenheid. Paulus
V liet het op San Angelo onder de kostbare stukken der
Kerk nederleggen om het ten eeuwigen dage te bewaren.
In de koninklijke boekerij van Brussel berust er een
handschrift van, vermeld in den . kataloog der handschriften onder nr 1754; voortkomend uit de verzameling
van kardinaal Thomas Philippus van den Elzas, aartsbisschop van .Mechelen.
Een andere maal nog werd Lessius' geleerdheid en
werkzaamheid ingeroepen . om de Kerk en haar Paus,
Paulus V, te verdedigen, ditmaal tegen Marcantonió - de
Dominis. Deze Dalmaat, geboren in 1560, bisschop van
Segriia in Kroatie in 159-6, en twee jaar daarna aartsbisschop . van Spalato en: primaat van Dalmatie en Kroatie, kwam in 1616 in Engeland aan, waar hij kort daarop in St Paulus kerk tolt de • Anglikaansche Kerk - overging. Daar gaf hij verscheidene boekdeelen uit tegen de
katholieke kerk en het Pausdom (22). Lessius kreeg op-

.

-

.

-

(22) . Het werk der tien boeken van de Dominis over De Repuó.lica christiana contra, primatum Papae verscheen in de volgende orde : het eerste deel bevattend de vier_ eerste hoeken, te
.

LEONARD LESSIUS (1554-1623).

'1089

dracht tegen Marcantonio' te schrijven. Den • 9 December
1617 ontving hij van Pater Mutius • Vitelleschi uit Rome
bevel alle andere bezigheid - te staken , en zich onmiddellijk aan het werk te zetten. Lessius gehoorzaamde, doch
.zijn gezondheid was reeds zoo geknakt dat hij onmogelijk het werk kon sten uitvoer brengen. Daarom • kreeg
hij den 15. November 161 8 van.:den generaal een brief,
die hem van. de . opgedragen taak - ontsloeg. Een Engelsche Jezuiet, Pater • jolannes' Floyd (geb. in 1572, gest. te
St. Omer, in 1649), uit Engeland verbannen en • alsdan
professor in de godgeleerdheid bij. zijn Engelsche or+deb^roeders , te Leuven, zette het werk, door Lessius begonnen, voort: I-ti 1617 had hij reeds onder den . deknaam : Fid elis Annosus • .V erimentanus, een « Synopsis
4postasiae M. A. de Dom... olim archiep. Spalat., punt
,apostatae » laten •verschijnen te Antwerpen, waarin de
afval van de Dominis werd verhaald. Later gaf « hij onder dénzelfdeu deknaam nog drie 'andere schriften uit :
« Detectio hy poocrisis M. A. de D. », en « Censura in
libros M. A. de D. » waar - Marcantonio's -- dwalingen
worden weerlegd. Deze twee verschenen te Antwerpen,
in 1620. Het derde had voor titel : • « Monarchlae Ecclesiasticae, ex scriptis M. Antonu de Dominis Ex-Archie_piscopi Spalatensis, Demon.stratió, duobus libris coinprehensd », en verscheen te Keulen in 1622. Niet zonder re-den mogen wij gissen, dat" Floyd,' voor de drie laatstgenoemde werken, het materiaal . door Lessius . bij eeng'ebracht benuttigd heeft. • • . . .
Zoo loopt oinze taak ten einde. Uit de korte " schets,
die- wij hier mochten toonen, ' blijkt klaar :dat Lessius als
:schrijver voorzeker ' merkwaardig is, : en beter • dient be-lkend te zijn -.: zulks niet enkel oiri het groot aantal zijner
geschriften • en dezer verscheidenhëid (Sonirnervogel
wijdt aan Lessius' werken en uitgaven ' niet min dan vier
en twintig kolommen, en nog is zijn lijst niet volledig)
doch ook om de geschiedkundige gebeurtenissen van
het einde der XVIe en 't begin der »XVIIe eeuw, gebeurtenissen zoowel in de Nederlanden als in de heele Kerk,
waarmede Lessius' werkzaamheid zoo nauw verbonden
is. Op het gebied van ascetisme en mystiek, van - dogma-

-
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Londen in 1617 ; het tweede deel met boek V en VI, insgelijks
te Londen, in 1620 ; het derde, met boek VII en IX, te Hannover,
in 1622. Boek VIII en X -zijn nooit verschenen.
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tiek, van : zedeleer en geloofs- en Kerkverdediging is Lessius een hoogstaande figuur. Driehonderd jaren lang
lebben verscheidene zijner werken een diepen. en wijdstrekkenden invloed gehad .: thans nog. is zijn « de Justitia et Jure » een meesterwerk dat met nut wordt geraadpleegd, en zijn .: « de Per f ectionibus divint*s », zijn
« de Summo Bonó », zijn « de L Nominibus Dei », zijn
« Reccollectiones precatoriae » worden heden nog met
. smaak en voordeel gelezen. Wat ons • betreft,, aan deze
werken van Lessius zouden • wij -den palm toekennen.
We hebben, naar het doel dat We ons hadden voorgei
steld, vooral gewezen op het uiterlijke 'van Lessius.' literairen arbeid. Wie het innerlijke nader '-verlangt te
kennen, neme Lessius' geschriften zelf ter -hand : hij , zal
er .in dien. kalmen toon, dien rijken zuiveren stijl, die die. pe leer en gedachten, die klare uiteenzettingen, die war=
me geestdrift, die serene en godvruchtige gebeden een
.echt genot smaken. Het uiterlijke hebben wij . meest aangetoond, doch het is voldoende -am voor onzen geest een
heerlijke figuur te . doen rijzen :. de figuur van een groot
en scherpzinnig geleerde, die een gezaghebbend woord
kon spreken in moeilijke wetenschappelijke vraagstukken, de figuur van een groot en edel man, een karakter-.
mensch, vroom en nederig, goed en vriendelijk en zachtaardig, altijd vol zel_fbeheersching in de gestadige kwel-

-

-

.

ling van zijn lijden, een stoeren werker, die met stalen

wilskracht er naar streefde nooit zij n tijd te versnipperen,
maar ieder oogenblik van zijn leven ten dienste te stellen van zijn ideaal : Ood, .de Kerk, en zijn, evennaaste.
Zoo verbeelden wij . ons Lessius. wanneer . we zijn
pennevruchten lezen, en zoo vertoont hij zich voor ons
oog in het portret dat» we van hem . bezitten, : en -dat in
1613, door Ferdinand van Apshoven, te Antwerpen, - getrouwd met Eleonora Wij ns, Lessiiu-s' . nicht, werd geschilderd. ... .
_J. BITTREMIEIJX - K. VAN SULL-.
;

.
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Spelledje • iii één bedrijf door
E. AMTER •
Personen
NOLD WITVINK.
. , .. :.
HORTENSE, zijn echtgènoote.
W EDUWE BRAND, hare . moeder.
ONKEL JUUL, haar oom. ,
TANTE. ESTHER; • . zi jne • vrouw. •
Werklieden.
..
Plaats

:

.

•

•

,

.

Een burgerménschjes-zitplaatsje.
Linkerwand : kast met glazen deuren, waarachter wissewasjes
en prulletjes te pronken ; schouw met garnituur ; • geslóten
kacheldeuren ; chaise-longue..
.
Achterwand : portière gevend op verandah en daarachter hof.
In den hof liggen 'baksteen-, kalk- en zandhoopen. D-e werklieden zijn bezig, rechts, een ' muur aan 't . optrekken, t.ame.. lijk luidruchtig--koutend ondereen.
Rechterwand : Bureau-ministre ; boekenrek ; piano met _ benoodigdheden. Tusschen boekenrek en' piano deur op gang.•
In 't midden : Eikenhouten -tafel- niet stoelen errond.
Om :alle meubeltjes hangt: een luchtje Van.: kersverschheid.
•

Eerste Tooneel . ..

•
HORTENSE, in• namiddagtoilet van darretje . dat zelf heur
huishoudentje dóèt, zit voor den piano, =en lusteloos speelt eenige
-

noten van een. wals.; staat , bots recht ; gaat kijken aan 'de portière, en dan, weer even lusteloos, op den- luistoel 'liggen.« , .
Aan 't werk staat de WEDUWE BRAND nijdig. te turen
op de metsers.
.

Tweede Tóoneel

-

WEDUWE (inkomend 'langs verandah)
Kinderelief, wat 'n vuiligheid,
wat 'n vuiligheid
HORTENSE :
Voeten afkuische, ma. :.
WEDUWE: . .
Moet-de` zoo schrèéuwe
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HORTENSE :

-

.•

Ja, ja. 't Is nu weeral e-wa • proper. . Ne rrm.ensch • schuurt
.
daar z'n heel lijf op uiteen...
l
WEDUWE : '
•
Doet-de gij toch nie.
HORTENSE :
•
Nee, de werkvrouw.
•
S

•

WEDUWE :

.

Wel, dan ?
HORTENSE :
.
;'t net bleef
Maar 't is alle minute de werkvrouw..
.
moest . 'k ze zooveel keers niet den kome:
.

WEDUWE :

Oei, wat 'ne vrek ! -- Ge. zoudt gij ook wille dat .'r in
gekome werd en dat 't" toch . proper. bleef,
-

HORTENSE

:

.

•

_Nee, nee. Maar as 'r iemand binnekomt, moet 'm express
.
z'n voete nie vuil loope.
WEDUWE

:

.

•

Express ? 'Doe 'k da ? As, .. as diene muur.:, . .
..
HORTENSE: . . .
Hopla, weeral ! Zwijg in godsename- van: diene muur.
WEDUWE :.
God ! God ! Hoe bits ! En . dat- an . uw eige moeder.
S-

HORTENSE.:

•

-

.

•

Diene - muur, • diene muur ! : Hèm - 'k al geen kruise genoeg mee diere muur ? En d'r- altijd van babbele.
D'r is niks anders niemeer as "diene muur. 'k Krijg
'r 't koppeke van, -van diene muur.: Ziet weer 'ns
in de gang, wat 'n huis dat die werklie houwe ! . .
WEDUWE • (piept even' daór 'de deur den "gang ' in)
God, da's 'n schánd.
-

--

-

HORTENSE : • • . • .. .

En da's pas geschuurd van deze voordenoen. Daar . betaal ik 'n werkvrouwe veur, veur dat te schure. Da
blijft proper van twelleve tot den' noen.
WEDUWE: .•
Ja, as die manslie 'ns beginne deur te loope...
HORTENSE :

Kunt-de gij da zoo gelate zegge .? Ik nie. 'k Ben kwaad.
Kwaad, kwaad. Ik hèm koppijn. Ge. moest. me .voele-

_
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'k Hèm pijn in m'n. tanden en in m'nen buik, as
'k ze bezig zie. Ze loope deur. uw pas geschuurd
huis, mee zavél -an hun blokke, en ze speeke...
Foei. Hoe da zoo'n mannen '. altijd - an hun sjiek
kunne knabbele... Foei, foei, foei. —:En ze spe.eke
groote kletsen op uwe geschilderde muur:.. Da's
ne geschilderde muur • ! . Dà's versch geschilderd !
En- ze maken e láwijd lijk alle duvels. E lawijd,
e lawijd. " 0, vara zie 'k af sinds die twee dage,
ira zie 'k af.
::. .
-

.

WEDUWE :

M'n arrem schaap.
HORTENSE

't Is nie uit te houwe. (Poos.)
WEDUWE:

•

Of -is. .'t nie wreed da 'k ik, uw
't Is -- 't is wreed.
moeder, da moet afzien ? en hier neves wone ?
Hierneves, hierneves. En da meneer uwe man
meneer uwe man tussche de twee hoven ne muur
doet zette... 't Is . wreed !. k. .Mag: hier -:zooveel
-niem.eer- kome... 'k. Mag.....Van :m'n eige kind ben
'k nierveer meester. Ootogot,' wa kan ne mensch
toch ongelukkig zijn op de - wereld.
.

HORTENSE :

Begin niet te blèrre, ma, 'k hèm genoeg. rond m'n oore_
-

WEDUWE :

Ha 'k da gewete .! . —. ha 'k. da gewete ! Hij h:a.'.-.0 nog
in langen tijd -veur vrouw -ne. gehad_. Hij ., ha' mee
u nie..-. (Huisschel gaat . over.) -Wie . '.s -da..? Ontvangt-de bezoek ? : _
-

HORTENSE :

... •:. .

Kan 'k toch- tot op straat n_ie zien. "
WEDUWE" :

Eni'gJ
zelf
g mijJ ... zóó
. ^geg wordt zoo orivriendéliJ `k tee
..
.
onvriendelijk.
.
HORTENSE :

.

Kom, kom, kom. As ge dat allegaar... 'k Ga opedo-en.
WEDUWE :

't Zal toch... Hij 's toch na z'neri bero, niewaar? Anders..
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HORTENSE :-

Nee, nee. Blijf maar. Hij- belt nie. Hij komt binne mee
.
z'ne sleutel. Buitedien, hij komt eerst binnen 'n
kalief uur. (Huisschel.) Wel, hou. .me _toch nie op.
.
. (Af.)
.
.
Derde Tooneel
.

-

WEDUWE BRAND gaat op chaisè-longue zitten.

tiotogot ! Kinderelief... Nog geene stoel gaf ze me, nog
geene stoel. Haja haja ! .
! t

Vierde Tooneel

:

HORTENSE op, gevolgd van TANTE ESTHER, en
.

HORTENSE :

Ziet 'ns ! ziet 'ns ! De heel familie
WEDUWE:

.

Wel, wel 1

• .
.
•
JUUL : •
Nee, nee; den hond is -'r nie bij. Dag,. weduwe Brand,
gebore . Lina Leentjes,. =zuster van ondergeteekende.
-

-

WEDUWE :

•

Wel, wel. Dag Esther. Op wandel ?
.
ESTHER :
Wel, ja. Zoo« e beetje.
JUUL:
-.
Op zoek geweest na e paltootje voor -Duc. Ge weet
zoo 'n honde=paltootje... Nievers nie te kóope,
mensche. Nievers nie. En nu nu kwame we op
bezoek bij de familie. Of Hortense Brand, madam
Witvink,. d>r geen zou kunne make veur Ducje'? 't Is
zoo e lief beestje.
-

.

-

-

.

WEDUWE.:

Hahaha ! E paltootje veur nen hond !
•
ESTHER :
Is da zoo raar, Lina ? .
JUUL:
.
Ge zijt toch nog an de naad nie véur...
Wel, Stanske?
HORTENSE
Veur wat ?
. .
.
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JUUL:

,

.

Wel... as ge nog maar 'n 'maand of vijf, zes getrouwd
zijt, hèt-de nog alle veuruitzichte.. . uw genegenheid nie an e Ducje te- moete cadeau doen.
WEDUWE :
Ge... Ik weet 'r zelf nog niks .van? En da moest ze toch
wel 't eerst an 'r moeder zegge, dunkt me.
.
ESTHER :
..
Maar zoo ne krojeuze lijk hij ! ..
.
JUUL:
Ta, tata 1
Hewel, Stanske ? ,wa zegt-de gij - -? As dat
in de weg nie staat, zult-de wel veu-r- ons arm Ducje
•
zorgen, hee-?
...
;

:

HORTENSE

Toe maar, nonkel, toe maar. Ziet-de ni é da we tot
over onze kop. in 't werk zitte ?
JUUL:
Tot over uwe -kop in 't werk, kind ? . Watte ? .Ne
.muur 1 Ne muur tussche- moeder. heuren hof en den
uwe ? jamaar. !
Let 'ns, -Esther. ! .. _
.
ESTHER:
Ne muur ! Maar e... Maar e...
.
-

WEDUWE:

ja zeker, ja zeker ! Ne muur. Ne muur. ! Let maar, let
. maar.
.
IUUL •
•
Damaar, Lina !
=
ESTHER:

Maar e...

-

.
WEDUWE :

Ja, ja. Zeker, zeker. Ne muur. Waarachtig ne muur. 't Is.
godsgezondigd. Niewaar ? Niewaar ?
•
JUUL:
.
Jasses, mensche !
ESTHER

:

.-.

Maar e... ?
WEDUWE :

Zeg gij 't hun, Hortense, zeg gij 't hun," kind. 'van mij
zouë ze 't nie geloove. Van u. zulle ze 't wel. Let
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't arm kind daar. 'ns. ligge. Zwert. van de koppijn.
Dat duurt al twee volle, dage. Al twee volle dage
duurt da ! ..
JUUL:
.
Ik begrijp nie...
.
ESTFIER :
•
.
Nee, ik begrijp nie.... •
WEDUWE :
Zeg gij 't hun 'ns, Hortense-kind. Van u zulle ze 't beter
anneme. 't Is nie Qm geloove. Maar heure man, hee
- heure man, meneèr Witvink, .m'ne schoonzoon,
m'nen .eige schoonzoon,.. doet .. diene muur daar
zette... diene muur .tussche zijn huis en .'t mijne...
tussche 't huis van de dochter en da van heur moeder ! Of 't nie wreed is 7
JUUL:
En?
ESTHER :
jamaar, sta - gij zoo altijd de . mensche nie uit te vrage.
As ge iet an 't vertelle - zijt, • • moet-de op uw.
gemak kunne • spreke. En, Lina ? .
WEDUWE;
Let z'n vrouw . daar ligge,. miserabel van de koppijn.
Meneer vindt da 'k te veel hier over de vloer hang,•
en dat da komt -omdat 't in den hof vrij is, da 'k
. te gemakkelijk deur kan... • Dat 'r eigenlijk maar
éénen hof is veur de twee huize. 'k Ha' in e
kontrakt moete doen • zette... e kontrakt, dat 'm
moest teekene veur dat 'm ze kreeg... dat 'r- nooit
geene muur...
ESTHER :
•
Damaar, afijn. "Dat helpt toch nie, diene muur. Ge gaat
.
langs de deur....
-WEDUWE :
•
Natuurlijk, natuurlijk'... Da 'k hier te veél" kom? Maar
zeg 't 'ns,, kom ik hier te - veel, Hortense ? Ben 'k uw
moeder nie ? Spreek 'ns, gij. Nee, niewaar? En da
'k hier m'n wette geef ! Maar allo ! Geef 'k hier
m'n wetten, Hortense ? Zeg gij 't hun, of. da 'k
ik hier wette kom geve! Ja, ,ja, da ze niks zeet, da
zee t genoeg.
JUUL:
Hahaha 1
-

-

.
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WEDUWE.:

Lacht-de gij ? Ik vind 't nie belachelijk. In 't geheel nie.
ESTHER :
:Da's ne zot. Ge Moet daarmee 'nie laché 1 Da's nie belachelijk, zeker Mie:" • •
.
JUUL:
,Jonge getrouwde zoudt-de op hun eigen handje moete
late boere, weduwe Brand, gehore...'
WEDUWE :

`k Vraag uw jokke nie. Hou "maar op. 'k Vraag 't nie.
JUUL:
.
_Maar goeien raad geef- 'k ik gratis.. •
:••
-

-

ESTHER :

'Loeien raad !
:En ?

-

.

WEDUWE :.
..

JUUL:
.
'Gij zijt ook getrouwd geweest. Ik ' ben ook getrouwd.
Niewaar, Esther ? Zoudt-de gijzelf kunne lijjen
hèmme dat 'r iemand in. uw : hu.ishouwe gekome
was, en zou gezeid "hèmme : zus en zoo ?
-

WEDUWE:

.M'n eige móedér ?- . '

.
JUUL:

Uw eige moeder.

.

WEDUWE :
•.
Maar doe 'k da ? Doe 'k da ? Weet-de gij da ? Ze zit
daar • zie,-' 't - arm schaap. Ze kan spreke.:.- As' - ze
spreekt zult de 't hoore. • • . .
JUUL:
...
't Is goed weer géweest vandaag, hee 7

WEDUWE

:

.

=Ge moet 'r nie over end over kl'appé.' +'t ' Is erg " genoeg.
ESTHER :
aniné ' kunt-de niks zegge. .
.
`lege die ni
.
WEDUWE:
.:Zoo is 't, .zoo is 't. Klap 'r 'ns..an. Witvink over. 'k Hèm
'm bij a en bij z beweze, da 'k hier. over de vloer•
nie háng, da 'k" hier géen wette geef, "niks as góeien
raad, • as 't past...
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JUUL .monkellacht.

:•
WEDUWE :. -• •
Hij doet dat 'm me nie hoort spreke... Diene, diene...
Ha 'k diene maar m'n dochter nie gegeve. Nie gegeve. . . Cotogot, ne mensch kan toch blind zijn...
kan toch blind zijn... Ha' zij hem maar nié gewild r
ESTHER :
Da was nu zoo nen ' brave jong! .. •
JUUL:
Hahaha ! En nu den heele litanie. Hahaha!
ESTHER :

••

As ge. 't nie hooré kunt, dan... Ge kunt in den hof 'ns
-gaan zien.
JUUL:
Goed, goed.
WEDUWE:
Ja, ja. Kibbelt gijlie d'r nu maar nie veer. (Nijdig) En
voeten. afkuischen as ge . weerom komt. . .
JUUL:
Goed, goed, madam Witvink... Hola ! Hola. !
Alles
goed ,. alles goed. (Af. Draait terug in de deuropening.) Maar de schoonmoeders, hee ? De•
schoonmoeders ! ... Da zijn . somtemets mure die
tussche man en vrouw staan. (Af.)
-

Vijfde Tooncel
ESTHER:
Diene moet altijd iet zegge dat op- nie " veel trekt.
WEDUWE (na - 'n poosje) : '
•
't Is wreed op de wereld, is 't wreed.
•
HORTENSE':
•.
Ma, nie veel lamenteeren, hee? 'k Hèm pijn in m'ne kop..
. WEDUWE :

En die, niewaar, Esthér, de die... Witvink maakt-'r op
tege mij. 't Kan anders nie * "zijn, da "ze zoo .onvriendelijk...
..
ESTHER:
Och nee, och nee. , Cie weet immers. an uzelf, as ge koppijn hèt dat 'r niks op de wereld u. gaat..
-

.
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WEDUWE :

Ja, afijn. (Poos.) .. We zulle d'r over zwijge. Juul. komt
.weerorri. Diene zou Witvink gelijk. geve. .
ESTHER
Al was 't veur ons te treitere.
WEDUWE :
Voete ! Voete ! We kuischen hier nie veurniet
S

zijn voeten af 'te kuischen) :
'k Ben doof, madam Witvink, 'k ben doof ! (Komt in.)
JUUL (doet geweldig om

Zesde Tooneel

S

JUUL:
Nee ? As 'k iet zeg, dan
dan . is 't beleefd da me
geantwoord wordt ! Gij,. as 'k -ik iet zeg... gij geeft
altijd zooveel antwoord da 'k ikzelf 'niks niemeer
kan zegge. (Poos.) Nee, nee, maar de muur is goed..
Ge kunt 'r zëker nierveer deur, weduwe Brand.
.
WEDUWE , (schokschoudert) : , • .. .
Hm.
JUUL:
Zoo is 't : lim..
•.- WEDUWE:
:Zulle zién.
.JUUL:
Nee. Langs veur hèt-de moeite, nie veel, toch moeite.
Langs achter moest-de maar inkome. Ge zult hier
dan ..zooveel .niemeer .te .vinde zijn.
- WEDUWE :..
iHm.
ESTHER:
, . b.

.

.

b

S

. S

zwijg gij.
a.UUL
En 'k geef Witvink groot gelijk. -.
WEDU\VE :
.Ja ? Gelijk ?
.. ...
.
ESTHER :'
nié. Hém 'k 't nie
Och, to-è, zwijg, Lina. Antwoord
gezeid ? Al *as 't maar vr. -Ons te treiteré.
,

S

Sy

.

'm

-
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•

.JUUL:
Veur van 't een vergif na 't piereland nie te gaan, .moetde somtemets 'n ander innemè. Witvink -bouwt • ne
muur, en breekt nen anderen af, nen ergere. Ge
weet wel, diène tusschen hem en . z'n vrouw.
..
WEDUWE:
••
Waffere muur ?
ESTHER :
.'
Ja, waffere muur. ?_
.
.
JUUL:
Gij, mensch-lief. Hortense, .gij zult da -nog wete : is 't .in
de kerk of is in= .'t stadhuis da ze u zegge, ' da man
en vrouw ééne persoon moet worde ?
HORTENSE :
Laat mij d'r liever tusschen . uit, nonkel.
JUUL:
.
Oei;' oei ! Goed 'da 'k u moet-- spare veur Duc . ze paltootje ! --- Afijn, we zulle neme da -ze "t .0 alle twee
zegge. - - Maar e.... as de schoonmoeder mee huishouwe speelt, - dan' trekt ze heug dochter altijd na
beur toe. Ja, ja, weduwe Brand, ja, ja. En hde's.
wilt-de gij dat één dat in twee getrokke wordt,,
toch één blijft ? Dan .hèt-de twee helfte, maar geen
heel. Laat de kinderen alleen huishouwe spele, zus
ter Lina, laat ze dat doen, mensch. ..
ESTHER :
Nen. avekaat stak 'r:_ in.:.. .
JUUL:
't Is lang gelej e da 'k nog' zc ovèel aneen gesproken hèm 1,1
M'n vrouw geeft gewoonlijk heuren asem ten beste k
veur de mijne spare ! -- Niewaar, Hortense ? ---Zie, zie, ze' zeet niks : da zeet genoeg.
WEDUWE :
Zeet da genoeg ? Da zeet niks. Hawel, Hortense ? Way
zegt-de?
.
HORTENSE :
'k Hèm pijn in m'ne kop, . en :'k. krijg er nog meer.
:
WEDUWE:
Hoort-de 't hoe vriendelijk 7 Hoe vriendelijk an heur
bloedeige moeder ? . Laat . ze 'r- nu nie opstoke deur
diene... deur. dien . Witvink ?- Waaran dá ze veur-

,
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eenigen tijd nog zoo vreemd was as... as... 'k Hèm
d'r geen kind niemeer an, Esther, 'k hèm d'r geen
kind niemeer an. Ik blijf hier nie.. Ik ben e-wég.
Gaat-de mee, Esther ? Presenteert zij . u • 'n • tas
kaffee ? -Kom. Kom... We gaan bij mij een drinke.
Da ze wel vaart mee Witvink, da ze wel vaart. Bij
mij heet 't -koppel gedaan.. Hèmm.e ze alle twee gedaan. 'k Hèm d'r genoeg van, hèm 'k d'r- genoeg
van... Kom. Kom, Juul. (Af, - Esther meetrekkend.)
-

-

.

Zevende Tooneel
•
HORTENSE (na een poosje) " :
Gaat-de nie mee, nonkel ? .
JUUL:
Nee, 'k wil liever 'ns spreké 'mee Witvink. Die vrouwlie !... Gaat diene nog lang e-weg blijvé ? Tot wat
uur heet 'm burg. ?
HORTENSE
Over tien minuten is 'm :zeker hier.
JUUL:
Ha.
HORTENSE (weer na 'n poos) :
Wat denkt-de gij d'r van, nonkel ? Serieus gesproke.?
JUUL :.
,.•
Serieus gesproke ? Hm... Wat denkt-de gij d'r van?
HORTENSE :
.

..
Hij heet wel... e-wa. gelijk. •
.
JUUL :
Ha ! Da peisde 'k ook. Wel -e-wa ? • Nee, nee, heelegansch. Niewaar ?
..
.HORTENSE:
Hm, maar zoo . ver. ha 'm .toch -nie moete gaan. . Mee
heur 'ns ze gedacht .te .zegge... Maar gelijk heet 'm.
JUUL: .
.
Da was klaar. Moeder daar altijd alleen in dat huis. En
gij d'r dan bots neves wone. Da's primo : ze hangt
hier altijd over de. vloer, en secundo : da ze wette
wil geve. Ze anziet u nog altijd as heur kindeke,
meiske, niet as. Witvink z'n vrouw, en dan:.. en
dan, ja, die hèmme we van 'huis uit, ik ook e-wa
eigenzinnigheid. - Ja,. Ja,. da Witvink. zeker gelijk
heet. Grijst-de ? Toe, toe, -ge moet-nie grijze
:

.
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HORTENSE :

Ge moest wete wat'n hel dat 't hier sinds. eenigen tijd
géworden is, nonkel. . . Veur e jong huishouwe...
Sinds, sinds .. .
JUUL:
Ja,. sinds 't wittebrood opgeëten is... Neè, nee, afijn...
Maar toch de eerste -; koortse voorbij. Ja, dan beginne de menschen: opniéf hun gezond• verstand te
krijge. En gaan de zake_ na lijk ze zijn.
-

HORTENSE : •

Sindsdien heet Nold beginne klage van... van...
JUUL.:
Van... • Ja, ja.. De twee dinge die 'm nie bevalie, -en die
wel zoo zijn.. . . .. .
HORTENSE

•

::

Ja.

Ik kon me moeder natuurlijk nie verstoote...
JUUI; :
Sss ! Sss ! wat dictionnairwoorde ! Geen • ongelijk
geve...
HORTENSE :
•
.
Geen ongelijk geve... Me moeder is toch me moeder.:.
Maar Nold is toch m'ne man.
JUUL:,
Zeker. En veural, maar pas uwe man...
. ..
._.
HORTENSE

:

•

Hoe ?
= .
JUUL:
Wel, ja, ja. Pas uwe man. .Pas ! Anders — anders zoudtde risee• hem zoo koompl'eet t'akkoord niemeer zijn:
Kiek - maar na •matant- "en na mij. Zonder erg ! zonder erg ! En al ha' 'm nog al 't gelijk mogelijk...
HORTENSE :
Neè. Wie da' gelijk heet, heet gelijk. NoId in .dees • geval.
JUUL.:. ,
.
Goed.
-HORTENSE : :
.
Hij wou verhuize. 'Ik wou nie. Hier is.•'t ons .huis. Op 'n
ander. is 't 'n anders; . .
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JUUL

Da was onzin.
HORTENSE.:
• ...
Hij wou toch. Ik nie.. Hij - heet -toegegeve. Op .kondisie
dat 'r ne muur kwam. . . - diene muur. Sedert hèmme
we al . gekibbeld...•.
JUUL

Hoho ! En. dat in e jong huishouwe !
HORTENSE :
Gekibbeld lijk kat en hond.
. . .
JUUL:
.
Niewaar ! niewaar ! Lijk - kat en hond. .

.

...

HORTENSE :

Nee, allo. Nold zweeg nogal rap...
.

JUUL:

't Verstandigste.

.

.
HORTENSE

:

S

Maar van gedacht veranderde -'m nie.
Hij hoort doodgere muziek: '-k Hèm niemeer Wille. .spéle.... zoolang
dat 'm nie toegeeft. En ge ziet, verre -van toe te
geve...
JUUL:

Hij bouwt. Hoho ! Hoho ! •
HORTENSE

:

. 55

Hij heet 'r dan veur gezorgd, dat 'r mee begost werd.
En zij op z'ne , nek, en. ik op. • z'ne . nek... Zij... ze.
stookte me, ze. ..
.
JUUL.
`
Ja, ja. Da ging hier nie. As ze daar zoo alleen zat... 't
Was om zoo te zeggen in eenzelfde 'huis dat heur
dochter woonde. En nu da: gemak - e-weg !. , .
HORTENSE :

..

.

Ha' « ze... " Ha' ze toen as 'k o-p reis 'was mee Nóld..
toen as ge heur vreugt veur bij u kome te wone...
maar angenome !
JUUL:
Beter geweest. Ja, ja. Veur Esther. Die an heur klappel
zou gehad "hèmme. Meer as an mij". En veer mij. Ik
ga gere wandele, Esther nie... Dan koste ze same.
thuisblijve. En dan ha' Esther iemand anders as .ons
5

-

-

-
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eeuwig Ducje veur mee bezig te zijn. -- Ja, ja... En
gij hadt 'r neoes uw deur van af« geweest. Ja,
ja, nie protesteere, van af. Waait huis an huis,
ouwers en getrouwde . kindere... Wel. . . wel...
HORTENSE* :

Zou da... '?

.

JUUL kijkt ondervragend.
HORTENSE :

.

•

As ge 'r somtemets nog moest invalle... Nu is 'r meer
..
...
kans misschien.
JUUL:
Haha ! haha ! hohoho ! hihihi! Nonkel Juul moet 't fort
redde !
.
HORTENSE:

As 't u nog mocht gaan !
JUUL:
't -Is e gedacht !
•
.
•HORTENSE :.

Ze is immers kwaad en gebeten op . Nold-.:. enne
JUUL:
En op u ook, hee ? 'k Hoor 't.
-

HORTENSE

Omda 'k Nold nie heelegansch tegespreek.
JUUL:.
In 't geheel . niks an hem af te doen 1
HORTENSE :

Damaar, ze is me moeder, én beur in 't ongelijk stelle...
JUUL
't Ha' zooveel te lichter .gegaan. - Nu, we gaan probeere.
(Poos.)

.. .

. WEDUWE (van uit den hof, even achter 't muurtje) :

Juul ! jttul'!
JUUL:

Zie, daar is ze. Ze komt nie binne, uit vijandschap mee
.0 en Nold.. Hahaha. ...: Zij maar blij, kind. 'k Ga 'na
m'n . beste doen om 't muurtje .klein . te. krijge.
WEDUWE (als. hooger) ; .
ju-UI ! juw-uul i
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JUUL:

JaM% la !

'k Kom astreen weerom. Mee goed nieuws.
-

HORTENSE :

•

Och ja, nonkel. Nold is anders toch non beste jong.
JUUL (guitig) :
Och ja, nonkel. M'ne lieve. Nold... Dada, madammeke
Witvink, gebore Brand. — Maar e... maar e... as.
't lukt, dan komt ze bij " ons wone, • maar Duc late
we nie schiete ! dan e paltootje veur Duc.
-

HORTENSE:

Beloofd. Beloofd.
Achtste Tooncel.
_ HORTENSE kijkt hem na. Gaat even tot in de' verandati«
Keert terug. Zet zich - op de chaise-longue. Dubt. Krijgt " plots:
beur piano in 't oog. Ze gaat spelen, aandachtig, met inspanning,
om 't extra te doen. De deur op den gang gaat. lijze open..
WITVINK komt stil in. Ze heeft het echter gehoord. .
Negende Tooneel.
HORTENSE
Ha!

WITVINK :
Dag, vrouwke. Speelt-de nu niemeer omda 'k ik hier
ben ? (Poosje. Ze pruilt. Hij kust heur.) Hee 7
Omda 'k ik hier ben ? Toe, speel nu 'ns veur mij ?
't Is al nen heelgin tijd geleje. En mee 'n half uurke
muziek speelt-de al da geruzie van. heel dienen
tijd uit m'n memorie. Na kaffee zal 'k wel wachte..
HORTENSE :
Zult-de dan... zult-de dan diene muur -- laten afbreke ?
WITVINK :
Nog ? Och toe.. . 't- Was onder da beding da 'k - wou
• hier blijve, en daar is niks an te verandere... Veur
alle muziek van de wereld nie.. Toe, Tanske. 'k
Hem . u immers al zooveel keere, - al zooveel keere
beweze, klaar beweze, dat 't zoo 't besten is. Toe,
toe, me vrouwke. . . .
-

-

-
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HORTÈNSE :

Ik... 'k Zal 'k ik dan maar 't verstandigste zijn, en toegeve.
.
WITVINK :
Haha ! Da's gesproke ! Da's gésproke ! Nu zijt-de• weer
me goed, klein. vrouwke. Och, . getrouwd zijn is
toch plezant, hee ? Gekus.) En speelt-de 'nu e-wa
muziek ? Dan make we astreen same kaffee. Ik
malen, en gij opschenke-. (Gekus.)
-

(

HORTENSE :

.

Wa moet 'k spele ?

.
WITVINK :.
.
't Is 't zelfde. Da waar da ge an bezig waart, is schoon.
HORTENSE herbegint te spelen.
WITVINK zit 'n oogenblik naast haar. Gaat dan af, den hof

in, zien naar 't vorderen van den muur. Keert wat nadien terug.
't Stuk loopt ten einde.
WITVINK

't Gaat goed veeruit. Morgen af. Me docht da nonkel
Juul en matant Esther bij moeder zijn ?
-

HORTENSE:

.

Ja. Ze waren astreen hier.
WITVINK :

.

Ha. Hadde ze nieuws?
HORTENSE: .

Nieuws ? Misschien.
WITVINK :

Misschien ?
HORTENSE :

.

Wachte. 'k Zeg niks.
WITVINK :

..

Hoe's ?
HORTENSE

..
Niks. Wachte. (Gekus.)
WITVINK
Mee nonkel- Juul kan 'k best over de baan.. Ne lustige
kerel. En matant Esther, die altijd knort...
HORTENSE:
En ma ?
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WITVINK :

Ja, ja. Ma ook. Natuurlijk: Ma is e goéd. mensch.. As ze
d'r da maar afliet... Afijn, we zulle d'r nu "over
zwijge, en 't vergete... .
HORTENSE :

Nee, nee, nee... Hahaha... •
WITVINK :
:
Wat ? -- Tja, daar zijn ze alle drij. Ma is lijk 'n donderwolk tussche twee _ zonriestrale... Matant lacht
ook deze. keer. Alleen de donderwolk...
HORTENSE
Nold toch.
Tiende Tooneel.
JUUL:
Dag, Nold Witvink, angetrouwde neef van ondergeteekende. De centjes verdiend vandaag- ? Handschudding.) (

WITVINK : .

.

Dag Juul Leentjes. De centjes verdiend vandaag. Dag,
matant Esther. Dag, erna. Wa ne goeie wind heet
ulie langs hier doen waaie ?
.

WEDUWE :
Ph ! goeie wind ! en anders is '.t te veel 1
WITVINK schokschoudert.
WEDUWE :

•

.

Ik hem altijd genoeg gezeid. .
.
JUUL:
Goeie wind ? Niks te wind-e ! We zijn op jacht achter e
paltootje veur Duc, en (met een knipoogje aan Hortense) 't wild is geschote. Ge zijt an 't bouwe gij,
jong? •
WITVINK (gegeneerd) :
Ja... e... zoo e beetje.
.
JUUL :
Pasgetrouwde mensche die al bouwe ! Da belooft !.
WEDUWE:
Ja zeker, da belooft ! Belooft da.
-
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. . ESTHER:
't Heet geluk bijgebracht, Lina.
WEDUWE:
Hm.
ESTHER :
.
Enne;.. meneer Juul Leentjes, m'nen echtgenoot..,
JUUL;
Ha ! Ge ziet da m'n eega van mij goei lesse krijgt in
't deftig anspreke van mensche ! 't Is ne goeie
leerling ! .
ESTHER :
As ge mij nu 'ns an 't woord liet kome, dan....
JUUL:
Dan koom 'k ik d'r vandaag niemeer a-n. Zoude we d'r
nie over stemmen, of...
ESTHER:
't Is dà, zie. We hadde, toen ge trouwde, an Lina gevraagd of da ze bij ons wou kome wone.- Toen wou
ze nie, veur bij de kindere te zijn...
JUUL:
Da's deftig en plechtig !
WEDUWE
Ja, ja, maar dè kinderen houwe d'r nie an.
-

-

• WITVINK :

•

-Och toe, ma, ge neemt 't veel te hoog op. .
WEDUWE:
Dat heet hij, te hoog op ! .ESTHER :
En nu wil ze wel bij ons kome. .
WEDUWE:
Omdat de kindere van beur af wille zijn.
HORTENSE :
Ma toch.
.
WITVINI( :
.•
Nu, in godsename dan.
•
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WEDUWE:

Zeg. nu maar niks. 'k Weet wel wat da waar is, en wat
uitvluchte. Maar. 'k ga ! 'k . Ga ! Ga 'k!
JUUL

Breek nu maar gerust uwe muur af, jong. Of liever,. bouw
ne soliede. Want hierneves kome d'r dan Vreemde.
WEDUWE:
Daar zulle ze meer an hemme.
WITVINK :
Och.
..
-

.,

JUUL:

Ssst ! ssst ! ssst ! 'k. Hem 'k ik den andere neergehaald...
en 't paltootjen is geschoten... en...
ESTHER :
Wa babbelt-de gij onzin vandaag !
JUUL:
Onzin ? As 't zoo 'ns slecht weer is, hee, veel sneeuw."..
in de Winter, da 'k nie kan uitgaan.... en da we
achter 't stoofke zitte... dan vertel 'k m'n twee
vrouwlie 'ns e vertellingske. En d'r zal _ e verke mee
ne lange snuit kome, enzoovoorts... We trekke d'r
nu 'n streep onder. We blijven hier kaffee drinken, Hortense : sjokola mee. kramiek. Hierneves is
te veel beklag geweest over ulie twee — en Lina,
m'n zuster, heet vergete te presenteere...
WEDUWE : .
D'r zat ook zoveel in m'ne kop.
WITVINK en HORTENSE : gekus.
-

-

JUUL:

Let die schapen 'ns, m'n twee vrouwlie. -- Hortense
't paltootje
.

!

.

S

Doek.
Leuven, 1-9-20.

.
.

.

•

OVER HERVORMINGEN.
IN HET MIDDELBAAR ONDERWIJS
Wat al inkt is er gevloeid om'- het berucht wetsvoorstel Destrée betreffende èen aannemingsexamen aan
de Hoogeschool te .bespreken, te bestrijden en te verbeteren ! En nog maar altijd komen nieuwe vlugschriften
van de pers ! (1)
Iedereen weet wellicht hoe in vroegere jaren de overgang van de Humaniora tot "de Hoogeschool geschiedde.
Van 1835 af tot in 1849 werd van een hoogstudent noch • .
ingangsexamen noch certificaat van bekwaamheid ge-"
vorderd. Eerst in 1849 eischte de wet, dat een student,
vooraleer hij de Universiteit bezocht, met vrucht een
proef aflegde over alle - leervakken der • rhetorica. Zes
jaar nadien, in 1855, Werd deze maatregel -als ondoelmatig afgeschaft. In 1861 voert een nieuwe wet de bekende
-

(1) GRAVIS, Quel est le savoir des étudiants d leur entree.
ormes immédiateà l'Université ? 1921. — Quelles sont les réformes
ment réalisabtés dans les humanités ? Luik, 1922. -- Le Conseil
de .la Fédération nationale de 1'Enseignement, moyen libre, Lé
Graduat, la loi de 1890-1891, le projet Destrée, MarcinelleCharleroi, 1922 ; — Pourquoi l'En. seignement moyen libre ne
répond pas 4 la Consultation organisée par M. Gravis, Marcinelle- Charleroi, 1922. .
La Libre Belgique, 15 Febr. 1922. — CARNOY, De Standaard,
17 Febr. 1922, L'Etoile Belge, • 18 Febr: 1922. •— A. VAN LANGENDONCK, La Libre Belgique, 22 Febr. 1922. —. La Libre
Belgique, 25, 28 Febr. 1922 — GRAVIS, L'Etoile Belge 28 Febr.
1922. J. DE SMET, La Libre Belgique, 2 Maart 1922. — GOFFART, L'Etoile Belge, 8 Maart 1922. — La Dernière Heure, 10
Maart 1922. — HALLEUX, 'La Libre Belgique 16 Maart 1922.
-- M. PAQUET, REOINALD. Vers l'Avenir, 6, 7; 14, 21 Maart
1922. SQUILBIN, La Nation Belge, 3 April 1922. — GRAVIS,
La Libre Belgique, 4, 21 en 25 April 1-922. -- La Nation Belge,
20 April 1922.=—A. JAMAR,La :Libre Belgique,29 April 1922,8,16,
— ORAVIS, La Libre Belgique, 23 Mei 1922. — . A. VAN LANUENDONCK, De Standaard 7 Juli 1922 ; 12 Aug. 1922 ; 13 en
14 Oct. 1922 ; La Libre Belgique, 4 Oct. 1922.
-
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pree f van 'het - graduaat in, waardoor een aspirant-hoogstudent verplicht was na zijn rhetorica een examen te ondergaán over enkele van buiten te- leeren vakken,en tevens
een getuigschrift van volledige studiën over te leggen.
Vijftien jaar daarna, in 1876, werd vermeld graduaat tot
iedereens voldoening bepaald afgeschaft. Alleen de Leuvensche en Brusselsche Universiteit bleven het getuigschrift van hun nieuwe studenten eischen, totdat in 18901891 - de staatsho'ogescholen van Gent en Luik door
de thans nog bestaande wet verzocht werden ook van
hun studenten, wien zij academische graden toekenden,
een gehomologeerd • certificaat a te vorderen. Dit getuigschrift, opgesteld door een bevoegde Staatsjury,- leverde
het bewijs dat de hoogstudent met vrucht volledige studiën had gedaan. -Het graduaat, "door enkele staatslieden nogmaals aangeprezen, werd voorgoed afgewezen.
En de studenten, die geen regelmatige leergangen hadden gevolgd, moesten, lijk heden nog, vóór dezelfde homologeerende jury een ernstige proef met vrucht onderstaan, eer deze hun het aan de Universiteit onmisbare
certificaat uitreikte.
I.
Zes en veertig jaren bleef dit stelsel in voege, -toen in
het jaar 1921 Minister Destrée, na het advies gevraagd te
hebben van de Faculteiten der vier Hoágescholen, en
van den Verbeteringsraad van het Hoo' ger Onderwijs, in
zijn bureelen artt. 5 tot 12 der Wet van 10 April 18903 Juli 1891 als volgt liet wijzigen : Elk aspirant-hoogstudent zal 1. een certificaat vertoonen meldende, al naar
den aard zijner universitaire studiën, dat hij een zes jarigen cursus van oude Humaniora met of zonder de eerste wetenschappelijke klasse, ofwel een vijfjarigen cursus van professioneele studiën heeft gevolgd (art. 6) ; -2, hij zal voor een jury, door de Universiteit aangesteld,
leen aannemingsexamen met vrucht moeten afleggen (art.
b).
Dit aannemingsexamen bestaat uit een algemeene
proef, en daarenboven uit een bijzondere proef, verschillend Volgens de Faculteit, welke de leerlingen verlangen
te- volgen (art. 7). De algemeene proef • behelst 1. een
Fransch of Vlaarnsch opstel naar verkiezen ; 2. een ondervraging - over dat opstel ; 3. een ondervraging over de
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Duitsche, de Engelsche,. en de Fransche of de Vlaamsche
taal.
Wie in de algemeen- proef slaagt, wordt tot de . bij••
..
.
zondere toegelaten, die
a). voor . de voorbereidende kandidatuur in de Wij sbegeerte en Letteren een Latijnsche en Grïeksche vertal ing,
en een Latijnsch thema, voor de voorbereidende kandidatuur in de wijsbegeerte en rechtsgeleerdheid een Lavoor de kandidatuur
tijnsche en Grieksche vertaling,
in de -natuurlijke wetenschappen en voor kandidaat-nota
rissen. een Latijnsche en zelfs een Grieksche vertaling, -voor de kandidatuur in de natuur- en wiskunde of voor de
kandidaat-ingenieurs een- ondervraging over de wiskunde
voorstelt ; ..
b).. een ondervraging oplegt over een leerstof (o. a. Latijn en Orieksch) door den kandidaat uit te - kiezen .;
c) een ondervraging vereischt over een leerstof door.
het lot aangeduid.
- De leerstof, waarover in de bijzondere proef moet
ondervraagd (art. 7), wordt uit het leerprogramma der
rhetorica, bij Koninklijk Besluit vastgesteld, gekozen.
Degenen, ' die niet houder zijn van een behoorlijk gehomologeerd getuigschrift,onderstaan insgelijks een dubbele proef, een algemeene, zooals boven vermeld (art. 7)
en een bijzondere over alle leervakken van het schoolprogramma, dat bij een Kon. Besluit nauwkeurig . bepaald is. (art. 8). .
Zooals men ziet raakt het wetsontwerp Destrée wel
iets aan de vrijheid van:-het onderwijs, maar niet rechtstreeks aan een hervorming van. het .leerplan der middelbare studiën, noch zelfs niet aan het certificaat, dat de
humanist op het einde . zijner studiën thans verkrijgt:
Destréê schrijft eenvoudig een ingangsexamen, beter een
aannemingsexamen voor, waardoor niet zoozeer de bepaalde kennis dan wel de geestesrijpheid, de algemeene bekwaamheid tot hoogere studiën kan vastgesteld
worden.
II.
•

—

..

.

.

-

-

-

-

Maar nu is dit ministerieel werk in - de handen gevallen van hoogleeraars en enkele prefecten, die deze gelegenheid te baat hebben genomen om, rekening houdende met de openbare opinie, het wetsvoorstel te . wijzigen
en bij te werken. Zij ook hebben bevonden dat het peil
-
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der hoogere studiën sedert jaren aanzienlijk is gedaald..
Daar in . hoogere sferen het , onderwijs nog al tamelijk
in den haak zit, schuiven _ ze de verantwoordelijkheid
van dit verval op den .rug der schoolhoofden van * het
middelbaar. onderwijs.. Om deze niet al te zeer- te verbitteren,_. heeft A. Gravis, hoogleeraar. aan de Universiteit
van Luik, oud-rector en lid der Kon. Academie voor Wetenschappen, uit naam zijner Collega's, de bestuurders
der Athenaea en Colleges geraadpleegd over hun
zienswijze in zake aannemingsexamen .e... uitgangsexamen.
:

-

A.
.Hij laat hun in zijn Referendum van Mei 19.22
de, keus tusschen vier nieuwe ontwerpen, zonder al
te veel toelichting opgesteld. Het doel is .blijkbaar enkel
tolt de Hoogeschool toe te laten degenen, die echte bewijzen van bekwaamheid : geven. . .
Eerste Ontwerp. , Wordt geëischt een aannemingsexamen vóór een jury van _ hoogleeraars.
.
Tweede Ontwerp. Wordt geëischt een aannemingsexa..
men vóór een jury bestaande uit hoogleeraars en leeraars
bij het officiééle en het vrije Middelbaar Onderwijs. .
. Derde Ontwerp. Een diploma.van hum.aniteiten wordt
verleend na een examen afgelegd vóór een jury bestaande
uit • hoogleeraars . en leeraars aan Athenaea en aan
vrije Colleges, en daarna wordt nog -een vereenvoudigd
aannemingsexamen tot de Universiteit geëischt.
Vierde Ontwerp. Ik plaats van een, uitgangsexamen en
een aannemingsexamen zou maar één examen vereischt
worden.
Wat nu de leerstof, waarover het aannemingsexamen
handelt, en de daarbij gevolgde methode betreft, wijzigt
Gravis na een korte bespreking als volgt het boven uiteengezette voorstel Destrée
a. Algemeene proef (art. 7) .: in plaats van een Fransch
of Vlaamsch opstel naar verkiezing van den kandidaat en
een ondervraging over dat opstel eischt Gravis, nagenoeg
als de jury van het Universitaire Fonds, het opstellen van
een verslag over den korten inhoud van ' een voordracht
of lezing, waarin de leerlingen tevens hun persoonlijke
overwegingen, hun aanmerkingen en opwerpingen neerschrijven.
,

-
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b. Bijzondere proef : de proef in . Grieksche en La.tijnsche taal wordt vervangen door een mondelinge proef
over het Duitsch en het Engelsch (2). De ondervraging
over een -verkozen leervak wordt te recht af geschaft. =.
Bovëndiën zoo een dubbel examen voorgesteld wordt:
een .uitgangsexamen, en een aannemingsexamen,. zou het
"eerste ' afgenomen worden op het einde der rhetorica . om
te oordeelen over de geestesrijpheid van den leerling; het
tweede aan de Univèrsiteit om de speciale begaafdheden, bep. wetenschappelijke voor iedere Faculteit te kunnen waardeeren, ofwel zou één enkel examen zóó ingericht worden, dat én geestesrijpheid en bijzondere - bekwaamheid kunnen geschat worden. • .
..

,

:

B.
Gravis en zijne vrienden hebben nu verder het Middelbaar Onderwijs heelemaal onder hun hooge bescherming genomen. ; zij hebben. een handje uitgestoken om
het hoogstnoodige hervormingswerk . aldaar te bevorderen. Nadat de Bijzondere Commissie voor hervorming
der Humaniorastud iën van 1906 tot 1914 in hare besprekingen tot geen bepaald besluit gekomen was, heb-ben zij het gewaagd ook de groepeering, den luurrooster,
het leerplan der Humaniteiten eventjes aan te roeren.
Gravis laat, altijd na een sobere toelichting, aan de - geraadpleegde personen de keus .tusschen drie door hem
opgevatte ontwerpen :
Ten eerste. In de Humaniora bestaan voortaan vijf (in
plaats van vier) afdeelingen : de Latijnsche, de Grieksch
Latij nsche, de Latijnsch-wiskundige, de nieuwere Wiskundige,en de nieuwere Handelsafdeeling. De tijd aan
de studie van het Latijn en Grieksch besteed wordt ingekort om meer zorg te kunnen wij den aan de studie van.
het Fransch in letterkundig,en aan de Oermaansche talen
in practisch opzicht. Het onderwijs in de natuurkunde, in
de natuurlijke wetenschappen, in het teekenen, en in het
handwerk wordt op ernstigen voet ingericht. De studie
van het Grieksch staat..zelfs vrij,uitgezonderd voor dege
nen die de leergangen der klassieke philologie verlangen
te volgen. • • .
-

-

-

(2). La Libre Belgique, 29 April 1922 ; La Nation Beige, .13
April 1922.
.
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Het' ttiveede ontwerp : is - he"tzélfde als het eerste met
deze belangrijke wijziging, dat in- de. 7e, de 6e en . zelfs -de
5e maar- één algerrie'et e afdeeling: zou bestaan,. met eenzelfde léerprogramma (zonder Gri. o f Lat.); ^afdeeling: die
van de 5e of zelfs van de 4e . af in vijf verschillende a-fdeelingen zou geplitst worden.
Het derde ontwerp veronderstelt insgelijks één : € kéle
afdeeling in de 7e, de .6e en -de 5e,. welke daarna: slechts
in drie afdeelingen zou overgaan : een Latij nsche, . een
i rieksch-Latij nsche, en een Latij nsch-wiskundige.
De heer Gravis heeft ..in een paar vlugschriften de
gronden aangegeven, waarop zijn voorstellen berusten
hij koestert - de hoop dat de geraadpleegde personen, ingelicht door zijn verklaringen in de dagbladen verschenen, een vrije keus zullen doen tusschen zijn ontwerpen.
Door de zorgen van het Universitaire Fonds te Brussel
waartoe moet dit Fonds al niét- dienen .? zouden de
ingekomen stembriefjes onpartijdig nagezien, - en - de uitslagen methodisch opgeteekend worden, zoodat duide
lijk zou blijken, in welke mate de bèlanghebbende en be=
voegde personen een of ander stelsel. hebben aangekleefd. Daarna zouden de Regeerring en de Wetgevende
Kamers,na kennis genomen te .hebben van. de verschillen-:
de - denkwijzen en den bijval, welke deze genieten, hepaalde wetsvoorstellen,' ter vervanging van Destrée's
ontwerpen, over beide vraagstukken (de hervorming der
Humaniora en het aannemingsexamen aan de Hoogeschool) kunnen. voorbereiden. . S
Dit zijn, zoo objectief mogelijk voorgesteld, de gegevens van het belangrijke -vraagstuk, dat eerlang in de
Kamer ter bespreking zal komen, en dat in de -laatste
tijden door vakmannen zo o druk besproken wordt.
,

;

-

.

--

--

-

-

•

-

.

-

-

-

,

*.

Het loont wel de moeite de tamelijk schaarsche be=
wij sgronden nader té onderzoeken, waarop al . die voorstellen. berusten ; want op -het eerste zicht is men genegen. zich de oogen..te wrijven, niet omdat die voorstellen
nieuw zijn, maar omdat ze . door Destrée, Gravis en , con-

(3) Waar we verder enkel de bladzijde aanhalen, geldt .het
immer uittreksels uit het reeds vermeld. werk 'van prof, Gravis
Quelles sont les réformes .immédiatement. réalisables '-dans les
Humanités, Luik, ' 1922.
-
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soorten in dien vorm zoo plots, zoo onwetenschappelijk,
.
zoo aanstellerig worden voorgedragen.• .
Trouwens het treft in de eerste plaats dat Destrée en
Gravis zoo gejaagd zijn -om hun hervormingen er door
te halen. Van 'den, kant van Destrée, die einde 1921 reeds
heenging, was die haast nog begrijpelijk; maar vanwege
Gravis ! « Het is van belang, schrijft de Luiksche hoog
leeraar, dat men zoo haast mogelijk de richting kieze,
welke de geraadpleegde personen eensgezind zullen kunnen aannemen ». (blz. 25). En elders : « Ik bid de eenen
eni de anderen (de verdedigers der oude klassieken en die
der wetenschappen) in aanmerking te nemen_ hoe dringend noodzakelijk het is aan de betwiste vraagstukken
een oplossing te geven » (blz. 21). Zoudt ge niet zeggen dat die mannen, overtuigd zijn, -dat zij verboden waar
binnensmokkelen, en dat zij in ' het gezegend jaar onzes
Heeren 1922, juist lijk in 1919, gebruik_ • willen maken
van een gunstige gelegenheid om ongezien hun verdachte stelsels in te voeren ? Voortvarendheid is meestal een
gebrek, en leidt vaak tot een ramp ! Wat al nieuwigheden werden plots na den wereldoorlog, te midden der algemeêne verwarring, door sommige kopstukken aangepraat en ingevoerd, zonder dat men den tijd kreeg aan
de noodlottige gevolgen te denken, welke die maatregelen feitelijk hebben meêgebracht ! Neen, de hervorniingen,. welke men in r het Middelbaar Onderwijs en het
Hooger Onderwijs hoopt in te voeren, werden van 1906
tot 1914 ernstig onderzocht door een Hervormingscvrnmissie, waarin alle partijen toch eenigszins vertègenwoordigd waren, en nog kwam men tot geen resultaat,
al was het duidelijk dat onze Oude Humaniora groot gevaar liepen.En waar die Commissie acht jaar lang gearbeid heeft, willen Gravis en zijn vrienden op eigen hand,
zonder bespreking,maar gauw hun plan doorzetten.Zulks
kan onmogelijk gaan : te veel personen zijn in de zaak
betrokken, te veel zienswijzen hebben zich op dat stuk
geopenbaard, te groote belangen staan hier op het spel,
om zoo maar opeens het stelsel. van enkele vakmannen
te kunnen invoeren. De beste hervormingen in zake onderwij s zijn wel die, welke geleidelijk, hier vroeger,daar
later, als van zelf "onder den drang der omstandigheden
ingebracht werden : de wetgevers van 1849 tot 1890 hebben dat meer dan eens tot hun "schande ondervonden.
-

-

,

-

-
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en dit is hoofdzaak . zijn de hervorTen tweede
mers, die toch allen academische - titels dragen, . lang
niet wetenschappelijk te werk gegaan. Waarop berusten
ten eerste de drie hervormingsontwerpen (4), welke Oravis ter gelegenheid van het Ontwerp Destrée voorstelt.?
Gravis had vernomen dat Min. Destrée met de Faculteiten der vier Hoogescholen . naar het middel zocht om het
Hooger Onderwijs te versterken door ongewenschte elementen eruit te weren. Professor Oravis-.wellicht ook geraadpleegd, en overigens overtuigd dat . de middelbare
studien geen . voldoende uitslagen opleverden, - en dat-de
maatregel door Destrée genomen,nl. het aannemingsexamen onvoldoende was, vond het noodzakelijk dat ook in
dé inrichting zelf van de Humaniora -diende ingegrepen.
Om nu aan het publiek te toonen dat hervormingen aldaar dringend naadig waren, heeft hij, als wetenschappelijk man, den toestand van het onderwijs zelf Wetenschappelijk gepolst, en laten polsen. Hij heeft dan ,in October 1921 door een proef (voordracht door hem zelf gehouden over La génération s pontanée, welke de aanhoorders onmiddellijk * daarna in een: Fransch_ opstel
moesten samenvatten) persoonlijk vastgesteld, dat
een groot . aantal studenten uit de rhetorica
niet in staat waren de redeneering van : den
voordrachtgever te- volgen, de gedachten in verstaanbare
volzinnen weder te geven, de gepaste uitdrukking te treffen, en een onberispelijke taal te schrijven. Besluit .: Zij
hebben geen voldoende voorbereiding tot de Universiteit
gekregen; een derde der studenten is onbekwaam,om met
vrucht h.o'ogere studiën aan te pakken. (5). Zijn collega's,
leden van de Jury in 1920 door het Universitaire Fonds
aangesteld, hebben hun kandidaten gevraagd ;. 1.. een
verhandeling op te stellen na het bijwonen van een voordracht over de verpleging der zinneloozen ; 2. een proef
af" te leggen over de practische kennis van een vreemde,
groote cultuurtaal, door den kandidaat aangeduid ; 3.
een ondervraging te onderstaan over drie vakken van het
programma van . de rhetorica door den examinandus ge.

-

(4) Om de bewijsvoering duidelijker voor te stellen bespreken
we hier eerst ' de drie hervormingsontwerpen, geheel en gansch
door Gravis opgevat, welke boven in ons - beknopt overzicht
laatst uiteengezet staan. (II, B)..
.

(5) Extrait de la Notice : Quel est le savoir..., blz: 7.
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kozen. Zij bekennen dat geen enkel werk 'èen oprècht
persoonlijke zienswijze te • kennen gaf, - waardoor • oorspronkelijke geest zich onderscheidt. Het - Mangelt den
studenten • aan oordeel om hoofdzaak van bij zaak té : onderscheiden.. -De leerlingen zijn -slaaf van geijkte vormen,
en begaan vooral in het Fransch- tal van spel- en stij lfouten. -Hun kennis _ der .vreemde talen is onvoldoende, en in
alle geval te letterkundig, te theoretisch (6). Gravis kent
nu nog eert half dozijn hoogleeraren uit België, die de
wantoestanden in de beide voorgaande examens vastgesteld ook opgemerkt hebben (blz. 4), en daarmede is
volgens hem het afdoende 'bewijs . geleverd, dat een achteruitgang in de middelbare studiën zelfs jaren vóór den
oorlog merkbaar` was ! (blz. 7).
Die redeneering van wege een hoogleeraar moet op
zijn allerminst verbazen. Dat er voor- 1914 algemeene
achteruitgang was is totaal valsch ; we zullen'het verder
betoogen. Dat er thans tijdelijk algemeene achteruitgang
is, kan waar zijn, maar niet om de bewijsgronden door
Gravis aangevoerd.
Heeft Gravis zijn Fransche proef opgelegd aan leerlingen van Athenaea en Colleges uit - het gansche land, of
enkel uit de Waalsche gewesten ? Waren degenen, die in
hun Fransch opstel verkeerde wendingen,onverstaanbare
zinnen,en taalfouten schreven,soms niet uit enkele,dezelf_
de gestichten' gekomen, en vooral waren het niet de allerlaatsten hunner klas, die tegen den raad der bestuurders zich op de wetenschappen wilden' toeleggen ? Hadden die studenten ooit oefeningen van dien buitengewonen aard (voordracht onmiddellijk gevolgd door een samenvattend opstel) gemaakt, en moest dan de eerste
proef, die « zoowel door den vorm als door den geest
merkelijk afwijkt van gewone examens »(7) niet tegenvallen ? Zoo althans de proef van '.Gravis bewezen heeft,
dat sommige leerlingen niet voldoende de voorgedragen
zaken hebben onthouden, heeft zij ook getoond dat zij te
weinig opmerkingsgave, doorzicht, onderscheidingsvermogen hadden? Kennen Gravis en zijn collega's, die misschien zelf veruit de eersten hunner klasse waren, wel het
-

-

,

-

.

-

(6) Eerste jaarli jksch verslag der Universitaire Stichting,
1920-1921, Brussel, 1921, blz. 30-31. -

(7) Eerste jaarli jksch Verslag der Univ. Stichting, blz -23.

-
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normale verstandelijk peil der studenten uit de rhetorica?
Hebben zij, . gewoon als ze zijn de geleerde theorieën .van
hun vak uiteen tezetten, hun verwachtingen niet te .hoog
gespannen, vooral omdat. de kandidaten twee of ..drie
maanden.verlof achter den rug hadden, en zich -aan- geen
ernstige proef verwachtten" ? •
Wat komt Senator DEJACE, hoogleeraar. in de Rechten te Luik, den Minister van Kunsten en Wetenschappen
dan voorpraten (8), dat « deze aan het Land een grooten
dienst zal bewijzen door alle aspiranten een ingangsexamen aan de Hoogeschool op te leggen, vermits de
proef, door zijn geleerden collega Gravis genomen, betreurenswaardige leemten in de verstandelijke vorming
der j.eugd heeft geopenbaard » ! Het examen volgens de
proefondervindelijke methode (hoever de wetenschap
toch gedreven wordt !) door één professor in de plantenkunde afgenomen, men herleze aandachtig zijn vlugschriftje heeft doodeenvoudig bewezen, dat vele jongelingen zijn zaakrijke rede , niet genoegzaam hebben
onthouden, en dat enkele niet in staat waren over dat
speciaal vraagstuk in gepaste bewoordingen zijn gedachten onmiddellijk uit te drukken. Laat een leeraar in
de muziek- of in de Godsdienstleer in dezelfde voorwaarden een voordracht houden over een historisch onderwerp
van zijn vak, ik wed dat de helft der leerlingen der rhetorica zelfs als ze van het ernstig karakter der proef
verwittigd zijn een gebrekkig opstel zullen afgeven
Wat die proef moest bewijzen, koran zij niet bewijzen,
nl. dat de leerlingen kunnen denken, redeneeren en. hun
gedachten duidelijk uitdrukken.
Slechts één zaak, dunkt ons, staat hier vast, nl. dat
beide vermelde proeven na den oorlog -genomen, niet gebrek aan vernuft, maar aan geheugen, aan taal- en letterkundige kennis bij sommigen hebben aan den dag gebracht. Maar .dan lag het ook voor de hand, dat Gravis,
als wetenschappelijk man, onmiddellijk meer oefening
van het geheugen, meer herhalingen, grondiger . studie
der spraakleer in de hoogere klassen, en meer letterkundige vorming door de . studie van de _ oude talen zou
eischen. Doch hieraan heeft de man blijkbaar niet gedacht, en, . inconsequent genoeg, legt hij de vermetele
-

-

-

(8) Beknopt Verslag van de besprekingen in. den Senaat, 7
april 1922.
. .
-
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hand op het geheele leerplan der Humaniora ; hij bespreekt • zelfs zaken, wèlke hij in • geenen deele kent.
Vraagt hij niet, dat • de leeraar in sommige .-vakken zich
met • enkele vraagstukken langer zou 'bezighouden, °en. 'de
oplossing van de overige - aan het persoonlijk onderzoek
der leerlingen zou overlaten (blz.^ 23) ? Juist alsof die
beginselen der methodologiel niet sedert • twintig; dertig jaren dagelijks werden toegepast - ! Of kent , die man
misschien het bestaan niet • van onze Academische • werken (9), waarin de beste leerlingen een- opgegeven vraag-stuuk, dat nauw.-verband houdt met een bestudeerd onderwerp, trachten op te lossen met de' elementen, die zij
bij de hand hebben ,of die hun bereidwillig worden ter
hand gesteld.- Wij, leeraars uit het Middelbaar OnderWijs en - onze studenten - weten hoe hun horizont wordt
verbreed, hun durf wordt aangewakkerd door het instu-.
deeren van zulk een kwestie, door het ineénsteken van
zulk plan, - door het bewerken, herwerken en nog. herwerken van - zulk opstel. En wat ze daar in de Academie
twee of drie maal 's j aars moeten doen, gebeurt op kleinere schaal, ik zeg niet wekelijks, maar haast dagelijks
in de hoogere klassen. . . . ..
Doch ik vergis me als ik zeg dat onze tegenstrevers
inconsequent handelen bij het hervormen der Humaniora.
Wanneer Gravis en cansoorten in haast al hun ontwerpen
van hervorming van het Middelbaar Onderwijs voorstellen voortaan vijf afdeelingen in te richten, den duur der
Latijnsche en Grieksche studiën te verkorten,
de studie van het Fransch grondiger te maken,
de practische kennis der Germaansche talen
te bevorderen, de natuurkunde en de natuurlijke
wetenschappen, het . teekenen en - het handwerk (deze
twee laatste vakken zijn allérnuttigst) op een ernstigen
voet in te -richten, zijn zij uiterst consequent met hun beginselen, welke zij, eilaas ! niet altijd duidelijk durven
op. te geven. Het is een openbaar geheim, dat de vrienden
van Gravis : P. Heger, J.. Goffart, Lameere, Senator Dej acc en anderen in den werkzamen, braven, gewilligen
plantenkundige der Luiksche Hoogeschool den geschikten man meenden gevonden te hebben, om hun gemeenschappelijke zienswijze kranig te verdedigen.Gravis dan,
-

-

;

-

-

-

-

`

(9) Hij raadplege de jaarlijks gedrukte uitslagen der wedstrijden op de prijsuitdeeling medegedeeld. •
..

.
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. alhoewel onbeslagen. ten . *j ze gekomen, .leeft ..inderdaad
den moed soms. ridderlijk zijn . gevoelen uit te- spreken.
Hij wil, we lezen-, het overigens. tusschen .de regels, -van af
-de zesde klas alleen die..vakken, .ten n.adeel.e van de ande
.re doen aanleeren, welke den geest heel wat beter schij-.
tien te vormen, en. rechtstreeks bij dragen. tot de. bevordering der echt, wetenschappelijke studiën, nl. de - .Germ.
talen als hulpmiddel, het..Fransch als algemeën versprei
dingsorgaan; en , dan de wetenschappen zelf. Vandaar in
zijn eerste ontwerp het . inrichten van een letterkundige
Lat. Afdeeling zonder C rieksch,• doch met een zeer gron=
dig onderwijs der -mathesis en der -teekenkunde. In zij n
.tweede ontwerp komt die persoonlijke voorliefde nog beter uit : daar wordt : de studie der oude talen. beperkt tot
-de vijf, ja tot de vier of de: drie laatste jaren der - Humahiora, terwijl in de twee of drie laagste klassen eenzelfde,
algemeen vaak. wetenschappelijk onderricht zou gegeven
worden. Gravis poogt dit te wettigen .do-or te wijzen op
het feit - dat de ' leerlingen soms langen tijd.. niet weten
welke sectie zij bepaald zullen volgen (blz. 15). Zijn- ontwerp, beweert hij, levert dit -voordeel dat het algemeen
peil der studiën(de wete.nschappelij ke,j a !).er honger door
gebracht wordt,en dat de bezigheden. aldus..betér overeenstemmen- met den aanleg van elken . persoon. Derhalve
vergt hij aldaar - een grondiger studie van de Fransche
taal en van de wetenschappen. vaar. de toekomstige mannen der wetenschap, en laat het Orieksch. erg de wiskunde
:geven aan degenen, die er later hun bijzondere studie van
maken zullen !. Wie ziet hier niet, dat- Gravis, vakman,
:specialist, de natuurlijke wetenschappen, de .wiskunde, het teekenen, het handwerk van de -humaniora af op
-den voorgrond sleurt, dat - hij de studie van- het Fransch
als voertaal, als - propagandataal, en het Engelsch, het
Duitsch en Vlaamsch áls hulptaal voorstaat .? . Gravis
.geeft dus blijkbaar de voorkeur -aan ontwerp - II, daarna
aan ontwerp I,terwijl ontwerp III er slechts bijgevoegd is
-om na te gaan wie in België nog de studie van het Latijn
.als de onmisbare grondvest van alle vorming aanziet.
"Door die onvolledige, eenzijdige, onwetenschappelijke
voorstelling van zijn drie Hervormingsontwerpen heeft
. -Gravis juist al degenen,die do moderne wetenschap overal willen zien heerscheer bij de stemming op zijn kant gekregen ; het ware belangwekkend hun aantal te kennen.
Het is hier de plaats, meeren we, even te onderzoeken
-

.

.

-

-
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-

-

-

-

OVER HERVORMINGEN

1122

langs welken wetenschappelij ken weg onze brave man van
het rechte pad is afgesukkeld ; Want hij beweert het ware doel der Humaniora altijd voor oogen te hebben. « "Hij
is het eens », zegt hij, met den eerw..heer A. jamar ,bestuurder van het St Bartholomeusgesticht te Luik, waar
deze verklaart, « dat de humaniora geen voorbereidende
school zijn tot de Hoogeschool. Zij hebben voor -doel den
student - dè gewenschte geestesrijpheid te brengen - ; zij
verschaffen hem de vlugge geesteskracht, de helderheid in het oordeelen ; zij trachten hem af te houden van
het utilitarisme door hem het onbaatzuchtig streven naar
wetenschap in te planten ; zij geven hem in het oplossen:
van de gewichtige vraagstukken, welke het menschdom
te allen tijde bezighouden, den ernst, dien een toekomend bestuurder in de maatschappij bezitten moet. Zij
brengen hem geen bijzondere, maar een algerrieene vorming » (10)..Bravo ! heer professor, ik begin waarlijk te
gelooven, dat Gij zelf ook eens de voordeelen van ons
klassiek-letterkundig onderwijs genoten. hebt ! Maar
jammer genoeg komt hem het doel eensklaps min duidelijk voor den geest te staan : « De humaniora, zegt hij
.blz. 6), moeten een jongeling vormen, die kan. denken, en
zijn gedachten uitdrukken ». Waarover, heer professor ?
Over helmknoppen ? over stuifmeel ? over meeldraden ?
Doch allerbedenkelijkst wordt zijn redeneering, waar
hij verklaart': « De humaniorastudiën moeten den mensch
vormen ;maar de mensch uit de 20e eeuw is dé mensch
niet meer uit de 15e eeuw. Het Latijn en -het Grieksch
zijn niet meer voldoende. Buiten de letterkundige verming wordt heden ook een wiskundige en een wetenschappelijke vorming vereischt ». (11).
Hier komt de aap uit de mouw, en het wil ons voorkomen, dat Gravis het op zijn schoonste heeft gezegd.
Naar onze meening is de mensch, die in de 20e eeuw op
de Humaniora moet ontwikkeld- Worden, naar ziel en
lichaam nog feitelijk dezelfde, als die uit de 15e eeuw
alleen het midden, waarin hij zich beweegt, is veranderd;
maar moet hij daarom mede veranderen ? Moet hij zelf
misschien het midden niet wijzigen, en moeten juist de
humaniorastudiën,welke den mensch harmonisch ontwik-

.

(10) La Libre Belgique, 23 Mei 1922.
(11) Op. rit.
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kelen, hem niet in staat stellen met. vasten, helderzienden
blik onmiddellijk" te vinden, wat hem. in dit steeds veranderend midden te doen staat.. «Nog altij.d,00k in dezen
snelgaanden tijd van -winstbejag en genot, moet d-e . studie der klassieke schrijvers voor doel hebben een heilzamen invloed op de opvoeding der jongelingen tilt _ te
oefenen, hun het pit van den geest der. oudheid mee. te
dcelén, hun geestesarbeid . aan een strenge tucht 4ç gewennen, hun gedachte.n.klaar én duidelijk te leeren uitdrukken » (1;2). « De studie der oude -letterkundige gewrochten, nog beter dan die der wetenschappen, geeft
den student gelegenheid tot vaststellen, tot ontleden, tot
redeneeren, tot samenvatten .; zij wekt hem op .om- de
waarheid, geheel de waarheid, en de eenige waarheid te
zoeken en te achterhalen; zij leert hem het gepaste woord
en de geëigende wending -gebruiken » (13). Leg een student een tekst voor van Cicero of ,Demosthenes, ofwel
leid een leerling op een graszode met bloemen en planten bewassen : in beide gevallen zal de student - kunnen
opmerken, vaststellen, vergelijken, gissen, door het bekende tot het onbekende geraken, vaste regels afleiden.
Een verschil is er zeker, en een groot ! dat litteraire producten beter dan natuurvoortbrengselen al de menschelijke vermogens in beslag nemen, en oefenen t. w. -het
verstand, den wil, de verbeelding, het gevoelen en .de zin—

-

.

:

;

.

tuigen. We zouden echter nog vrede hebben met de

voorstellen van Gravis, indien hij .door het opeischen van
een oppervlakkige, later stelselmatige studie der natuurlijke wetenschappen, het ernstig instudeeren der oude
klassieke talen niet onmogelijk maakte, en de echt blijvende vorming van den leerling geen nadeel toebracht.
Hoe meer hij de studie van de natuurlijke wetenschappen, van de moderne talen, van het.teekenen en het handwerk bevorderen wil, des te meer moet hij, in de huidige
omstandigheden, afbreuk doen aan de. eenige ware, algeineene vorming. Hij maakt den leerling rechtstreeks bekwaam tot de bepaalde studie. der wetenschappen, hij
maakt van de Humaniora zonder twijfel een voorber-eidende school tot de Universiteit, m. . a. w. hij specialiseert ! . - .
-

(12) J. JACOBS, Keurbladzijden uit St..-A:i ustinus, riz. X,
Mechelen, 1921_.
(13) Ibidem, blz. XI.
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Het komt ons zelfs voor, dat Gravis een totaal verkeerde opvatting heeft van de rol der studie der -oude
talen : volgens hem is de studie der Fransche taal het
middel om den leerling te leeren nadenken en oordeelen;
want, zegt hij, de Fransche taal bezit meer dan andere
levende talen het kenmerk der oude beschaving (blz. 7)..
Maar als de telg van de Lat. taal reeds die voordeelen
oplevert, hoe overvloediger zal de moederstam, de Lat..
taal zelf, dit profijt afwerpen ? Voor ons, die 'ons jaren
lang met de studie der oude en nieuwe talen bezighielden, staat het vast als een paal boven water, dat een
student in zijn Fransche taal- en stijloefeningen, in zijn
critische studiën en Fransche opstellen, -in het kiezen van.
het • juiste Fransche woord dan eerst volmaakt zal gelukken, wanneer hij jarenlang de regelmatigheid in den
woordenvórm en den zinsbouw, de consequente ontwikkelingsmethode, het gepaste woord bij de oude Latijn-sche schrijvers zal hebben bestudeerd. .
Zooals blijkt uit de voorgaande beschouwingen staat.
Gravis feitelijk- op een ander standpunt dan wij : geen
wonder - dat vele geraadpleegde leeraars vooral uit het
Vrije klassieke Onderwijs geen van de drie opgegeven
hervormingsontwerpen konden aanvaarden ,en op zijn
vragen eenvoudig hebben geweigerd te antwoorden.
De voorgestelde schemata gaven hun in de verste verte
-

,

geen voldoening. Had de Luiksche professor echt weten-

schappelijk werk geleverd, dan had hij er nog twee of
drie typen bijgebracht, b. v. 1. het - behoud van het bestaande stelsel, ofwel 2. een zevenjarigen cursus niet een
oberprima, waarin de tweede nationale taal en de beginselen der wetenschappen degelijker zouden aangeleerd
worden zonder de algemeens vorming te schaden (stel-.
sel vooruitgezet door het Verbond van het vrije- middel=baar onderwijs). Maar dan had hij ook, in de onderstelling dat al de geraadpleegde ' personen hadden . willen
antwoorden, liefhebbers gevonden voor elk ontwerp„
doch een meerderheid voor zijn geliefkoosd ontwerp
nooit ! Waarlijk ik « weet niet wat me hier het meest
treft, of de verregaande verwaandheid van . Gravis, die
ons laat kiezen, zonder dat we onze gading krijgen, of
het gemis aan _ opmerkingsgave, dat 'hein verhinderd
heeft de andere ontwerpen te ontdekken`! ! !.

-
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Laten we thans overgaan tot het ,onderzoek van het
eigenlijke Ontwerp Destrée (I) betreffende de sanctie der
humaniolrastudiën door middel van een- aannemingsexamen, en van de vier voorstellen (II A), waarin Gravis zijn
wijzigingen heeft samengevat.Hier noagmaals. valt het onwetenschappelijke van hun methoden onmiddellijk in het
oog!
Oudminister Destrée heeft in 1920 de- hoogescholen
bezocht en hun klachten gehoord .; hij heeft te recht het
advies gevraagd der Faculteiten over de inrichting van
een aannemingsexanien -(blz.23) : drie- Universiteiten (niét
vier zooals Gravis blz. 23 schrijft) verlangden eenparig
dat examen te zien invoeren,terwijl de Faculteit van Heelkunde, en die van Wijsbegeerte en Letteren van. Leuven
het statu quo wenschte te behouden. We hebben ons echter afgevraagd waarom Destrée juist dezen- maatregel
heeft opgeduikeld. Elk ander wetenschappelijk man zou
ook het oordeel ingewonnen hebben van de opzieners en
de leeraars aan de Colleges en Athenaea om te vernemen,
van waar het zoogezegd . tekort . der hoogstudenten
voortkomt, en waar bij gevolg de oplossing dient gezocht.
Men moet bekennen dat een aannemingsexamen toch
geen volmaakte, " aangepaste oplossing is, wel. ëen soort
slagboom, .een bedreiging, een dwangmiddel ! 'Min. Destrée moest daarenboven weten, dat sedert 1849 allerlei
stelsels (het Universitaire examen, het, graduaat, of wat
er mede gelijk staat) beurtelings werden ingevoerd, en
telkens weer verlaten, dat het bestaande stelsel (aflevering van een certificaat) van 1876 tot 1922 in. -voege gebleven is, zonder dat ergens een ernstig verval in het
Onderwijs werd aangetroffen, dat - er in zake onderwijs
van tijd tot tij d,louter. uit lust naar nieuwigheid, wijzigingen worden gevraagd-, Welke eenmaal ingevoerd het aangeklaagde euvel toch niet verhelpen : in dergelijke omstandigheden moet een wijze &rganisator zich de leuze
herinneren : Verzint eer gij begint 1
Het moet gezegd, prof. Gravis is er ditmaal op bedacht geweest het advies van de schoolbestuurders en
zelfs.van het publiek te vragen. « Iedereen weet, zegt hij
blz. 22, .in welke voorwaarden het certificaat door de bestuurders wordt afgeleverd ten gevólge van de concurrentie, welke onder de gestichten van het middelbaar ánderwijs bestaat ». Rechtuit gesproken, heer Gravis, daar
weten wij, bestuurders van de Seminariën en Colleges
-
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van het .groote Aartsbisdom .Mechelen volstrekt niets
van. ! Gravis heeft gewis een klein gesticht op het oog
want in AL - de bisschoppelijke onderwijsgestichten .van
het - Land beslissen, naar men ons verzekert, feitelijk de
leeraars der rhetorica, door het samenbrengen van de
vel verdiende. punten, over het al of niet verleenen van
een getuigschrift. In de meeste gestichten ontvangen ja.
haast ,.al de studenten der rhetorica een certificaat, omdat zij bij de optelling der punten de helft bekomen. De
onbekwamen werden immers in den loop hunner studiën
_ongenadig geweerd ! « De gansche natie eischt nog,
schrijft Gravis(blz. 24), waarborgen bij het afleveren van
wettelijke diploma's ». We gaan akkoord ; maar dat de
.gansche Belgische natie op dit oogenblik nieuwe waarborgen. eischt, dat durven wij, tot leeraars aangenomen
door de ouders van de overgroote meerderheid der studeerende jeugd, ten stelligste loochenen ! !
Naar het schijnt zouden dus de aangeklaagde misbruiken elders bestaan ; , ik vermoed in -de' Staatsmiddel -^
bare scholen. Onze vriend. Dr. L. GOEMANS, hoofdinspecteur, zou verklaard hebben (blz. 22) . in 1912
(neen, in 1907 '!) dat men nooit kwaad genoeg kan zeggen van het certificaat (door staatsscholen uitgereikt), en
eindelijk hebben 23 prefecten en 618 leeraars uit Athe-naea en gemeentelijke Colleges in 1912 - gevraagd dat
reen in plaats van domweg het certificaat te aanvaarden
een ernstig onderzoek nopens de bekwaamheid en de
geestesrijpheid der studenten zou instellen. « Elke
hervorming van het studieplan of de leerprogramma's,
zeggen zij, loopt gevaar te worden verijdeld, indien men
er geen ernstige bekrachtiging aan toevoegt (blz. 22). ».
Zulke bekentenis is, dunkt me, niet vleiend voor den ijver
en den studiegeest van hun ' studenten ! Zou men niet
zeggen- dat 'de dwang in sommige staatsinrichtingen nog
-het Benig bekend leer- en opvoedingsmiddel geworden is?
Wat er ook van zij, de drie of vier -boven aangehaalde
téiten zijn voor Gravis meer dan voldoende om gerust in
dezelfde. wetenschappelijke richting voort te redeneere.n.
Een belangrijke factor, het oordeel van het vrije middelbare onderwijs,te Bonne Esperance uitgesproken, kwam
zelfs niet in aanmerking ! Zulke onderzoeksmethode ligt.
schijnt het, in den aard der moderne, proef ondervindeIijk-e wetenschap (!)
-

•
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En nu rolt Gravis kalm • en • beslist vooruit, en bazelt
al maar door om iedereen wat voldoening te geven !.
Leëraars uit het officiëel onderwijs vragen een examen
door. dë studenten af te leggen bij het eindigen der rhe-:
toricá ; hoogleeraars eischen . een proef van géestes=
rijpheid,Oravis nog een bijzondere proef-volgéris•den aard
der hoogere studiën, welke de aspirant-hoogstudenten
willen aanpakken (blz.. 30), en oogenblikkelijk, zonder al
te veel redeneering,goochelt hik zijn vier bekende ontwerpen in het licht : een aannemingsexamen af te leggen aan
de Hoogeschool a) voor een jury uit hoogleeraars samengesteld ;' b) voor een jury uit hoogleeraars en • leeraars.(bij
het . officieele én het vrije onderwijs) samengesteld ; c)
een eindexamen in de rhetorica af te leggen vóór een
jury samengesteld als onder litt. b., met een -.aannemingsexamen aan de-, universiteit • ; of d) eindelijk beide examens tot één -versmolten. .
Wilden Gravis en zijn vrienden de overtuiging en de
zienswijze . van eiken geraadpleegden persoon eerbiedigen, objectief ' en wetenschappelijk - té. werk gaan, dan
moesten zij nog een half dozijn andere voorstellen doen.
b. v. 1. Zijt gij partijganger van een aannemingsexamen?.
Zoo ia, zal de jury bestaan a) uit professors, b) -uit professors en leeraars, c) uit leeraars ? 2. Zijt gij partijganger van een uitgangsexamen in de rhetorica ? Zoo
-

-

.

-

-

ja, zal de jury samengesteld zijn uit a) b). c) als boven. -

3. Zij t gij. partijganger van een dubbel -examèn ? Zoo
ja, zal de jury enz... Bij elke - vraag kon dan nog de
vraag gesteld worden : over • welke leerstof : zal het examen handelen? 4. Zijt gij partijganger van het huidige
stelsel ? 5 Welke middelen kent gij . om het aangeklaagde euvel te keer te gaan ? Deze laatste • vraag,
bij 'voorbeeld, - had waarschijnlij-k:- verrassende, leerrijke.
en vruchtbare uitslagen opgeleverd.. Maar- daaraan hebben onze hervormers niet eens gedacht, of niet willen denken !
.. Het -stelsel der examens ligt ten andere heelemaal in
den aard ` der o f f iciëele organisatie : het kost veel geld
aan den Staat,het is een gemakkelijk middel tot. conntrole,;
het heeft den schijn afdoendè over -de bekwaamheid van
den postulant te beslissen. Ik zeg :-het heeft den schijn
want het is gebeurd b.v. voor de jury van het Universitai--.-
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re Fonds(14),en" het zal nog gebeuren—dat zeer begaafde,
en ontwikkelde studenten - -mislukten in de door - Gravis en
Destrée aangepreekte» éxaméns,enkel en- alleen • omdat ze
aan zulk bépaalde,totaal - nieuwe proeven , niet gewoon wa
ren.Had de leeraar -zetwee of driemaal geëntraineèrd,door
een dergelijk examen - af te nemen; - dan zou, volgens de
verklaring der leerlingen zelf, de - uitslag: heelemaal anders zijn geWleestAaar spijtig genoeg is ltét onderwijs in
de rhetorica nu eenmaal naar die • methoden niet ingericht ! - — -De tusschenkomst van hoogleeraars,en zelfs
van , vreemde leeraars is van aard- om den uitslag van
zulke proeven nadeelig te beïnvloeden.. Een ' hoogleeraar, die "zelf geen leeraar in -de rhetorica is geweest, kan
zich zeer moeilijk juist op de hoogte stellen van het verstandelijk peil der leerlingen uit dieklas. - Hij is geneigd
zijn gewonen *.gedachtengang, zijn redèneerwij ze te volgen.De opzieners en schoolbestuurders -ondervinden maar
al te wel en vooral de aanwezige titularis der klas zal
het getuigen als zij studenten in verschillénde - klassen
ondervragen, hoe moeilijk het is voor. elke klas vragen te
stellen, welke onmiddéllij k -juist - warden beantwoord
doorgaans- moeten eerst nog ophelderingen ofwel na het
antwoord verbeteringen aangebracht worden. 'Zelfs een
leeraar guit een ander gesticht heeft zijn manier van verklaren, van ondervragen, zijn procédés, zijn gedachtenkring, zijn theorie, die vaak - merkelijk verschillen van die
zijner collega's. Moeten .wij er bijvoegen, dat op een
openbare, .officiëele proef, wanneer de juryleden tot verschillende inrichtingen behooren, deze doorwedijver gedrévén, aldoor moeilijker , vragen stellen - dan in
hun • eigen klas ? ik zwijg hier nog van het verschil tusschen de leerprogramma's, - die - in een - Land,
waar de vrijheid van onderwijs bestaat, - toch .nooit volledig zullen overeenkomen.
Wat -de algemeene proef van het aannemingsexamen
betreft, waarop een Fransch of een Vlaamsch opstel
(waarom • niet beide ?) gevraagd wordt. met een ondervraging daarover, heeft Min. DESTRÉE er wellicht ,niet
aan gedacht, dat hier nogmaals zeer ontwikkelde leerlingen kunnen mislukken, omdat éfwel het gegeven onderwerp toevallig verkeerd wordt opgevat, ofwel naar de
-

-
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(14) J. DE SMET, L'examen d'entrée aux Universités, .1922,
blz. 4.
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goesting van den - -corrector - niet wordt ontwikkeld, - ófwel
niet onmiddellijk -den noodigen°voorraád gedachten :opa
levert. 'De algemeens -wedstrijden onder de onderwijsgestichten uitgeschreven bewijzen telkenmale, dat goede
.studenten soms - achteraan, . en.: middelmatige. soms vooraan komen. Om:. over -de ontwikkeling, bepaald. over de
.letterkundige vorming - van een student te oordeelen, is
-er heel - wat meer. tij d -noodig dan - een - paar. uren , aan . een
-opstel besteed. Zulks . weet de Oudminister . misschien
niet ; en degenen, die het goed weten, werden - niet geraadpleegd !
. Waar Gravis, altijd -met het -oog op - zijn alles -- overhieerschend beginsel,het -voorstel- Destrée wijzigt, .door in
-de plaats van een Fransch ^f eèn Vlaamsch opstel (gaande niet over verzonnen toestanden, maar over zedelijke,
letterkundige, sociale, wetenschappelijke, esthetische on-derwerpen) een- verslag te doen opstellen óver een behoorijkgekozen voordracht, zullen -we den professor
doen opmerken, dat.: zijn. stelsel, ingevoerd om • én de
geestesrijpheid én 'de. wetenschappelijke vorming van
-den leerling te schatten (blz. 30), alreeds een- gevaar oplevert ,doordat de examinator, vakman, - liefst een voordracht zal houden, welke bij -den student een grondig,
tamelijk uitgebreid wetenschappelijk - ondérwij s laat on-derstellen. We vragen ons af hoe gewone leerlingen uit
.de Grieksch-Lat. of zelfs uit de moderne Humaniora zich
-hier behoorlijk uit den slag zullen trekken.-: De mededingers ,welke in September 11.- -te Brussel- door een - jurylid
van het Universitaire Fonds. over Le Trans f ormisme et
Ja Création zulke zonderlinge, ongerijmde theoriëen hoorden afschieten, moeten daar iets -van weten -!Of moeten
misschien -de drie hoogste humanioraklassen tot den la-geren graad van het Hoogere Onderwijs gemaakt worden
met "minder uren Grieksch en Latijn, zoóals Gravis het
-ergens voorstelt ?- Maar -in dit geval staan we voor een
- radikale omwenteling, waarvan de- meerderheid der - Belgen, die hun kinderen naar de Oude H'umaniora stuurt.
en de openbare opinie ° in Frankrijk (blz. 18), en zelfs
.de - letterkundige wereld blijkens een wensch or langs door het - Bestuur van de - S.ociété des Gens
.de Lettres de France (La Libre Belgique, - 23 Sept.
1922, le blz., 3 kol.) uitgebracht in 't geheel niet hooren
wil. De 'Humaniora zouden dan -geen Humaniora meer
mijn : deze hebben trouwens - een eigen, bestaan, geheel
-
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onafhankelijk van de later te volgen studiën ; • zij. hebben een doel, dat om wille van bijkomende belangen niet
kan gewijzigd worden : de vorming, de veredeling, de
harmonische ontwikkeling van den mensch. Humaniora,
die de vermogens van den mensch eenzijdig of ongelijk
ontwikkelen, hem van de • onbaatzuchtige studie aftrekken, en meêsleuren in de materialistische strooming, vielke een volk wel een tijdje rijkdom en geluk aanbrengt,
zijn ten langen laatste een ramp voor een nog welvarenden Staat. .
Gravis, die wellicht nooit les heeft gegeven in de_ hoogere klassen van het klassiek vrije middelbaaronderwijs,
verbeeldt zich dat het mogelijk is de letterkuundige, zedel i jke en godsdienstige vorming der leerlingen te bewerken
en tevens den wiskundigen en wetenschappelijken
geest in hooge mate te ontwikkelen. Dit zou alleen dan
nog kunnen gebeuren, als we daarvoor over een paar jarén meer beschikten. Wij hebben ondervonden dat, zoodra een nieuw vak op het leerprogramma verschijnt, de
kennis der andere vakken er onder lijdt. Wij hebben de
tijden gekend, dat de leergangen - in het Engelsch en het
Duitsch niet verplichtend waren, en dus door enkelen
gevolgd werden : welnu, de groote meerderheid der leerlingen kende toen ontegensprekelijk beter de Fransche,de
Latijnsche, en de Grieksche taal, dan wanneer twee of
vier uren per week door de« studie van deze moderne talen werden in beslag genomen: Wie Gravis' artikelen
leest, moet in den waan verkeeren, dat al de humanisten
haast zooveel kunnen leeren als zij maar willen, dat zij
allen uitstekende letterkundigen, knappe wiskundigen;
zeer wetenschappelijk onderlegde mannen kunnen zijn,
en dit voorrecht is, eilaas, voor geen paar uitgelezen stu-.
denten weggelegd ! !
Het hooge woord moet er uit : professor Gravis heeft
te veel opmerkingsgave, te weinig ontled ingsg eest ! Hij
heeft opgemerkt dat de wetenschappelijke geest al meer
en meer de hedendaagsche wereld beheerscht (blz. 9), dat
de wetenschap hare intrede in ' de oude wereld doet, dat
men zich aan de hedendaagsche eischen op de redelijkste
en vruchtbaarste wijze moet aanpassen (blz. .21). --" Ik
weet niet -of • Gravis dit heelemaal ernstig meent. Hoe
neer wij thans rondkijken, hoe minder echte wetenschap
we in onze futlooze, materialistische maatschappij aantreffen. Is het niet waar, dat de hedendaagsche wereÍd
;

-

-
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cle begrippen van recht. en deugd, .door de oude wereld
gehuldigd, minacht, dat de utilitaristische wetenschap de
onbaatzuchtige misprijst en.. wegschopt ? De gróote
vraagstukken van onzen tijd worden - opgelost,. naar de
norma's van den nieuwen, positieven, materialistjscheii
geest, welke, vermetel genoeg ! de maatschappij ..óp losse grondslagen wil. opbouwen. Als wetenschap wordt nog
in het openbaar gehuldigd niet de door nauwkeurige
waarneming op alle gebied opgedane kennis in verband
gebracht met vaststaande, onvergankelijke beginselen,
en 'streng logisch daaruit afgeleide waarheid, maar het
resultaat van een eenzijdige, stellige bevinding uitgelegd door een onder den invloed der driften 'geneveld
verstand. - Wetenschap is thans de kunst om zonder inspanning, desnoods met _verdrukking van. den zwakkere,
aanzienlijke schatten te vergaderen ; wetenschap is thans
de durf, om zich van, het ondraaglijk . leven te . berooven; wetenschap is thans de kennis om .door afleiding en
vermaak de vernlan-2n(ie stem van het geweten tot zwijgen te brengen ! Wetenschap is eindelijk de moed om uit
behaagzucht,uit boosheid,uit partijgeest- de welbekende
waarheid te kort te doen ! Hoe beklaag ik de katholieke
studenten, die op. de schriftelijke proef van het Universitaire Fonds (11 Sept. 1922) een verslag moesten uitbrengen over een voordracht ,welke voor thema
had : Le Trans f ormisme en la Création 1 . De 'voordrachtgever, leerling ongetwijfeld der moderne wetenschappelij ke school, die elke afgeleide- conclusie, ., elke
persoonlijke gissing als een stellig feit aanziet heeft
d-aar zooveel drogredenen vooruitgezet,dat sommige kandidaten de lust bekroop de gansche thesis af te breken
Waar moet in Gods naam de leergierige student het
licht nu gaan zoeken, als de dragers van het licht dit onder. den domphoorn houden, of liever valsch licht op den
kandelaar ontsteken ? Wij, wij blijven nog altijd bij. onze meening, dat leeraars en hoogleeraars, . dragers der
beschaving, tot taak hebben hun leerlingen met de fakkel van het heldere, oude, ja eeuwige licht voor te gaan
te midden van een maatschappij , welke in zwarte duisternis ligt gehuld. .
Dat Gravis en zijn geleerd - gezelschap de -rol . der
oude leerstelsels niet kunnen of nietwillen begrijpen, bewijst hun alleszins verbazend voorstel om in de bijzond ere proef, voor sommige kandidaten althans, de, .mek.

}
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sche en. Latijnsche vertaling te vervangen door een mondelinge proef over de Duitsche en Engelsche -taal. - • Wat Gravis van het onderricht in deze twee Germ..
talen vergt, weten we reeds : de practische kennis dezer talen : woorden, 'uitdrukkingen, en de spraakleer..Van
literatuur mag zelfs nog geen . sprake zijn. We bekennen, dat zulke oppervlakkige kennis der talen bitter weinig bijdraagt tot de geestesontwikkeling.. Zal iemand, die
een half jaar in Duitschland of Engeland .gewerkt heeft,
of een -winter lang de leergangen in een Berlitzschoot
heeft gevolgd, -en aldus de kennis van het - Duitsch en het Engelsch heeft opgedaan, daarom doorgaan als een .ont-wikkelde, een wijze, een begaafde ? Zoo ja, dan kunnen
ook al de studenten uit de staatsmiddelbare scholen van:
den. lageren graad zich v or- de jury van het Universitaire
Fonds gaan aanbieden t t
Haast al de hervormingen door prof.. Gravis voorgesteld - verraden duidelijk, wat hij feitelijk niet duidelijk
dtirft te zeggen .: zijn afkeer voor de grondige . studie der
oude talen. Zou daarin soms ook de reden niet liggen,
waarom hij, die toch alles opmerkt, den wantoestand laat voortduren, dat een student, . die ingenieur wil worden,
maar vijf of zes jaar de klassen der Moderne Humaniora moet bijwonen om. ter Hoogeschool aangenomen
te worden, terwijl diezelfde leerling, als hij. zes of zeven'
jaar de Grieksch-Latijnsche leergangen heeft gevolgd
nog door de eerste wetenschappelijke klasse moet, eer
hij den voet over den drempel der . Universiteit mag zet-.
ten ?
Of Gravis «rechtzinnig» betreurt (blz.21)dat de geleer-^
den het dagelijksch gebruik van het Latijn,hetwelk gedurende zoo langen tijd de algemeene vvetenscháppelijke
taal was,hebben daargelaten,zullen we niet verder onder-zoeken. Wij betreuren dat niet, als we- maar een andere
algemeene taal ter hand hebben, waardoor we onze gedachten gemakkelijk en duidelijk aan anderen kunnenmeêdeelen. De Latijnsche taal is in eere gebleven, zoolang het dialect als omgangstaal gold ; zij is de taal geweest der geleerden, der leiders . in de tijden, dat onzebloeiende steden Brugge, Ieperen, Gent, Oudenaarde,
Leuven, Antwerpen een ongehoorde bedrijvigheid aan
den dag legden, en een sedertdien onbekenden welstand
genoten. Nadien, als het. Latijn kon gemist worden, om-.
dat een algemeene taal overal bestond, is het op der
-
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achtergrond geraakt.Maar de grondige studie- van de Latijnche en Orieksche schrijvers, gepaard gaande met die
der wiskunde en der wetenschappen is een factor, dien
geen ander onderricht voor de vorming van het verstand
en den wil vermag te vervangen.Onlangs vroeg me de be-.
stuuurder van een der grootste Banken ván Antwerpen
naar een- flink student uit onze Oude Humaniora om er
een beambte van te maken" ! Toen ik hem liet opmerken,
dat zulke jongen geen kennis bezat van handelsleer -van
boekhouden, van dactylographie, enz. kreeg ik ten ant=
woord : « dit zijn zaken die hij gauw . zal bij leeren.
maar wat ik hebben moet is : bekwaamheid, , oordeel,
doorzicht, aanpassingsvermogen, en dat, voegde hij er
met nadruk bij, als sprekende uit ondervinding, verkrijgen onze jongens alleen- in voldoende mate op de
Grieksch-Latij nsche Humaniora ».
Wij aarzelen zelfs niet' te verklaren, dat op " dit oo-genblik het verminken der oude humaniorastudiën een onherstelbaar verlies* aan ons Vaderland zou berokkenen.
Welhoe ! onsvolk is in de laatste jaren met bewondering getuige geweest van de ontzettende macht der
stoffelijke elementen (15) ; moest nu nog het onderwijs
methoden gaan toepassen., waardoor blijkbaar - in de
eerste plaats de kennis van de uitbreiding van handel,
nijverheid en stoffelijke welvaart nagestreefd wordt," dan
is het te vreezen, dat ook het onbaatzuchtig zoeken naar
de waarheid, hetwelk juist door de studie der oude klassieken uitgelokt wordt, heelemaal zal te loor gaan. We
staan in België, na den - schokkenden wereldoorlog, meer
dan ooit voor wijsgeerige vraagstukken, van wier oplossing de algeheele welvaart des Lands rechtstreeks afhangt. Die vraagstukken nu kan ons volk dan eerst met
het noodige klare doorzicht oplossen, . wanneer het
-door onbaatzuchtige studie zich weet te verheffen tot de
heldere sferen, waar het steeds hoofdbelang van bij ko=
mend belang duidelijk kan onderscheiden. En daarom
houden we staande, dat onze maatschappij, zij moge .nog
zoo wetenschappelijk, zoo practisch, zoo bedrijvig, zon
modern zijn, zonder gevaar voor ha-ar bloeiend en
rustig bestaan de klassieke studie nooit zal kunnen missen!
-

;

(15) Revue beige de pedagogie, 1922, afl. October, blz. 12.-
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Maar ook op taalgebied kleeft Gravis een zienswijze
aan, welké we hem als wetenschappelijk werker, tot . grief
maken. Hij weet dat het v_ raagstuk der. moderne talen
van • kieschen . aard is (bli. 7). Is het daarom . misschien
dat hij • slechts tweemaal gewaagt van . het Vlaamsch,dat
hij telkens op denzelfden voet plaatst als het Engelsch
en het Duitsch ? Wat zeg ik ? Waar hij in het bekwaamheidsexamen een. verslag in 't Fransch laat maken, en
een mondelinge proef in 't' Duitsch en 't Engèlsch doet
ondergaan, plaatst hij het Vlaamsch wel degelijk op den
derden rang ! Waarom gunt hij in zijn eerste Ontwerp
aan de studie. dezer drie. Germaansche talen wekelijks
maar vijf uren, juist lijk aan het Fransch, terwijl nu reeds
11 uren onderricht in en door de Germ. talen worden
gegeven ? Van een onderricht _ door het Vlaamsch
in .twee leervakken, zooals de wet van 12 Mei 1910 dat
voorschrijft, is bij hem geen spraak ! Hij verlangt enkel
dat er meer belang gehecht wordt aan de studie van de
Fransche taal, en dat al de leeraars zouden samenwerken -om die taal aan te leeren (blz. 7). Daarmeê _gaan we
volop akkoord, als de studie der eerste taal en der andere
vakken in de Vlaamsche gouwen er niet onder lijdt. Het
Vlaamsch evenals het Duitsch en het Engelsch moet dienen, zegt hij, als een hulpmiddel om onze kennis te verrijken, b.v. bij het lezen van een wetenschappelijk boek.
Voor een statistieker, een beschrijver als Gravis kan dat
zeker waar zijn; want we gelooven.in gemoede,dat de man
heel wat wetenschappelijke theorieën in de Vlaamsche
werken van zijn collega MAC LEOD zaliger kan leeren !
Maar voor de Vlamingen is de practische kennis der moedertaal onvoldoende.Zou men niet zeggen dat de heer Gravis niet te Luik, maar te Parijs woont ? Weet die leeraar
in de plantenkunde dan niet. dat er in de gezegende planïenrijke gouwen van Vlaanderen, welke hij wellicht bezocht, zoowat vier millioen Vlamingen leven, wier natio
na-le'taal het Vlaamsch is ? Kent de man, die wetsontwerpen bespreekt en wijzigt, de wet niet .betreffende het
gebruik der talen in bestuurszaken, waardoor. in de provinciën Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost- Vlaanderen
en Limburg, in het arrondissement Leuven en .Brussel de
besturen van den Staat, van de provinciën en van de gemeenten alsmede de ondergeschikte openbare overheden
gebruik maken van de Vlaamsche taal voor_ hun_..inwen.d-ige. diensten, alsmede voor de briefwisseling met elkan.
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der, en met - de centrale departementen 'van den Staat. ?
Is • hij • niet van meening dat de twee' nationale talen. gelijkstaande . in recht, ook in 'feite gelijk hoeven te zijn ?
ts het 'hem onbekend, dat in. noordelijk België `in de officiëele en vrije onderwijsinrichtingen het Vlaarnséh als
voertaal voor sommige vakken dient ? dat j a aan: de Katholieke Hoogeschool van Leuven reeds studenten al
hun leergangen in het Vlaamsch kunnen volgen, en al
hun examens in die taal afleggen ? `Waarlijk wanneer
een hoogléeeraar zoo moedwillig - alornbekende toestanden- over het hoofd ziet, drijft hij simpel 'den spot met ons
Vlaamsche volk, en mag hij, langs dien kant "althans, oe,
door hem gewenschte samenwerking niet- verwachten.
-We noodigen prof. Gravis beleefd uit zijn besten bril op
te zetten, en even - een .paar dagen in onze Humanioraklassen te staan ; daar zal hij in alle opzichten- meer leeren, dan wanneer hij te Lou-ik met het vergrootglas de
ondeugendste kopijen van een schriftelijke proef zit uit
te pluizen 1 ! . .
-

.

-

.

- -Ten derde schijnt Gravis, die maar altijd voortdr<l aft
niet bevestigingen zonder bewijzen, met persoonlijke opvattingen, waar toch zooveel anderen voor hem b. v. de
Commissie voor hervorming, de Congresleden te. Bonne
Espérance hun_ zienswijze uiteendeden, maar een flauw
begrip te hebben van, onze grondwettelijke vrijheden. Wij hebben altijd gedacht, dat het Staatsonderwijs, betaald met het geld van allen, ook van hen die er
niet van willen, zich te gedragen had ._naar den wensch
van allen, d. i. ten minste onzijdig te blijven, en de rechten van anderen, buitenstanders, te eerbiedigen. De wetgevers van 1830 hebben wel degelijk door art. 17 der
Grondwet 'de vrijheid van _ . onderwijs uitgeroepen. De
vrije Belg zegt : « Ik sticht een school ; ik geef daarin
dit en dat vak gedurende-zooveel uren volgens de methoden, die mij goed schijnen, en ik zal -mijne leerlingen zóó
bekwamen,: dat zij elders, in 't vrije of in 't officieele o'ndérwij s, de leergangen volgen kunnen, of dat zij, ' na de
vrije hoogeschool verlaten te hebben,in staat zijn eervol
hun ambt uit te oefenen. » En de vrije Belgen sturen hun
kinderera naar die vrije middelbare scholen, en die vrije
scholen, door het geld van private personen gesticht : en
onderhoudén, tellen thans 15483 ` leerlingen in de. oude
-

-

-
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humaniora, 28978 in dé oude en nieuwere humaniora,
waar de- Staatsscholen er • respectievelijk 2789 en , 8526
tellen ! • . ..
Waar haalt nu "een Minister. het recht om. van een. Vrij e
Hoogeschool te eischen, dat zij aannemingsexamens zou
inrichten ? Met welk -recht komt een minister . óf een officieele hoogleeraar danverordeningen voorschrijven aan
vrije leeraars ,die zich in het • uitoefenen van. hun taak
heelemaal naar den geest der Grondwet gedragen? Waar
halen zij vooral het recht om uitgangsexamens vóór zulke
of zulke jury-, over zulke of zulke leerstof bij Koninklijk Besluit bepaald op te leggen ? Van waar komt opeens die vaderlijke bezorgdheid van den Staat, dat hij
zich tot den wettelijken voogd van de Belgische studeerende jeugd aanstelt ? De Staat blijve in, zijn rol, en.. weze het Vrije onderwijs dankbaar voor de hulp en de mededinging, welk het hem verschaft.
Gravis heeft, door zijn Referendum nu -ook eenmaal
tot de vrije onderwijsinrichtingen uit te breiden, de macht
en het gezag van dat onderwijs erkend ; maar de manier
waarop hij de hoofden van die gestichten voor de keus
stelt, heeft 'veel weg van een bedekte spotternij. Ik zwijg
nog van de maar half verheelde zinspelingen als deze(blz.24)«In de athenaea en andere gestichten,waar de duur der
studiën overeenkomt met de wettelijke bepalingen, vaar
-

.

-

-

.

-

-

-

het onderwijs .aan een officieel toezicht onderworpen is,

waar de, uurrooster stipt nageleefd wordt, daar zal het
Humanioradiploma op het einde der rhetorica -uitgereikt
worden... ». Zou men niet zeggen, dat gestichten, welke
buiten het officieel toezicht staan, te veel verlof geven,
te weinig orde hebben ! Op zeker oogenblik geraakt
de man haast zijn zinnen kwijt, en 'roept verontwaardigd
uit : « Overdreven vrijheid leidt recht tot anarchie, en zij
hoeft vaak ingetoomd in 't belang van de gemeenschap (blz.24)».Wij hebben er nooit aan getwijfeld dat al.
te vrije officieele schoolmannen in 't belang van het algemeen van tijd tolt tijd tolt de orde moeten geroepen
worden !
In de laatste tijden waren we echter gaan denken dat
de officieele schoolbazen opgehouden hadden het vrije
Onderwijs als een asschepoester te behandelen. En nu
zien we opnieuw hoe de voorstanders van het .onzijdig
onderwijs met misprijzen neerblikken op het werk der
Vrije onderwijsinrichtingen, hoe zij ziende blind zijn ge-
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bleven voor de besprekingen door 500- katholieke leeraars
in 1011. gehouden te Bonne-Espérance, waar algemeen
de wensch uitgedrukt werd de klassieke, letterkundige
vorming naast .de wetenschappelijke . te: behouden, en
waar de Federatie van het Vrije Onderwijs onder de- algemeene -.goedkeuring voorstelde den duurder humaniora
op zeven jaar te brengen. Die maatregel, dacht zij, zou
toelaten de studie der tweede nationale' taal en der we-ténschappen aanzienlijk te bevorderen. - En het bestaan
van die Nationale Federatie, hare. onverpoosde; vruchtb.a
re werking, haar. verslag over het Congres van Bonne-Espérance, overal gewaardeerd en . bestudeerd, wordt
thans stelselmatig. doodgezwegen ! • Wanneer -zal men
aan hooggerhand eindelijk eens eerlijk erkennen, dat - de
stichters van het Vrije - Onderwijs . en hun onderwijzend
personeel, dank zij hun onbaatzuchtigheid, hun toewij=ding,op geen enkel gebied hoeven onder te doenvoor den
officiëelen inrichter en zijn leeraars ! Het Staatsonderwijs heeft in het Vrije Onderwijs een geduchten mededin.
ger, die niet alleen ' de staatskas aanzienlijke bezuinigin=
gen toelaat, maar ook wat het -vormen der jeugd betreft
in verstandelijk,zedelijk,godsdienstig opzicht hem- ver uit
de baas is.Hoe anders verklaard, dat de practische Belg,.
zelfs de vrijzinnige, het onderwijs van zijn kind in de
vrije gestichten peperduur betaalt, waar, -naar wordt beweerd, het peil alleszins lager staat dan in gansch kcstelooze, onzijdige onderwijsgestichten ?
Het Vrije Onderwijs beschikt ja over geen - millioenen
. om altijd splinternieuw schoolapparaat aani te koopen ;
maar het privaat initiatief weet vaak zonder hooge kosten echt, bruikbaar schoolgerief aan te schaffen: Het
Vrije Middelbaar Onderwijs . (we spelen met open
kaarten . !) telt • naast talrijke 'gegradeerde leeraars ook onderwijzers zonder academische • titels
maar deze volgden dan toch onder streng toezicht
den tweejarigen cursus • in de wijsbegeerte, de vierjarige leergangen in de godgeleerdheid, welke met. het
oog op de toekomstige taak der priesters-leeraars zóá
ingericht zijn, dat daar terzelf dertij d een ernstig ondér•wijs in de natuurkunde, in de natuurlijke wetenschappen
(levensleer, scheikunde) in de paedágogie, in de methos
dologie, in het teekenen, in Piet vertalen van Grieksche
en Latijnsche Schrijvers, in het practisch lesgeven wordt
verschaft. In zake algemeiene ontwikkeling, opvoedkunde
-

-

-

-

-R

-

,

-
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en methodologie hebben deze leeraars het werd meermaals op de Leuvensche Vacantieleergangen_ betoogd.
zelfs heel wat voor op gewone, leeke hoogstudenten, die
dikwijls enkel geleerd hebben om .te weten, minder om
mede .te deelen. Waar het nu na zulke voorbereiding den
eersen of den anderen nog ontbreekt aan bepaalde kennis en wetenschap, . daar zal toegegeven. worden, dat
een ontwikkeld man, met ijver bezield, op een goed paar
jaren, onder de leiding van ervaren en gegradeerde collega's, zich volkomen op de hoogte werkt van zijn vak.
Jean Renard schrijft in l'Athenée 15 Mei 1922 : « Alles
hangt af van den meester » ; de klas is inderdaad wat
de meester ze maakt ; en de meester is wat hij doet.
Welnu, ik aarzel _ niet het te verklaren : in dit opzicht, ik
bedoel in zake vlijt, toewijding, overtuigingskracht, hoeft
de priester-leeraar wel voor niemand zijner collega's
uit het officieele onderwijs onder te doen, en daarin ligt
dan ook wel de oplossing van het boven even aangeraakte vraagstuk over den bijval, dien het Vrije Onderwijs
thans allerwege -geniet. .
De vrijheid, de ware vrijheid, heer Gravis, is ons lief,en
de mislukking van uw referendum is grootendeels het gevolg van het miskennen dier vrijheid. -Nadat de Commissie voor hervorming het niet eens geworden was, over de
- meeste behandelde voorstellen., lag het voor de hand dat
iemand, die door_ een Referendum
erendum als het- ware eiken leeraar tot de Commissie toegang verleende, al de in den
schoot der Commissie váorgebrachte voorstellen nogmaals ter stemming legde, zonder door commentaar hier
en. daar zijn persoonlijke zienswijze te -willen opdringen..
Zulks nu heeft - Gravis, spijtig genoeg, niet gedaan: Niet
alleen bepaalt hij zich tot de voorstellen, die zijn goedkeuring wegdragen, maar - hij wil nog zijn persoonlijke
opvattingen over. de wetenschappelijke vorming, over het
nut der moderne talen, over het eind-. en aannemingsexamen aan anderen opdringen. Het kon niet anders of
de vrijheidszin der rechtgeaarde Belgische sch.00lhoofden- moest daartegen in opstand komen. De meeste bestuurders onzer vrije gestichten o. •. a."hebben niet geantwoord op -de gestelde vragen,omdat ze tevergeefs zochten
naar één vraag,waaronder ze onvoorwaardelijk hun jawoord konden schrijven (19). Het bijzonder Komiteit, dat
-

.. (19) Cfr. Het fiasco van den heer Gravis, De Standaard 13
en 14 Oct. 1922.
;
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volgens Gravis (blz. 31) later zou gelast worden met hét
opstellen van een nieuw wetsontwerp Destrée,zal zich dan
ook wel wachten eenigszins rekening té :houdén met den
arivoll ed igen uitsl ag, dien het Referendum. door 'de schuld
zelf van - Gravin opgeleverd heeft. Overigens; hoe. kunnen
met de'-n- besten wil van de « wereld vele hoogleeraars en
prefecten, en vooral --de bestuurders der ;117 'vrije middelare College's' nog de hand reiken aan. iemand; die - hen
dringend • tot samenwerking uitnoodigt na uitdrukkelijk verklaard tehebben, . dat hij
tot
zijn groote spijt zich afscheide
n
moet van de verdedigers der aloude leerstelsels • (bedoeld worden: de
Grieksch-Latij nsche studiën)_ ? Zóó was dus door de fout
der inrichters • zelf de proefneming van het begin af tot
mislukken gedoemd, en zóó is nu, door de krachtdadige,
fiere houding van het machtige Vrije leeraarskorps, een
hatelijke, bekrompene oplossing voorgoed van de baan
geschoven ! !
-

-

-

-

-

-

We komen thans na het critisch onderzoek van de
ontwerpen DESTRÉE en GR-AVIS tot de ware oplossing
van het ingewikkelde vraagstuk.
Was het . peil der middelbare studiën vóór 1914 gedaald Neen, beslist neen, althans niet in de Vrije gestichten, en deze maken verreweg de meerderheid uit.
De studenten; die vQór den oorlog de rhetoricá vet lieten,
waren naar - het eensluidend: advies der opzieners - en der
leeraars alleszins bekwamer dan die van tien of twintig
jaar te voren. De uitslagen der' prijskampen onder de
Bisschoppelijke Colleges ingericht waren in de jaren 1913
en 1914 nog -beter dan die in de jaren 1892, 1893
vermeld (20). Zelfs de driejaarlijksche verslagen over
den toestand van het o f f icieel e middelbaar onderwijs uitgebracht bewezen tot, in 1909 dat het met het onderwijs
al langer hoe beter ging wat betrof dé methoden en de
uitslagen (21).
Maar staat het onderwijs heden niet op een lager peil
dan voor den oorlog ? Hier antwoorden we beslist : ja,
en zelfs in alle graden van het onderwijs, het vrije
niet uitgezonderd ; maar we voegen er gereedelijk bij
? 4

-

(20) Men raadplege de gedrukte uitslagen, welke in het archief van elk College bewaard liggen.
•
(21) Le Graduat, enz. blz. 9.

-

-
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Vraag aan de geduldihet peil is weêr aan 't stijgen.
ge onderwijzeres in de Froebelschool of de kindertjes
.nog zoo ernstig en leerzaam zijn, aan den ijverigen on-derpastoor of de eerste communiekanten nog zoo goed
hun catechismus kennen, aan den onderwijzer of de leerlingen nog zoo. nauwkeurig- hun moedertaal schrijven,aan
,de examinatóren der aspirant-normalisten of zij nog correcte opstellen aantreffen,aan . de leeraars onzer Colleges
-of de vertalingen nog zoo flink en j den oorspronkelijken tekst weêrgeven, aan de hoogleeraars of de studenten hun theoriëen nog zoo goed begrijpen, het antwoord luidt regelmatig : eilaas ! minder goed dan vroeger ! De inspecteurs voor alle graden van het onderwijs
zullen .0 dat zeggen, de algemeene prijskampen wijzen
het zonneklaar uit (22), de jury's voor het Universitaire
Fonds meenen het te ondervinden, de bestuurders van de
Colleges hebben nooit te voren zooveel leerlingen hun
klas doen herbeginnen. En daarnaast bestaat dan ook het
feit, dat er nog veel leerlingen. met schoon talent en
hooge bekwaamheid worden aangetroffen. De schitterende uitslagen van den wedstrijd voor het begeven van
reisbeurzen in 1921, en de 16 ingezonden verhandelingen
voor den wedstrijd van 1922,- alsook de talrijke met goud
bekroonde werken,welke in den Universitairen prijskamp
van 1922 mededingden,bewijzen' afdoende dat het Hooger Onderwijs, zooals de Faculteit van Wijsbegeerte en
Letteren van Leuven reeds in 1.921 aan Min. Destrée
.antwoordde,, nog een schaar uitgelezen studenten bezit.
Hetzelfde geldt ook voor het Middelbaar Onderwijs: aan
-den kop van vele klassen komen nog knappe, zeer bekwame studenten; maar de staart der klas is grooter geworden,veel grooter dan vroeger,zelfs rekening gehouden
met het grooter getal leerlingen.In het Lager Onderwijs
hebben de examens ingericht door het Fonds der meest Begaa fden op sommige plaatsen uitgemaakt, dat daar nog
altijd knapen en meisjes met een schrander verstand, een
helder oordeel, een on.gemeene bekwaamheid te vinden
zijn.
Dit zijn feiten ; dit zijn bestaande toestanden. • Willen
we nu deze verbeteren, waar zij hoeven verbeterd te
worden, dan moeten we eerst de ware oorzaak van het
verval opsporen. In de methoden, in den uurrooster, in
-

.

,

-

-

.

-

-

-

(22) La Revue pratique, Brugge, 1921, blz. 33, 36, 37, 55.
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liet leerprogramma is er, meen ik, door den oorlog weinig verandering gekomen.- Maar sedert .1914 wordt aan
de studie minder tijd besteed ; de vlijt, de werkzaamheid
is verminderd ! Wij, die het leven der studenten dag in
-dag uit in de laatste j aren hebben medegeleefd, wij hebben ondervonden hoe reeds in November 1914, na drie
maanden en half verlof, de leerlingen waren achteruitgegaan. Dan kwamen de oorlogstoestanden : scholen werden gesloten, leerlingen werkten thuis en in de. klas in
onvoordeelige voorwaarden, kinderen leden aan ondervoeding, het onderwijs in den vreemde gegeven paste
kwalijk op het onze ; later dreven ouders hun werkboze, vaak onbekwame kinderen naar de school,
en wilden, nu ze meer geld hadden, lijk de burgerij eertijds, hun kroost -tot hoogere ambten zien opstijgen. Niet
wetende dat alle hout geen timmerhout is, stuurden zij
-die onbeholpen leerlingen, vaak tegen den raad der leeraars in, naar de normaalschool, naar de hoogeschool, en
zagen na een paar vruchtelooze pogingen hun telgen
huiswaarts keeren. Ik wil niet onderzoeken of cie gemakzucht de jeugd alleen heeft aangegrepen, of de politiek,.
het sport, het vermaak den tijd van het onderwijzend
personeel niet meer dan vroeger in beslag heeft genomen,
of het leerprogramma niet overladen is, of aan' sommige bijvakken niet -al te veel tijd wordt besteed of,- lijk
prof. P. HEGER zegt, slechte methoden door onverschil_
lige meesters niet worden toegepast (blz. 4). In alle geval, het gebrek aan ernst en wilskracht en vlijt bij het
studeerende volk verklaart reeds veel, zoo niet alles.
-

-

-

-

,

Wat nu verricht tegenover
kwaad , dat vroeger
g een ^
g uit
slechte materieele voorwaarden gesproten, volgens ons,
meer van zedelijken aard is geworden. Een examen inrichten ? een uitgangsexamen op het einde der rhetorica,
en een aannemingsexamen aan de hoogeschool om de
studenten tot bestendige werkzaamheid aan te • zetten 'r'
.Dat is één middel,niet het middel; want er zijn er andere,
en betere - ! ! !
Het examen, schiftingsmiddel is een bedreiging .; wie
enkel studeert onder de bedreiging, loopt gevaar niet te
studeeren, als de bedreiging geheven is. Het examen, hoe
men het ook afneme, levert, iedereen weet het, verrassende, soms rampzalige 'uitslagen ; - ja, het levert vaak niets
op : er bestaat een proef van bekwaamheid voor degenen
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die den graad van kandidaat in de natuurkunde en wis
kunde, of van kandidaat-ingenieur willen bekomen -; weinu, de' hoo.gleeraars aan de Faculteit dér: wetenschappen
bekennen, dat ondanks - de voorafgaande schifting de uitslagen aan de hoogeschool 'zelf nog erbarmelijk • zijn
Ongetwijfeld zal een student uit de rhetorica al even goed
studeeren, 't zij hij door het deelnemen. aan -de bestaande
prij•skarripen in den loop van .het jaar zijn diploma moét
bekomen. 't zij hij dat door hef afleggen van één examen
op het einde van het jaar moet verwerven. In de huidige
omstandigheden dient, naar. onze. bescheiden meening,
het klassieke suavitér et fortitér nog meer dan vroeger
bestendig toegepast : den leerlingen moeten goede. handboeken in de hand gegeven, de lessen . dienen, duidelijk
en methodiek voorgedragen ; de moedertaal zou in de
mate het mogelijk is, tot voertaal kunnen genomen
worden. Het getal lesuren mag vermeerderd, het leerprogramma hier en daar ontlast. De werkzaamheid hoeft
door alle middelen - aangeprikkeld, de vadsige studenten
door . bestendige controle en overtuigingskracht aan« 't
werk gekregen. Waarom zouden in gestichten van denzelfden aard en strekking niet dezelfde handboeken aangenomen, dezelfde leerprogramma's stipt gevolgd wor
d en?Waarom niet streng opgetreden in het vèrbeteren der
schoolwerken, in het afvragen der lessen, in het laten
overgaan tot een hoogere klas ? Daarom dient een beroep gedaan op den ijver, het voorbeeld, de offervaardigheid en de krachtdadigheid van de leerkrachten. Indien
volgens JEAN RENARD (blz. 28) « alles, alles
afhangt van den meester » en volgens prof. P.
HELER (blz. 4) « het onderricht zooveel waard is
als de meester, op voorwaarde dat hij 'zekere vrijheid geniet », moet de redding ook thans van daar grootendeels
komen. Een leeraar, die ijver heeft voor zijn werk, en
«die,volgens prof. P. HEGER,voorzitter van den beheerraad der Vrije Hoogeschool van Brussel,«weet dat hij zie-.
Telast draagt, in plaats van zich te beschouwen als een
ambtenaar, die een juiste bepaalde zending te vervullen
heeft», ;die zal, als hij iet of wat begaafd is; de vereischte r
hem misschien ontbrekende kennis al ras aanwerven, en de- gewenschte methoden ontdekken. Hij zal het
leven en het streven zijner leerlingen medemáken, zich
op de hoogte houden van hun- werken, de luiaards op*de
vingeren tikken, de vlijtigen aanmoedigen. Zijne over•
-
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tuiging. zal in hen overgaan, zoodat zij in. zekere mate
zijns gelijken worden." Die inspanning, dat geduld, die
standvastigheid, die toewijding, welke nu meer dan ooit
van schoolhoofden gevergd worden, moeten dnvermij de'lijk dezelfde, ja zelfs schonere uitslagen dan.:váór den
=
oorlog
. opleveren.
.
-

.
*
In zijJ
n art. in La Libre gelgique, 23 Mei 1922 , gewaagt Gravis van een verval- der 'studiën aan "de Univer-

siteit. Hij weet ook dat « het misbruik van het sport, de
dancings en de cinema's, uitingen van den algemeenen
geestestoestand daar voor . een groot aandeel tusschen
zijn », maar hij vergete niet (we veroorloven ons een wijl
in den tuin van onzen buurman te wieden, nu we _hem
in den onzen meermaals hebben betrapt) dat het geheele
opleidingsstelsel,in de hoogere onderwijssferen toegepast,
op onze droeve tijden weleens degelijk zou mogen herzien worden ; anders zouden de uitslagen in het Middel
baar Onderwijs bekomen nog kunnen verijdeld worden.
Ik heb me dikwijls gezegd, dat er lagere normaalscholen bestaan om onderwijzers, middelbare normaalscholen om regenten, hoogescholen. om leeraars te. vormen.
Doch waar is de school, waar is de man die hoogleeraars
volkomen opleidt ? Het feit dat iemand vier, vijf, zes of
zeven jaar lang zijn examens met de grootste onderscheiding aan. een Hoogeschool heeft afgelegd,en dat hij zich
daarna in zijn speciaal vak een tijdje -bekwaamde, - is,
dunkt me, niet voldoende om als hoogleeraar op
te treden, evenmin als een primus perpetuus uit de Humaniora onmiddellijk in staat is de leergangen in die .Afdeeling behoorlijk te geven. ..
. Ik weet nu wel,dat vele hoogleera-ars zelf zeer verstandig en 'ontwikkeld zijn, en dat zij dan met wat goeden
wil na enkele jaren geheel en al op de hoogte van hun
vak- kunnen geraken ; ik ken er zelfs vele, die hun taak
met den noodigen ernst en toewijding kwijten, zoodat ze
één bij de studenten, én bij .hun collega's,en in den vreemde . als schitterende . hoogleeraars gewaardeerd worden.
Maar -dit neemt niet weg, dat aan iedere ,universiteit de
eene hoogleeraar zov o, de andere zóó doceert . en met zijn
studenten omgaat, en dat er vaak tusschen de manier
van doen een hemelsbreed verschil ligt. .. .
Dit onderscheid nu hangt meestal rechtstreeks af van
de wetenschappelijke bekwaamheid, van de opleiding, en
,

-
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de persoonlijkheid van den professor. -wat- vooreerst. de
kennis of de wetenschap-betreft, zal een-hoogleeraar'dan
eerst de door hem aan de Hoogeschool bestudeerde vakken voldoende kennen,om ze met vrucht voort te .leeren,
wanneer hij door eigen studie en medewerking -van special isten niet alleen elke theorie op haar ' zelf, maar ook
het onderling verband der theoriëen begrijpt, en daarenboven de noodige kennis heeft van de vakken, die met
zijn vak nauw in verband staan, en van de vraagstukken,
die in de toekomst op een oplossing wachten. Deze grondige kennissen nu doet- een hoogleeraar :eerst op,wanneer
hij - zijn min of . meer oppervlakkige* kennis- aan de
Höogeschoo-1 aangeworven nogmaals ter dege onderzoekt, ordent, staaft, . en uitbreidt. .
Verder zijn de meethod en,in het Hooger Onderwijs gevolgd, weleens voor -verbetering vatbaar. Is het goed dat
een hoogstudent den eersten semester de lessen zoowat
van verre volgt,en de laatste weken dag en nacht studeert,
of liever eenvoudig van buiten leert,wat hij driewieken na_
derhand zal vergeten ? Is er. belangstelling, aansporing
tot verder zoeken, wanneer de hoogleeraar drie kwart
lang over een gegeven onderwerp leest, wat de leerlingen
gedrukt of geschreven Voor zich hebben liggen, of op de
Humaniora al hebben bestudeerd ? Kan een
nieuwe professor, die het opvattingsvermogen, het
oordeel zijner studenten doorgaans overschat, zich ju-ist
op dezelfde hoogte stellen als - zijn toehoorders, zoodat er
niets van zijn hooge wetenschap verloren gaat ? Kan een
professor nagaan of de studenten hem . verstaan, indien hij over de voorgaande. lessen nooit ondervraagt ?
Wordt de leerstof genoegzaam, verwerkt, en langs alle
zijden belicht, als er nooit een discussie over een uiteengezet onderwerp plaats. heeft ? Ik heb studenten unit het
Hooger Onderwijs gekend, en nog wel van de meestbegaafde, die openhartig bekenden, dat zij de theoriëen van hun geleerden, al te geleerden, al te voortvarenden professor onmogelijk konden verstaan, nog veel
minder opnemen. Zulk onderricht of geen is hetzelfde.
Het is,zegde me onlangs te recht een der knapste figuren
van een Staatsuniversiteit, zoodanig de rol niet van den
hoogleeraar, den geest der studenten vol - formules, datums, wetteksten te pompen, dan ze 'te leeren werken,
dan ze te helpen werken, en tot verder zoeken den weg te
wijzen » daardoor, en daardoor alleen wordt de wetenschap eenmaal gebaat !
-

-

-
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Eindelijk in paedagogisch opzicht kan een hocgleeraar
ook vaak in zijn taak te kort schieten. Of -is een professor maar enkel een voordrachtgever,een soort phonograaf,
die zijn stellingen zonder tegenspraak afkondigt ? Heeft
zijn - toehoorder enkel verstand en geheugen, en geen
hart, en geen wil vooral, die bestendig naar hete goede
dient gekeerd . ? Of is het uitsluitend de taak van den.
daartoe aangestelden tuchtmeestér het gedrag der studenten na te gaan, of liever enkel straffend. op te- treden,
waar *de eer der Hoogeschool of het- goed der kameraden
op het spel staan ? Of is de student op twintigjarigen
leeftijd, in een . vreemd soms verderfelijk midden geplaatst, reeds voldoende gehard in den zedelijken strijd,
om zich uit eigen krachten recht te - houden ? Er- .wordt
van een professor wel niet gevraagd,dat hij zijn leerlingen achternaloopt, hun dagelijks een sermoon voorhoudt;
neen ! maar dat hij zijn studenten kent en hun nooden,
dat hij soms met een woord, met een blik tot hun hart
spreekt, dat hij zijn gezag en zijn voorbeeld aanwendt
om zijn studenten tot het werken, tot het volbrengen van
hun plichten aan te zetten ! Overal waar de leergangen
niet al té talrijk gevolgd worden, waar de collegeleeraars
In betrekking blijven met de hoogleeraars, is zulke werking uiterst practisch en vruchtbaar ! ! . ..
Eenige weken geleden sprak ik met een knap professor eener Staatshoogeschool . over het gedrag van de
hoogstudenten. Die man, zelf oudstudent van de Universiteit van Leuven, was in zijne • nieuwe betrekking
vaak getroffen .. geweest door het lot van sommigé
goedbezielde, maar onervaren, - aan. zich zelf overgelaten studenten, die soms den moed verliezen,
en hun toekomst door hun roekeloos gedrag vergallen..
« Zie, zeide de professor, zulke ongelukkige ijongens zijn
er hier vele ; was er maar iemand- om -hen aan te trekken,
er zou heel wat flinks van komen; nu... ». Ik weet dat die
professor zijn eigen -leerlingen een vaderhart toedraagt
maar handelen de overige zoo- ? Minister Destrée had
misschien wel niet heelemaal ongelijk, wanneer hij door
het Koninklijk Besluit van 31 Aug. 1921. een Commissie
instelde, *elke het normaalonderwijs . van allen graad
zou herinrichten, aangezien « de studiën, welke de leeraars en de hoogleeraars in paedagogisch opzicht voorbereiden, nog niet bestaan '». - • • ..
-

-
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Ons besluit, men heeft het reeds geraden, . is dat we
voor het oogenblik het bestaande stelsel in het middelbaar onderwijs over het algemeen moeten . behouden.
Laten we onze methoden, vatbaar voor verbetering, wijzigen, den duur der studiën, waar het kan, verlengen, de
klassieke letterkunde ernstig instudeeren zonder de wetenschappen, -de moedertaal en de moderne talen te verwaarloozen,de voorbereiding en de opvoeding der leeraars
hoog op prijs stellen. Het peil der studiën zal er . onmiddellijk bij winnen, en wel in die mate dat de Hoogeschool
aan -geen aannemingsexamen meer moet denken, en zich
tevreden zal stellen met het certificaat, door den bestuurder van het gesticht in allen ernst afgeleverd. Wel zullen
nog enkele jaren eenige onbekwamen- op de examens verschijnen ; maar zij zullen mislukken op de proef van
kandidaat in de wijsbegeerte en letteren of in de ' wetenschappen,en hun voorbeeld zal . de overige waaghalzen geheel afschrikken : zoo zal het stelsel der vrijheid de misWil men volstrekt het afleveren
bruiken te keer gaan.
van een getuigschrift of van een diploma van bekwaamheid doen afhangen van een openbare proef, welnu men
late in het bijzijn van de ouders en van een ontwikkeld
publiek de leerlingen der rhetorica een schriftelijk en een
mondeling examen afleggen vóór een ,jury gekozen uit
het onderwijzend personeel van het gesticht over
de voornaamste vakken (b. v. het Latijn, het
Grieksch, . het Fransch, het Vlaamsch en. de wiskunde) der rhetorica ! Was zulks ook de meening niet van
de Faculteit van Geneeskunde van Leuven, welke door
Min. Destrée daarover in 1920 geraadpleegd als volgt
antwoordde : .. .
« Het bestaande stelsel heeft goede uitslagen geleverd : het moet behouden blijven. Men hoeft het maar te
verbeteren, en daarom 1. vermijde men de tusschenkomst
van. den Staat, die vertrouwen moet blijven schen. ken, lijk in 1890 ; 2. richte men een proef van geestesrij pheid in, af te leggen op het einde der rhetorica vóór
de leeraars uit de Humaniora ». (23).
-

-
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. J. JACOBS.

(23) Le graduat, la bi 1890-1891. Ie projet Destrée, Marcinelle-Charleroi, 1922 ,blz. 12.

LENTE.

Na 't avondeten - was ik - bij mijn.. besten vriend
Karel even gaan aanzitten. Buiten was 't vinnig, koud ;•
binnen was 't lekker warm . Zijn vrouw schonk een- geurig kopje koffie op èri en hij bood een fijne sigaar aan.
Prettig, dat verzeker ik u. Karel, dien avond in zijn beste
luim, zou wat gaan ópdisschen uit' zijn jongen tijd...
« Zou 't u lusten, kerel ? »
•
Of 't mij lustte !
•
« Ik luister, man ».
.
En Karel begon.
« Met vliegende vaan en slaande trom rukte het
tiende regiment voetvolk het kamp te Bévérloo binnen.
Na de lange reis op het spoor deed, het deugd flink door
te gaan op : de cadanceerende maat der krijgstrompetten ; na 't lamme gelig op den stikheeten trein was
't een lust te mogen doorstappen met veerkrachtigen pas ; 't lui gezeten bloed werd er weer vlug af en
met vinnige Dogen keek ik. naar. de roerlooze kruinen der
boomen, mijn lievelingen, glanzend van 't laatste ,goud
der neerzijgende zon.
Mijn jonge ziel werd als opgeheven door een diepinnige vreugdè: ver, . heel ver aan den gezichteinderlachte mij het lieve gelaat tegen van haar, die ik -pas
vóór eenige dagen toevallig ontmoet had bij een vriend
van mij ».
« Haar naam, a. u. b. ? »
« Maria... Een doodgewone, is 't niet« ?
Een
diepen indruk had zij op mij gemaakt. Waarom ? Dat
wist ik niet juist. Ons toevallig samentreffen' was van
uiterst korten duur geweest, en toch.... Ik kon mijn
pogen niet: gelooven dat het haar beeld was
Waarom
geen ander, dat -van ,moeder; b. v.
dat v 56r me zweef-de 'bij 't binnenrukken van 't kamp.
. Nu, 't was zooals ik` zeg : duidelijk herkende ik de
trekken van haar mooi ovaal gezicht.- »
:
«- ovaal ? »
,
:
« Ja- wel ; : net het gelaat van een Madonna onzer
Vlaamsche primitieven,.
.
-
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Toen wij in 't kamp aankwamen, verzwond haar
beeld in de -ijle ruimte.
Nu waren wij in de carré's ; hun aanblik deed mij
onlekker aan.
Verschillende evenwijdig loopende blokken var"
kareelsteenen gebouwtjes, laag als hutten, staken er
vuil af tegen den heerlijken koepel van den hemel ; tusschen de carré's in lijnden rechtdoor grauwe wegen van
mul zand ; enkele boomen, tenger van stam en smal
van kruin, stonden er tegen hun goesting te groeien.
Hier bloeide voorheen de ongerepte heide in haar. purperrooden zomerdos....
Het regiment splitste uiteen in zijn bataljons ; . elk
bataljon in zijn compagnies.
Met een twintigtal makkers, hoogstudenten als ik,
ging ik • geweer en ransel afleggen in het ons aangewezen kamerke.
In het midden een gang ; op het uiteinde een geweerrek ; aan weerszijden een brits ; tegen beide zijmuren een schap voor de ransels ; links en rechts van
de deur een venster van vierkante, in boden voegsels
rustende ruitjes. .
't Was er onfrisch en half donker. Een wrange weemoedigheid sloop mijn hart binnen.. Onwillekeurig dacht
ik op mijn prettigen thuis terug, op vader en moeder;
ook Maria's beeld kwam vluchtig vóór mij té staan.
Waarom telkens zij ?...
Men wierp aan elk onzer een paar schooven stroo
vóór ; ik stopte de mijne in een zak, trok hem dicht met
grove steken, naaide er mijnstamnummer op en zie zoo
mijn bed was klaar.
Onder 't naaien een beulenwerk voor onbedreven jongensvingeren -- was Maria's halfspottend, halfmedelijdend gezicht steeds vóór 'mij komen dansen. > —
« Waarom half spottend en half medelijdend ? »
« Dat laat ik u raden! .
Ik was moederziel alleen in het kamerke achtergebleven ; ik bleef nog enkele o'ogenblikken staan droomen van thuis en van. . . haar. • Toen trok ik de deur
achter mij dicht en ging naar een cantine.
't Was een vierkant vertrekje. Achterin stond een
soort van toog met allerlei eetwaar op : kaas, krentenkoeken, e er-s, boter, siroop, gédroogde visch, rijst- en
abrikozentaarten ; daarnaast lag het rookgerief : pijpen,
.
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tabak, sigaren, sigaretten. en lucifers, en daarachter, als
krijgers in 't gelid, talrijke flesschen vol. bruin Beverloosch of zwart Diestersch bier.
In een -hoek éen tafel en twee banken. In 't rosse
licht van een petrollamp zaten en stonden daar een
twintigtal soldaten ; ze rookten als fabriekschouwen.
Wat een, damp ! .
Aan de tafel speelden vier man luidruchtig een
partijtje met de kaart. In den hoek rechtover de spelers
praatten drie piotten stil met elkaar. Hadden zij het
over hun streek, over hunnen. thuis, hun ouders, magen
en vrienden ? Hadden zij 't wellicht over hun . verloofde ?... Hei, daar is Maria's beeld weer!...
Tegen den toog aan luisterde ; een kliekske met
gretige ooren naar een pronten soldaat met fellen knevel,
die hun met wijde gebaren en klaterende stem een vieze
historie opdischte. Wat een flauwe windmaker ! .
Ik ging naar den toog toe, at er een beet en trok
buiten ; 't luidruchtig soldatengedoe stiet me tegen de
borst.
Mij trok de eenzaamheid aan.
Ik verlangde alleen te zijn om nog wat te genieten
van den vredigen avond onder 't koele gewelf der
boomèn. ' .Ik . slenterde op mijn eentje naar de bosschen, die
als een frisschen gordel slaan om de droevige naaktheid
van de Beverloosche carré's en kwam uit in een lange
dreef van donkergroene. Spaansche dennen, waarvan
de takken, laag en dicht ineengegroeid, amper vrijen
doorgang gunden aan één persoon.
Het" was een verkwikkend zoet uitsterven van een
stikheeten dag. Den ganschen dag had de aarde als een
martelares geleden onder 't felle gelaai der zomerzon ;
nu mocht zij eindelijk wat rusten gaan, wat ' krachten
verzamelen tegen den strijd van 's anderendaags. » .
« Ge wordt dichterlijk, man ! »
« Une fois n'est pas coutume », zegt de Franschman.
De diepe vrede der natuur, die slapen gaat, zeeg
zalvend over mij neer... .
Droomend vloog ik naar mijn geboortestadje heen.
Ik was thuis, in de gezellige keuken, hoorde er
vader en moeder spreken over mij., hun jongsten zoon,
thans in het kamp van Béverloo... .. .. . .
-
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Kijk, . daar is 't .weer !
In 't zwarte verschiet der dreef daagt Maria's beeld
hel stralend, voor mij op... Ze komt nader en "nader,
steeds beter herkenbaar in duidelijker afgelijnden omtrek van gedaante en houding... • Hei ! daar staat ze
vlak voor mij en 'k hoor haar bepaald herhalen wat
zij mij, . vóór enkele dagen, bij 't heengaan, : in het huis
van mijn vriend zegde, met lichte spotternij in de stem,
docht me : « Die studentjes toch 1 Alsof zij • de wereld
gingen herscheppen ! »
«Hoe.?»
« Wel ja, ik moest toen juist naar een vergadering
van studenten met verlof en had het te . dier gelegenheid
gehad over ideaal, nog ideaal en nog eens ideaal. » —
En plots was haar beeld weg, net zooals 't gekomen was ;. ik was weer moederziel alleen.
Als- grijze mist zijpelde een onverklaarbare droefgeestigheid mijn ziel binnen.
.•
.
Bij wien moest ik uitlegging en leiding zoeken van
't nieuwe gevoel dat stellig in mijn hart ontkiemde ?...
Ik wist het niet. .
't Moest reeds tamelijk laat geworden zijn ; ik
keerde op mijn stappen terug, naar de carré's toe. Om
en in mij was 't dikke, dichte duisternis.
Opeens golfden mij uit verre bosschen de weemoe-

dige tonen tegen . van een j achthoren ; ik bleef nog - een

heelen tijd staan luisteren naar de droevige muziek, die
huivering op huivering joeg door mijn ziel.
Toen ging ik -'t kamp binnen. .
Daar was 't een leven en bewegen van -. belang.
Uit de heilige stilte- van de. .rustende natuur viel ik plots
in 't luidruchtig gewoel der menschen.
De cantines. waren stampvol ; troepjes piotten en
jagers te voet keerden uit Leopoldsburg terug. - Wat gedaan ? .
Ik ging " een canti«ne binnen om er een zichtkaart
van 't kamp te . koopen, en toen de bazin me vroeg of
ik er een dan wel twee behoefde, wilde ik er twee
vragen* : een voor thuis en een..:. voor haar.
Doch neen, ik durfde niet. . .
« Dat was braaf van u, kerel. » .
« Denk er over wat ge wilt. » . .
« Ik pen metterhaast eenige woorden naar huis en,
-
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terwijl ik schrijf, staat steeds vóór mij, in jeugdige
..
.
•
schoonheid. haar beeld...
« Zeg, kameraad,-hebt ge bijna gedaan met de pen?
Gé zit daar te droomen, alsof ge verliefd waart. »
Meteen klopt. een student mij op den schouder. Ik
schrik op, voel me rood worden... « Ge zit daar te
• '
droomen, alsof ge verliefd waart... »
Ik gaf - de pen over, trok de cantine uit en, zocht
onze slaapkamer 'op.
Daar . gekomen, plakte ik de kaars, 'die ik. in de
cantine gekocht had, met haar eigen vet vast op het
geweerrek, dekte mijn bed op en ging er. onuitgekleed
op liggen droomen... -« Natuurlijk van haar. » .
«-Van het verleden ' eerst en daarna van de toekomst, meer echter van dit dan van dat. »
« Feitelijk dan toch van haar. »'
« och ! »
_
.
« Alsof de eerste de beste stommeling niet raden
kon waarop die soldatenhistorie gaat uitdraaien ! Nu,
vertel maar voort. » -« Ik droomde dus van de toekomst. Eens mijn
studiën áf, wat dan ? »
'. • . .
. - « Wel trouwen, jandorie, met uw Maria ! Ik ben
zeker dat ge insliept. met haar beeld, altijd hàâr beeld
»
.
vóór de oogen .

.

-

.

« Wilt ge soms in mijn plaats vertellen ? » --

' « Half wakker, half in slaap, schrok ik- plots uit mijn
sluimering op bij 't geblaas ,van het avondappèl door
wel twintig klaroenen te gelijk.
•..,
Mijn slaapmakkers komen op 't zelfde . oogenblik
binnen, lachend en lawaaiend ; ze. gaan vóór hun matras.
staan, zwijgen een. stond, wanneer. de onderofficier en
de korporaal van de week -de. afwezigen lomen opschrijven . ; en pas zijn ze uit de . deur, of het wordt in
't smal-lage 'vertrekje vol_ jonge. gasten . een ..gespeel,
een geplaag, een gelach en rumoer dat hooren. en. zien
vergaan. .
Ik liet ze tamboeren en viel in slaap, riet zooáls gij
gezegd hebt : met Maria's , lichtend beeld steeds vóór
mij, neen in mij. Voortaan zou het nooit meer uit mijn
ziel gewischt worden. » .
Hier stopte .Karel eventjes.. .
« Wat denkt gij er . zooal ovèr ? »
•

.
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« Mijn beste, 't is een• doodgewone, alledaagsche.
geschiedenis. Zijt ' gij waarlijk de « held '» dezer - historie geweest ? »
« Wel neen ! 'Gemakshalve slechts gebruik ik den
eersten persoon ; dat vertelt 'vlotter 1 Of zou , ik - zóó uit
de biecht gaan praten ? Nu, welk is- uw meening . overden « held » ? ..
« Ja, wat zal- ik zeggen ? Een emotieve droomer is
hij vast. »
«En?»
..
.:
« Hij bemint zijn Maria reeds volop. »•
«En?»
« Vertel maar verder, zoo 't u lust. »
Karel dronk een versch kopje koffie en ging voort..
« 's Anderendaags werd ik uit een gerusten slaap
gewekt door het schetterend geschal der klaroenen. - Ik
wreef mijn oogen open en liet mijn blik rondgaan van
de zoldering naar de ransels en gamellen en van -daar
naar mijn makkers naast en voor mij.
Oei ! mijn geradbraakt lijf ! Gedurende den nacht
was ik van mijn smallen stro.ozak afgerold en had me
stijf gelegen als een plank op dé ;harde brits.
Log en loom stond • ik op en ging buiten, in de
.
open, gezonde lucht.
Wat een genot !
't Beloofde in den dag een lekker weertje te zuilen
.
worden.
. Talrijke soldaten, met een blikken kom in de hand
en een handdoek onder den. arm loop`en naar de pompen
toe om er zich té wasschen. Met beide handen kletsen
zij het verfrisschende water in het nog slaperig gezicht
ze brieschen net als paarden; • • . .
Ik loop mijn kom halen, en dan naar de pomp. toe.
Of 't me - deugd • deed ! 'k Voelde • me weer frisch
als na een bad : loomheid, stijfheid, 'misselijke reuk van
't doffe - kam erke ; 't was alles in eens. -weg !
Toert ik, met den nattén handdoek. óp de schouders,
terugging, zag ik de makkers van de studentencompagnie in' een lange rij reeds triptra;ppend staan wachten
naar 't « brood ' en ' den koffie. .
Ik haal mijn gamel en schuif aan.
Een onderofficier en een korporaal,. gevolgd van
vier soldaten, van wie er twee een groote bus val= koffie
dragen en de twee -andere elk een dikken zak vol uit-

-
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bultende broodjes, gaan post . vatten vóór den eersten
man der rij en 't uitdeelen begint. Elk krijgt zijn pollepel koffie en een bruintje... Ik ook.
En plots. stelde ik . me vóór. wat voor een - pret
.Maria . er aan beleven zou, 'indien zij den fieren hoogstudent, « die de wereld herscheppen 'ging »,. nu mocht
zien staan met de gamel in de rechter en het soldatenbroodje in de linkerhand. » . .
« Daaraan had ik mij verwacht. » . .
« Hoe zoo ? » .
« Wel. ja, uw soldatenhistorie gaat geleidelijk zijn
gang. »•
. .«-Met mijn mondvoorraad trek ik naar ons kamerke
toe.
ddank ! De deur staat wagenwijd open ; 't zal
Go
er zoo misselijk niet meer rieken...
Ik neem uit mijn ransel een klontje boter, mij door
moeder meegegeven, snijd van mijn bruintje een koppel
gezonde boterhammen af en bijt erin tot achter mijn
-ooren. Als men maar honger heeft ! De koffie was min-der smakelijk : 't was dik en dun ondereen, en daarbij
geen melk. .
En opnieuw stel ik me vóór hoe prettig het voor
-Maria zijn' : zou, indien ze mij nu zien kon, zittend op
den rand van de brits, de gamel tusschen de knieën...»—.
« Ik had echter geen tijd om lang daarover te 'zitten
faintaseeren, want de laatste beet was- nog. niet door
de keel of men blies reeds het bijeenrukken 'van de
:studentencompagnie. .
In allerijl wat gewreven, geschuurd, gepoetst, 'gebórsteld en daar staat de compagnie kant en klaar:
De korporaal van de week. neemt ons in oogen-schouw ; na hem de onderofficier ;. na hem de luitenant
-en na hem de commandant ofte bev&lhebbér : 't monsteren was afgeloopen. . .
« Vooruit ! Marsch ! »- .
En met tromgeroffel en klaroengeschal trokken wij
...
"naar het .schietplein.
.
Nauwelijks waren wij de carré's uit of we kwamen
...
.
pop de volle. hei.
Een -onafzienbare vlakte : Zand... bremstruiken...
lieidebloempj es, ontelbare heidebloempjes: Ho, de lieve,
bekoorlijke dingskes ! Wat een prachtig .uitzicht ! Hein=
,

.
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de' en ver één vlakke zee van purperroóde bloemenkroontjes.
` Te marcheerden opgewekt door. Kon het ook anders ? De wijde heide baadde in 't; gouden zonnelicht en
ook in onze ziel was 't één licht : daar lachte 't zonneke
der zorgenvrije levensvreugde. .... .
Gretig snoof ik de kloeke heidelucht op ; .' k voelde
me licht als een pluimpje -en warempel : daar klaterde
ik mijn blijheid uit in een leutig lied ; mijn makkers
zongen mee en de stille heide weergalmde .weldra van
Vlaamsche en Fransche liedjes ondereen : heel ons stu=
dentenrepertorium kwam aan de beurt.
En plots... »
« Zijt ge daar weer met uw .« plots » ? »
Wat, wilt ge ! Als 't nu eenmaal « plots » gebeurde ! »
« Plots kwam hetzelfde verlangen weer in mij op,
doch heviger dan te voren ; ik zou ik weet niet wat
beloofd, gegeven of gedaan hebben, indien zij mij toen
had kunnen zien, fiksch - en flink en fier ' doorstappend
te midden van al die levenslustige kerels ; ten slotte
werkte mijn verbeelding zóó sterk dat zij in levenden
lijve voor me. ging... .
Ik zong boven al de. anderen uit ; in mij was een
vreugde te groot dan dat ik ze in mijn klein hart had
..

-

.

..

-

kunnen opsluiten. .

Ho ! Het geluk van jong te zijn en een reine, echte.
liefde -te voelen ontkiemen in zijn ,ziel ! »
« Zoo, zoo... Uw held,. die een droomer is, schijnt
ook wat philosoof te zijn. »
Wel ja. ; het eene. sluit het andere niet uit. » --« Het uitzicht der dingen om mij scheen veranderd ;
de heide was geen heide meer, "het kamp geen kamp ;
ik wandelde, net een prins uit een' wondersprookje, in
een ' lusthof vol geurige, kleurige " bloemen. »
« En de prinses ? »
« Natuurlijk zij, Maria. »
« 'Ik kreeg het warm van 't gaan, van 't zingen en
't juichen, doch meer van die vreugde, die blijheid, dat
geluk, die in mij waren... ...
Ondertusschen was de zon, zonder lawaai te maken, zij, haar gewonen gang gegaan. Haarstralen
priemden als naalden door ' rok, vest, hemd, huid,.
vleesch, been en merg, deden' het dunïnee bloed in sneller
-
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en sneller rit door het lijf rennen en 'k begon te zweeten
langs alle poriën. •
Ik zweeg, de anderen zwegen ook, en toen wij, na
een paar uren gegaan. te hebben tot dé schietschijven
naderden, zat er in de compagnie heel wat minder. troef
dan bij 't begin van den marsch.
't Zand stoof in lichtgrijze wolken op boven onze
hoofden ; wé kregen er dorst van. Twee mannen, met
tapten
een hooge torenbus op den rug, schoten bij
ons tegen een ' cent een volle pint .« coco », die wij uitdronken, alsof 't van 't patersvatje gewèest' ware.
« Halt ! »
.
We stonden pal.
.
« Bajonnet !. . Geweer ! »
.
.Een uittrekken en één opsteken.
« Geweer ! ... aan rotten ! » •
Daar'stonden de bajonnetten te bliksemen in 't zon. .... . ,
geflakker. .
« De eerste tien beginnen l... De anderen : rust ! »
..
.
Het schieten begon.
•
Ik was bij de tien eersten niet.
Ik vond een malsch plaatsje ` en , strekte mij daar
-op den rug uit, met den ransel onder 't hoofd als kussen
en den schako over 't gelaat als zonnescherm.
Daar lag ik nu .te luieren op de B everloosche heide.
De zon beet geweldig door mijn lichte broek heen,
•doch ik liet ze bijten.
Om mijn hoofd snorden vliegen, bieën en hommels;
vóór, naast en achter mij stoeiden mijn' kameraden als
.speelzieke . knapen ; ik liet ze snorren en spelen en
luierde maar voort.
Toen ik het onder den schako te heét kreeg.., spande
ik mijn handen over de oogen en tuurde, door de spleten
heen, naar hèt blauwe uitspansel, - waarin . hier en daar
-een wit-wollen wolkje dreef : net verloren, afgedwaalde
.schapen. . .
Hei ! Heeft Maria niet gezegd dat ,haar vader een
schaapsboer is ?
« Wat ? Een schaapsboer ? » .,
.
« Waarom niet, ? Hadt . ge . liever gehad dat hij een
"baron geweest ware ? »
.
« Maria.... Ik, wou dat ze mij . zien kon !..1., . Indien.
ze nu, op dit oogernblik, op dit plein voorbij me. kwam,
zou ze mij dan eventjes nog een blik gunnen ?... Een
-
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enkele maal. hadden wij elkander ontmoet, en dat 'toevallig nog, en wij hadden amper eerfige woordjës met
elkander gewisseld... • .
Och, dat vervliegt als de rook en laat geen . spoor
na..: Om welke reden toch zou ze verlangen mij terug
te zien ! Had ik op haar een even diepen indruk gemaakt
als zij op mij ?... Leefde mijn beeld in. hare ziel zoo•als
het hare in de mijne ?... Onnoozéle jongen !... Hoe,
door wat dan zou ik indruk gemaakt hebben op haar .9 .. .
En toen voelde ik me diep bedroefd worden, omdat
.
ik op die vraag niet antwoorden kon.
« Me dunkt dat uw held nogal licht •van 't een.e
uiterste naar 't andere overslaat. »
« Maar, ,manlief, gij zelf hebt hem een emotiéf karakter genoemd ! Of zijt ge dat reeds vergeten ? » -« De volgende tien ! » riep een onderofficier.
Nu was het mijne beurt. Ik wierp den ransel op
den rug en ging mijn geweer uit de rotten haken.
Ik 'schoot mijn tien kogels af ; een Willem Telt was
ik niet. ''
Toen iedereen geschoten had, trokken wij naar de
carré's terug.
Op de heide was 't nu heet als in een oven ; boven
onze hoofden .blakerde de zon ; onder . onze voeten.
brandde het zand. Het stof vloog met heele wolken
-

rondom ons op -; geen gezang, zelfs geen gepraat meer
onder de anders zoo luidruchtige studenten.
Toen ik in de carré's aankwam, was ik één zweet:
hemd, vest en kapoot : alles was. op mijn rug, onder
den ransel, doornat.
Nauwelijks waren wij in 't kamp terug, of men
blies voor de middagsoep.
..
Ik trok er met mijn gamel op' af ; men schepte er
twee-drie pollepels soep. in ; het vet lag er een duim
dik op. Daarna stopte men mij een stuk gekookt vleesch
in de hand - en ik kon gaan.
De vette soep en het droge. vleesch spanden mij
met dat heete weder geweldig tegen. Ik gaf alles weg
aan een, jongen die, barrevoets en met verhakkelde klee-^
ren aan, met begeerige blikken naar den kant van de
studenten toezag, trok naar een cantine, at er wat én
ging dan in onze slaap-, eet- en werkkamer mijn geweer
kuischen, tot dat de « ziel » ervan blonk als een spiegel.
Zonder straf kwam ik van de monstering af ; twee,.
-
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- verschooning, : -de ziel
drie makkers, die hun ziel
van hun geweer niet genoegzaam gekuischt - hadden,
liepen kamerarrest op. Al de anderen kregen den ge.
heelen namiddag vrijaf. . .. .
Sommige van mijn kameraden kwamen me .vragen
met her' een uitstapje te doen naar een naburig dorp.
Neen, ik wilde alleen zijn.- »
« Neen, niet alleen, bij hààr, met zijn gedachten. »
«Nu,. ja ! »
« Zonder bepaald doel ging ik op weg ; ik kwam
.
.aan de vaart uit. "
Vreedzaam strekte zij haar onbewogen effenheid
uit ; geen rimpelingske verkreukelde den , glinsterendén
spiegel van haar gladde oppervlakte. 't Zonnelicht tintelde met wemelend gestraal over 't kanaal, belegde
't met glanzend vernis 'en schonk aan .'t stille water een
leven van. rustig droomenden vrede.
Aan den oever stond het ranke riet ; -ik ging er
naast zitten. Van tijd tot tijd . ging een geheimzinnig
ruischen tusschen de riethalmen door en 't was alsof
ik dan . telkens verstond : « 't Leven is kort ; gèniet er
van...»« Dat is nieuw ! Uw held steekt Gezelle nog de
loef af! »
..
« Ík stond op en ging mij een eind verder. neer-:
.
zetten, waar geen riet stond. . .
Waterjuffers vleugelden in snelle' vlucht over 't" kanaalvlak heen en weer ; honderden schrijverkes krabbelden er met hun rappe pootjes _allerlei hiërogliefen. op;.
groote waterspinnen roeiden er met forsche slagen af
en aan ; luchtbellen pruttelden uit de diepte der . v. aart
op en stierven aan de oppervlakte uit als, een zucht ; de hemel spiegelde zijn azuren gelaat in het . heldere
nat en 't was alsof- ik erin "las : « 't Leven. is kort ; gelukkig zij, die hun lagere driften meester, het leven doorgaan zich kwijtend van hun plicht. » — « 't Wordt gekker. en gekker, mijn beste ! A .propos,
.
hoe heet uw held?»
« Jozef, of als ge wilt, kort en goed : Jef. »
« Goed zoo ! Welnu, Jef is een stuk dichter gevoederd met een stuk filosoof. » . .
« Mogelijk, doch dat hebt ge reeds gezegd. » .« Daar -komen -vier-vijf soldaten een bad nemen in
de vaart. Op een-twee-drie zijn ze uitgekleed ; een
.
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zwembroékjen - aan en, plons ! het water i.n. 't Was een
lust , om aan_ te zien hoe zij zwemmen konden, net
visschen.; ze doken, kwamen weer boven, roeiden met
forsche slagen vooruit en, om wat te rusten, lieten ze
eindelijk hun lijf ruggelings vlotten op 't watervlak,
haast zonder beweging van arm- óf been..
Mijn oogen vermeiden zich aan 't mooie spel van
hun lenige lijven in den klaren vloed."
« Hé, kameraad ! Komt ge niet ? 't Is lekker in
't water ! » .
De aangesprokene, een kloeke. kerel,. trok zijn kleeren uit en sprong wat een plons ! in de vaart,
dat het hoog om hem heen op-. en wegklaste. Een tijd
bleef hij onder, langer. dan de anderen, docht me ; toen
kwam hij spartelend boven, sloeg wild met de armen
in de lucht, als wou hij iets grijpen om er zich aan
vast te klampen en zonk dan in. eens als een steen
naar de diepte.
De andere zwemmers,, toen ze » van hun eerste verbazing wat bekomen waren , doken eenmaal, tweemaal
naar onder zonder hun makker boven te brengen en
eindelijk, de derde maal, sleepten zij zijn lijk, stijf als
een plank„ naar den oever.
« Is: dat waar ? »
« Waarom niet? Of denkt ge dat ik fantaseer « pour
les besoins de la cause » ?
Rillend van afgrijzen sprong ik bij.. Als student in
de medicijnen wist ik wat er te doen viel. 't Mocht
echter niet baten : de arme _jongen was en bleef dood.
. .« Arme . vriend », snokte een van zijn makkers ;
« binnen enkele dagen ging hij voor goed van den troep
af zijn en trouwen. . . » . . . .
Ijselijk !
En Maria... Moest mij een .dergelijk ongeluk overkomen. . . . Zou zij ontroostbaar zijn ?... Maar waarom dan ? Zij is immers mijn- verloofde niet ! Wellicht
denkt zij niet eens meer aan mij...
Die gedachte folterde mij, meer dan ik zeggen
kan.
De doode werd door zijn vier makkers naar
't krijgshospitaal ge-dragen... Een droevige stoet... Ik
keerde langs Leopoldsburg naar het kamp terug.
De avondduisternis was inmiddels ingevallen.
Overal getoet, geblaas, geschetter en gezang ; uit
-
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al de herbergskes en kroegjes lawaaide muziek . van
•
...
trek- of draaiorgels naar buiten..
't Zat overal propvol met soldaten : piotten, jagers
te voet, lansiers, gidsen en - kanonniers : alle wapens
ondereen. .
Een wrange weemoedigheid zijpelde.,mijn ziel binnen bij 't • zien 'en hooren van al dat ló.sbandig • plezier.
Niemand die daar aan lijden en. sterven dacht...
Hoor ik daar geen studentendeuntje ?:...
« .Halte -la, •
..
On ne passe pas,
Cár les étudiants sont là ! »
Ja, 't zijn mijn makkers ; ik loop hen aan den omdraai van een« straat bots op 't lijf ; een hunner grijpt
me bij den arm en trekt me met de jolige bende mee.
We gaan een herberg binnen, waar ' t krioelt van
't " volk. Men zingt, neen men bralt er dat 'het davert.
Wat ? Dat weet ik niet ; ik was op dat 'oogenblik als
suf, doch 't zullen vast geen kerkliederen geweest zijn. »
« Dichter. .. • • philosoof... humnorist. Omne trinum
.
perfectum ! »
« Ik 'was zonderling te moede... Wat kwam ik
eigenlijk hier doen ?... Hoor ik daar 'niet opnieuw 't geheimzinnig gefluister van 't riet : « 't Leven is kort
geniet er van ! »
Genieten ? Zooals allen, die hier zijn ? Waarlijk,
ik was zonderling te moede..:. Moest ik gaan ? Moest ik
blijven ?...
Mijn makkers trokken eruit ; arm -in arm, springend
en zingend vallen wij een café-chantant binnen.
En - weer fluistert de bekoring mij in 't° oor -: « 't Leven is kort ; geniet ervan ! » ..
.
Doch, zie, daar ligt het koude lijk van den zoo pas
verdronkene vóór mij uitgestrekt in zijn schamele naaktheid; 't is alsof hij me op zijn-beurt toefluistert : 't Leven
is kort ; één sprong en men is dood'! Gelukkig zij, die
het leven doorgaan. zich kwijtend van - hun plicht. »
Mijn - plicht ? En 't - licht der waarheid, een oogenblik beneveld, ging klaar Voor mij -op. Weg moest ik,
ver weg van daar !
Ik ; ga buiten, beschaamd over -me zelf.
Wat een verlichting ! .
En op 't zelfde oogenblik daagt - . heerlijk . als een
lentezon Maria's goudglanzend beeld vóór mij op...
-
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Alleen trok ik door de donkere' dreven van 't Bosch
naar de carré's terug.
•
Uit de verte kwam de gedempte nagalm van een
studentendeuntje me achterna :
« Wij zijn hier, wij zijn hier
Wij zijn de mannen van 't plezier ! ».
Die dachten aan geen lijden en strijden en sterven...
Toen ik, in de carré's aangekomen, • mij op mijn
matras te droomera neerlegde, kwam een groote, . diepe
vreugde mijn ziel als oplichten. Ik was blij, onzegbaar
blij, en ik dacht, neen, ik was . er zeker van : Maria
zag mij en ze lachte mij goedkeurend tegen. Zoo sliep
ik in. »
Hier stopte Karel ; nu, 't mocht wel, want hij had
drommels lang aan één stuk verteld.
Na een poos vroeg hij :
« Welnu ? »
« 't Is nogal vlot verteld, maar er zit geen diepte in.»
« Dank u. »
.
« Daarbij, 't lijkt me àl zoo zonderling ; er is in
elk geval een sterk romantisch reukjen aan. » ,
. « Vitter ! Maar wat bedoeldet ge daar straks met
« Uw soldatenhistorie gaat geleidelijk haar gang » ?
. « Wel ja, 't is - logisch : Jef bemint Maria ' en hij
verlangt dat Maria hém beminne. Vertel maar voort, of
-

-

ge zoudt te vermoeid moeten zijn. »

« Zoo ? Die alledaagsche, doodgewone soldatenhistorie interesseert u dan toch een weinig ? 't . Doet
me plezier. Maar niet kijven; hoor, zoo 't nog romantischer wordt. Welaan dan.
« 's Anderendaags stond ik op met een hoofd zwaar
.
als lood. »
- «- Zóó ? En dat na 't zóo zoete inslapen van 's daags
te voren ? »
..
« Een feit is een feit. » -« De -korporaal van de week kwam o-ns kamerke
binnen met de morgenpost ; voor mij was er een brief
bij van thuis en een zichtkaart uit Scherpenheuvel met.
de volgende woorden op : « Raad eens van wien dat
dit komt. X. »
X ?? Wie was die X 't Geschrift was me totaal
onbekend. Wie mocht me dat kaartje wel toegezonden
hebben ? --Ik had schoon daarover te denken, te dubben
en te prakkezeeren, ik vond er geen antwoord op. Van
-

-
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wien ? Er stond. wel degelijk een. « N » ; mannelijk dus.
Van een vriend ? Och, een vriend stéekt zoo'n dingen
niet uit ! • Ten andere, 't geschrift geleek op geen enkele
mij bekende hand van den eenen of anderen.. vriend;
daarbij ik hield er de vrienden - niet op na -per dozijn of
per gros. Laat mij eens aandachtig. toekijken... Is dat
wel een mannengeschrift ? - Zoo fijntjes, zoo netjes, zoo...
hoe moet ik zeggen?... Zoo meisjesachtig! Wel neen, 't is
géén mannengeschrift ; 't is . een vrouwenhand, ja vast
een vrouwenhand ! .
En toch dat « wien ».... Ik had warempel al mijn geld
aan den arme. gegeven • en op water en brood • willen
leven gedurende heel mijn kamp, indien . er « wie » ge:staan had. « Wie » was dan vrouwelijk, zie je, en dan
kon de kaart van niemand anders komen - dan van -haar,
van mijn Maria ! » .. .
.« Wat een fantasie ! Wat- een fantasie ! Ik bewonder ze en nog meer dat allerkostelijkste : Van mijn
Maria. » . .
« Van Maria, ja 1 Lieve hemel, mocht het waar zijn!
Mocht de kaart van haar konen-1 Dan dacht ze tóch
aan mij, even goed, ja méér nog dan ik aan haar. frlaar
die. drommelsche « n » ...: ' . .
Och ! die -« n » ! 't Is niets anders dan een vrouwenlist, om me 't spoor doen bijster te worden. Van een
.

vriend kan het niet komen, dus... ja, ja, ze komt, ze

.is van Maria ! Noch ouders, noch -broers, noch zusters,
-noch vrienden, noch neven, noch nichten, niemand onder
hen die het ooit in zijn hoofd zou -krijgen mij aldus te
willen intrigeeren. Ten andere, ik ken hun ,geschrift van
buiten. Neen, neen, het komt, het is van haar. Ik twijfel
niet meer. »
« Is dat gefilosofeer van Jef haast gedaan ? Ik
_neem gereedelijk aan dat ook de geschiedenis van die
.zichtkaart echt is ; protesteer niet, . ik neem het aan,
maar dan nog : wat een ultra-subjectieve redenéering
van dien Jef ! Maar och, van een ultra-subjectieven gevoelskerel als hij er een is verwondert ze me toch niet
.Al te zeer. Een ander, meer evenwichtig - aangelegde ziel,
een objectiever karakter - dan hij, zou 't ding dood„eenvoudig op zij gezet of verscheurd hebben met de
-nuchtere gedachte : « 'n Prul ! Dit verklaart zich later
wel ». Maar hier ligt het hem, zie : hij bemint en hij
-wil bemind worden ; evenals een drenkeling houdt hij
.
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zich aan een stroopijl vast. Zulke karakters: zijn -zoo
sterk van inbeelding ---= merk op :- ik zeg niet verbeelding . dat hun bloote wensch ten laatste een echte
werkelijkheid wordt. » - « Ge doet me lachen, man ! Ik meende warempel
dat gij gingt . voortvertellen. - Mag ik?»
« Mijn overtuiging stond onwrikbaar vast: de zichtkaart kwam van Maria. Waarom zij ze mij. toegezonden
had ? 'n Meisjesgril ? Wat onschuldige plagerij ? Wellicht een weinig, doch daarom alléén kón. Maria 't niet
gedaan hebben. Daartoe was ze te- ernstig van aard. »
« Hoe ' kon hij dat weten na één toevallige ontmoeting, die slechts enkele oogenblikken -geduurd had?»
-« Halterlá, mijn beste ! Het karakter van ' sommige
merischen spreekt - duidelijk uit woord« en gebaar, uit
blik en houding. Hun ziel ligt klaar te- lezen op hun
gelaat, in hun - oogen. » . . . =
« Neen; zij had het gedaan, omdat ook zij aan mij
dacht, omdat ik op haar een diepen indruk gemaakt
evenals zij op mij. Hoezee 1 't Was me alsof het lachend
geluk mij met open armen te gemoet'kwam. ! Alles zong;
en jubelde om mij heen... . . .
Ik liep ons kamerke binnen en stak de kaart in.
de -hand van mijn besten makker. « Zeg, is • dat een
vrouwenhand, ja of neen ? » Hij bezag me verwonderd
en zei droog-^ eeg : « Jongen, wat dóet ge raar ! » Hij
las en dan, al monkelend : « Ja, 't komt van een vrouw,.
maar... van , een ouwe heks ! » .
Hij schaterde het uit ! • • . .
Nu was er voor mij geen twijfel ' meer mogelijk !
Maria, zij. alleen, had mij - het kaartje , toegezonden : Ik
liet, zooals gij gezegd hebt, mijn stroohalmpjé niet meer
los. Op 't zelfde oogenblik blies men het klaarmaken van
al de regimenten in veldtenue -: een luitenant-generaal
ging dien morgen monstering houden over heel het gar.
nizoen van 't Beverloosche kamp.
Aan 't werk ! Het vloog me van de hand. Ik wreef
en schuurde over knoppen en getuig dat het ál blonk als
een spiegel. Nog nooit had - ik, die van 't - soldatengedoe.
niet ' veel hebben moest, zoo ijverig gewerkt aan 't op-poetsen van mijn kri j gersalaam.
De soldaat ZTerboven naar het bureel . -! » riep deonderofficier van de *week óns. kamerke " binnen.
Verbov'en ? Ik ? Wat ging er nu weer gebeuren ?
-

--

-
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<)f zou ik van den werkelijker dienst reeds,. ontslagen
worden? Vóór enkele weken had ik mijn tweede examen
in de ,geneeskunde afgelegd en had toen den. Minister
van Oorlog een aanvraag toegestuurd om bij de . <.leerlingen-geneesheeren » ingelijfd te worden. ...
Ik liep naar het bureel van den Commandant, het
"hart popelend van blijde verwachting. Ja, het was zoo,
want de bevelhebber las mij vóór dat ik. den Maandag
daarop. mijn uitrusting moest afleveren in het dépót te
=Sint Niklaas. .
Maandag.'.. het was Zaterdag. .
« Gij wordt. ontslagen van de revue ;, breng, .vanftdaag uw boedel in orde om Maandag met den eersten
trein te kunnen vertrekken. »
Een geluk komt nooit alleen .... Ik was voor goed
van 't soldaat-zijn af !
. .. . ,
In 't slaapkamerke deelde ,ik_ aan alwie het hóóren
wilde, het nieuws mee ;- mijn makkers -hadden echter
geen. tijd om er lang naar staan te luisteren ; ze moesten
-och arme, maar wrijven en schuren en borstelen. en blin'ken en poetsen, zij, voor • de wapenschouwing.
Ik alléén mocht luieriken ;, ik had 'immers den gá.n-schen dag vóór nle om mijn boeltje in orde té brengen.
Daar ik echter .niet wist wat. aan té ' vangen om
den tijd door te krijgen, viel ik eindelijk toch aan 't poetsen van een wag en 'k deed ze blinken dat ik er mij
kon in spiegelen. ..
Hei ! mijn open gelaat dien dag was '.t open.—
stond er inderdaad netjes op ,afgelijnd ' en "plots, nevens
het mijne, stond het hare ! » .
. . .
« Dat herinnert mij aan een reclame van ik weet
_niet meer welken blink ! Nu,. 't..i,s niet slecht, 'niet slecht
't Ding gaat logisch zijn gang : de beide gezichten . nu
:naast elkaar. Zoo hoeft het. » .
« Weg met de wag !. ik trek mijn vest uit en wrijf
-en blink. de koperen . knoopen ervan, dat ze glan-zen.
Doch kijk, ..daar, zijn de twee gezichten weer ! » __7
« Het hare naast het zijne en het zijne. nevens het
^hare !'Ha, ha!»
.. ,
.
« Naar buiten, . in de. openlucht ! .
Nergens. een - soldaat . te , zien, ze zijn. allen binnen
. aan 't frotten dat. het een aard . heeft:.. D-e cantines zijn
leeg ; ik loop . er eerre binnen.' .«. Madam, Maandag .ben
pik voorgoed vrij,. ! » .
-

-

-
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.« Ja ? »... en 't is alles.
Och, wat kon hààr dat schelen ! Ik speel een stuk
abrikozentaart, binnen -- mijn lievelingskost in 't Beverloosche kamp en ga weer buiten ; niet wetend
wat doen, trok ik naar onze slaap-, eet- en werkkamer
terug.
Mijn makkers stonden er marsch- en strijdvaardig,
pront in hun proper pak, met den ransel op den rug
en den schako, met het hoogroode wollen kuifje preutsch
er bovenop, op het hoofd.
« In 't gelid ! » klinkt het driftig uit derf mond van
een onderofficier, die gejaagd al de • kamertjes ,der studentencompagnie afloopt. • . . .
De studenten gaan buiten..
Zou ik gaan zien ?
Nu ligt het kamerke leeg. en 't -is er,. na 't lawaai
en 't geharrewar van zoo even, stil-vredig als in een
kloosterpand. Ik blijf binnen. Ik ga op -den rand der
brits zitten en droom van de toekomst... Eenmaal mijn
studiën aan de hoogeschool af zou ik, als doctor te
lande, mij ergens gaan vestigen in de eene of andere
stille streek... en dan.:. » -- .
« Och dan ! Trouwen,.poddorie, met zijn Maria ! »
« Ik durfde er amper aan denken... Kon ik Maria
maar ' eens zien of spreken ! Och, hoe ik daarnaar verlangde... Maar hoe ? Maar wacht , eens ! . Heb ik bij
onze eerste ontmoeting niet gehoord dat ze haar vacantiedagen ging doorbrengen te Milleghem, bij een vriendin van haar ? Indien ik , haar eens... »
Wat voor een stommiteit gaat die Jef nu weer uitsteken ? »
« Geduld, man, geduld1 »
De. 'studentencompagnie trekt af. •
Kom, ik zal naar de wapenschouwing wat gaan
kijken..
.
Van alle kanten komen de - regimenten met veerkrachtigen pas bijeenrukken ; 't is al klaroengeschetter
dat men hoort ; 't zijn al bajonnetten, die men ziet.
Ze gaan postvatten op de hun - aangewezen plaats
per compagnie, per bataljon en per regiment, - en ze.
vormen een haast onafzienbare dubbele rij, staande
fiksch in 't gelid, stijf als palen, wijl hun 'glooiende geweren in eenzelfde schuine lijn uitsteken boven de schako's met hoogroode pompons. .
,

-
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Voor elke compagnie staan •de luitenants en de
commandanten ; de majoors zitten te paard voor hun
bataljon en de kolonels draven ' op hun rossen langs
het front van . hun regiment op én neer. .
Daar weerklinkt klaroengeschal.
In een stofwolk komt de generaal met zijn gevolg
van stafofficieren « aangerend , en telkens hij een : bataljon
voorbijstuift, roffelen de trommels, schetteren de klaroenen en .worden de geweren gepresenteerd.
Na de schouwing scharen al de regimenten in een
ontzaglijk vierkant bijeen : de generaal. met zijn staf
en de regimentsvlaggen in. 't midden.
« De begroeting van . het vaandel ! » •
De klaroenen schallen, de degens flikkeren, en'.honderden handpalmen klappen. met één . drogen slag op
de geweerkolf.
Mooi zoo'n militair schouwspel, . als men er zelf
..
niet bij is.
's Namiddags kregen al de soldaten, buiten hen die
op wacht moesten, vrijaf.
Met een : kliekje - van acht man trokken wij naar
B-ree, het lieve Limburgsche Kempenstadje. . .
Mijn uitrusting was wel nog niet in orde, maar
och ! 's Maandags 's morgens kwam ik daar wel mee
kant en klaar. • • . . .
Of wij onderweg leute hadden ! Ik. . was de uit=
gelatenste van allen ; een splinternieuw leven, schoon
als de rijzende zon op een heerlijken lentemorgen, ging
voor mij op.• . • .. .
Ho ! het geluk van jong te zijn en goed en voor
•
't eerst verliefd !
•
... :
Heel de natuur juichte met mij mee ! Boomen en
planten, insecten en vogels, 't zong alles hetzelfde liedje
dat in mijn eigen hart zong: 't Leven is schoon ! 't Leven
is goed ! . .
En boven alles goot de gouden zon haar glanzend
.
licht met volle stroomen uit...
In 't dorp gekomen, beginnen wij te kegelen.
Intusschen gaan mijn gedachten hun toomloozen
gang.
In zoo'n stil, net dorpje zou ik ' latér -graag willen
wonen in een fraai, gerieflijk huizéké, « niet alleen, doch
met tweeën, man en vrouw, vrouw en man, .zij en ik. »-

-

-
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« En , ik • en zij .,.. 't Is wel, 't is wel ! Ga maar
voort ! » --r
.
open, trekken wij 't' dorp ver« 't Kegelspel afgelo
der in, voorbij een postkantoor. Hei ! Daar is de bekoring weer !... Indien ik Mâria eens een telegram toestuurde ?... » . . .
« 'Hoe ?. Een telegram ? Waarom ? » •
«Ongeduldige vent ! Ha, ha ! »
« Een telegram.. t naar-Milleghem... haar meldende
dat ik Maandag met den trein van. 8 uur 20"daar voorbijstoom... Zou ik ?... Zou ik niet ? ... . .
Ik redeneer niet meera
.
Ik loop het kantoor binnen stel het telegram op,
onderteeken met naam en voornaam., geef het af... Het
is weg ! Het is gebeurd... » . . .
« Een gewaagd stuk,. voor-waar -! Mag ik nog wat
zeggen ? Er steekt waarheid in uw geschiedenis, . ik
neem het aan, doch meer verdichting. nog.. Dat. is mijn
vaste overtuiging. »
« Dichtung und Wahrheit » dus, zo-oals Goethe
zegt. »
.
« Nauwelijks was het telegram verzonden, of mijn
vreugde was weg ; onmiddellijk daarna had ik spijt over
mijn onbesuisde daad ; naderhand stond. 'ik zelfs verslagen over mijn onkiesche stoutmoedigheid... Wat dan
had mij het recht gegeven zoo iets aan te . durven ? ...
De kaart ?... Maar welk echt bewijs bezat ik dat ze
inderdaad van Maria kwam ?.... Hoemeer ik erover nadacht, hoe klaarder . ik inzag dat ik. "onzinnig, , ja onhoffelijk, driest gehandeld had. Die overtuiging sloeg
mij het hart in. .
« Wat hebt ge nu weer, Jef'? » vroeg een mijner
makkers ; « ,daareven waart . ge -de. joligste uit den hoop
en nu .loopt ge daar bot .als :een 'visch. Te zot of te botWat .hebt ge toch ? » . . . . _ . .
Ik antwoordde niet.
.
Al mijn blijdschap, al mijn geluk waren samen met
het telegram verdwenen.
;.
..
't Was pikdonkere avond toen wij in de carré's
aankwamen.
.
Dien nacht heb ik 'geen oog kunnen toedoen. »
.Hier zweeg Karel.
Ik liet hem een tijd uitrusten en„ dan
« Over Jef zeg ik niets... Een
slechts : Mag
;

:

-
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ik weten of de* zichtkaart werkelijk van Maria kwam ? »
•:•
« Ze kwam van Maria niet ! »
« Zóó ! Wél, openhartig gesproken, .uw soldatenhistorie had me tot nog toe weinig of. niet geboeid... »
«Dank u.»
« Doch . nu word ik wel wat nieuwsgierig naar
: •. •
't verder verloop der komende • dingen. »
.. .
« Dank u nog eens. ,»
..
••• .
' Karel pufte een wijl.
«'s Anderendaags Was 't 'Zondag, de laatste dag,.
.
dien ik in 't kamp rno-est - doorbrengen. .
Ik stond op met de gedachte : Ware deze dag al
.
maar voorbij !
Mijn gemoedstoestand ? Dien laat ik u raden
Na het "ontbijt in de gewone cantine, slenterde ik
wat rond in de carré's : en rond. half tien begaf ik mij
naar Leopoldsburg om er de, militaire-.reis te gaan bijwonen.
Plechtig bimbamde de kerkklok haar zware klanken over de wuivende kruinen der boomen -heen, de
soldaten oproepend tot den Goddelijken- ;dienst.
Toen ik in- het dorp aankwam, wemelde het reeds
op het plein •voor. dé kerk van -een bonte • menigte in
allerlei uniformen. Op een kiosk stonden de muzikanten
van een linieregiment, met hun glanzende instrumenten
in de hand, te wachten naar de komst van • den officieerenden priester. Op een in de open lucht opgetimmerd
verhoog stond het altaar. • • .'
Tegen de herbergen zaten de banken vol pratende
en lachende militairen, -die hun morgenbittertje dronken.
Ik vond nog een stoel ledig.. •
Daar verschijnt de priester in wit ornaat,; voorafgegaan , doo r twee misdienaars in • hóógroo den toog.
Tingeling !
De mis . vangt ' aan.
Alles stil. •
.. .. .
Bij de herbergen klinkt brutaal een' schaterlach op.
Een generaal gaat vlak voor het altaar plaats
nemen.
De muzikanten spelen." Wat? - Aria's' uit Faust én
Carmen en ' tutti 'quanti... Ochs militaire muziek heb- ik
nooit kunnen velen in èen kerk. . • • : . •
Ik kor: niet bidden. •
:
Onder de Consecratie traag-plechtig klaroénge-
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schal : een diep ontroerend oogenblik, het eenige waarop ik mijn geest even wat. hooggr kon oprichten ; ik
bad -vluchtig voor allen, die mij dierbaar waren, ook
voor haar. » ..
« Perfect ! »
« Niet zoodra was de. laatste klank der klaroenen
uitgestorven, -of de. dA.nsmuziek begon opnieuw.
Na de mis ging de menigte in alle richtingen uiteen.
Wat moest ik dien dag doen ? ` Ik wist het niet. Wat
.heb ik dien dag gedaan ? Ik weet het niet. , Gekuierd
nu rechts, dan links, zonder doel of - wit, . daar waar
mijn beenen en voeten me wel leiden wilden. Dit echter
weet ik : die Zondag heeft mij een eeuwigheid geduurd.
« Morgen, ja, morgen... Morgen wat ? Welk zou
het resultaat zijn van mijn roekelooze daad ? Zou Maria
aan 't station te. Milleghem zijn ? Zou zij er niet zijn ?
Ging de dag van morgen een nieuwe periode van mijn
leven inleiden en" welk eene ? »
. « Enz., enz., enz. ! Zóó kunt ge nog een heele uur
voortgaan. Ik zal Jefs gemoedstoestand in een enkel
zinnetje samenvatten ; dat zal u alle verdere moeite be-sparen : hij zat, hij stond, hij • ging, hij lag op heete
kolen. Voor hem was de dag van morgen een kwestie
van : to be or not to- be. Zijn wij het eens ? »
. « ja. ^-- Ik zal er enkel dit bijvoegen : een ware
-

.

-

marteling is " mij die Zondag gewéest.
« Och arme ! »
« Ik was blij toen eindelijk de avond - inviel en ik
kon slapen gaan. Ik - sliep dien nacht als- een mol. » —
« Zonderling,. na zoo'n dag 1 ». -- .
.. .
« Ja, ik was doodaf. »
Weer een poos rust. .
.
« Bij - het krieken van . den dag werd ik wakker.
Zonder gerucht te maken stond ik op, kleedde mij
aan en ging met mijn' soldatenboel - naar . buiten.
Ik borstelde, schuurde en blonk dat de stukken er
af vlogen ; ik wilde er net en pront voorkomen : Maria's
monstering duchtte ik meer dan die van een generaal.»« Onnoozelaar ! »
« Toen het boeltje klaar was , en 'ordelijk ingepakt
lag, kon . het omstreeks kwartier=- vóór vijf zijn ; over
enkele minuten ging het reveil geblazen worden.
Zacht deed ik de deur van ons kamerke - open en
bleef in de opening . even staan, al de gezichten van
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mijn nog slapende makkers beurtelings bekijkend: Twee
lange jaren had-den wij met elkaar in de kazerne. doorgébracht... Wij . gingen scheiden... Zou ik de meesten
onder hen ooit nog wederzien ?... r
De ontwaking wordt geblazen en alles gaat zijn
.
gewonen gang.
Mijn bruintje- geef ik aan een haveloozen knaap,
die er als een hongerige wolf met gretige tanden doorbijt.
'Ik trek naar de cantine, doch kan geen • beet door
.
de keel krijgen.
Ik koop een paar krentenkoeken en wat chocolade,
want van Leopoldsburg naar St. Niklaas is 't een lange
reis.
In mij is •'t één koortsige. jacht.
't Is nog te vroeg om .naar het station toe té gaan.,
doch ik moet weg ; 't ongeduld vreet "mij • letterlijk op.
Ik neem afscheid van mijn makkers :. een hand, een
.
•
groet en ik ben weg.
. .
Driftig stap ik door.
't Is àl . schoonheid, al blijheid die ik rondom mij
heen zie en hoor ; • de vogels zingen dat het klettert;
de • bloemen geuren om ter zoetst ;„ de . dauwdruppels
blinken als parels, en de .bóomen, mijn lieve boonren
wuiven me met hun breede looverkruin een hartelijk
vaarwel toe... . . . . . . ..
In het dorp zijn de meeste huizen nog gesloten :
's avonds laat, 's morgens laat. -In het station staan,
buiten een paar boeren, ook enkele piotten, aangeleid
door een onderofficier,. te - wachten naar den trein. Kostwat kost moet ik van die soldaten zien weg te blijen:.
ik wil, "ik moet alleen zijn. .. . ..
Och, wat duurt. het wachten lang !
..•
Ha, de deur gaat open !
Ik trek de wachtzaal uit en ga op 't uiteinde van.
't perron weg en weer drentelen, Zoo ver mogelijk van
het •troepje soldaten af. •
••••. .
Daar is de trein _! Hij stopt... Ik spring den eersten.
den besten wagen in en zit moederziel alleen in' een.
compartiment. .
We rijden af.
Vooruit nu, trein, vooruit !..Stoom sneller en snel`
Ier door ! Vooruit !- Vooruit !
..Een schok ! We zijn te 'Mol-lx
•
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« Alleman afstappen ! »
,•
De trein op Antwerpen stoomt binnen.
« De soldaten van achter ! » snauwt een voorbijloopende spoorwegbeambte mij toe; «. er is een spedale wagen ! »
Ik wip achter zijn rug een compartiment binnen...
Er zit een dik vrouwmensch in, die met eiers en boter
naar Antwerpen rijdt. .
« Kom jongen, geef mij uw ransel aan en stop u
achter mij weg, tot dat de trein vertrekt. »
« Dank u' ».
« Ja, weet ge, ik heb ook een jongen bij den troep.
•
Liever er uit dan er in, hé .? »
Dat die drommelsche trein maar vertrekt
« Hij moet nog een jaar dienen... 't Is mijn oudste,
ziet ge. »
«Ja?...»
De machine zet aan ; ik ben gered !
« Maar hij vrijt reeds dapper door. »
•
.
«Och...»
« Ja, zoo is 't ; als . zij" op eigen vleugels kunnen
vliegen, zijn ze weg. »
Wat een ratel !
Ik kan niet blijven zitten "van de jacht, die in mij
is. ik steek het hoofd buiten het portier en kijk star en
strak in de richting van Milleghem.
« Jongen toch, trek uw kop binnen ; ge ziet zoo
rood als een pioen ! »
« Dat doet niets. »
« Gij hebt te warm onder die zware kapoot ; trek
ze uit ! »
Ik heb het warm, ja, doch niet van de kapoot... van
ongeduld, van verlangen, van onrust... Indien Maria er
eens niet is... Maar indien zij er wel "is ! Hemel, wat
een geluk!
Ik gevoel mijn hart hameren als zot.
Daar zie ik 't stationsgebouw van Milleghem reeds...
Zou zij er zijn ?... Zou zij er niet zijn ?...
We zijn er.
.
Staat daar geene juffer ? Dat is Maria ! Ik buig
voorover... Neen, 't . is zij niet... Ginder staat er nog
een.... Dat is ze ! ... Neen, 't is zij nog niet....
Zij is er niet ! Zij is er niet...
« Natuurlijk, dat wist ik reeds lang ! » -,
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« Een ijzige koude verstijft mijn ledematen... Mijn
hart staat stil... Ik zou wel geweend hebben van spijt
en smart... Welke ontgoocheling !: Welke teleurstelling ! Maria is er niet.... .
..
Weg mijn droom, weg mijn geluk ! » -« Och arme toch ! »
«' De trein zet in gang:.. Nog altijd sta ik vóor
't open raam... wezenloos.:. We zijn weg... Wé rijden
een villa voorbij... Oei ! Wie is dat ? Wat is dat ? Is
't mogelijk ? Mag ik mijn oogen gelooven .? Daar, in dat
open venster staan twee juffrouwen naast elkaar... Een
van hen wuift me met haar zakdoek tegen... Is 't zij ?..
Ja, 't is zij, 't is Maria 1... Ik wuif haar tegen met mijn
schako... Ze glimlacht • me tegemoet... Ik blijf wuiven... Ik zie ze niet meer... Mijn bloed staat stil van
puur geluk... .
Wit als • krijt laat ik mij op de bank neervallen.
« Jongen, ge zijt ziek ! Gij ..hebt een kou opgedaan
•
.
met zoo in 't venster te staan. »
Och neen, wat anders had ik opg
edaan! Hoera!»
« Daaraan had ik mij na 't beruchte telegram niet
verwacht.
«. Waarom niet - ? »
••
..
« 't Romantische ligt een duim dik op uw zonderlinge soldatenhistorie. Ik zelf zal ze eindigen. Ze trouwden en waren gelukkig.... » . . . •
« Gelukkig ja, in 't 'ootmoedig aanvaarden, . als
komende ál uit Codes hand, van -welvaart entegenspoed,
van gezondheid" en ziekte, van vreugde en smart, van
leven en dood. » . .
«'Hoe ?... Van leven en dood ?»
« 't Vertelseke is uit. »
Ik nam afscheid van. Karel en zijn vrouw... Buiten
was • 't Winter... geen • Lente. •
.
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V. NAVEAU,

DE ETHNOLOCIE IN AMERIKA
R. H. Lowie : Culture and Ethnologie (New- York, 1.921).

De twee groote autoriteiten op het gebied der ethnologie in Amerika heden ten dage, zijn Prof. Franz
Boas van de Columbia University te New-York, uitgever
van het « American Folklore Journal » en Prof. Robert
H. Lowie van het American Museum of Natura! History,
uitgever van de « Current Anthropolegical Literature ».
Geen van beiden is Amerikaan van geboorte. Prof. Boas
werd geboren te Berlijn in 1858 en Prof. Lowie te Weenen in 1883. Beiden hebben een boek geschreven waarin
hun opvattingen en hun ethnologische theorieën volledig
zijn samengevat. Franz Boas, « The, Nund of Primitive
Man » (New-York, Macmillan Company, 1911) en Robert Lowie het onlangs verschenen «. Culture and Ethnologie ». . .
In hoofdzaak gaan beide schrijvers denzélfden weg
op. Beiden trekken te velde tegen eenzijdige methoden
waarbij getracht wordt kultuurwerschijnselen te verklaren door ingeboren raseigenschappen (Spencer) of
dewelke elke beschaving aanzien als een produkt van.
de omgeving (de géographie humaine).
Doch, sedert 1911 werd er reuzenwerk verricht op
het gebied der beschavingswetenschap. Het werk van
Prof. Lowie, waarvan wij hier nu nader kennis nemen,
stelt ons dan ook voor talrijke, nieuwe problemen.
Lowie neemt als uitgangspunt de bepaling van Tylor « beschaving is dit heele complex dat omvat : wetenschap, geloof, kunst, moraal.,' wetten, zeden en alle
overige eigenschappen en gebruiken verworven door
den mensch als lid van de samenleving ». (Primitive
Culture.)
Hoe zijn beschavingsverschijnselen te verklaren ?
Hier is sprake van eigenschappen van den mensch,
niet als physisch verschijnsel, maar als hooger geestelijk
beschaafd wezen. Kunnen wij door de psychologie, de
wetenschap van ons geestelijk organism, de hoogere en
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lagere, onze vroegere en tegenwoordige beschavings.
toestanden verklaren ? •
Psychologie geeft een ondergrond, kan inlichten
over den algemeenen aard van sommige drijfveeren die
de grondslag zijn van kultureele feiten ; maar is niet
in staat voor een bepaald geloof,, èen bepaald gebruik,
het « waarom z66, en niet anders » .te verklaren.
Wat kunnen Höffding of James, Wundt of Titchener
ons leeren over- de uitvinding • van het • papier, vraagt
Lowie. Kennis van het menschelijk -denkvermogen, de
leer der gedachtenassociaties, enz. verklaren in het algemeen de psychische functies, het geestelijk proces :
eene uitvinding. Maar zulke verklaring is toepasselijk op
alle uitvindingen en kan ons niet inlichten waarom dit
bepaald volk, de Chineezen, deze uitvinding deden,
waarom in • dit bepaald tijdstip (795) de Araben die
kunst aanleerden en zelf papier begonnen te fabriceeren
in plaats van even als andere volkeren het papier van
de Chineezen « gemaakt » af te . koopen. •
De schrijver geeft verscheidene. . voorbeelden in
dezen aard en maakt. dan het onderscheid : psychologie
verklaart ingeboren, . individueele eigenschappen ; beschavingsverschijnselen gaan terug op maatschappelijke
en verworven eigenschappen. Hier is de rol der psychologie te nauw beperkt. Waar de tegenwoordig « individual »-psychologie geen dienst kan doen is het niet
uitgesloten dat de studie van de psychische reacties
op sociale invloeden een mogelijke sociaal- of « völker »psychologie, zoo men wil, een essentieële 6-eteekenis
verkrijgt voor de beschavings-wetenschap.
Het tweede hoofdstuk handelt over « Culture and
Race », het verband tusschen raseigenschappen en beschavingstoestanden..
Eerste .vraag : « Zijn er verschillen waar te nemen
in de geestelijke constitutie van.de verscheiden rassen?»
Zulk een onderzoek staan groote technische ' moeilijkheden in den weg. 1° De -proefnemingen moeten gaan
over een groot getal individuën, wil men een waardevol
gemiddeld bekomen ; 2° .de tegenwoordige experimenteel psychologische methoden laten enkel toe lagere
geestelijke . eigenschappen te - onderzoeken als: zijnde,
zinnelijk waarnemingsvermogen, enkelvoudige.- oordeelen, enz. Enkele proeven toch van vergelijkende raspsychologie werden reeds uitgevoerd.. (Schrijver steunt
,
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vooral op E. L. Thorndike « Méntal Work and Fatigue
and Individual Differences and their Cáuses », • NewYork, 1914.) De .proefnemingen hebben uitgewezen dat,
voor wat waarnemingsvermogen en' vlugheid van geest
betreft, er geen grenzen vielen tusschen Europeërs, Eskimos, Indianen en Negers en enkel een klein verschil
in de gemiddelde resultaten kon worden , vastgesteld. In
afwachting dat de wetenschap toelaat een • nauwkeurig
vergelijkend onderzoek • van de hoogere psychische
functies uit te voeren hebben wij ons te- houden aan de
psychische eenheid van het menschdom. .
Tweede vraag : Kunnen mogelijke - rasverschillen
voldoende factoren zijn om cultuurverschillen te verklaren ? Dat er gedurende -het historisch tijdvak.
geene essentieele veranderingen hebben plaats •gehad in
het menschelijke ras is een feit buiten kijf.
Welnu, "dat er zich in eenzelfde ras overgroóte beschavingsveranderingen, ware kultuur . revoluties, kunnen voordoen, daarvan zijn de Araben en de Mongolen,
die van een plots verworven, hoogen stand van - beschaving, terug tot halfbeschaafden .vervallen zijn; een treflend voorbeeld; om niet te spreken van de Oude Saxers en
Lorribarden' en tegenwoordige Engelschen en Italianen.
Zulke beschavingsverschillen kunnen niet alleen vastgesteld worden voor een zelfde ras, voor verschillendé
tijdperken van zijn • bèstaan maar zelfs gelijktijdig in
een en hetzelfde ras. Denken wij maar aan onze tijdgenooten in ons eigen land. Er is wel zooveel verschil
tusschen onze 'vlaamsche intellectueelen eenerzijds en
een groep bijgeloovige, ongeleerde en • aan overleveringen verslaafde vlaamsche buitenlieden anderzijds als
tusschen het gemiddeld pijl van twee kultuurverscheiden
rassen. Met het feit dat veranderingen van beschaving
kunnen voorkomen zonder eenige rasverandering, trekt
de schrijvé * het onverwachte besluit, dat, waarschijnlijk, een relatief kleine verandering van • erfelijke ontwikkelingsmogelijkheden' geweldige beschavings-verschillen kan teweeg" brengen. Om dit duidelijk te maken
geeft hij het- volgend voorbeeld :- Tn de veronderstelling
dat het behoud van eene versterking afhangt , van het
afwentelen van een rotsblok van tweehonderd' kilogr.,
waar maar een individu gelijk - toegang toe heeft, een
beetje meer of- een 'beetje min spierkracht van één man
van de bezetting zal dan over het al of niet behouden
,
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van. de stelling beslissen. Eveneens een klein beetje meer
of min mechanische capaciteit van een. individu zal voor
een volk beslissen of in hun midden een technische uitvinding gedaan wordt van onafzienbare, . gevolgen.. Erf
hier had de . schrijver kunnen vaststellen ^ dat er '_ kl-aa:rblijkend geen rechtstreeksche . verhouding bestaat • tusschen, het gemiddeld . peil . van ' twee beschavingen en
hunne, respectieve beschavingsmogelijkheden.. Wat de
mogelijkheden betreft brengt schrijver deze in verhouding, op grond van eene probabiliteitsberekening, met
de zuivere quantitatieve waarden. In dezen zin dat het
min waarschijnlijk is, bij een klein getal individuëri,
belangrijke afwijkingen te vinden van het normale, dan
bij . een groot getal. Zulke gunstige afwijkingen zijn dus
meer. mogelijk bij de Europeesche, -door verkeer drukvermengde rnillio-enen bevolking dan bij een afgezonderde negerstam van een paar honderd individuën. Na aldus
.de rasfactor uitgeschakeld te hebben als oplossing van
het beschavingsprobleem komt Lowie tot het derde
punt. .
« Culture. and Environment. » Op 't eerste zicht
schijnt er een weinig verband te bestaan tusschen eene
beschaving. en .hare natuurlijke omgeving. 't Schijnt van
zelf sprekend dat er causaliteit bestaat tusschen grondgesteltenis en. landbouw, zeekust én scheepvaart. Nochtans, zegt Prof. Lowie, kan . de omgeving . eene bescha-

.

.

ving niet verklaren. Dit» om de. volgende redenen:

10 In een onveranderde omgeving kunnen verschillende beschavingen voorkomen. Ten bewijze somt schrijver enkele gebieden op uit zijn eigen land, Zuid-Californië, Navado, Noord-oost Arizona gebied. Dit . laatste
werd ópvolgens . bewoond door twee indiaansche stammen : de Hopi, die aldaar -eene vreedzame, welvarende
landbouwbeschaving ontwikkelden. en de Navagodie die
in -hetzelfde- gebied na hen een wild veehoudersleven
leidden. - .
2° So.mmige,. beschavingselementen blijven door
« inertie » . voortbestaan, onverschillig het. _ midden. De
wet der cultureële .inertie komt duidelijk tot uiting in het
bronzen tijdvak dat in het praehistorisch - Europa, het
steentijdvak opvolgde. De eerste metaalbewerkers, in
plaats van .hunne .producten aan te passen aan hun nieuw
materiaal -bleven . slaafs hun steenen en beenen . modellen namaken.
:
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. . 30 De omgeving op zich- zelf is niet in staat beschavingselementen in 't leven te. roepen of in 't leven
te houden. Volgens Dr Rivers. (The Disappearance of
Useful Arts) hebben de bewoners van de-Torres eilanden (Melanesia) eens de. kunst-- gekend : om kano's te
maken en nu hebben zij geen -booten meer om de waters
over te steken die hunne eilanden van mekaar afscheiden. Tegenwoordig gebruiken zij onpraktische bamboevloten. . . ..
Dat • de omgeving hier niet in staat geweest is,
minstens de schéepvaartkunst uit deze kultureele -degeneratie te -redden ! Uit 'dit alles besluit de schrijver dat
de omgeving geen scheppend (formative) maar : enkel
een passief (inert)- beschavingselement uitmaakt. Geographische verschijnselen zijn enkel begrenzende
(limiting) factoren.
Tot hiertoe heeft het boek nog - gèen " andere dan
negatieve resultaten opgeleverd. welke • zijn • dan volgens Prof. Lowie de eigenlijke positieve factoren, de
hoofdzakelijke determinanten van de beschaving. Omnis cultura ex cultura, antwoordt hij. Beschaving kan
enkel verklaard worden door beschaving: Aldus geeft
de ethnoloog voldoende rekenschap over een • gegeven
verschijnsel, door het te klasseeren in doe groep
waarin het thuis hoort of door een .ander verschijnsel
te bepalen waaruit dit eerste ontwikkeld is. • Elk verschijnsel ontstond uit een voorgaande uit - hetzelfde beschavingsmidden ofwel werd het ontleend uit een anderen beschavingskring. Dit - zijn de -enkele mogelijk.heden, daar vinden wij de twee hoofddeterminanten. En
hier wijdt de schrijver uit -over • de . onafzienbare beteekenis van de « verspreiding » of « contact:of peoples»
als. b.eschavings factor. • Aan de hand van Montelius'
meesterwerk « Der Handel in der -Vorzeit.» duidt -h-ij aan
dat; enkel ..door verspreiding; . de . Scandinaafsche - landen
van barbaarschheid tot beschaving gekomen zijn.. - De
Chineesche - wereld,eene beschaving; in - de : gemeene opvatting - steeds aanzien. als zelfstandig gegroeid, ontwikkeld in volstrekte afzondering, deze- ook Is ...een .complex
waartoe- Indieërs, Turken, Tungus, Babiloniërs, enz. het
hunne hebben bijgedragen.. Maar dé - beschavingseiiementen moeten toch ergens - oorspronkelijk .:ontstaan - zijn,
moeten zich toch ergens -oorspronkelijk ontwikkeld.. hebben ! Hier blijft schrijvèr stilstaan bij eene voorafgaande
,
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beschouwing van de ontwikkeling van de menschelijke
beschaving in haar geheel. Op • grond van geologische
gegevens zou 50.000 jaar het minimum zijn voor den
ouderdom • van het paloeolitisch menschdom. Voor den
ouderdom van de menschelijke beschaving in het algemeen kan dus het dubbel verondersteld worden.. Nu,
het einde van het paleeolitisch tijdperk. gaat zeker .niet
verder dan 15.000 jaar* terug. Dus meer dan acht tienden
van zijn bestaan zou het menschdom . noodig gehad.
hebben om zich te ontwikkelen tot een niveau van beschaving best vergelijkbaar bij dat van de centraal
Australiërs. Wij kunnen dus aannemen, zegt Prof. Lowie,
dat het gedurende dit geweldig tijdbestek was . dat de
verspreiding van het menschdom over den aardbol
.plaats had en dat afzondering de grroote verscheidenheid en taal en beschaving veroorzaakte.
Tien duizend jaar dan, heeft het geduurd om weer
enkele schreden verder te geraken, eer wij van het
palceolotisch tijdvak het bronzen tijdvak bereikten, want
deze kultuur gaat zeker niet verder terug dan 6.000
jaar v. Chr. Zelfstandige beschavingsontwikkeling .gaat
uiterst, uiterst .traag. En dan nog, daar waar verschillende
perioden zich betrekkelijk snel opvolgden of waar' een
volk van den eenen trap van beschaving zonder overgang een veel hoogeren -trap bereikte; is zulks steeds
-

.

-

weer te verklaren door verspreiding « cultural contact ».

Zoo komt de schrijver ons terug wijzen op de onoverschatbare beteekenis van verspreiding en ontleening
voor de beschavingsontwikkeling.
Wat dus het oorspronkelijke . beschavingselement
betreft, dat is een uiterste gegeven, dat .is de eenvoudigste term, het onherleidbaar feit der beschavingswetenschap. Deze grens, het herleiden tot den eenvoudigsten term, mag de beschavingswetenschap niet overschrijden. Dit even als de dioloog, die mag metaphysische beschouwingen maken over den oorsprong van het
leven, zooveel hij wil, maar gaat • hij het princiep te
buiten « elke cel is ontwikkeld uit een andere cel » dan
geeft hij ook geen biologische wetenschap meer.
Het besluit van Prof. Lowie textueel : « Culture
thus appears as a closed system. We may not be abre
to explain all cultural phenomena or at least not beyond
a certain point ; but inasmuch as we can explain theet
at all, explanation must remain on cultural plane. »
-
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Daar leggen wij ons niet bij neer. Wij kunnen meer
verklaren, wij moeten verder gaan. Verklaren in den zin
zooals de schrijver het bedoelt, niet oorzaken vaststellen
waaruit de gegeven feiten zich noodzakelijk moesten
ontwikkelen, 'maar verstaanbaar maken, door analyse de
elementen en de invloeden vaststellen waaruit en waardoor een gegeven feit zich heeft kunnen ontwikkelen.
Het . animisme b. v., volgens schrijver (bI. 91) een onherleidbaar feit, waarom . zouden wij niet trachten
dit algemeen voorkomend primitief reactie-verschijnsel
van de menschelijke geest te onderzoeken en te begrijpen. Niet enkel voor de studie van den oorsprong,
maar ook voor de kennis van de ontwikkeling (kultuurverspreiding, kunnen en moeten .wij deze nauwe grenzen
overschrijden. « As I already pointed . out it is not sufficient to bring two cultures into contact in order to have
a perfect cultural interpenetration. The element of
selection enters in a significant way... The Japanese
have accepted our technológy but not our religion and
etiquette. » Dit zijn de eigen Woorden van den schrijver.
Hier kunnen kultuurhistorische gegevens • geen verdere
opheldering geven. Alleen een aangepast onderzoek van
de geestelijke cónstitutie, een ontleding van gevoel en
temperament zullen deze . selectie beter verstaanbaar
maken.
Waarom eene wetenschap in haar enge kaders
willen afsluiten. Elke methode, elk middel tot kennis dat
ons een verschijnsel helpt begrijpen in zijn oorsprong
of ontwikkeling, leert ons daardoor nieuwe mogelijkheden, laat ons nieuwe krachten kennen, geeft nieuwe
waarden aan het menschelijk begripsvermogen, is op
zijn beurt, nieuwe beschaving.
-

-
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BOEKENNIEUWS
M. SCHARTEN-ANTINK : « In den vrijen .Amerikaan ».
Mij. voor Goede en G oedkoope Lectuur, Amsterdam 1921.
De wereldbibliotheek bracht in' hare reeks nieuwe romans
al mee van 't - beste wat in dat soort onze letterkunde in de
jongste jaren wist te geven. Maar ik weet niet _of ze al ooit iets
kranigers gaf dan dit nieuwe werk van Margo Scharten-Antink.
Waar zult ge thans vinden een man met meer pennevastheid
dan deze vrouw ? En als die er is, heeft hij dan ook als zij die
gesmijdige plooibaarheid om zoozeer geschakeerde levensinzichten zelf te doorleven 'en al verhalend zoo mee te maken dat
alles grootmoedig wordt verklaard ?
Of hebben we in onze literatuur of elders veel figuren zoo
sympathiek . als Koen van Wessem in deze zijn Haagsche . jaren ? En is deze Koen, die een mensch is van verdacht allooi,
niet een mirakel van een schepping, vooral als men bedenkt
dat hij komt uit een verfijnd-kieschen vrouwengeest ?
Trouwens als figuren mogen ze er allemaal zijn : Daan Oldeman, de doorgoeie jongen, timmerman, eerder geroepen om
knecht dan baas te zijn, zoo trouw, gedienstig en onderdanig.
Line, zijn vrouw, een beste wijf èn moeder, maar liever boven
dan in haar stand. Tante Koosje, die haar tweede huwelijk
zoo deerniswekkend moet 'bezuren ; neef Adriaan, haar tweede man, die fleemende gemeen,erd die de stakkerd aan het
doodplagen is. Dat heele Haagsche wereldje van den kleinen
burgerstand leeft in dit boek, zoo parmantig dat men schier
de fantasie dezer voorstelling vergeet en die menschen allang
waant te kennen.Toch is de psychologie van Line ingewikkeld genoeg. Maar kunstig gekozen omstandigheden : Line, die een
pension opent en drie totaal verschillende typen op logies
krijgt, klaren schier alles op. Onder die typen de kostelijkste
is Mevrouw Verscheer ter Gouwe met al haar beslag.
Maar triomfeerend boven alles is de dubbelschepping van
Wessem-Bertus. Een nieuwe Don Quichotte en een nieuwe
Sancho Panza. Maar een Don Quichotte die over veel meer dan
zijn vijf beschikt, en die binnen en buiten zijn vruchtenwinkeltje.
vuurwerken afsteekt van veramerikaniseerd vernuft. Wat een
schitterend verteller en wat een geestig er-op-los-lever . is die
. Hollander met een reukje er aan : zijn vrouw, die niet deugde,
heeft hij in Amerika: laten zitten, met een dochtertje. 't . Is al
zoo lang geleen. De dochter is al een meisje van vooraan in de
twintig. En van Wessem weet niet eens waar ze zitten. Heeft
die man dan geen hart ? Of hij een hart heeft ! Vraag het maar
aan Daan, zijn besten vriend, vraag het maar aan Line op "den
duur, vraag het vooral aan Bertus, die op een eenige wijze door
hem wordt gebrutaliseerd, maar op een even Benige wijze van
-
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verlaten weeskind tot man groeit, onder Van Wessem's
handen ; die van zijn baas Engelsch leert, en die meewil naar
Amerika, als Van Wessum zegt : Ik trek er uit ; ik - heb iets
goed te maken over den oceaan. En hij gaat. -. Wij vergeten hem nooit. En ook niet zijn Engelsche lessen,
en ook niet zijn tirades tegen het socialisme,en evenmin die andere lessen vanwege dezen duisteren wandelaar door de kroegjesstraten van den Haag, die aan de menschen leert hoe ze wezenlijk voor mekaar broers kunnen zijn.
K. L.
.

KAREL VAN DEN OEVER : Het Ronde Paard. Antwerpen, uitgave « Vlaamsche . Arbéid »
Een verzameling prozastukken van voor en van onder den
oorlog.
Zeer verschillend van onderwerp, van - styleering en van
waarde. •
.
Uitstekend zet het bundeltje in met die eigenaardige « Herinnering aan mijn Vader ». Tusschen 't aroma van de laatste
teugen wijn .zweeft -inderdaad de- mystieke geur der kerkvaderlijke grooterf:: -...
Na dezé " ' wij dingvolle stemming de geestigheid • van het
tweede stukje : «. Onze Lieve . Vrouwe Beelden en Onze Lieve
Vrouwe Vereering in de straten van Antwerpen ». Een flink«
brok sinjorentrots, met de oolijkheid van den guitigsten Van den
Oever daarbij. • .
Ook in nr 3 blijft de schrijver in zijn rol : Daar gaat het
los over « De anti-artistieke misdaden van het Antwerpsch Magistraat » maar 't is niet als bij Juvenalis : De verontwaardiging
in de plaats van het « facit versus » verknoeit weleens wat in
Van den Oever's proza.
Zuiverder in stemming is hij weer in • nr 4 : « Toen zaliger
Van Zon te Amsterdam sprak ».' Vermandere,. de lezer, en Van
den Oever, een der vele toehoorders in de Violier, na den val
van hun. beider zoo geliefde stad. Maar na den weemoed komt
weer de hoop, want wat « De Torens zingen » vertelt ons nr 5.
Dan komt toch weer de treurnis. Want. bij Muls' « Gruweljaren » droomt zich -de Baarnsche eenzaat. Van den Oever op
<: Een Bezoek te Antwerpen ». . .
Weer veert hij op uit de gruwelijkheid bij een werkelijk
bezoek aan Friesland, met, jammer,- in zooveel moois hier en
daar een precieus plekje. • .
Zoo fantastisch dat de dolste romantiek het voor lief -zou
kunnen nemen is't vizioen van den « Antwerpschen Klokluier ».
Maar zuiverder literaire hoogten gaan we in bij < De Bezoeking
van een - heiligen Geest », veruit de sterkste bladzijden van dit
heele boekje. Teekenend dat zooiets geschreven is- te Baarn,
Van Deyssels gewest. 't Is dan ook een Van Deysselsche geest,
uit den tijd van zijn Apocalyps, maar 't is een Van Deyssel aan
't bidden met de - stille handen gevouwen.
. . Het. 2e deel van 't boekje brengt korte stukjes over schilders en .dichters. Polemische of actueele persbijdragen, die over
't algemeen met minder zorg en keurigheid - zijn gesteld dan
.
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- waaraan Van den Oever ons gewoon heeft gemaakt .Men stoot
zelfs op uitingen die juist andersom zijn bedóëld dan ze luiden.
In. het - opstèlletje b. v: over - « Leys en De Braekeleèr » heeft
Van den Oever iets van een slordigen Potgiétér die zich verwart in zijn- eigen. krullewerk. .. .
Merkwaardiger is de letterkundige restaureering van Johan Alfred De Laet. Maar weer erg dun zijn ' de ' drie « In Me-moriamrs Karel Dè Ghelder, Victor de la Montagne, en Prosper
Van Langendonck. ». Een hartelijke waárdeering van Timmermans en van - priester Benson besluit het boekje,. "dat veel bedaarder is. dan zin titel en dar! 't prentje van dat wilde ros in
gestrekte - vaart. - Het- • tempo trouwens van dit proza is, ' zooals
men 't boven zag,- heel verschillend. Veelal de vaste stap, soms
een mooie vlucht, meer dan eens ook gestommel en gehink, wat
een kunstenaar als Van den Oever toch best kon vermijden.
D. W.
,
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ROBERT VAN PASSEN : « Als de. Lente bloeit.» nr
. .109 .der Duimpjesuitgave, Maldeghém 1922..
Er zijn weinig menschen die niet houden van rijstpap. Maar
ik zou wel eens den liefhebber willen zien, die als hij nu eens
.wezenlijk smullen wil,-.zich -een heel. -diner bestelt van rijstpap al•1een: Gaat -iemand .wezenlijk daartoe' over dan is 't bijna zeker
dat hij naderhand voor zijn' heele leven' genoeg zal - heb ben van
rijstpap. .. _
Rij stpap, en almaardoor rijstpap, dat is in» de Letterkunde
Pallieter. Geen smakelijker boek dan dat, maar genoten broksgewijze, tusschen andere, steviger schotels in. Aldus beschouwd
heeft de. literaire heerlijkheid van Pallieter zelfs een -paedagogische zending.
Maar wie, minder wijs; op Pallieter te gast gaat ineens zoo
maar door, komt er wee uit,«verboefd», of hij moet een Vlaming
zijn met een jordanesk verduwingsvermogen. « Pallieter » heeft
naast al- zijn verdiensten, • het jammerlijke gebrek, geen 'maat te
houden. Pallieter = hoa." dikwijls is 't al niet gezegd, omslachtig
en met de noodige doèkjes. er om waar 't een schrijver geldt
die triomfantelijk naar de populariteit is gehold. *= Pallietér,zoo
vol levenslust, is geen boek van 't volle leven. Zoo komt het ook
dat « Pallieter » diepte mist. Een leven 'zonder lijden ' is nooit
diep.
Dat weten we allen. Maar tegenover « Pallieter » een boek
stellen dat positief geeft wat Pallieter mist, en dat het voor de
rest in zoo'n literair gezelschap kan uithouden, dat: vermag niet
eenieder. Dit nu is de grootste verdienste van Robert Van Passen. Zijn eersteling is 'een ' epigoon' fje' van Timmermans' meesterwerk, maar. een epigoontje dat zich zelfstandig heeft genormaliseerd, met het menschenleven , ; 'dat wëliswaar *op geen
-mijlen na de geniale allures •van zijn geestelijken vader bestreven kan, maar dat in veel hooger mate 's levens wijsheid heeft
opgedaan. .. .
In beide boeken hebben • •we 't zelfde. landschap. En hoe
• zorgzaam Van - Passen dit ook -heeft geschilderd, - hij achterhaalde 't middel niet. om ons daarmee te . boeien. 't Was ook on-

-

-

-

-
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begonnen werk na zulk een weeldepartij tusschen zon en aarde
.
als. die van Pallieter.
Ook een juweeltje van een Marieke vinden -we hier weer.
« Als de Lente bloeit » is 't alleen om dat meisje. Maar 't blijft
geen Lente, we gaan door al de jaargetijden, naar 't lichaam en
naar de ziel. 't Is een jaarverloop als in dat Fransche prachtdingetje Maria Chapdelaine. Ook hier wacht de liefde. Maar
niet vruchteloos. Ze was zoo bloeiend gekomen. En Wies pallietert er weer van door. 't Wordt alles rondomMarieke herfst
en winter. Daar is dan ook nog Tuur... Maar -Wies klopt met de
nieuwe lente weer aan 't deurtje van haar hart. Ze aarzelt, maar
wat is ze blij te mogen opendoen. En nu bloeit de Lente weer.
Laat Tuur een « charge » zijn, en ook wel zoo'n beetje
een repoussoir. Laat de idylle in 't verhaal een beetje - zoeterig
worden,over 't geheel hebben we hier een novelle met atmosfeer
en met ziel. En zoo keurig verteld dat we niet alle jaren op zoo
fijne levensechtheid in Vlaanderen worden vergast. J. P.
-

-

-

BERNT LIE : In 't Wonderland, vertaald uit het
Noorsch door A. Van Oosterzee. Wereldbibliotheek, 1922.

-

Het merkwaardige van dit verhaal van den Noorschen
meester ligt voor ons minder in, 't relaas van de wel boeiende,
maar schier - onmogelijke gebeurtenissen, . dan in de weergave
van het Noorsche landschap -en de Noorsche ziel.
De geestdriftige schilder, de. koel-wetenschappelijke, toch
fijn gevoelige dokter, het meisje met haar Finmarksch bloed. Ik
zegde daar straks dat het verloop van de dingen aan 't onmoge.lijke grenst. Toch moet men in acht nemen het buitensporige,
voor ons zoo - goed als waanzinnige, van de meeste Finmarksche
menschen, die daar leven als 't ware onder de bestendige electrificatie van den Noordpool.
Zielkundig- het zuiverste van dit heele boekje is de verduidelijking - van den afstand die er ligt tusschen het ideaal van
den kunstenaar- en de verwezenlijking er van. Dat diezelfde
kunstenaar te laat bemerkt hoezeer een bepaald meisje hem
bemint -- hij die zoo lustig bij alle mooie vrouwen zich thuis
voelt, zal grif worden aangenomen. Maar zooiets is alweer
banaler, en Bernt Lie is kraniger en heelemaal zichzelf, spreekt
ook wel onmiddellijk zijn eigen ervaring uit, als hij schrijft van
den schepper die worstelt met zijn stof. . J. P.
-

-

Dr. J. VAN LEEUWEN. 'pr. : Vier Blijspelen van Menander. Wereldbibliotheek; 1922.
.
-

Wat van Menander werd. gered heeft Prof. Van Leeuwen
nu in sierlijk Nederlandsch voor 't groote publiek gebracht. Wie
zijn klassieke uitgave kent van den Griekschen tekst, voorzien
van verklarende nota's weet hoezeer hij thuis is én in Menander
én in het ., heele Grieksche. blijspel en kultuurleven. Van zijn
voorbeeldige wetenschap brengt ook dit populariseerend boekje
een bewijs, des te sterker daar de vakkennis van .dezen geleer-
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de hem niet verhindert er een benijdenswaardig boeiende en
geestige vertelkunst op na te houden ; men zou bijna zeggen,
in wedijver met zijn collega Hartmann.
De inleiding deelt. ons alles mee wat we moeten afweten
van de • Grieksche beschaving, van de ontwikkeling van het
Grieksch blijspel, van de ontdekking der Menanderstukken :
Eene geschiedenis te zijner tijd in de Warande-kroniek meegedeeld (1908) ; een der mooiste van alle philologische ontdek-.
kingen der jongste jaren, en dan ook in -boeiend-gemoedslijken
sprookjestrant door Prof. Van Leeuwen meegedeeld. .
Van Leeuwen geeft ons verder een volledig denkbeeld van
alles wat door den gelukkigen speurder, Dr. Gustave . Lefèbre,
gevonden werd. Maar enkel . de naar zijn inzicht voor ons best
geschikte bedrijven en tooneelen zijn in extenso vertaald ; van
de andere geeft hij, tusschen de vertaling in, een korte inhoud.
Aldus bewerkt krijgen we : « Het Scheidsgerecht », « Glycera », « Het Meisje uit Samos », « De Beschermgeest »
Op de bedenkingen die in 's lezers geest rijzen moeten
aangaande zooveel quiproquo's, en zes vondelingen in vier stukken, weet Van Leeuwen met zijn tot snedigheid vergeestigde
wetenschap te antwoorden :
« Menander heeft het niet dertig jaar lang altijd maar over
vondelingen en aanrandingen gehad. Van bijna al -zijn stukken
zijn althans de namen bekend, en van zeer vele blijkt duidelijk
dat zij over geheel andere onderwerpen liepen. Var' verscheidene zijn ook gaandeweg een paar bladzijden bekend geworden:
van den Landbouwer, van den Muziekmeester, van den Pluimstrijker, van den Scheerlingbeker, van de Verschijning... Maar
vanwaar dan die groote gelijkenis in den opzet van het ons
bekend geworden viertal ? Het antwoord is uiterst eenvoudig.De
volgorde van Menander's stukken naar de jaren van opvoering
was eertijds wel bekend, maar daar die stukken niet, zooals die
van Aristophanes, verband hielden 'met . de gebeurtenissen van
den dag, heeft men later aan hun tijdrekenkundige orde geen
waarde gehecht, en de stukken gegroepeerd volgens den inhoud. In het zoo deerlijk gehavende boek waren vier of vijf
«. vondelingdrama's » vereenigd.
Met dit nr van de Wereldbibliotheek leeren we 1. een heeleboel aangaande der Grieksche zeden, 2. dat Menander een.
geestig en kiesch kunstenaar was ; 3. dat Van Leeuwen zijn
taak van vertaler uitstekend verstaat en Menander zoo vlot aan
den man brengt als had de Griek modern Nederlandsch gesproken. _ J. P.
-

-

-
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NIEUWJAAR !
Daar is geen beter geschenk voor onze kinderen dan een
goed boek. Nu is er keus in Viaanderen. De N. V. Het Vlaamsche
Land, Beggaerdenstraat, 19, Antwerpen, bezorgt u op aanvraag:
— Voor de kleine lezers :
Vertelsels ait het Schoone Hemelrijk, door St. Claes-Vetter ;
ing. fr. 3,25 ; gek. fr. 3,85.
Vertelllngen ait het Hooge Noorden, door A; C. Asbjörnson en
Jörgen Moe ; ing. fr. 3 ; gek. fr. 3,60.
Sprookjes van de Schemering, door Alb. Steenhoff-Smulders ;
.ing. fr. 4,75 ; gek. fr. 5,50.
Allen prachtig geïllustreerd.
Jantje, door Louisa Duykers. — Fr. 3,50.
Moeder, vrij naar Eva Treu. — Fr. 3,50.
—Voor meer gevorderden :
Kempische Vertelsels, door Karel Van den Oever; ing. fr. 4,75 ;
gek. fr. 5,50.
Christen Ideaal gevolgd van Liefderozen geplakt in de legende
der heilige Elizabeth, door M. E. Belpaire ; ing. fr. 6.
Regenboog, door Hugo Verriest ; ing. fr. 2,25 ; gek. fr. 3,00.
Op Wandel» door Hugo Verriest ; ing. fr. 3,25 ; gek. fr. 4,00.
Onze Priester-Dichters, door E. Heer Joris Eeckhout ; ing.
fr. 4,25 ; gek. fr. 5.
— En wat voor u, vaders en moeders. Hoe brengt gij die
lange koude winteravonden best door ? Voor u hebben wij :
biederen van Droom en Daàd, door Aug. Van Cauwelaert. —
Bekroond. — Fr. 6.
Stormen,
door Louisa Duykers. — Fr. 5.
Lena, jdoor Louisa Duykers. — Ing. fr. 6 ; gek. fr. 7.
De Vier Wondere ]arent door M. E. Belpaire. — Fr. 5,50.
Alphonse Belpaire, door M. E. Belpaire. — Fr. 12.
Bij het laaiende turfvaar, door S. M. Manus, vertaald door
E. H. A: Coussens ; ing. fr. 4,25 ; gek. fr. 5,
De vroolijke historié van Bonifacius Suyckerbayck. — Fr. 4.
De Danstent. — Fr. 1,50.
— Voor génie bewonderaars :
Beethoven, door M. E. Belpaire ; ing. fr. 14 ; gek. fr. 15.

Üpvoedingsgesticht voor Vlaamsche Juffrouwen
HEILIG GRAF, Turnhout.
Lager- en Middelbaar Onderwijs.
Humaniteiten.
Lagere Normaalschool met Voorbereidende Afdeeling, aangenomen door den Staat.
Midieibare Normaalschool met Voorbereidende
Afdeeling.
Het Nederlandsch is de voertaal in al de Afdeelingen. De tweedo taal : Fransch ; de derde taal :
Engelsch.
Bizondere Voorbereiding tot de examens in Oermaanscbe talen. — Prospectus op aanvraag.

PATER CALLEWAERT EN ZIJN SCHRIFTEN
Die timmert aen_ den wegh
is selden buyten opspraeck.
-

Huygens. .

. Pater Callewaert... ik ken hem niet, ik zag herre
nooit, doch ik ken zijn schriften, en die schriften deden
mij den man waardeeren. Ik schrijf dus geen bijdrage
om wierook te branden ; ik -'schrijf ook niet om te bekladden : ik schrijf hetgeen ik in gemoede meen te
moèten schrijven... en klinkt het niet in sommige
ooren,
dan botse 't !
Doch eerst vooral " moet er mij wat van het hert.
Pater Callewaert... een « activist » ! snauwt deze
of gene mij toe.
.
Ja, een «activist » van 't zuiverste, van 't gezondste water. Trouwens, wat beteekent « activist » ?
'k En kenne geen andere vertaling dan : een werkzaam
mensch. Bliksems wel toegepast op P. Callewaert ! Ei,
met zijn pink wrocht die Pater meer werk af dan
menig onbesuisd « raisonneur » met zijn twee vuisten.
Maar weze 't niet vergeten : Revolutieclub en lasterbent
grepen altoos naar de edelste woorden om. hun verachtelijkste daden te rechtvéérdigen.
Hier hebt ge een nieuw. voorbeeld.
Ik hoor en zie nu schermen met ,het schimpig verwijt activist... neo-activist. En door wie ? " In de laatste
verkiezingsperiode waren die « scheidwoorden » het nec
plus ultra der verachting en der verontweerdiging. Die
benaming moest vroeger den landverrader, den
handlanger der moffen schandvlekken. Het zij en blijve
zoo. Maar thans wil men in sommige clubjes die zeemzoete dingetjes en hun hatelijke beteekenis vastkoppelen
met de namen van achtingsweerdige personen, .leekén en
priesters, wien men enkél kan aanwrijven, de gerechte
strenge taal van vrije lieden te spreken, volksreecht en
volkstaal voor te staan, en daarin hoog te schatten hetgeen anderen verschóppen... of 'te verstootén hetgeen
anderen ophemelen. Ik hoor en zie nu voor' activist en
neo-activist uitmaken werkzame, oprechte,' onbaatzuch-^
tige katholieke werkei, Waar - gaat dat heen ? Men- .
schen aan wier .lijf geen . stukje landverraad vastzit,
worden in krant en schotschrift verdacht gemaakt, en
-

-

-
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-als men ze niet onbewimpeld lastert, kruipt men huiskamer en studiecel binnen om in hun papieren en brieven
te snuffelen, en, om met misbruik van vertrouwen, ook
misbruik van woord en schrift te maken. Zoo iets wordt
nu « politiek » geheeten. En om die verfoeilijke handelwijze te verbloemen, schiet men met heftige verontweerdiging uit tegen « activist » en « neo-activist » !
0 zeker, men heete een kat .'n kat en Judas een verrader;
die naam moge passen voor allen die met den vijand
des Vaderlands heulden of heulen. Geen verontschuldiging voor die lieden : geef hun wat zij verdienen. Doch
waar het • zoude te kras klinken, sommige vreedzame
menschen grifweg voor « landverraders » of « handlangers der moffen » uit te krijten ;- waar men vreest, dat
het rechtgeaard volksgemoed tegen zulk onbeschofte
leugentaal zou opkomen, ah ! daar is 't evenmin. geoorloofd, althans aan een treffelijk mensch, met be-drieglijke schimpwoorden iemands naam en faam te
krenken. Weze activist en neo-activist het . synonieme
woord van « duitschgezinde » en « landverklikker », ik
neem het aan ; maar 't gebruik dat men daar van maakt,
wordt een zoo hatelijk misbruik, dat wij in rechte zijn
te eischen : « In den naam van recht en eere, bewijst
wat gij beweert ! » En waarom niet ? Daden moeten er
.zijn, laakbare daden om iemand te doemen .; geen on,gegronde, lage verdachtmaking ; geen verknoeide uitleg van woord of brief : klinkende. bewijzen zeg ik, of
wij roepen u misprijzend toe : « Mond toe en masker
af ! »
Dit oneerlijk spel van -verdachtmaking, van ongegrond verwijt, kortom van laster tegen andersdenkenden
in 't stuk van taalgebruik en volksrechten duurt lang genoeg. Noodlottig spel, en ..wie eerlijk is in de ziel,
wie de rust en welvaart van zijn land behertigt zonder
baatzucht, zal zich onthouden een medeburger te be.schuldigen van landverraad, " nl. van activisme of neo.activisme, omdat deze geen « amen » antwoordt op vragen van vrij onderzoek en -verkiezing: Ja, ik herhaal het,
-dit noodlottig spel duurt lang genoeg... Genoeg slachtoffers liggen er ten gronde, slachtoffers van onrecht,
hetwelk gepleegd werd onder voorwendsel dat het activi ne moet getuchtigd en versmacht ; doch inderdaad was en is het nog veeltijds om spijt en wrok te
koelen, is het om...
-

-
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Dringen wij niet verder aan. Doch in antwoord
op die immer hernieuwde aantijgingen mochte gevraagd:.
« Van wie gaan zij uit ? Wie schuilt er onder ? »
Wie ?...- Zeker is het schoon en lofweerdig « nationalist » en « patriot » te zijn. Maar wie toch heeft
daar het monopolie van ? Nationalist en patriot : Ei 1
zijn en zijn is twee, -en de ondervinding leert, dat het
geslacht der- farizeërs niet uit en stierf. -Onder hen zijn
er schriftgeleerden, die op de katheders zitten, en . van
daaruit orakelen met woord en pen. In Christus' tijd
was dit ook. Maar die wijzen in Israël alstoen hadden
ook handlangers... en die, die wierpen met-steenen, 'en
knevelden met koorden, en riepen : « Niet Hem, maar
Barabbas ! »
Zoo toen ; zoo nu... •
Ik heette daareven zulk gescherm met . neo-activisme en dergelijk verwijt noodlottig.
Dieper kwetst dit immers dan welk ander verwijt ook. In zijn hatelijke beteekenis kwetst het ons
eergevoel, en het antwoordt ' met een beschimping op
het billijk aanvragen van hetgene den Vlaming in zijn
vaderland toekomt, in dat eigen vaderland voor hetwelk
hij, gelijk de beste, gisteren nog goed en bloed veil had.
En moet hier nog bijgevoegd, dat een rechtgeaard Vlaming er nooit op bedacht was, nu noch gisteren, de
rechten onzer waalsche landgenooten te kort te doen ?
Elk het zijne !... En dit te vragen, dit té schrijven, zoude
thans « activisme » of « neo-activisme », zoude « landverraderij » zijn ! Eilaas ! Is het alzoó dat men eenheid
en verbroedering bewerkt ? De woorden van Dumortier
mochten hier wel ter overweging ingelascht : «L'histoire
» nous a prévenus de la chute qui attendait tout
» royaume divisé ; . on n'y prend pas; garde ; et Gepen» dant, lorsque, chez un peuple libre,. les intérêts sont
» opposés, que les membres de la grande famille poli» tique marchent vers un but différent et que la justice
» n'est plus toujours l'unique base de l'action des gou» vernants, alors le sentiment national tend à s'amoindrir
» chez la partie de la popel ation qui se trouve soumise
» 'à l' autre, et il - n'y a - plus au moment du danger cette ,
» . conformité de volonté et de désirs, 'cette tinion -des
» intérêts moraux, qui fait la force des - nationalités.» ( 1 )
.

`

-

(1) Cfr. La Belgique, revue mensuelle ; 1859 ; blz. 99.
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Doch besluiten wij hierbij onze
wellicht al te
lange • inleiding... Maar mag, maar moet niet ' eens
protest aangeteekend tegen de onrechtveerdige, onkiesche handelwijs, waar men tal van onze voormannen wil
slachtoffer van maken ? Dit te schrijven scheen - me een
plicht...
Activist ! ó ja weze men « activist », nl. werker, in
de waarheid te bevestigen en te verdedigen tegen "dwaalleer en logen, waar die ook schuilen ; in - de taal der
plicht te spreken, luid-op te verkondigen, waar die
plicht wordt vergeten, geloochend of gekrenkt ; in ons
volk te verlichten en te verheffen, waar men het bedriegt met valsche beloften, of onteert in losbandige of
verwijvende vermaken... Hij die 't activisme op die wijze
verstaat, mag zich « nationalist », mag zich « patriot »
mag zich vaderlander heeten. Op zulk activisme berusten de kracht en de grootheid van een volk... Zulk
« activisten » hebben wij noodig, erg noodig...
En woord en schrift van Pater Callewaert bewijzen
me, dat hij van dat slag, en van geen ander is. Hij die
het zou betwisten, toone mede dat hij zelf wat beters
verrichtte, wat beters opbouwde. -

-

-

.

II.
Pater Callewaert is een vruchtbaar schrijver.
Het ligt in mijn inzicht niet hier al zijn schriften

onder de oog te schuiven, b. v. de zaakrijke en - practische dingen te vermelden, welke in de « Geloofsverdediging » der Ploegstraat van Antwerpen verschenen.
Ik lees. daar over Apologetische Opleiding der Studenten,
en over De Toekomst der Jonge Wacht en de Jonge
Wacht der Toekomst, en over 'n Liefelijkste Roos, een
levensschets van Henri Suso, naar het deensch van
Jörgensen. Ik zal mij ook niet ophouden bij deze of
gene kleinere bijdrage : ik wil Pater Callewaert aan
't woord hooren in zijn meer uitgebreide werken, o. a.
waar hij Op den Uitkijk zit, en onder den indruk der
•oorlogsfeiten zijn hert uitstort ; of in Kerelsleven « lei-ding en steun » biedt aan onze « geliefde IJzerjongens »;
.of aan Onze vlaamsche Volksjeugd, aan onze volksjongens, het pad van eer en deugd, .het pad van zielegrootheid aanwijst en meteen naar hun zieltje tast ; of onzen
vaderlandschen vrouwen het ideaal van . de sterke Vrouw
van Vlaanderen voorstelt.. .
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Die vier boeken wegen zwaar van degelijke weerde...- Wat echter niet beteekent, dat zijn kleinere schriften op een busselken pluimen gelijken, licht van gewicht
en van inhoud. 0 neen !
De hoofddeugd van Pater Callewaert is « practisch
zijn », en schrijft. hij veel of schrijft hij weinig, hij schrijft
of spreekt wel ter dege om. iets te zeggen. Daarom moet
.er* gewezen, en met nadruk, op zijn brochure De Haat
.tegen het Kind, een vijftigtal . bladzijden voor de gehuwden, waarvan een bevoegd man in Ons Geloof getuigde : « Dit boekje is_ een weldaad voor ons .volk ».
Daarom moet er ook gewezen op zijn bijdrage Onze
Jeugd en het Soldatenleven, die, nog onlangs, in de
Meert-aflevering van Onze jeugd- verscheen, en menige
harde waarheid vrij en vrank nerschrijft.. ^-- Kenschet.send voor den man is hetgene hij -getuigt op blz. 75, op.
:.cit.: « Wij hebben een hekel aan de rondleurders met
» goedkoope vaderlandsliefde, die allen aanval op de
:» legertoestanden met vreeselijk misbaar afslaan als
:» onvaderlandsch en revolutionair. Wij integendeel ge:» boven, dat de vaderlandsliefde in de eerste plaats
:» een zedelijke deugd is ; en dat de zedelijkheid onzer
:» jeugd vrijwaren en verstevigen een werk is van echte
» en hechte vaderlandsliefde. » De man heeft gelijk :
Les principes religieux, zeide Victor Cousin, sont mille
-

jo is plus nécessaires aux nations que les codes civils et
^

les institutions politiques.
Met voldoening las ik, hoe P. Callewaert aandringt
,op de verwijderde voorbereiding onzer jongens tot den
.legerdienst, of op hetgeen hij heet een algemeene voorbereiding. Volstrekt is die noodig, en ' zij moet bewerkt
ten ouderhuize, in school en in kerk : « Derhalve met
» het oog op de verandering van midden door den
» legerdienst gevergd, weze de heele opvoeding van ons
)> jong geslacht herzien en hernieuwd, en _dus eene van
» de prilste jeugd af voorbereiding voor die gebeurlijk» heid. De bijzondere en oogenblikkelijke voorberei»
.» ding, zonder die algemeene, haalt niets of weinig uit.»
Ziet op. cit., blz. 77. Men leze die keurige bladzijden.
Wil. dit nu zeggen, dat men blindelings onderteekenen moet wat .de Pater neerschrijft, d. i..dát men zichimmer met zijne zienswijze moet versenigen en geen
andere mag aannemen ? . . .
Och neen ! In 't practisch leven moet er rekening
-
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gehouden met tijd en omstandigheid, met plaats en persoon. Schijn bedriegt zóó licht. Maar een man van
't rechte bedde, een man met gezond oordeel en onbaatzuchtige inzichten dien man zijn meening te hooren
verklaren, doet nadenken, en aan • persoonlijke eigenliefde doet ze . weleens gevoelen, dat . zij zich zelve niet
alwijs moet achten.
Laten wij 't van nu af getuigen : Een andere hoofddeugd van Pater Callewaert als schrijver is zijn rechtschapenheid... Vrij en vrank zegt- hij hetgeen hij op
het hert heeft liggen. Hij is een man die den moed
heeft een overtuiging te bezitten en daarvoor te kampen. Ei- ! zoude 't daarom niet zijn, dat hij bij zooveel
luitjes in de kwá negen staat ? Het is een
oud spreekwoord, dat de waarheid al dikwijls geen
herberg kan vinden, en dat het niet raadzaam is van
de galg te spreken waar de weerd een dief is. 0 die
vlaamsche spreekwoorden : het zijn nagels met dikke
koppen en scherpe punt... Maar juist, mijn beste, Pater,
omdat gij uit uw boeken de valsche munt der vleierijo
weert, schat ik ze hoog, en zage ik graag, dat men
ze laze en overwoog...
Doch - zal ik hier vooreerst aanstippen, hoe laag
toch de handelwijs van sommige fransche nieuwsbladen
is, die het minste uwer woorden, uwer gebaren zelfs
afspieden, om schijnreden te vinden en u... te steenigen?
Ah, er behoeft heldenmoed, voorzeker ! om, onbekend en.
onder den helm van 't gewetenloos dagblad schuilend,
zich te verkneukelen van genot in een weerloos paterken
te beschuldigen... te bekladden, niet waar? En stukjes en
brokjes uit intieme brieven t,e scheuren, en die tot een
vonnis saam te plakken !. Maar 't moge een nieuwe.
Pilatus zijn die zulk vonnis schreef, 't - oude pilatuswoord is toch niet waar : « Wat. ik schreef blijft geschreven ! » 0 neen ! waarheid bestaat, leugen vergaat.
... en de leugen en laster tegen P. Callewaert blijken..
zonneklaar, als men zijn schriften geweerdigt te lezen.
Welk beschuldiger deed het ?
-

III.
Zijn boekdeel « Op den Uitkijk » verscheen op het
laatste van 't jaar ' 19. Het is een reeks bijdragen, welke.
De Stem uit België, tijdens den oorlog, uit Londen eerst,
in de wereld zond. « Tot spijs en drank van mijn volk»

PATER CALLEWAERT • EN ZIJN SCHRIFTEN 1

zijn zij geschreven, zegde de schrijver. Te 'rechte-. Het
zijn beschouwingen over tijden en feiten, over menschen
èn dingen ; het zijn raadgevingen voortkomend uit
plicht- en eergevoel, en steunend op ondervinding en
lessen der gebeurtenissen. _Een veertigtal bijdragen van
verscheiden aard, waar een heldere geest. en een gouden
hert uit spreken. Het geheugt me nog, hoe gretig onze
.jongens de hand naar dat knappe nieuwsblad* uitstaken,
telkens wij er onder hen mee verschenen. Het zei de
dingen zóó flink ! Vandaag was 't ovér de jongens aan
het front ; morgen over Ierland, ó ver de Tommy's, over
de vluchtelingen in Engeland ; dan... kortom, Pater
Callewaert schreef over 'tgeen hij hoorde en zag, over
'tgeen hij gevoelde' en betrachtte, over 'tgeen hij bemint
als een stuk zijner ziel, wil doen beminnen, wil verheffen in eer en deugd,. verheffen ten hemel op, tot God,
het eenig lofweerdig einde !
Nu nog herlees ik die .artikelen met oprecht. genoegen: ze zijn zoo- aantrekkelijk in hun verscheidenheid,
dikwijls zoo warm van gemoed,_ zoo opbeurend voor hert
-en ziel. Want, o neen ! Pater Callewaert zweept en
hekelt niet altijd, volstrekt niet : hij doet achten en beminnen, en hij doet het zoo eenvoudig weg. Hij heeft de
kunst genre tafereeltjes vol gevoel en leven te schetsen
in eenige trekken ; kleinigheidjes te ontdekken en onder
de oog te schuiven, en in 't hert te drukken. Kleinig
heidjes die verbazen... om hun alledaagschheid, en roeren, des te dieper nog roeren, omdat wij er nooit op
dachten, omdat ons. ziele ze noch zag noch verstond...
en zij toch z&5 schoon zijn. Eh ! zet u eens aan 't lezen !
Let op : « De belgische Soldaten in de engelsche Hospi
talen»... (1) . . . .
« Belgische ! » Pater Callewaert heeft geen schrik
van dat woord, hij haat het niet, al verwijten hem dit
:sommige brusselsche patriotten ; 'hij is Belg, zoowel, en
'beter ja ! dan welk schreeuwer ook : « Zij zijn heen» gegaan, om ende om verspreid, al die - lieve vrienden
)> uit de engelsche hospitalen. In eerbied en dank groet
» ik die eerste slachtoffers van België's heldenmoed en
» recht, die, in schier onmogelijke omstandigheden, kop
:» -hebben. gehouden, keikoppig, tegenover duitsche over:» naacht, en Engelands bewondering hebben afgedwon-

-
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» gen. En nu versta ik hoe het kwam dat, wanneer ik
» gisteren door Manc1 erster's vermaarde Marketstreet
» wandelde, tusschen twee belgische soldaten die van
» het front voor een paar dagen op verlof kwamen,
» hoe het engelsch volk stilstond en de handen greep ;
» hoe de vrouwen van ver keken en zegden : « Look,
» belgian : soldiers ! » hoe de soldaten aansloegen, en
» hoe mijn , paar soldaten, diep bewogen en half be-.
» schati" md over hun triomf naar mij keken: Hoe» zal het eigen vaderland u groeten, helden, op den dag
» der zegetocht, u dragen op zijn schouderen bij 't bin» nentreden in het beloofde land," en u allen, kreupelen» en zieken, eeuwig liefhebben en u kussen als reli-» kwieën! » Dit schreef Pater Callewaert in Juli 1915.
En leest daarnevens zijn bijdrage over « Nationale
deugden van de belgische Vluchtelingen ». Hoe fier en
kranig gezeid ! « Waar kunnen wij nog beter zijn danin ons eigen België - ! » Zoo eindigde de man zijn keurig
artikel : Wie , zal het hem niet nagezegd hebben ? En
dan zijn « Fierheid in en om ons belgisch Leger ». Zulkedingen mochten onze nieuwsbladen, ten minste maandelijks, nu nog herhalen...
Edoch, ik moeste stuk na stuk aanstippen, wou.
ik eenigszins al het prachtige goeds en nuttigs doen uitkomen, dat in dat boek verscholen, ligt ! Waar hij de
les spelt, hoe ronduit, maar tevens hoe voorzichtig ! hoe
verheven, hoe vaderlandsch in zijn beschouwingen ! Hoe
fier weet hij de grootheid van ons volk te waardeeren...
maar ook zijn zedelijke grootheid, zijn - waardigheidsgevoel aan te prikkelen ! En men komt mij zeggen, dat
die priester een activist is ! En dat zie ik geschreven
in katholieke bladen ! En dat...
Och Pater Callewaert, l'áat nijdige wespen knagen... laat ijdel-preutsche meerkollen krijschen.over den
lande : hij toch ' die een hert heeft, gevoelig voor hete
schoone, het ware en het goede, gevoelig voor heil en
grootheid van zijn volk, die man zal getroffen staan
door uw scherpzienden blik, door uw meewarig priesterhert, door uwe practische vaderlandsliefde, en, 'k en
twijfel er niet aan, hij zal soms wel een traan van diepe
aandoening wegpinken. Zij die u beknibbelen,, doen het
uit gevoelloosheid, doen het uit onwetendheid : het eene
domme. schaap blaat het andere na. Zij hebben niet beleefd wat gij beschrijft, hun oor heeft nooit gerust op:
-
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't herte. van het volk : de kloppingen van dat hert ver•
staan "zij niet...
Aldus schreef ik in nota, "toen ik, na de lezing' van
<< Op den Uitkijk », het boek ter zij legde. Ik schrijf het
.nog in volle overtuiging hier over, er bijvoegende, dat
ik weinig boeken gelezen heb, die. me meer aangrepen
en nog aangrijpen. Met voldoening las ik daareven,
•dat het vierde duizendtal er van onder den man is. Oode
.zij dank ! Hij late dat-goede zaad in den'vaderlandschen
akker opschieten ... en P. Callewaert zij dank ! het ver.gelde hem voor zoo menigen j uit den booze.
,

-

-

IV.
Wat ik daar neerschreef,, raakt voornamelijk inhoud
-en strekking van het veertigtal bijdragen, welke het
werk bevat. Over vorm en taal spreken wij wellicht
verder. .
. Ik neem nu zijn tweede boek ter hand .: Kerelsleven,
195 blzz. groot, dat reeds aan zijn derde duizendtal is.
Geen - weidsche titel, maar hij klinkt toch zoo mooi
Luistert hoe de schrijver zelf over dat werk -is sprekende : « Dit boek ook is de verzameling van enkele
» mijner bijdragen, binst den oorlog, in De Stem uit
» België verschenen tot leiding en steun van onze ge» liefde IJzerjongens. Ik leg .ze neder als een bloemtuil
» van vereering en dankbaarheid op de graven der glo-» rierijke dooden, en geef ze mede als eene handleiding
» aan de' levenden, die den vuurdoop van den Ijzer ont» vingen, -en ijzersterk den nieuwen geest moeten ver» kondigen Christus' Kerk ter eere en Vlaanderen ten
» bate. Uit liefde werd dit boek. als. een ' vervolg van
» Op den Uitkijk uitgegeven. De lezer vergeve mij
-» veel,. omdat ik veel heb bemind ! »
Wat er den schrijver te vergeven valt, wil mij niet
.in het hoofd. Ik ontvang hier 25 bijdragen, 25 lessen
en wie staat er verwonderd
die uit het hert vloeien ;
-over, dat zij ook den weg tot. het hert vinden? En -hoe zij
.heeten ? Hier zijn de titels : « Soldaten-Studenten ; --Mannenadel ; jonSoldaten-Studentenbrieven ;
gens, blijft wat gij waart ; Jongens, leert lezen
Jongens, zoekt goede maten ; : Jongens, leert
»
spreken ;
Jongens, - staat vast in uw Geloof ;
Jongens,
> Jongens, . weest geen kuddemenschen ;
-

-
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-
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Jongens, leert het
» gaat naar den aalmoezenier.;
» leven kennen ; --- Jongens, hebt geen soldatenmaniejongens, weest
» ren ; --- Jongens, leert denken ;
Jongens, . weest geen vuil» geen herbergbroêrs_ -;
Jongens-, geJongens, durft durven ;
» monden ;
>a denkt moeders kruisken... » enz. •
Och, wat staan daar schoone dingen in dat boek!
Kerelsleven Beschouwingen betreffende het leven onzer
jeugd te velde, in den oorlog, in de kazerne. Het geldt
hier geen idealistisch leven buiten de wereld, al spreekt
Pater Callewaert zoo vaak over ideaal en zielegrootheid:
hij grijpt met volle vuist in 't practisch leven, in 't woelig
leven, in 't leven van eiken dag, met zijn lief en leed,
met zijn wel en wee. Een boek vol levenswijsheid ; niet
geschreven voor kinderen, maar voor onze opgroéiende,
uitdijende jeugd ; geschreven voor legerjongens, voor
hen die gisteren in den oorlog stonden, voor hen die
morgen naar de kazerne gaan : ja, voor onze toekomstige soldaten ligt daar veel, zeer veel goeds uit te rapen.
Een volkslievend priester _putte en herputte daaruit,
om aan de jongens van patronaat of jeugdvereeniging
kwistig uit te deelen. 't Is beste stof om te verwerken
in de zedelijke voorbereiding tot het soldatenleven. In
dien aard bezitten wij maar al te weinig, weinig handboeken, ik bedoel handboeken opgesteld in geest en
taal die voor christene soldatenjongens passen... die
waarheden, duchtige waarheden voorhouden zonder in
den preektoon te vervallen. En deze nu werden geschreven door iemand die onze jongens bemint,, oprecht
bemint voor Ood en vaderland, die hen ook op zijn
duimken kent. Ei ! wat heb ik die dingen met smaak
gelezen ! wat heb ik in mijn eigen gejubel-d ! Wat heb
ik menigmaal herhaald : « Wel gezeid ! zoo is het
Pater, wat ziet ge klaar ! » Ik zoude soms wel uwe
bewoording niet gebruiken : dit " erken ik ; maar door
uwe oogen zie ik, door uwe ooren hoor ik, en mijn
levenslange ondervinding met student en soldaat verzekert me : « Gij hebt het goed voor : ge' slaat den
nagel op den kop ! » Wat mij trof door juistheid,
wat mijn ziel aandeed door diep gevoel en door christen
medelijden, wat er mij practisch aan te bevelen scheen,
wou ik, in den beginne, opteekenen... maar. mijn nota's
dijden al te" zeer uit ; ik heb liever te herhalen : Neemt
:
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én • leest dat boek, gij die tot opvoeders onzer rijpende
.
jeugd wordt aangesteld !
Nu, daar staan ook wel dingetjes in, die, voor sommige lui, steenen van aanstoot zullen zijn. Z& moeilijk
is het toch ook farizeërs niet te ergeren. Och ja, legt men
een doortastender vinger . op de wond, en de patient
zal huilen... zal wel eens om pen en inkt schreeuwen.
Dit heeft de waarheid aan : haar woord is niet altijd
zacht en vleiend ; doch zij gaat haren gang en heeft
haren zeg. Wat bekreunt zij zich om de rest •! « Als we
» hameren zegt Pater Callewaert, op den rug van
» ons volk, dan is het uit liefde voor de weergalooze
>á . gronddeugden van dat volk en uit .bittere spijt voor
. zijn ontaarding -; dan is het, omdat. we weten en
» voelen wat dit volk zijn en worden kan, als het maar
» wil zich zelf zijn, en handelen volgens de ingeboren
wet van zijn karakter en de onbestorven kracht van
» zijn vroegere grootheid ; dan is het ,omdat wij tas» ten, dag op dag," dat dit volk buiten zich zelf valt
» machteloos en hulpeloos, en dat het ten - shotte zijn
». eigen schuld niet is, maar wel de schuld van hen',
» die, uit dat volk zijnde' en midden dat volk levende,
» van en voor dat volk niet willen zijn ; dan is het,
» omdat wij het idealisme zoo opvatten, dat we, met
» kennis der werkelijkheid, dat volk zich zelf willen
» doen heropbouwen, uit kracht en .volgens de oorzaak
» van zijn eigen ' wezen ; dan is het, omdat men geen
» volk vrij maken kan door zijn gebreken te vleien,
» -maar wel door hem zijn eigenschappen te leeren. kerfs> nen. Slaan we, we slaan uit liefde, en 't rechtzinnig
» hart der soldatenjeugd zal. ons veel vergeven, omdat
» wij veel hebben bemind. » (Ziet K-erelsleven, blz.
93-94.) - . .
Maar zou ik geen kapitteltje overschrijven ?
Neen ; ik weet niet waar mijn keus bij te bepalen. Wel las ik met voldoening, omdat het veler laster
den bodem inslaat : « Rodenbach kon 'sterven met een
» glimlach voor het droomland : 0 le .beau pays d'Alle» magne Lijk ons, hebt gij , Ro.denbach bedrogen,
» Duitschland ! Kom ons nu niet met beloften paaien
>>- en vleiersspraak : wij willen uit .uw handen Vlaanderen niet ! België's vrijheid, met opgeving van ons
neutraliteit, willen wij uit uwe duitsche handen - niet,
» België's vrijheid wilden wij uit de handen zelfs onzer
-
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» bondgenooten niet : België's vrijheid wilden wij ,zelf
» veroveren, en 't was- een zegen Oods, dat wij zo
» hebben beschermd de vrijheid van de Mogendheden
» en van alle kleine landen... » (Z. op. cit., blz. 7.)
En wat verder dan nog : « Onze soldaten waren
» onvoorwaardelijk vaderlandlievend uit het eenvoudig
» . gevoel van het belgisch recht tegenover het duitsch
» onrecht... uit het eenvoudig princiep der vlaamsche
» beweging, dat men des te beter' Belg is, naarmate
» men beter Vlaming is, en dat de» vlaamsche vader» landsliefde niets anders is als de eigenschappelijke
» kleur der belgische vaderlandsliefde ; uit het" een» voudig gevoel, dat Vlaanderens ried.ding niet van bui» ten komen kan, maar van binnen, met eigen macht
» moet worden opgetild ; uit het eenvoudig gevoel, dat
» pruisische geschiedenis, ideaal en wezen verkrachting
» en opslorping van * alle nationaliteits zijn, en dat het
» zich achteruithouden van Vlaanderen een loochening
» ware van de historie van 't vlaamsche volk, en dat ook
» maar één vlek van .duitschgezindheid of duitscherij
» laten kleven op een vlaamsche ziel het - beginsel zelf
» waar de vlaamsche beweging voor strijdt, ware te
» niet doen... » . (Z. op. cit., blz. 11.)
Doch laten wij al de rest onverlet. Een dingen
nog : « Officieren, hebt uwe jongens. lief ». Hebt gij dat
hoofdstuk gelezen ? En hebt gij er onwaarheid in aangetroffen ? En ligt daar een blaam voor de oversten in ?
En moeste 't veranderd, wat zoudt gij dan schrijven ?
En waart gij zelf een eenvoudig piotje, wat zoudt ge
dan wenschen ? En waarom mochte die wensch niet
luide uitgesproken ? Luistert wat Pater Callewaert er
bijvoegt : « Ik heb dat durven zeggen en prediken aan
» engelsche officieren, en zij hebben mijn handen ge» grepen, in toejuiching en voldaanheid. Ik heb' - het
» engelsch • leger van. nabij gezien, en gehoord hoe de
» engelsche officier « tommy -» liefhad, en ik- draag
» dat als een dankbare herinnering mede door het
» leven ». .(Z. op. cit., blz. 173.)
Het was in den beginne van verleden jaar, meen
ik, o wat sprak generaal de Castelnau schoone,
prachtig, in 't Paleis der Academiën te Brussel, in 't bijzijn van Koning Albert en van de. hooge brusselsche.
wereld : « Jeunes gens qui vous destinez à la carrière
» des armnes, laissez-moi vous répéter ce .que je disais
-
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» . récemment à la jeunesse de mon gays : Auriez-vous
» pour .réussir dans ce. noble. m "tier, foutes les qualites,
» 1'élan, la passion du sacrifice, la compétence, l'amour
» de l' étude, et le reste, -- croyez-mói, si vous ne vous
» ' sentez pas capable d'airrner d'un amour vrai, sincére,
» profond le petit soldat qui sera demain sous vos
>> ordres ; si vous ne consentez pas à vous penc.her sur
» lui, comme. un grand frére mieux avantagé vers ure
» cadet plus faible, . et a 1'aimer d'amour en so-mme,
» passez : votre vocation- n'est pas là !
Voegde ik bij die woorden iets -bij, 'k liepe gevaar
er de schoonheid en kracht van te schenden.... Wellicht
herinnerde de fransche generaal zich, op di.e.n oogenblik,
welke de sleutel is eener degelijke opvoeding ; welk het
woord was van Diderot over. -een van zijn leerlingen
« Wat wilt gij dát ik hem leere ? Hij bemint mij niet !. »
Ei neen ! zonder genegenheid geen opvoeding. !... En
sprake Pater Callewaert al niet voor de officieren van
heden, hij .sprak toch voor vlaamsche jongens, officieren
van morgen. Vergeten zij dit .nimmer ! .
Edoch staan we niet langer stil : Hij die wil leeren
wat hij aan zijn .jongens. zeggen moet, onderwijzer,
priester, overste, neme dit boek ter hand,. leze 't aandachtig, verwerke 't in geest en hert : dan .zal hij zeker
geen onzin uitkramen, en denkt hij daar. niet in te slagen ,
dan neme hij 's Paters boek zelf... en leze daaruit voor,
luide, verstandelijk,, lijk men immer lezen moeste. Hij
ontlede die zaakrijke hoofdstukken, hale er de gezonde
kern uit, en toone hoe keurig en sierlijk P. Callewaert
zijn practische. lessen weet in t.e kleeden.
-

-

-
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Maar . hoort . ! de Pater is aan 't woord ; hij houdt
'n voordracht : zoo schoon ! zegt het volk dat naar hem
komt luisteren. Een . heele reeks dier voordrachten tref
ik aan in 't derde boek, dat aller aandacht verdient. Het
kan u wellicht wanbelangen, die • te kennen het boek
heet Onze Vlaamsche Volksjeugd. Het telt ruim 280 blz.;
't verscheen in -den loop *van 192 1, en de 2000 exemplaren der 1ste uitgave zijn. denkelijk,: op dezen oogenblik, op en- weg.
Het handelt -over - 't menschelijk. -opzicht-, over voornaamhëid, moderne- vreugde, lezing, .liéfde, - -zuiverheid,
-
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eerbied vo ór de vrouw, voorbereiding tot het huwelijk,
keuze in het huwelijk, levensvragen voor de jeugd, opwerpingen tegen - den godsdienst, katholieke fierheid,
drogredenen en machtwoorden der jeugd, énz. Een mooie verzameling, niet waar ? waarin" meer
dan een verhandeling u aantrekt, omdat gij zelf ook over
die stof • alreeds hebt moeten spreken. Ligt daar iet
nieuws in ? Och, wat 'n vraag ! . Neen, • daar ligt niets
nieuws in : de waarheid van gisteren is de waarheid
van heden ; maar die waarheid voorhouden lijk het moet
op onze dagen ; die waarheid toepassen waar- het juist
noodig is : dàt, dat is 'n kunst, welke iedereen niet verstaat gelijk Pater Callewaert er in bedreven is. Al zeker
dat heeft hij ons te leeren. Maar nog zooveel andere
dingen er bij ! Ook dit boek om zijn zuiver-uit practische strekking is ik zei bijna : eenig" in zijn -soort
Benig zeker door de wijze; waarop de leerstof voorgehouden wordt. Betwist men dit, ik blijf toch bij mijn
gedacht : Callewaert kan dingen zeggen gelijk een ander
ze niet zeggen. kan.
meesleepend is de vloed zijner
woorden. .
Doch zetten wij het wierookvat nu ter zij. Luisteren wij liever naar hetgeen hij vertelt in" zijn « Woord
vooraf » : Dit boek, zegt hij, schreef ik voor geen studentenvolk, al staat er nochtans menig lesken in, waaruit dat volkje het zijne kan opsnuiven: Hij schreef het,
in de eerste plaats, voor de zoogenaamde volksjongens,
of, zooals hij zelf bepaalt :" « Voor de jongelingschap
» van onzen middenstand, boerenstand en werklieden» stand, die _dus, door hun bediening en hun arbeid, in
» 't volle hedendaagsche leven staan, in het heden» daagsch gevaar vooral, en, als soldaten, als uitwij ke» lingen, als fabriekwerkers, . wat weet ik al, zwoegen,
» waar hier waar daar, 'tzij alleen, 'tzij. in groep, 'tzij
» te huis, 'tzij in vreemde middens, sjouwen. voor de
» korste brood, en toch ook elk . C. schoone ziel heb» ben, die geroepen is om zalig te worden, en 'om
» voor, van en door ' Christus te leven. » . .
Pater Callewaert hoort en ziet lijk anderen : « D'e
jeugd ontsnapt ons ! » Wat daartegen gedaan ?
« .Mijn boek is derhalve geschreven », zegt hij, « voor
» den werkmansjongen met de blauwe broek, voor den
» driestigen piot, voor den neerstigen boerenkerel, voor
» den eenvoudigen bediende, die eerst wat schuchter
.
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» en wantrouwig bij den priester aanklopt om een- keer
» te spreken; of beter... enz. »
:
En verder lees ik nog : « Deze is eene poging om
» op • eene menschelijke, zielkundige volkswijze, maar
» daarom niet minder "radikaal christelijk, die groote
» ' levenswaarheden aan de jeugd her in- te prenten. De
» lezer moet derhalve niet opschrikken, zoo mijn 'taal
» van tijd tot tijd botsbollig en vierkantig de zaken
» noemt bij hun naam, en openhartig-rechtzinnig grij» pen wil naar de hedendaagsche jeugdziel, die zeker
» eene eigenschap heeft, de rechtzinnigheid. Het is bij
» mij eene ervaring, dat wij veel te veel tijd en woorden
» hebben verbeuzeld, met te schrijven en te spreken bó» ven de hoofden en de bevattélijkheid ; dat ons woord
» te algemeen en te vaag is geweest, te veel rond den
» pot heeft gedraaid, te veel boekentheorie heeft uit» geflapt, waarbij onze menschen in slaap vielen of,
» . onverstaande, star zaten te kijken, omdat het geen
» taal was van ziel tot ziel, met één woord, omdat wij
» praatten buiten het leven en buiten de wereld... »
Eh, Pater ! dat is kras gezeid. En of ge gelijk hebt 1
... Maar een klein « scrupulletje », een klein «twijfeltje»
Een « taal van ziel tot ziel », schrijft ge. Zeg, is dat
nu die pedante dominee-taal van 't Noorden, waar onze
« vlaamsche jongens van de nieuwste snuf ». meê uit-

-

-

-

r

pakken ? Is 't met die tale, waar, in de 'vlaamsche
,

wereld, bijna al wie « chic » is, -nu mee boft, dat de
klove tusschen volk en intellectuëelen moet gedempt ?
Kwestie of onze menschen daarbij niet in slaap vallen 1
Ja, zij die nog moede zijn. van sjouwen én wroeten,
'n week lang, ja, die wel. . • maar de slimsten uit den
hoop hoorde ik al vragen : « Wordt die spreker, wordt
die... nu gek ? Is dat nu... ? _» Maar punctum ! Beter
is 't u maar na te spreken : , « Och kom ! ik bedoel geen
» kritiek van personen. Ik geloof, als een optimist en een
» idealist, aan de edele inzichten van de meeste men» schen, en aan de goede meening, spijts zooveel ver» keerde dingen. » (1) • • .
... En daarmee^ zit ik neer... en ik luister thans
naar uw woord, Pater Callewaert.
En al vooreerst trekt gij te velde tegen het « menschelijk opzicht ».
. . •.
(1) Ziet Voorwoord, blz. vii.

1200 PATER CALLEWAERT EN ZIJN SCHi..- - Niet zonder reden. 't Is de plaag onzer je igd, al
stapt zij zoo fier, en staat zij zóó hoog in de wapei's ! .. .
Ik zei misschien nog -beter : de plaag van onzen tij.L'.
W eze in 't voorbijgaan ingelascht : Te onzent, in België,
heeft het « menschelijk opzicht » een zuster 'n hE ks
van zuster nevens 'nen lafaard van broêr en die zuster
heet « onverdraagzaamheid » in zake. van godsdienstige
overtuiging : Het zijn . twee puistige kankervlekken op
het belgisch karakter.- .
Wie schreef in La Belgique, een brusselsch tijdschrift van 1859, die « Pensées morales, . politiques, littéraires, enz, op blz. 60 en vlg. ? Schoone :grepen trof
ik daarin aan, en P. Callewaert, lezend, vond ik op mijn
notaboekje geschreven : « Dans notre soociété moderne,
» si avancée -dans les voles du progrés, si industrieuse,
» si riche, si polie, rien n'est plus rare . que de ren» contrer un homme ! Or ni le titre, ni le nom, ni la
» fortune, ni les hotels à la ville et à la campagr -. ni
» les équipages et les valets ne font l'homme : il 1is» .parait le plus souvent sous cette brillante enveloppe. »
Ei ! men smijte P. Callewaert den stéen niet, omdat
zijn woord soms een al te eigenzinnigen . rijkaard wat
scherp steekt. In 1859 en ja vroeger, waren er
reeds menschen . die klaar zagen... en onbeschroomd
de waarheid. zeiden. Maar geen wonder : men leze
maar het Evangelie.- :
En ik luister, waar de Pater handelt • over « voornaamheid ».
Ziet, dit heet ik zout en peper : zout
van - bewaarnis tegen het bederf ; peper van bestraffing tegen ijdelheid en trots. Wat -staan daar harde
waarheden in met klemmende redeneering .! :.. « Niet in
» geld of eer of . rijkdom, niet. -in .geleerdheid of - opvoer
» ding, ligt . de voornaamheid, maar - in de zieleschoon» heid. ; en heeft niet elk een schoone ziel of kan
» niet elk. zijn ziel schoon maken- ? Ons, vlaamsche
» priesters; di:e. zijn 'uit 'het volk en voor -het. volk, en
» die weten, dat de volksklas in onzen.. tijd juist de
» onbestorvene oorkracht is, de rijke onontgonnen mijn
» van edelmoedige opoffering - en - heldendeugd, ons,
» vlaamsc:he priesters, stoot- het tegen de borst, te h-oo» ren zeggen . door de hoogere klassen, - dat - het volk
» gemeen is, laag, bot en ruw. Neen, het volk 'is niet
» gemeen ; het mist misschien wel de uitwendige kul» tuur, maar zijn ziel is niet- gemeen. Het -vervallen
-
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:» volk is wel gemeen, enkelingen uit • het volk, maar
:» niet de volksklas. Zij is enkel -verachterd, oribeschaáfd,
» omdat gij, o • rijke lieden, • die dat volk door uwen
» omgang en uw leiding moest beschaven en óntwikke-» len, zijt blijven zetelen, in zalig niets-doen; achter "de
» zijden gordijnen. van uw kasteel, of óp zachte sofa
» . van uw villa's. Gij * kent . het volk niet, noch dé taal
» van zijn tong, den klank var' zijn stem, ' dé spraak
» van zijn ziel, het lied van zijn liefde, de klacht van
» zijn lijden, den zucht van zijn verlangen, den moed
van zijn strijden, het álleluia van zijn blijdschap...» (1)
En wat verder _(op blz. 47) : « En 'daaróm, hooger
» volk, daal af van uw berg van voorrecht, langs de
» ladder van het recht, en strooit ' uw idealen als manna
» neder op de volksschaar, en 't dankwoord van« de
» volksschaar zal ook ideaal zuiver klinken. Nog steeds
» onbeantwoord blijft voor mij de vraag, hoe :het toch
» komt, dat, spijts ons katholiek en zedelijk" onderwijs.,
» ons volk nog zóó ruw is, en de invloed van de school,
» in dat opzicht bijzonderlijk, zó6 ' bitter - klein op het
» volksleven. » . .
... Inderdaad, het antwoord op - die vraag zal ons
cdè eerste de bèste niet geven... Doch, gëàchté lezers,
:hoort . ge uit bovenstaande regelën- den klank van * Pater
Callewaert's r zielestemnie ? Het verwondert • mij niet, dat
..sommige lui zóó krikkel en boos tegen héira in 't harnas
-staan ! Wil men het beestje" ván kárit, dan is er gauw
een stok gevonden. Maar gij ook, niet waar, eerwaarde?
gij • kent de • spreuk : Voor 'nerf Narden . weer' : moèt men
.zijn zaag goed vijlen i
Doch laten wij voórtblárén. .
Hebt ge het hfs. : « JVlodérné • Vreugde» gelezen ?
. Leest hèt: Patèr Callewáert is. 'geen zuurmuil : ziet maar
even blz. 74 ; doch te rechte scherpt hij hier -zijn perine
« Gansch het moderne. plezierleven is 'een* radeloos po.» gen, om door lichamelijke vreugde die:: ziel, die van
.» ware vreugde ,ledig is en ze broodnobdig heeft, ' te
» versmoren... En met den hedendaàgschen vreugde» roes -wordt. ook ons vlaamsche volk en bijzonderlijk
»onze vlaamschè jeugd riéégesléèpt:.:.» . . .
En als men dan áádénkt op hetgené de vrome
-kloosterling mistroostig en bitter aanstipt, of verwijtend
-
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( 1) • Ziet op. cit., blz. 42.
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en verontweerdigd aan de kaak nagelt, dan zou men_
wel achterdochtig zuchten :- « Waar gaan we naar toe ?
» Wat zullen de Pruisen licht spel hebben om eens.
» hun weerwraak op ons volk te koelen ! » Ach ja,
vergeet -men reeds dat zij, in hun helsche spitsvondig-.
heid., als maatregel om de Belgen aan hun veroveringswetten te verknechten, zich onderling den heelschen raad
van honger bevel herinnerden : « De Belgen zal men.
bezig houden en verzot maken op -plezieren » ? Die
Belgen, zoo lichtzinnig, eilaas !. zouden het nooit beterkunnen aanleggen als thans. gedaan wordt om den.
moffen te believen... Neen, neen, men is geen droog-.
stoppel, omdat men de lesse der geschiedenis herdenkt
« Prenez garde ! » riep Mgr Mermillod den braven Po-lakken eens toe, « prenez garde, le plaisir fait périr les
» peuples ! Opgepast, de plezieren zijn 't verderf, zijn
» de dood der volkeren ! » Eilaas ! men vergeet thansdat de zièl van alle ware vreugde de vreugde is van
de ziel...
Doch breeder kunnen wij 'niet uitweiden ; 't en is:
er plaats noch tijd voor. •
Even practisch, even vlug en schilderend, even.
ernstig en ingrijpend als zijn eerste opstel, behandelt de
schrijver ook de volgende stukken. 0 wat heb ik daar
wederom. veel schoons in gelezen !... En als ik dan datwerk in zijn geheel overschouw, en wik en weeg, met oog
en hert, dan wil het mij voorkomen, .dat er weinig boeken
beter ter gepaste ure verschenen, en dat er weinig zó6.
raak op hun doel afgaan. Ik beweer niet, . dat we nooit
menschen van bedrevenheid kenden, die met onze jongens konden spreken en de snaar des herten wisten.
te vinden... maar hoeveel die in den aard van Pater
Callewaert hebben geschreven, in' zijn trant en met zoo'n.
penne ? Zegt het eens ! Wie ?
Ah ! onze moderne boekenkramers loopen hoog op
met allerhande smokkelwaar uit. Noord en Zuid : « Wat
elk jonge dochter Wat elk jonge vrouw Wat elk
jongeling moet weten. » jammer dat de bodem van, die
potjes vaak zóó zwart aangebrand is,, en dat er een.
eigenaardige reuk uit wasemt, als; men 't scheel opheft..
Och, laat al dat gedoe voor menschen met geile nieuwsgierigheid. Hier echter ligt veel goeds en nuttigs in.
voor ieders gading... en ik volledig Callewaert's titel
en voeg er bij : « Wat onze vlaamsche Volksjeugd wetenmoet ».
-
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Geen mensch die levert• op sociaal gebied, of hij
:moet met P. • Callewaert's boeken kennis maken : ik
.meen niet, dat er betere handboeken bestaan ": hand-boeken met rijkdom van leerstof, welke - men in eigen
. geest en hert opneemt en verwerken moet.... (1)
VI.
En daarmeê ga ik over tot 's mans zóó keurig boek
.,De sterke Vrouw van Vlaanderen, dat - met den beginne
van -1922 in 't licht kwam. Een uiterlijk wel verzorgd
. blek, waar ge van-eigen de hand naar uitsteekt, ruim
-430 blz. dik en in de drukkerij « Veritas » verschenen.
Het is alreeds aan zijn 3de duizendtal. Zoo iets is _be_paald teekénend : het laat me een degelijk boek onder.stellen. En dat is het inderdaad. Ik vergelijk het bij
malsc,h 'voedzaam kruim met 'n smakelijke korst rondom. Onderzoeken. wij dit van dichter.. bij .:
Al vooreerst lees ik een aandoenlijke opdracht tot
zijn moeder zaliger gericht .; -ik -moet die . aanstippen,
.zij kenschetst wonderwel den man, en hem-.al dien kant
.kennend.e, met zijn priesterlijk kinderhert, zal 't ons
vaak niet verwonderen hem' in zijn boeken » te - hooren.
.spreken lijk hij spreekt. Als men. zelf een vrome chris4ene moeder gehad heeft, herkent, men- zóó licht, aan
. sommige geheimzinnige. trekken, dat ook de schrijver
.zich in dat hemelsch . geluk op aarde mocht verheugen.
Luistert : « Heel den tijdvan mijn arbeid aan dit boek »,
schrijft P. Callewaert, « heeft het beeld van mijne eigene,
:» eenvoudige en groothartige moeder van te lande, mij
:» voorgezweefd. Zij stierf, lijk zij geleefd had, als eene
» heilige, den 2cden Maart 1920. Ik mocht 'haar bijstaan
» tot .op den- laatsten strnd, en haar, 'met: mijn priester» zegen, binnènleiden in de .eeuwigheid, in "wier licht en
-

-

-

-

(1) Ik had uit vol . herte mijn oordeel over Callewaert's
boek reeds neergeschreven, toen men mij .= een. blz. -van Hgl.
Scharpé, van Leuven, meedeelde.- Met meer dan gewone ^ voldoening las ki daar :. « Wat een klare, vrije . kijk op de menschen en op 's werelds . bedrijf ! Welke , diepe eenvoud * van
:» bezonkene christelijke wijsheid tevens' over wat 'te doen en
» te laten valt, en vat er ons volkvan noodti is om op te
» bloeien in heerlijkheid ! Onze Vlaam
sche : Volksjeugd is -het
» beste boek van volksopvoeding dat ik ken. Het is een schat
van vlaamsch christelijke- -volkszielkunde I-» --(2; Onze -Jeugd,
_Nov. 1921, blz. 331.)
. .. - .

-

-

1204 PATER CALLEWAERT EN ZIJN SCHRIFTEN

» zicht, zij hare tachtig levensjaren had . doorwandeld..
» Haar laatste vaarwel was het moederkruiske, dat hare
» bevende hand . teekende -op mijn voorhoofd, . lijk ..zij"
» het had geteekénd als. eenwelkom, bij mijne geboorte..
» Zij gaf mij met haar bloed, haar taal, haar hart, haar» geloof en . het voorbeeld van haar levenswaarheid. In
» droevige stonden, bid ik tot de dierbare afgestorvene•
dat,.
» om licht, raad en sterkte. Op haar versch graf
» in mijn kinderhart, mijn leven lang versch zal blijven .
» leg ik dit boek ' neder als eene dankbare hulde.
» aan eene sterke Vrouw van het oude Vlaanderen. »-.
Of dat schoon gezeid is ! .
Na « een inleidend woord over de Vrouwenbeweging », verdeelt de schrijver zijn "boek in drie' deelen.
In het eerste deel beschouwt hij « de rol der vrouw als:
zoodanig ». In het tweede, « ,de rol der verschillende
vrouwendeugden », als . zijn de godsdi'enstigheid,. de.
vlaamschheid en zuiverheid, de zedigheid en goedheid,.
enz. In het derde, onderzoekt hij « de rol der vrouw in
hare verschillende bedieningen », en daar heeft . hij het.
o. a. over. de vrouw uit den hoogeren stand, over de
winkeldochter en het boeremeisje, over de dienstmeid:
en het fabriekmeis j e, . enz. . • .
Men eische niet, dat ik ,nu sommige dier onderwerpen min of meer breedvoerig ontlede, och neen
ik wensche maar even P. Callewaert's werk in eënige
trekken uit te beelden, en wat hij , over vrouwenbeweging
en haren aankleve denkt, staat duidelijk in zijn « inleidend woord ».
Beweging ! het is al « beweging » wat de. klok
slaat. « De godsdienstige mensch betreurt het met recht,.
» dat zooveel bewegingen in het leven worden geroepen
» om . zekere idealen te verwerkelijken,. welke de .gods-» dienst vanzelf reeds lang zou verwerkelijkt hebben,
» waren de menschen van de leer en de daad der chris-.
» telijkheid, persoonlijk en maatschappelijk doordron» gen geweest. » (1) Wat is - dat waar gezeid ! Dochde toestand is- nu niet zooals wij hem zouden wenschen :
« Derhalve beoogen wij, .in het licht der christelijke:
» beginselen, die eeuwig en alomvattend zijn, de bed-.
» ding . op te graven •van .. de recht- • en plichtmatige:
» vrouwenbeweging. »
-
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(1) Ziet op. cit., blz. 2-3.
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En zijn doel nog nader beperkend, schrijft Pater
Callewaert : « Indien men de vrouwenbeweging_ opvat
» als een strijd *tusschen beide geslachten, of als een
» . individualisme van zelfzucht, of eindelijk als. een neiging om de verdeeling van den menschelijken arbeid
» af te schaffen, met 'de vrouw te . verwijderen van
» haren huiselijken rol en haar op gelijken voet te
» stellen met denman in het openbaar leven : dan voe» len wij voor zulk een vrouwenbeweging niets anders:
» als afkeer, als voor een christelijke en sociale ketterij.
» Maar zoo men de vrouwenbéweging opvat als de» steëds werkdadige ontvoogding van de zedelijke per» soonlijkheid der vrouw, als de ontwikkeling van hare
» waarde en waardigheid, als de toepassing van hare» waarde en • waardigheid op al de bezigheden die» overeenkomen met hare bekwaamheden en hare plich-.
» ten, dan juichen wij die beweging toe, en wenschen
» niets beters- dan dat zij, uitgaande van de christelijke
» liefde, haar zaad van rechtvaardigheid en waarheid"
» onder onze vlaamsche vrouwen met kwistige hand,.
» en, God geve 't ! eerlang met rijken oogst .gezegend,
» moge uitwerpen. » _ (Ziet blz. 4.) En verder nog
luidt het : « Laat het nu waar zijn, dat het feminisme,
» als leer en daad, zich aan' overdrijving,_ ja zelfs aan
». onredelijkheid en onzedelijkheid bezondigde, het
» blijft onze christelijke. plicht, het goede van zijn
» ideaal aan te nemen, en het verkeerde en het slechte
» te bestrijden. Elke groote strooming' begint met blind
» geweld, en slibt vuiligheid mede. Maar het schoonste.
» voor een. stroom , is schoon te stroomen, en wij kun» nen dat bewerken. » (Ziet blz.. 10.) -- « Het ware» een doodzonde zo'o _lees ik nog op bl. 1.1 een
» doodzonde van . verzuiménis, zoo wij .de onbestorven» oorkracht, die in onze christelijk denkende, vóelende
» en levende vrouwenwereld ligt, niet_ openwentelden
»- tot een bezaaidhede, 'waarvan de rijke' 'Oogst den» graanzolder van onze volksbeschaving zou . vullen, en
» terzelfder tijde medehelpen tot de uitbreiding van .het
» rijk Gods in de zielen ... »
De schrijver "heet nu zijn standpunt bepaald. Hij
heeft ons zijn bedoeling onder de oog_ gesteld : nu vangt
hij aan, de rol der vrouw. als ' zoódanig te beschouwen,
en tot grondveste legt hij de stelling : « Het "christendom,
is het dat de vrouw verheven heeft ».
-
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't Is waar, breedvoerige bewijsstukken haalt de
.schrijver niet aan : hij grijpt enkel naar eenige feiten en
namen in de geschiedenis, welke tot handwijzer kunnen
,dienen voor hem die verder zoeken wil. Doch hetgene
wel op zijn plaats staat, dat is het antwoord op die
-oude en altijd nieuwe opwerpingen, welke weg en baan
plaveien : « Het weze terloops gezegd dat wij, in de
•» eerste plaats, het Geloof moeten terugbrengen onder
» ons volk, en, in de tweede plaats, een antwoord
» geven op de moderne zielevragen, in plaats van de
» verouderde opwerpingen herop te rakelen. » (Ziet
:blz. 28.) .
Welk is nu het echte wezen der vrouwelijke persoonlijkheid ?
. Hierop antwoordt P. Callewaert in het vlg. .hoofdstuk... en daaruit trek ik dit alinea : « Het christendom
» predikt niet de zotte en niveleerende -gelijkheid aan
.» tusschen de vrouwe en den man. Onder voorwendsel
» van gelijkheid ware zulke leering er eene van ver:» warring en verwoesting. -Het christendom predikt de
» gelijkheid aan van vrouw en man tegenover den.
» plicht, tegenover het levensdoel, tegenover het geluk
:» in deze en in de andere wereld. ' Deze gelijkheid alleen
» is de zekere waarborg van het huiselijk geluk, van het
geluk -dus van den man, van de vrouw, van het kind
» en van de samenleving. Deze gelijkheid alleen redt
» de persoonlijkheid van de vrouw, ontwikkelt en . vol:» maakt ze naar natuur en .genade, lichamelijk en gees.» .telijk, als het evenbeeld en - de gelijkenis van God.
.» Deze 'gelijkheid - alleen waarborgt het zelfbeschik» kingsrecht der vrouw, om vrij den ongehuwden, den
» maagdèlijkén, den huwelijksstaat, het moederschap of
.» het weduwschap te verkiezen, en om die verschillende
,» staten, volgens Gods beleid en roeping, te gebruiken
:» tot de verdieping en de heiliging van hare zelfstandige
» menschelijke persoonlijkheid. » (Ziet blz. 47:)
Edoch men zal niet vereischen, dat ik bij elk hoofdstuk blijve stilstaan... Het zou nochtans de moeite loo_nen, in elk kapittel een lesje te zanten, soms, ja meestal,
Zoo pittig, zoo kranig, zo® passend gezeid.
Aldus worden beurtelings verhandeld het vraagstuk , van , den vrouwenarbeid : Wat moet er gedaan
worden, om de verwoesting *van het familieleven, die
:het gevolg is van den vrouwelijken hándarbeid"buitens-
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'Kan en mag • en moet . de
huis, te-gen te werken ?
vrouw aan politiek doen ? Zal de vrouw-kiezer de liefde
voor het huisgezin opgeven ? « Och neen ! » ant- .
woórdt P. Calléwáert. -- Daarna spreékt hij over 'de
vrouw en het _huwelijk ; over de vrouw, koningin van
het .huisgezin ; over de geleerdheid en het onderwijs:
der vrouw : «-Zoo weinig schaadt dé geleerdheid aai.
» het moederschap, dat wij best. kunnen besluiten met
» deze uitspraak : Onwetendheid is de grootste hinder»» paal van een volledig, doelmatig en duurzaam moe» derschap. » (Ziet blz. 131.) (1)
--- Dan komt de opvoeding der vrouw aan de beurt..
Hier en daar liggen nog al harde nootjes te kraken..
Of ze rijp zijn... soms nog *te groen, laat ik onverlet
« Wij moeten gedurig streven naar verbetering. En wie» kan met de hand op het hart getuigen, dat onze ka-» tholieke meisjeskostscholen, op godsdienstig gebied,
» onze vrouwenwereld hebben gemaakt tot wat zij kan
» zijn, tot wat zij moet zijn ! Ik zou wel eens willen
» weten, hoeveel meisjes 'er bewust en fier op gaan in
» de katholieke levensbeschouwing, hoeveel er kunnen
» rekenschap geven van de redelijkheid van hun geloof;
» en hoeveel er, van een anderen kant, enkel het geloof=
» als een gewoontekleed dragen, met hier en daar, een» lint en een strikje van een bijzondere, maar in hoofd» zaak gevoelige devotie ?... » .(Ziet blz. 142.) Wie
doorslaande bewijzen heeft om zoo iets den schrijver
,

-

-

-

:

.

(1) Het vlg. alinea aangetroffen in La Belgïque, op. cit.

t

blz. 60, 1859 : < Il serait difficile de . dire lequel des deux sexes.

» parmi nous affecte le plus grand mépris pour l'instruction.
» Cependant elle est necessaire ME-ME AUX FEMMES, quand'
» ce ne serait que pour leur apprendre à choisir des mans, et
» à faire des hoormes de leurs enfants. On craint qu'elles ne
» deviennent pédantes ! C'est l'éternel refrain de ces esprits.
» superficiels qui ont de si bonnes raisons pour ne pas se.
» laisser pénétrer par les femmes. Comme si l'instruction, qui
» est la lumière de l'áme, excluait soit la modestie, soit . le bon.» ton, soit la gráce, soit aucune vertu. Un peu de connaissances.
» sérieuses les .dégouterait de la chronique du jour, de la lee-» ture des romans, des feuilletons frivoles et de la plupart des
» futilités qui les occupent si vivement et si vainement.
. » J'ajouterai, que la femme chrétienne est l'ange gardien . de
» la famille ; et eest une vérité d'expérience, qu'il n'y .a point
» . de: solide éducation morale et religieuse pour l'enfant, si les.
» premiers éléments ne lui en sont donnés par sa mere. C'est
» là sa missioon providentielle ; eest aussi sa plus noble cou-.» ronne. » . . .
Dit woord van 1859 past goed bij 'n bijdrage van -1922:.
-

-

-

-
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.te betwisten, werpe hem maar den steen ? Wie ? Over
meisjesopvoeding is nog . zo.oveel te zeggen... vooral
'lijk het er gaat onder onze stedelijke burgerij. Dan volgt er een hoofdstuk over moedervreugde
en moederwee ; daarna over het kloosterleven der
vrouw, en hoe er hier n nige opwerping wordt gewikt
en gewogen, verwondere niet... Welk is de toestand
-der ongehuwde vrouwen ? Dat de « tante Flora's » hier
.herinnerd worden, ei ja ! dit. spreekt vanzelf. Hiermee
-eindigt het eerste deel: . .
Nu - over de rol der verschillende vrouwendeugden
de godsdienstigheid, de vlaamschheid, d: i. het levendig
".bewustzijn van het vlaamsche wezen in het vlaamsche
volk, de zuiverheid, de zedigheid met «hare vier pijlers»:
-de ootmoedigheid, de weetgierigheid, de vroolijkheid en
de edeldrachtigheid ; de zachte goedheid en de goede
zachtheid der vrouw... en dit tweede deel eindigt met
. het hoofdstuk : « Mulierem . fortem quis inveniet ?. . . »
Onnoodig uit te weiden ;. doch ge kunt .uit die naakte
opsomming besluiten, welke rijke bron- van spreekstof
voor kerk en patronaat. in dit boek besloten ligt.
In het derde deel, en ten slotte, beschouwt de
-schrijver de rol der. vrouw in hare verschillende .be• dieningen : hier de vrouw uit den hoogeren stand, en
denkelijk ontving zij nooit zooveel. tikken op haar kneukels. als in dit kapittel ; daarachter volgen het bureel,
meisje, de winkeldochter en de boeredo-chter, de studente en de onderwijzeres, . de dienstmeid en het fabriekmeisje, de- artiste,
en voorsommige menschjés
ligt er veel te lééreri... en op te , snuiven in die beschouwingen van P. Callewaert.. Nog_ een woord over
studiekring, meisjesbond en- .vrouwenbond. ... over de
.heilige vrouwen... en het laatste hoofdstuk is aan « O: L.
Vrouw. van Vlaanderen » gewijd, doch 'beter hiete die
bladzijde : « .0. L. Vrouw en het vlaamsche volk », en
schreve ik « het belgi-sch volk », het ware niets te veel,
.niets 'misplaatst geschreven.
.. .
En nu .leg ik dat boek eweg, *en ik denk een oogen.blik na op het vele schoons- dat- ik er in gelezen" .heb.
Ik- beschouw de vrouw, en het hoofdbeeld .dat voor mijn
geest oprijst, is het beeld der moeder, -en de moeder is
maar schooit bij hare kinderen, in den schoot
der familie : « Beschaving en vooruitgang van een volk
=» zijn dan -alleen gewaarborgd -als beide een veilige
.

.
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toevlucht in den schoot der familie vinden. Hier plant.
» zich van geslacht tot geslacht_ niet slechts het bégrip.
» van moraliteit, maar ook de practische opvatting van.
» het weten, de bruikbaarheid voor het leven het ze» kerst voort ; overlevering en vooruitgang vinden hier
» bescherming ; hier ontwikkelen de kinderen die zijde
» van hun wezen ,waarvoor noch de Staat noch de» gemeente zorg kan dragen. » Zoo las ik voor eenige
jaren in De Gids, Juli 1865, blz. 151. En ik trof er mede
deze getuigenis van Rud. Virchow aan : « De opvoéding
» moet voor het leven voorbereiden, en zij kan dit.
» het veiligst in den kring van een welgeordend familie» leven. De moderne Staat, en nog meer de hedendaag» sche sociëteit, drijven de opvoeding meer en meer
» buiten den familiekring in de school ; doch de mo-^
»' derne school, zeide hij nog, voedt steeds minder
» op voor het leven dan voor den Staat en de sociëteit..»Heeft hij ongelijk ? . Gelukkige kinderen, die een.
vrome, een « sterke » vrouw tot moeder hebben ! On-gelukkig zij, die moeders zorgen al te -vroeg moeten
missen ! Waar loopen die schaapjes heen ? Hoe meer
tegen het familieleven gebeukt wordt, hoe meer wij moeten ieverén om het te versterken. Hoe meer de moeder
van haar eerste taak wordt afgewend of dat hare taak in
de huiselijke opvoeding wordt vermoeilijkt, hoe grooter
gevaar voor het maatschappelijk leven.. Niets mag dus
-

-

.

-

-

-

verzuimd om het familieleven wel te ordenen, om de.
familiënopvoeding te verbeteren, om de vrouw en de..
moeder op de harer weerdige plaats te verheffen... en.
dus ook om hare opleiding en bekwaamheid van verre.
en van bij te bevorderen.. .
In Virchow's brochure " Ueber die Erziehung desWeibs für.seinen Beruf (1) teekende ik nog de volgende
getuigenis aan : « Die Familie is nichts ohne. die Frau
» und Mutter. Mag der Vater das Haupt der Familie.
» sein, so muss doch die Mutter der Mittelpunct der-.
» selben bilden : sie solt sein die eigentliche Vertreterin» des Hauses, zu der Alles, auch der V.ater, wenn er
» Amt und Geschift besorgt hat, héim 'kehrt. Nur die
» Anwesenheit der Mutter..giebt das volle Gefühl der
.» Heimath. Darum , muss sie das einzige Weib des Va-

(1) Eine Vorlesung, gehalten in Hórsaale des gratien Klos=.
ters zu Berlin am 20n. Februar 1865, von Rudolph Virchow..
Berlin, bei Enslix, 1 865. . . . . .
.
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a> ters sein und nicht eines unter mehreren ; darurm
» muss sie ƒrei sein und nicht S.clavin ; ' darum muss
» sie an der Bildung des Volkes vollen Theil haben und
-» nicht ausgeschlossen sein von der Ges-ammtentwick:» lung ; darum endlich muss sie sich nach ihrem be=
» sonderen, weiblïchen Wesen entwickelt haben, und
» nicht erzogen sein in mAnnlichter Art und zu mann» lichem Wesen. » -- .
. Opvoedster te zijn van hare kinderen, zoo zegde
.:de berlijnsche Professor nog, ziedaar de hoogste roe_ping der vrouw ; en kwame hare « emancipatie » die
opvoeding te belemmeren, het zou zeker ten koste, ten
.nadeele der familie plaats vinden...
Doch wij schrijven geen verhandeling : wij voegen
enkel eenige beschouwingen bij ons verslag over. Pater
Callewaert's boek. Een verdienstelijk boek. En de
.inhoud ? Van allerhoogst belang, daar hij van de grondvest zelve der maatschappij gewaagt.
.

-

-

VII.
Nog een woordje.
Vóór eenige dagen gewerd mij Pater Callewaert's
_laatste uitgave : Zelfeerbied. Drie -voordrachten gehouden
te Leuven voor de Hoogstudenten van Sint-Thomasgenoot.schap, op den 8, .9 en 10 Maart 1922. (1)
Ik hebbe dat boekje in één adem uitgelezen, en
:het liet me een diepen indruk in de ziel na. Was het,
-omdat ik het las in de stilte van den vallenden avond,
.als de snaren -der ziel gevoeliger trillen, en oog en oor
.scherper opvangen wat uit de verte, uit 'n onzichtbare
wereld, door de verbeelding aangevoerd wordt ? Het
kan zijn, maar St. Tarcitius' moed en onversaagdheid
.zag ik als van dichte bij, en het' trof me, hoe passend
de spreker er bijna geheel zijn verhandeling toe herleidt.
_Een heerlijke toepassing ! Ik geef geen uitleg : men
leze die voordrachten.
In de eerste, « Zelfeerbied voor uw Jeugd », tref ik
-de volgende kapitteltjes aan : De wereld heeft geen
eerbied voor de jeugd ; maar ook -de jeugd heeft geen
=eerbied voor haar eigen jeugd. En nochtans, jongelingen,
_ligt in uw jeugd die- heilige drift voor het' hooge en het
(1) Dit boekje van ruim .60 blz. is te verkrijgen o. a. in
-de drukkerij Veritas, Theresianenstr. te Gent.
.
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edele, ligt de geestdrift, ligt de rechtzinnigheid, ligt.
de beloftebloem van de toekomst.
De tweede voordracht, «Zelfeerbied voor uw deugd»,.
ligt besloten in . de 'grondgedachte : « Uw jeugd moet
ge tot deugd smeden » door karaktersterkte en zuiverheid. Trouwens de wereld heeft geen eerbied voor het
karakter, en ook de jeugd lijdt maar al . te zeer gebrek.
aan dien eerbied. jongemannen, kent uw plicht ! Insgelijks koestert de wereld weinig of geen eerbied voor
de zuiverheid der jeugd, en onze jeugd zelve waardeert:
in haar gedrag dit sieraad niet, dat haar adelt en verheft.
engelenwaarts. . ._
In de derde voordracht handelt de spreker over
« Zelfeerbied voor uw Geloof ». Die eerbied voor het
Geloof gaat in de wereld te loor, ja zelfs bij onze jeugd
verliest men het besef van dien alles overtreffenden
schat, den eerbied voor die goddelijke gave. Waar
zit de vijand ? Hoe heet hij ? Hier is 't onverschilligheid..
Pater Callewaert brandmerkt ze naar verdienste : «" Hoe» veel hoogstudenten die meêgaan met de naturalis.
» . tische levensbeschouwing onzer dagen, en kroonhal» zen, omdat zij willen uitgroeien tot blonde 'natuur-» menschen, buiten allen positieven godsdienst, in al-» menschelijkheid, in louter-menschelijkheid, kortom in.
» pallieterisme. » Ei, dat « pallieterisme » staat daar wel
op zijn plaats ! Van warmen geloofszin in onze jeugd
zal men zeker geen- hoogen dunk heb-ben, als men ze in:
bewondering voor 't pallieterisme hoort opgaan.
Waar zit de vijand van het Geloof nog ? Hij heet
onwetendheid, hooveerdij, onzedelijkheid... « .O heel
.» . uwe edele vlaamsche beweging is niet enkel een taal» strijd, maar wel, in den grond, een vernieuwing en
» een wedergeboorte van de heele levensbeschouwing
» en volkspsychologie. Daarom begint zij met de jeugd,.
» de volksrijpheid van "morgen. Daarom streeft zij,. met
» en door de " taal, als pedagogisch en psychologisch
» eenig-gezond werktuig, om Vlaanderens volk mensch» waardiger te maken, dat. wil -zeggen deugender. baar» om is juist het Geloof en voor de, strijders in dezen
» martelaarstijd, en^ voor de jeugd en de deugd van
» ons . volk eene onontbeerlijke .vereischte:.. »
In deze Brij voordrachten blijft Pater Câllewaer:t.
met zich zelven. eens : dezelfde vrije vranke spreker,.
lijk wij hem leerden kennen in zijn vorige; schriften.
-

-
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VIUI.
Die vlaamsche en priesterlijke « durf.» is een zijner
_karaktérschetsen. Maar ièinaïnd kwetsen in eer en faam,
.in . zijn persoon : neen, dat doet hij niet. Hij steekt de
waarheid onder stoel noch bank ; wat op zijn hert ligt
ten laste, moet er af, en hij zegt het aan vriend en
vijand, aan jong en oud... vooral aan de jeugd... en
toch is die jeugd zot naar zijn woord : zij gevoelt, dat
-dit woord van den vlaamschen Pater uit het hert komt,
en niets anders dan haar geluk en de eer en welvaart
van 't Vaderland beoogt : daarom bemint de vlaamsche
,jeugd Pater Callewàert. .
Er zijn nochtans menschen, die den kloosterling zijn
vrijen dunk en durf aanwrijven. 'k En weet niet of zij
.soms, met hun zeemzoete taal, niet vergeten hun eigen
.hof te wieden... of het geen menschen zijn van wie
't volk al licht en zoo pittig zegt : « Kakelen kan iedereen, maar eieren leggen niet ! » - Wat verrichten die
.menschèn zelf zoo al ? « Pater Callewaert is een overdreven dit en dat... » Ei, zegt dat niet te luid, want
uw banbliksems treffen den Pater niet, maar wel de
.bisschoppelijke en kloosterlijke oversten, die zijn « vrij
en vrank » schrijven goedkeurden, en hem toelieten zijn
.zoo gewraakte boeken onder den man te brengen.
De inhoud dier boeken is rijk en verscheiden, wat
echter niet zeggen wil, dat de schrijver nooit in herhalingen verwart. Hij erkent -dit • .gebrek ergens zelf,
maar welk. groot kwaad ligt daarin ? Menige bijdrage
staat op haar eigen, zonder verband met hetgene voorafgaat of volgt : het toeval wilde, dat hij dingen welke
.hij vandaag schreef, morgen of 'n maand daarna,. her-.halen moest. Het ligt ook nog hieraan : Het' groote doel
van zijn apostolisch leveren is de opvoeding, is de ver-betering, de beschaving van ons volk, van de jeugd
vooral... en spreekt het vanzelf . dan niet, dat dezelfde
gedachten, dezelfde bewoording, ' na verloop van maan-den,' onder de pen vallen ? Waar echter die beschouwing
.niet gelden mag, daar zou ik 's schrijvers aandacht op
noodelooze herhalingen vestigen.. .
Pater Callewaert, zei ik reeds,. is een vruchtbaar
.schrijver : men wordt aanstonds gewaar, als men zijn
pen over 't papier ziet huppelen, als men zijn woord
uit den mond hoort borrelen, dat de gedachten in den
-

,

-

,

PATER CALLEWAERT EN ZIJN SCHRIFTEN. 1213

;geest oprijzen, menigvuldig lijk dé graspijlen op het
veië weiland. Pater Callewaert put echter zijn onderwerp niet uit maar gij, zeg daarom niet dat hij oppervlakkig werk levert. Hij zal" zelf wel weten, dat hij
twee, drij brochuren schrijven kan over dingen Welke
:hij nu op twee; drij bladzijden afhandelt. Het wil mij
voorkomen, dat de schrijver in de wereld onzer jeugd
rondstaart, en de indrukken weergeeft welke hij in zijn
:priesterlijke ziel gewaar werd. Dat hij al eens hamert,
al eens de zweep gebruikt : och ja.! die zijn kind bemint,
.kastijdt zijn kind... en de man bemint zóóó innig zijn volk,
.zijn land, zijn vlaamsche jeugd, en de taal der liefde is
wars van stijve redenaarsperioden, wil levendig zijn,
wil schilderen, is hertelijk, omdat zij 't hert wil raken
-en de. snaren doen trillen die aan 't roesten zijn in de
volksziel. Daarom dat hij. zoo welsprekende beroep doet
op 't eergevoel, op het plichtbesef dat in ieder eerlijk
:herte huist, en de geestdrift prikkelt die een jongelingshert veredelt en aanport, en het tevens tot groote, doch
-ook tot goede dingen stemt. Kortom Pater Callewaert
tast naar - de ziel van ons volk, en hij wil door die ziel
verstaan worden. Zoo vat ik zijn werk op, de taak waaraan hij zich moedig, onbaatzuchtig ingespannen .heeft.
.Zijn er nu die er hem om smaden, dan antwoordé hij
.hun grifweg met den mechelschen advokaat Guilliam
Cuypers uit de 18de eeuw :
« Leest ghy myn boeck en maeckt gh y geen,
Berispt het niet, oftt maeckt er een. » •
Dat is kort en goed gezeid.
P. Callewaert's boeken - zijn- goede boeken. Zij
mochten in geen enkele volksbibliotheek ontbreken. Ik
pas er op toe wat ik onlangs in een franschen schrijver
aantrof : Een goed boek is lijk een goede vriend, die.
.0 dingen zegt welke 't herte raken ; die u weet vast te
hechten, en dien gij verlaat met den 'wensch hem later
.nog te zien en te hooren. Er zijn boeken en merischeri
die men bemint'spijts hun gebreken ; en andere, ondanks
al hunne verdiensten, stoot men op zij. Beste boeken
hebben soms zwakkere bladzijden, en dat is voor sommige luitjes voldoende om de oogen te sluiten en alle
schoonheden te -miskennen. Die menschjes houden meer
van gal dan van honig. « C'est la part -de la médiocrité,
qui a le don de ne rien admirer franchement. Ne
faut-il pas qu'elle ait aussi la sienne et qu'elle se
.
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» venge ! Voulez-vous lui fermer la bouche ? Dites-lui:
» simplement : Faites mieux ! » (1)
Dit ook is kort en goed gezeid.
Callewaert's schriften zijn van dat slag van boeken
die doen nadenken, die nopen tot goeddoen. Dit is al.
van 't schoonste dat van een boek kan getuigd worden..
IX.
Maar mag er dan geen woord bijgevoegd over 's
mans taal: en schrijftrant ?— En waarom niet ? Dit
moeste zelfs gedaan om onze schets te voltrekken, al ligt.
die beschouwing in mijn eerste bedoeling niet. Er wordt
dan gevraagd : Hoe brengt de schrijver zijn waren aanden man ?
Men heeft voor mij reeds gezeid, .dat klaarheid in.
de gedachte, en kracht in de bewoording, 'en warmte_
in het gevoel een goed redenaar kenschetsen; maar mag.
ik hetzelfde van een goed schrijver niet getuigen ?
Och ja, z65 warm van Iiefde, van priesterlijke liefde
voor het ,heil der zielen en de heropbeuring van volk
en land, klinkt Callewaert's taal : « Christus die ons bo» ven alles en boven allen lief is, trede met dit b o-ek_
» binnen in vele jonge zielen waar Hij is uitgetreden,
» of op het punt staat van uit te treden, en die dolen
» en zwerven, helaas ! vergetende dat Hij alleen heeft:
» de woorden van het huidige en het eeuwige leven, en
» dat Vlaanderen niet kan leven" zonder Christus en
» zonder een jeugd die niet leeft van en voor Chris» tus. » (2) Zóó warm van liefde, zei ik. Een nietig.
feit, een -nietig woord treft u bijwijlen, want de teederste
zielsaandoeningen -zijn er meê verbonden.. Gaat met:
hem op den uitkijk : de liefde slaat in laaiende vlam uit
al die bijdragen :_ liefde voor de «-jongens. », liefde voor
arme landgenooten, liefde voor zijn land,. liefde voor zijn
taal,. liefde voor 's lands zeden. ...Dit zijn als zoovelestralende .pijlbussels welke zijn liefde tot God en " de
zielen uitsmijt : want ja, zijn liefde is christene liefde,
is toewijding ;. hij bemint in God, -om: God, met 'n liefdedie verder strekt dan de dood,.-onvdat de godsdienst den
evenmensch veredelt tot 'n beeltenis van God,. en de
wet der liefde tot den" evenmensch verheft tot een 's ge,

-

-

(1) Ziet La Belgique, op cit., blz. 92.: •
(2) Uit voorrede van Onze Vlaamsche Volksjeu
gd.
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lijke der wet 'van de liefde tot God. Geen valsch
gevoel ligt daar ten gronde van ; geen holle woordenklank klinkt-daaruit tegen... En zet ik me nu zijn andere
werken aan 't lezen, dan voel ik denzelfden in-druk...
.En dit zal ook wel een ander lezer gevoelen : 's Schrijvers herte klopt e.ensslags met allen die het wel meenen
met de eer van God, den " bloei van den godsdienst, het
welzijn van de zielen, de welvaart en grootheid van het
Vaderland.
Is -dat activisme ?... Allons donc, lasteraars
Klaarheid in de gedachte heeft die man ; hij weet"
wat hij wil, hij weet waarom hij schrijft. Zoon uit ons
volk en met 'ons volk opgegroeid en door zijn priester.lijk ambt onder ons volk geroepen, kent hij terdege dat
volk. De oorlog gaf hem gelegenheid om tot in 't diepe
diep van 't volksherte te dringen. Hij heeft de wonden
-gepeild die aan dat herte knagen, en de liefde tot zijn
volk heeft hem tot geestelijk dokter van dat volk gewijd.
Is 't ten spijte van die 't benijden zou? Ik weet het niet.
Uit die liefde put hij de heelingsmiddelen welke hij aanwendt, doch voorafgaandelijk doorwerkt •en doorkneedt
_hij die met de goddelijke zalf van Hem die de Heiland
der wereld is, de weg, de waarheid en het leven. Die
.man weet wat hij wil, zeg ik, in zijn verheven ideaal.
Geen nevelachtige beschouwingen van een droomer,
•o neen ! geen gemaaktheid van een « poseur » ; geen
.langdradig omhaal van woorden lijk een grootspreker
_pleegt ; geen verwarring in begrippen, lijk iemand die
wil en niet kan. Die Pater gaat regelrecht op de zaak
.af : hij wil jongens van de plicht en van de daad zien
-opwassen, stoere werkers met vuisten aan het lijf, met
verstand in den kop, met een wil in : de ziel, met een
hert voor God en Vaderland kloppend :- geen schreeuwers, geen luilakken, geen kuddevolk. Zijn, woord is
streng, maar ontmoedigend is het niet. Hij zalft waar
:hij slaat, hij bouwt op waar hij • afbreekt. Of zijn belagers beter geestelijk en sociaal werk verrichten dan
_hij : dat ook, dat weet ik niet...
Dat P. Callewaert over de middelen beschikt om
meester over de gemoederen- te zijn : Ja, hij is immers
meester over de taal : wat alreede veel is ; -maar hij
weet ook den weg naar hethert te vinden : wat' wij al
iiooger aanstipten. In zijn tale zit kracht en leven.
Ze grijpt niet zelden tot in 't diepe der ziel ons aan,
-
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want schilderend lijk zij is, spreekt zij tot geest en hert :
en tintelt zij van gezondheid. Zij trekt u mede, want:
zij treft u door hare beelden, dóor haar lossen gang,
door haar eenvoudig rijken tooi, door haar eigen-huiseinlandsche kleur, niet minder ook door
lijken
geur
ijzerlandsche
hare
'bloedrijke
gespierdheid
en jzerlandsche kernachtigheid. Het is onze taal, onze frissche, malsche, krach-tige volkstaal, fleurend en riekend naar den westvlaamschen grond waar ze uit opsproot. Wat is de opgevij
zelde, alleenzaligmakende clubjestaal daar een houterig
schepsel nevens ! .
Edoch, opgepast, P. Callewaert, of ge krijgt nog
van de zweep. Men heeft de taal bij een vrouw. vergeleken, en die heeft recht op eerbied. Die eerbied vergt,
vanwege den schrijver, innerlijke verzorging van woord
en zin; uiterlijke verzorging ook in de uitgave. Geen slor-.
digheid! P. Callewaert is schatrijk aan woorden; maar in
de vorming van nieuwe woorden heeft. hij gelijk ik en
iedereen, zich te schikken naar gebruik en wet in de taal...
Alle hout is geen timmerhout, en onder den weligen plantengroei schiet ook miswas op. Meer zij daar niet over
gezeid, omdat het op mijnen weg niet ligt P. Callewaert:
in dat opzicht te • bespreken. Ik zei het daar pas nog.
Het volk verafschuwt ook de lange en ingewikkelde
volzinnen. Daar staat zijn mond niet naar. Wezen wij
er uiterst karig mee. Herhalen wat niet hoeft herhaald:
verlamt den gang der rede en verwatert den stijl : men
weze daarom op zijn hoede, en men vrage "zich zelven
rekenschap van zijn opstel... Doch wat er ook van zij,
krachtig en gedegen, sierlijk en levendig is, over 't algemeen, . de taal van P. Callewaert. Men zou zeggen,.
naar. zijn laatste schriften te oordeélen, , dat zij in degelijkheid nog dagelijks bijwint : Wij wenschen het _! Doch
wij wenschen tevens : gebeure 't nimmer ten nadeele:
van hare frischheid en .kleur ! .
Maar 't weze herhaald, 't was ons vooral te doen
om de zedelijke waarde zijner schriften dat wij deze
bijdrage schreven : die schriften zijn een goudmijn...
en voor elkeen ligt die goudmijn open. Loopt ze niet
smalend = of onverschillig. voorbij, omdat onkundige lui:
ze in fransche kortzichtigheid d.00dzwijgen....
En vraagt ge nu., met twee, drij woorden P.. Callewaert's leven en streven te, bepalen, welk zal dan ons:
antwoord . zijn ?
.

-

-

-
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Ouderen van dagen hoorden denkelijk aan Kardinaal Mermillod de vraag stellen : Wat er noodig is . om
de stormen af te weren welke de maatschappij bedreigen ? En hij antwoordde : Des convictions qui s'a f f irment et des coeurs qui se donnent ! » ... -_
En zulke mannen van vaste overtuiging,. van
onbaatzuchtige toewijding wil Pater Callewaert zien oprijzen. 0 ja ! en wie ni-et met hem ? Christene Vlamingen
uit één stuk wil' hij mede opleiden tot heil -van Godsdienst
en Vaderland. En wie neemt hem- dit euvel op ? Kniezers die niets , verrichten ? Of wie ?.... Moge zijn
schrijven en wrijven duurzame _vruchten voortbrengen
ten bate van ons volk ! Dit wenschen wij uit den grond
des herten... en de Hemel zegene daartoe zijn edelmoedigen iever en rusteloozen arbeid... Trooste hem
intusschen de spreuk :.So ms lijdt de waarheid wel nood,
maar nimmer de dood !
-

«

,

KAN. Dr J. MUYLDERMANS. .
Mechelen, 15-7-'22.

WAAR ZIJ1V....
Waar zijn de droomen van 't verleden,
De roode klaarte van de vreugd,
De Liefdezangen van de jeugd,
De schoóne strijd nooit uitgestreden ?
Waar is 't gebaar der fiere handen,
De zekerheid , van 't . stoute woord,
De geestdrift die de daden schoort,
De blikken waarin zonnen ' branden?
De assche van de doode dagen
Ligt grijs op voorhoofd, lip en hand.
Slechts schimmen waren langs den wand
Waar we eenmaal gouden beelden zagen.

\i0

BLOEIENDE BREM
De trein voert mij door 't wijde land ;
Mijn blik glijdt over 't glanzend groen
't Rilt welig van ' den zonnezoen,
Die uit de blauwé hoogten brandt.
Een gouden pracht treft plots 't gezicht,
Een frissche weelde óp dorren berm,
Millioenenvoud'ge vlinderzwerm
Die flikkert in het lentelicht.
Het oog grijpt gretig 't geel visioen
Maar 't sliert te vluchtig langs mij heen.
Die schoonheid ligt weer in 't verleen...
En doffer schijnt nu 't jonge ' groen.
,

-

Mei 1920.

Ge sluit uw oogen, die daar blijde leeft ;
Ge zwoegt en feest, ge .. mint en haat, en knoeit,
En wilt niet zien - hoe 't .al ten doode groeit,
Niet voelen dat in u ook vreèze beeft..
.

Hel kleurig ziet ge 't licht, en zwart de schá.uw.
Maar als de dood eens langs , u henen gaat,
En . 't leven dooft op een . geliefd . gelaat,
Dan schijnen schaduwen en klaarten . grauw.
.

Mei 1926.

KLEIN LEVENTJE
Een helder bór'lend bronneken
Dreef zijn kristal uit 't zand ;
Een leutig lentezonneken
Verguldde zijnen rand. .
Een glimmend klein zwart keverken
Zwom in het water rond,
Het ongedurig weverken
Verrustte geenen stond.
Een windje joeg een trillerken
Langs 't water en het gras;
Het zwartje vlood voor 't rillerkén
Naar 't diepste van zijn plas.
-

Mei 1920.

0 denk niet aan nachts donkerheid
En aan zijn grimmig-boóze .droomen :
Zie, 't morgenlicht verguldt de boomen,
En 't Oosten is een heerlijkheid.
Grijp 't goede aan, wanneer 't zich biedt
Geniet het schoone van ' het heden,
Veeg weg de tranen van 't verleden
En hoor het troostend toekomstlied:

Mei 1920.

^Y^

AVOND

'k Geniet de -frischte heerlijk lavend
I)en dorren grond van mijn gemoed.
Nu is de eenzaamheid mij goed,
De zachte stilte van den avond.
Een teere gloed rust op de kimmen
Van rozig en doorschijnend goud,
Het veld wordt bleek, 't geboomt verblauwt,
En uit de diepte is dauw aan 't klimmen.
In 't koren hoor 'k een leeuw'rik zingen,
Die niet kan scheiden van den dag...
Van verre klinkt een meisjeslach...
0 lach ! wek geen herinneringen !
Ik wil - niet denken . aan 't verleden :
Ik vraag vergetelheid en rust:'
Lieve Avond die mijn voorhoofd kust,
Troost mij : ik heb zooveel geleden.

Mei 1920.

We stijgen naar den zonn'gen heuveltop,
Of treden naar de frischte van de dalen ;
We gunnen ons geen tijd tot ademhalen,
We zien niet eens ten blauwen hemel op.
.

-

En onderttisschen schrijdt de dood door 't land.
Ze grijnst met- stillen spot om onze drukten ;
En, wie er praalde of diep den schedel bukte,
Ze slaat plots toe met onafwendb're hand.

Mei 1920.

ZOO SPREEKT DE SMART....
Zoo spreekt de Smart, het hoofd ten grond gericht,
En de oogen weenend in haar bleek gezicht:
Wat streeft ge omhoog en zoekt naar warme klaarte?
Des menschen leven is een plomp gevaarte,
Dat kilte en schaduw op de wegen slaat ;
En ,waar uw blik gretig ten hooge gaat,
Om zon te vinden in de blauwe kolken,
Daar stuit hij op het grauw van lage wolken...
Ge plukt. een roos, de blaadjes vallen af ;
Ge ziet een groene terp, het is een graf.
Ge leert aldra dat alle schoonheid schijn is,
Dat elke vreugde een teugje brandewijn is.
Waar liefde is, scheidt met ruwe hand de dood,
En vriendschap wijkt voor eigenbaat en nood.
Het schoone woord dekt -'t goor van de - gedachten
Hoe rooder 't goud, hoe rijker 't is aan krachten.
Al zorgt en zwoegt ge zonder rust of duur,
Ge bergt slechts oogst van. droefheid in uw schuur.

ZOO SPREEKT DE WIJSHEID....
Zoo spreekt de wijsheid met haar klaar geluid,
Haar kalm gelaat glanst rust en goedheid uit:
Wat buigt ge 't- hoofd en ziet naar 't slijk der paden,
Waardoor met moeden tred uw loome voeten. • waden?
En sluit uw hart voor troost die vreugde u biedt,
Uw oor voor 't helder juichend levenslied ?
Zie bloemengeur doorsterrelt 't gras der wegen,.
En sterrenbloemen fonk'len 's nachts u tegen
En dag en nacht zijn beide goed en schoon.
Zoek in de . kille schaduw niet uw woon ;
Maar richt uw schreden langs de blijde toppen
De zonneschijn ligt op de heuvelkoppen.
Sla daar uw tent op, rust er van den tocht...
Ver blauwt de horizon in zuivren bocht ;
Het oog vergeet de leelijkheid der steden,
En alle strijd in 't hart is • uitgestreden.
Roept naar de stad u weer de strakke plicht,
Doe wat ge moet, en 't zware wordt u. licht.
•Geniet den glimlach van wie liefde u bieden,
Den trouwen handdruk van de goede lieden...
En, als het leed u in de ziele brandt,
Leg 't bleeke voorhoofd in een vrouwenhand.
-

-

OMHOOG
'k Wou dat mijn ziel ontstijgen. kon
De grijze nevelen van de dalen,
Zich baden in het licht der zon
En ademhalen.
De dalen zijn zoo angstig nauw,
En 't pad langswaar de voeten slepen
Glimt van het slijk, glimt goor en grauw,
Met zwarte strepen.
Veel menschen zijn er, veel te veel
Maar niemand mag naar hooger landen.
Wie vlucht, dien grijpt men bij de- keel
En legt m' aan banden.
0 dat mijn ziel maar vliegen mocht,
Naar 't lichte blauw der verre toppen,
Wijl 't arme lijf een wijkplaats zocht
In droeve sloppen.

.
Maart 1920.

NACHT
0, eindlijk komt de Nacht nu aan...:
'k Ging weer langs troostelooze • baan
Door mijne Smart geleid.
Mijn hart is vol, mijn hoofd is zwaar;
De uren waren hard en naar,
En schenen eeuwigheid.
-

-

0 -Nacht, die daar zoo zachtjes treedt,
. Geriiischloos uw fluweelen kleed,
Kom dicht, heel dicht bij mij !
0, zet u -naast mijn bed nu neer,
Heel dicht, als Moeder deed weleer
Laat Smart een poos nu vrij.
Ja, sluit mijn oogen met uw hand :
Ze is heerlijk koel, ze bluscht den . brand
Die in mijn slapen woedt.
0, niet meer denken, niet meer zijn !:..
Het leven maar een droom, een schijn !...
Het meelij, Nacht, wees goed ! ...
\,Tat wordt mijn hoofd nu heerlijk licht
'k Voel kussen op mijn heet gezicht...
Wie kust mij, 'zoete Nacht ?
Waar is... ? Ging zij dan waarlijk heen ?
En ben ik nu met u alleen ?...
. 0, slapen... lang... en zacht !...
•

oya
^A^

MORGEN
Nu keer ik weer uit droomenstreek
En wat uit mijn bewustzijn week
Komt zachtjes weer vooruit.
'k Wil de oogen nog niet openslaan
'k Weet iemand voor mijn bedstee staan,
Al hoorde ik geen geluid...
Het is niet meer de goede Nacht,
Al hield ze in 't duister trouw de wacht
Haar uur kwam, ze moest gaan.
Nu staat voor mij de harde Dag,
Den mond gereed tot . wreeden lach,
. De handen om te slaan.
0, sla maar, sla maar, sla maar toe
Ik ben dat vreeslijk leven moe !...
Verpletter mij het hart ! ..
Maar 'k zie alleen de bleeke. vrouw,
Die op mijn blik wacht stil 'en trouw:
Mijn Smart.

^Y

LICHT •

..
Aan mijn Vrouw.

Laat neer nu de luiken en ontsteek het licht ;
't Is avond, Liefste : 'k doe de deur nu dicht.
Hoor 'je, hQe buiten langs de straat
Met hard geluid het wreede leven gaat ?
Ja, wreed is 't leven, en bij elke wond
Grimlacht het... Liefste, waarom beeft je mond ?
0 nu geen angst : nu zijn we beiden sterk,
't Is veilig hier als in een kloosterkerk.
Ons .kamertje is vol klaarte. Hoor hoe blij
Het vuurtje babbelt... kom, zit hier naast mij...
Een streeling is de zachtheid van je kleed.
0 Ood ! Hoe heerlijk frisch die hand op 't heet
Van 't voorhoofd... 'k Zegen je, mijn Lief, mijn Vrouw
Hoe glanst je blik van teederheid en trouw!
0 nu is alles goed, zoo in je liefdelicht,
Dat straalt als lentezon mij in 't gezicht.
Nu is mijn armoe weg, en dood is alle haat...
.

..
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Mijn Liefste, hoor, hoe stil is nu de straat...
15-12-20.
RENE ADRIAENSEN.
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DERDE ETHNOLOGISCHE WEEK
TE TILBURG. _ (NEDERLAND)
Zonder eenig uitwendig vertoon werd Woensdag,
6 September, te Tilburg de derde ethnologische week
geopend. De nijvere beweging van de bedrijvige Hollandsche stad werd er .niet door gestoord. De pauselijke
en Nederlandsche vlaggen Wapperden op de koópmansbeurs, vriendelijk ter beschikking gesteld, en, af en aan,
van het station naar de lokalen van _ het bestendig secretariaat, stonden padvinders opgesteld , met groote
plakkaten : « Ethnologische Week ». De zaal der beurs
is liefjes opgesmukt : teekeningen van kunstschilder
Albert Verschure, Toorop-school, sieren de wanden :
op de estrade een grootsch Heilig Hart, 'twelk zijne
handen zegenend naar de congressisten - houdt.
De burgers van Tilburg hadden huis en hart opengezet voor het bestuur. en de leden der ethnographische
studieweek. Ook bood het gedrukte programma den
officieelen dank -aan de Nederlandsche stad aan, en, alle
congressisten, tot den laatsten 'toe, wisten te vertellen
hoe voorkomend en vrijgevig de Tilburgsche lui zijn.
't Geldt hier, zegden ze, een Roomsch belang, en, al
snappen we dan niet de wetenschap, die hier , wordt
.voorgehouden, we weten toch dat dit ondernemen ten
goede komt aan de Kerk van Christus, en dat volstaat.
Brave," echt-Roomsche lieden, die de naastenliefde beoefendet aan Uwe broeders in het geloof, de Heer loone
het U honderdvoudig.
Er kwamen gister in ' de koopmansbeurs gestudeerden aan uit alle landen van Europa. België zond buiten
vijf voordrachtgevers, Z. E. H. Kan. Van Crombrugghe,
HH. Carnoy -en De jonghe"--hoogleeeraren te Leuven,
H. Capart, hoogleeraar te Luik, E. H. De Caluwe,
professor in het ,Klein Seminarie te Sint-Niklaas, ook
nog Senator professor Descatnps, verscheidene professoren uit onze, seminariën, en een aanzienlijk getal Leuvensche studenten of leden van onze kloosterorden. Onder de Franschen mochten we aanteekenen J. Bouyssonie, den bekenden voor-historicus, kan. Bros, EE. PP.
Duhr, Leonce de Grandmaison, Pinard de la Boullaye,
,

.
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B'rou en Synave. Duitschland stelde een keurbende geleerden in het gelid : de professoren Hehn, Wunderle,
Andres, Engert, Paffrath. Tcheco-Slovakije en YougoSlavié hadden in de Semaine veel belangstelling.: noemen we even de professoren Sanda,. Hanus, Klameth,
Ehrlich. Uit Oostenrijk waren aangekomen, in gezèlschap van E. P. Schmidt, de hoofdredacteur van Anthrópos en de baanbreker der ethnologische studiën en weken, verscheidene missionarissen van Mödling-bij-Weenen, en twee hoogleeraren der Weensche hooges chool,
Dr Menghin en Junker. 't Getal inschrijvers 186
overtrof : de stoutste verwachtingen.
De te behanedlen stof werd over twee helften verdeeld : vooreerst werd er eene algemeene inleiding gegeven tot de vergelijkende volkenkunde, dezer -beginselen toegelicht en toegepast op eenige bepaalde volksstammen; vervolgens werden eenige nauw-omschrevene
onderwerpen ingestudeerd, met ' name het sacrificie, " de
initiatieriten der wilde volkeren * en • hunne geheime
mannenbanden, eindelijk de zoogenaamde mysteriëngodsdiensten.
,

-

Eerste Deel der Ethnologische Week:
Algemeene inleiding tot dë vergelijkende volkenkunde,
met concrete toepassingen, en opgave der algemeene resultaten.
De wetenschappelijke kennis der voor historische
en - nog onbeschaafde, primitieve volksstammen " wordt
opgebouwd vooral met behulp a) der ethnologie en
b) der • vergelijkende taalwetenschap.
Over de -eerste wetenschap orienteerden P. Schmidt,
S. V. D. (Societas Verbi divini), die de geschiedenis
van de verscheidene ethnologische scholen • schetste,
P. Pinard, S. J., die de methode der kultuur-historische
school deed kennen, P: Koppers, S. - V. D. en nog " eens
P. Schmidt, S. V. D., die de besluiten, door deze' school
reeds geformuleerd, bondig samenvatteden.
De studiedag werd ingezet met eene H. Mis, door
Mgr Diepen, bisschop van 's Hertogenbosch, .opgedragen in . de kerk van het H. Hart (Noordhoek) om den
zegen des Heeren en het licht van -den H. - Geest - over
het congres af te smeeken. Monseigneur presideerde
-

-
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.de eerste vergadering en gaf het woord aan E. P.

Schmidt.

.

.. Deze initiateur en bezieler der ethnologische studieweken sprak aan Monseigneur zijn warmen dank tilt,
omdat hij altijd geweest is een ijverige beschermer der
missionarissen én der missiestudiën: 't Is hem eerre
grobte' vreugde, verklaart - sprekër, deze derde sessie te
mogen inleiden. Sinds het laatste congres -van Leuven,
de stad aan wie de week zooveel te danken.heeft, scheen
haast alle hoop op verdere bijeenkomsten te moeten
opgegeven. Dank zij God, wordt heden een -nieuwe toekomst ingegaan. Wij zijn hier allen als broeders saamgekomen, collegas in eënzelfde wetenschap en kind eren
ééner Moederkerk. De gemeenzame liefde tot Christus
overbrugt alle persoonlijke of landelijke belangen. Wij
komen om bij mekaar steun te zoeken en . te vinden,
om ons werk te ordenen, en om onzen godsdienst te
dienen. Charitas Christi urget nos. Na een woord van
dank aan de stad Tilburg, een hartroerend herdenken
van P. Bouvier, S. J., den overleden secretaris der week,
----- een warm woord voor P. Pinard, S. - J., die zoo edelmoedig en wilskrachtig het werk van zijn gesneuvelden
ordebroeder opnam, verklaarde P. Schmidt het congres
geopend : gesteund door Uwe belangstelling en
vertrouwénd op het Heilig Hart leiden we onze reeks
lessen in. .
P. Pinard dankte den spreker, wist wat af te dingen
op den lof hem geschonken, en een kiesch woord van
bewondering voor P. Schmidt zelven er bij te voegen.
Hierna wenschte Monseigneur Diepen in keurig'
fransch Gods zegen over het studiewerk. Tusschen
geloof en wetenschap gaapt er geene kloof : beide zijn
op mekaar aangewezen : beide leiden tot God. Dit zult
gij congresleden eens te meer bewijzen. • .
. Na een woord van dank door P. Pinard aan' Monseigneur Diepen, de overheden van Tilburg, en na eene
hulde aan -hare Majesteit koningin Wilhelmina, werd de
eerste les gegeven door E. P. Schmidt.

•

.

.
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E. P. Schmidt (2de conf.) schetst heel vlug de
geschiedenis der kuituur-historische methode. Voor een
twintigtal jaren was het in wetenschappelijk opzicht

,

TE TI1..BURG (NEDERLAND)

1231

deerlijk gesteld 'met het geloof aan het monotheïsme
als eerste vorm van godsdienst in de ontwikkeling der
menschheid. Men hield zich op een afstand vanalle
ethnologische studiën, ofwel, indien men er toe besloot
eene meening over den oerstand uitte spreken, deelde
men de placita van het evolutionisme.
Zware strijd diende. gestreden, vooreerst om. voor
de ethnologie burgerrecht te winnen, en haar eene eigene,
met haar wezen overeenkomende methode te geven, vervolgens om .de postulaten van het evólutionisme zoowel
in opzicht der godsdienstige als der sociale ontwikkeling, als wetenschappelijk vaisch af te wijzen.
Welnu eene methode werd gevonden, die het mogelijk maakte de volkenkunde wetenschappelijk te beoefenen : ze wilde de kultuur der volkeren historisch
critisch bestudeeren, en werd, dientengevolge, als kultuur.-historische methode gedoopt. Reeds A. Bastian ,had
scherpe critiek op het radicale evolutionisme geoefend ;hij zelve onderscheidde, ter verklaring van de wording
der primitieve kulturen, « Elementar » en « Vólkergedanken » : terwijl de eersten, de menschelijke psyche
éigen en derhalve natuurnoo dzakelijk, zonder eenige
ontleening, overal verspreid zijn, worden de laatsten
volgens evolutiewetten in de verscheidene volksstammen
ontwikkeld. Bastian's kritiek was onvolledig : eerst
Fr. Ratzel opende een nieuwen gezichteinder. Zijne -studiën over de boogvormen bij de wilde - volksstammen
leidden hem tot het besluit dat bepaalde kultuurbestanddeelen door ontleening, en derwijze door migratie
verspreid werden. Leo Frobenius breidde de beschouwingen van Ratzel uit tot een kultuurcomplex, d. i. tot
het complex der zaken, die bij ieder volk op ieder tijdstip zijner ontwikkeling moesten aanwezig zijn, om aan
zijne elementaire levensnooden te beantwoorden : hij
kwam derwijze tot het vaststellen van kultuurkringen.
(cycles culturels.) De nieuwe wetenschap was .geborèn :.
Ratzel. had haar ' zijn vormcriterium, Frobenius • zijn
quantiteits-criterium geschonken. Beiden waren evenwel
niet gelukkig in het toepassen hunner methode. - Eerst
Ernst Grosse, Die Entstehung der Kunst, 1854 ;: die
Formen der Familie, 1896 - ; en vooral - Fr. Grábner be=
reikten gewichtige resultaten. • Sedertdien werd flink
werk gepresteerd door Gr bners volgelingen B: Anckér=
,

.

,

.

.

1232.

DERDE ETHNOLOGISCHE WEEK

nlann, • W. Foy, en • vooral P. W.. Schmidt zelve, de
hoofdredacteur van Anthropos.
:.. :
Weldra werden de stellingen van het, evolutionisme
bestookt. Reeds in 1898 had A. Lang, in zijn bekend
boek « The making of religions » den moed gehad de
evolutionische theorie over de wording der godsdiensten
aan te vallen en grondig te wederlegger.. Weldra bevestigden de studiën van L. von Schröder over de Indogermaansche volkeren de thesis van Lang. Vooral Pater
Schmidt's ethnographische studiën en de werkzame medewerkers van zijne revue « Anthropos » breidden
Lang's bewijsbasis uit en,. vulden de nog gapende leemten aan. Groot was de invloed der nieuwe school, zoo
groot dat geleerden • als . de Amerikaan J. M. Leuba
(1912), •de Duitschers K. Th. Preuss (191 4) en K. Oesterreich (1917-20),. de. Zweed N. Söderblom (1916),
de Nederlander A. W. Nieuwenhuis er rekening mee
hielden.
Indien we nu eventjes het afgelegde werk willen
overschouwen en de verworvene resultaten beoordeelen,
dan zullen we streng onderscheiden tusschen de methode op zich genomen en hare toepassingen. De methode zelve komt -ons voortaan als onomstootbaar voor.
Wellicht blijkt ze in detail voor correctie vatbaar ; doch,
in hare hoofdlijnen, is ze gebleken een betrouwbaar en

.

.

.

.

.
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wetenschappelijk werktuig te zijn. De toepassing. even-

wel , is lang niet zoo gemakkelijk. Zeker bestaan er
kultuurkringen_ en hebben deze mekaar opgevolgd
maar de vraag blijft open in hoever men er reeds in
geslaagd is_ deze te bepalen: (Cfr. Dr. A. Carnoy, De
huidige stand der ethnologie, De Standaard, 10-9-22.)
P.. Schmidt verklaarde : mijn schema is slechts een
proeve van . synthesis : " het noodigt ieder uit tot
loyale critiek. " .
Na deze les schonk Mgr Diepen aan de vergadering
zijn bisschoppelijken zegen. Hierop lichtte P. Pinard [3j
dé kultuur-historische methode, zooeven door P.Schmidt
als het heerlijkste resultaat der ethnologische studiën
begroet, nader toe. We staan, zegde spreker, tegenover
.het plompe evolutionisme, omdat we alle a-priorisme
verwerpen. Wij zijn objectief, omdat we ""aan positief
werk doen. We nemen de postulateri onzer tegenstrevers
niet aan : Ratzel heeft op afdoende wijze -het eerst aangetoond hoe verkeerd ze waren. Wij arbeiden óbj ectief,
:

-
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positief, critisch. Ons o.nderzo,ék leidde tot het vaststellen van kultuurgroepen.. of kultuurkringen (cycles culturels.) . - Nergens ontmoetten we kultuurlooze menschen.
De . ku.ltuurkringen ontdekken, en onderscheiden is
de eerste, doch niet de zwaarste. taak. We moeten vervolgens a) de geographische uitbreiding der onderschei dene kultuurkringen . bepalen : ce.rcles culturels,
kultuurkreisen ; _b) hunne ch ronologisehe opeenvolging
nagaan ;..c) . eindelijk de genetisch-historische. invloeden,
welke ze samenhouden, opgeven.. . . . ..
In. de. -praktijk zal men eerst de isoglossemathische
lijnen trekken, vervolgens de isethische,. en, indien beide
mekaar dekken,. tot éénen "kultuurkring besluiten. Hierna
zal men de verscheidene _voorwerpen of gebruiken, die
in éénen kultuurkring worden aangetroffen, verklaren. in
verband. met het . complex, waarin ze, voorkomen, en,
soms in.. afhankelijkheid van. de geo-graphische. en .climatorologische gesteldheden van de landstreek, waar de
volksstammen uitgeweken zijn. . ... . .
Pater Koppers S. V. D. [4] .vulde P. Pinard's wenken . aan, wanneer hij de aandacht der vergadering riep
op het_ toepassen der kultuurhistorische methode bij de
interpretatie der economische toestanden der primitieve
volkeren. Economie omvat alles - wat -slaat op de verzorging van 's mensch.en lichaam : onder de. leiding der
-

:

:

rede, wordt ze voorzorg, en is een eigenschap der men-

schen. We moeten opsporen wat en waarmee de menschheid voortgebracht. heeft : maar haar bizonderste voorwerp heet deze . tak van het ethnologissch onderzoek, de
ergologie.. We moeten er toe komen Wirtschaftsfo.rmen
te bepalen, en dezelve in Wirtschaftsstufen te rangschik
ken.. De « Dreistufenl eh.re .», die drie achtereenvolgende
standen onderscheidde, met name der jagers, der herders
en der landbouwers, werd . tot in het midden. der. 19de
eeuw aangenomen, maar " werd sindsdien van de hand
gewezen. Ook Morgan's Fünfstufenlehre heeft afgedaan
(18.77). Wat A.' .Lang . volbracht op het stuk van de
geschiedenis der godsdiensten, . presteerde Ernst- Grosse,
Die Formen. der Familie und die F.ormen . der' Wirtschaft,
1896, voor de sociale en economische toestanden der
primitieve volkeren. De, kultuur-historische methode
bouwde hooger. Ze besloot : er "dienen zoovele « Wirtschaftsforrrien » onderscheiden te worden als .er kultuurkringen zijn.. Spreker herinnerde verder aan het belang
.

-
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dier opzoeking : zijn « Wirtschaftsstufen ». en « Kulturstufen » niet eensluidend, dekken zich. niet « Sach-undPersónlichkeitscultur », toch zijn beide nauw verbonden,
en, leveren de economische toestanden dikwijls den
sleutel tot de verklaring van kultureele • gebruiken - en
instellingen.
Over de philologie als hulpwetenschap ter studie
der ethnologie handelde P. Pinard [51. Na de ontdekking
van het sanskriet en van ' de verwantschap der indo-.
germaans.-che talen, stelde men de hoogste verwachtingen op de vergelijkende taalwetenschap. Adalbert Kuhn
in Duitschland en Max Muller 'in Engeland waren de
grootmeesters der nieuwe beweging. Bittere ontgoocheling volgde. De methode - diende verscherpt en de toepassing alleen aan - specialisten voorbehouden. Wil de
taal hare schatten bloot .leggen, dan hoeven we aan de
hand te nemen de - woordafleiding (etymologie) en
woordenvergelijking. Spreker herinnert aan Voltaire's.
gezegde : l'étymologie est une science ou les voyelles
ne cómptent pas et les consonnes pour peu de choses.
De vergelijkende taalstudie dient niet opgegeven, maar
strenger beoefend. Professor Carnoy stemde heel en
al met P. Pinard's besluit in. .
. ' s Avonds sprak P. Brou over de diensten, die de
missionarissen aan de godsdienstwetenschappen bewezen hebben [61.
Onder de hulpwetenschappen, die verder hunne
medewerking aan de volkenkunde aanbieden, dienen nog
vermeld de psychologie en .de voor-geschiedenis. Over
de psychologische interpretatie der. ethnologische . gegevens handelde, bij afwezigheid van P. Lindworsky,
P. Pinard [13] ; over de praehistórische opzoekingen
sprak J. Bouyssonie [181. .
Intusschen werden . verscheidene volksstammen in
het bizonder bestudeerd.
E.: P. Schmidt gaf een bondig overzicht der maatschappelijke instellingen in de verscheidene primitieve
kultuurkringen [42] . De ' kultuur-historische methode
onderscheidt drie stadia in de ontwikkeling der menschheid : een eerste stadium, met name de primitieve kulturen ; een tweede,_ der primaire kulturen .: deze ten
getale van drie ontwikkelen zich neven elkander. uit de
primitieve kulturen ; een derde, • waarin de volksverhuizingen de volksstammen en de kulturen mengen, en der-:
.

-
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wijze aanleiding geven tot het ontstaan der secundaire
kulturen.
Dr A. Drexel deelde ons zijne besluiten, mee over
de praehistorische volksstammen, welke Afrika en VóórAzië bewoonden. Azië en wel voor-Azië is de bakermat
van het menschdom. Drie problemen • doen - zich hier
voor : het Sumerische, het Hetitische en het Semitische.
De Sumerische • taal zou verwant zijn met -Afrika's- -en.
.Himalaya's- taalgebied .: in het bizonder met- het Bantuidioom. Ook met het Baskisch hangt het Sumerisch
saam. Van zijnen kant wijst ook het Hetitische dialect
en op Afrika, Nubië en de Berbeersche landstreken; èn
op het Himalaya-gebied. Eindelijk . werden punten van
treffende verwantschap gevonden tusschen de Semiti
sche talen, vooral het Assyro-Babylonische, en verscheidene Afrikaansche dialecten. Het menschdom zou dus
één taalgebied zijn. Alleen voor Amerika dient het bewijs nog geleverd, en spreker twijfelt er niet aan de
bewijsstukken eens te vinden en voor te leggen. Oorspronkelijk was deze conferentie ;- doch, deskundigen
verklaarden zich vooalsnog skeptisch tegenover Drexel's
stellingen.
Met de studie 'van Hoogleeraar • Cárnoy over de
Indo-Germanen ' [71 verlaten we de voorgeschiedenis:
Spreker deelde ons ,de besluiten mede, die hij pas neergeschreven heeft in zijn knappe studie : -« Les IndoEuropéens. Bruxelles, Vromant, 1921) ». De beschou=
wingen over de Indo-Oermanen• hebben een heele revolutie doorgemaakt. \Vaar men vroeger sprak van de
hoogvlakte van Pamir als uitgangspunt hunner migratie,
spreekt men nu van de vlakten tusschen den Donau en
de Kas.pische zee. De Indo-Europeanen kunnen "met
geen enkel physisch ras meer geidentifieerd worden. Ze
waren brachycephaal ; kenden den veekweek en den
akkerbouw. Zedelijk stonden ze 'hoog. De familie was
monogaam : kinderen waren gewenscht, vooral knapen
om aan den stam priesters en strijders te schenken. De
stam-inlijving was er in eer. In godsdienstig. opzicht
geloofden ze aan een hoogere godheid, blijk zoo niet
van monotheïsme, dan .toch van kathenotheïsme, daarboven aan een hemelsche aristocratie van vergoddelijkte
natuurelementen en aan eenige lagere nurnina: Spreker
eindigde met te wijzen " op de physieke begaafdheid - en
den psychologischen rijkdom der besproken volkeren,
-
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waardoor ze • providentieel geschikt en uitverkoren werden om de wereldapostels te worden van Christus' blijde
boodschap.
Niet verwant met de Indo-Europeanen zijn de.
Basken : zij vormen, in taalkundig opzicht, als 't ware
een eiland midden de Arysche volkeren. Don S. M. de
Barandiaran [9] deelde ons rijke bevindingen mee over
hun folklore maar ' beproefde niet eens hun duister ver=
leden op te klaren.
Vermelden we nog eene. conferentie van Professor
Menghin [16], die bewees dat ook de. véérgeschiedenis
kultuurkringen kende, -eri van Kan. Bros [ 1-0, 11 ] , die
de beginselen van Durkheim's sociologische methode
weerlegde.
Donderdagavond kregen we 00k een prachtige vulgarisatie-conferentie van Prof. Dr J. Schrijnen, Utrecht,
te hooien [121. Spreker handelde over 't gezinsleven
en 't christendom. Als ik zeg, Dames en Heeren, ving
sprékér aan, dan geef ik niet toe aan moderne galan=
terie, maar aan een oud christelijk gebruik, in navolging
van de Handelingen, die de huisvrouw Prisca • steeds
noemden voor haar. echtgenoot Aquila.
Inderdaad het christendom heeft de vrouw gered,
in 'eer hersteld, geadeld. .We zullen ons ,dus dezen avóiid
afvragen welke Was de leer en 'de praktijk van het
christendom gedurende zijn wiegetijd in zake huwelijksleven."
Welnu, Christus` heeft vierkant' de matriarchale en
evolutionische opvatting van biet gezinsleven van de
hand gewezen ; hij ' heeft de patriarchale theorie topt de
zijne "gemaakt, - en zé bekrachtigd door het Paradijsverhaal. Voor Christus `is de" grondslag van het gezinsleveai het 'monogarf e 'patriarchale huwelijk, ° geheiligd,
onoplosbaar en vrij aangegaan. Hij vereenigt man en
vrouw niet alleen tot eene physische 'maar ook tot" Bene
ethische en religieuse eenheid. Christus schonk aan « het
huwelijk eene - bovennatuurlijke waarde, hij verhief het
tot een sak^ramen t, en schonk het als symbool dé mystieke vereeniging • van • Christus met de Kerk. Dé brief
aan de ; pheesië'rs , -is ' het hooglied - van . 't christelijk
huwelijk.
'Heeft °het christendom de goddelijke leervan' Christus :over het huwelijk "vermogen te realizeeren, bij zijn
intrede in de hellenistische" -wereld ? .
,
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Toentertijde was de heidensche zedelijke ontaarding,- vooral te Rome, akelig gevorderd. De vrouwen
telden de -jaren niet langer- meer naar • de consuls, maar
naar -hunne echtgenooten. Het euvel steeg ten toppunt
tusschen de jaren • 30-86. • . Welnu, 't christendom vermocht aan deze ellendige
verrotting het hoofd te bieden en de zedeloosheid te
overwinnen. Dank -zij het christendom, bekomt het huwelijk wederom zijn godsdienstig karakter ; -het wint
heiligheid, onoplosbaarheid ; het schudt allen dwang
af ; het wordt een heiligdom voor de opvoeding der
kinderen.
1. Het huwelijk wordt een wezenlijk godsdienstig contract en leidt tot een- godsdienstigen staat.
Vroeger hadden de Romeinen ook het gezinsleven met
godsdienstzin bezield. De - familie-cultus was in eere ;
doch deze ontaardde, had te- veel de stoffelijke belangen
op het oog, en werd slechts aan. ondergeschikte godheden of familiegeesten gericht. 't Christelijk huwelijk
integendeel -wordt een religieuze band c m mekaar te
heiligen, en nieuwe burgers aan het rijk Gods te schenken. De huwelijksgemeenschap wordt eene • gebedsgemeenschap. Niet alleen door de banden van het vleesch
maar ook door- het kindschap Gods zijn - ze verbonden.
Ook zijn ze, te dien aanzien, syndouloi, - jukgenooten,
broeder en zuster ; ze worden saam biddend in de catacomben voorgesteld ; zij zijn veréenigd in den Heer.
De oude christelijke liturgie was er .dan ook vroeg
op uit om -de huwelijksplechtigheden -te zuiveren en hun
eene religieuze beteekenis te geven. Op de vazen, huwelij ksgeschenken, verschijnt Christus. en -zegent de
echtgenooten; ofwel waar vroeger de bruidsvrouw stondrij-st nu Christus als de verbinden-de macht. Hij is het die
de junctio dextrarum voltrekt, symbool . der echtelijke
ve-reeniging ; hij ook, die de kroon schenkt, symbool
van wederzijdsche trouw en gaafheid ; -hij nog die den
huwelijkssluier overhangt. en den ring -aansteekt, beide
als - symbool -en onderpand ` der huwelijksliefde gekérstend. . Na het huwelijk werd de vrouw naar het woonhuis
van den bruidegom geleid, -waar ze met het water en
het vuur werd vertrouwd ; een hagedoorn-fakkel, symbool der, vruchtbaarheid, werd toen . rondgedragen}
Laatste gebruik werd door de bruidskaars: vervangen,
-
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die voortaan aan de bruidslampen van het evangelie
zou herinneren en de bruid tot waakzaamheid vermanen.
Tot dergelijk gekerstend huwelijk moest men de
toestemming der Kerk vragen, opdat het huwelijk in
den Heer geschiede en niet in zinnelijkheid. De sacra
mnenteele genade kwam er over neer : niet om er boven
te zweven, maar om de huwelijksvereeniging te doordringen.: ja, het huwelijkscontract zelve werd het bewerkende middel der sacramenteele genade.
2. Het blijkt van zelf hoe deze religieuze opvatting het huwelijk met de heerlijkste'voorrechten
sierde. a) vooreerst. met heiligheid : dit wordt ons duidelijk uit de oude grafschriften. Het eenvoudige woord,
uni-vira, spreekt boekdeelen. Ook uit de oud-christelijke
schrijvers, apologeten als Theophilus, Athenagoras,
Clemens van Alexandrië, Tertullianus en den Romeinschen middenstander Hermas. Treffend is Tertullianus'
schrijven : « ad uxorem », eene " dithyrambe "op het heilige, christelijke huwelijk.. b) Met de heiligheid hing
nauw saam de onoplosbaarheid. Scherp is de tegenstelling met het heidendom, waar de echtscheiding aan
de dagorde stond. Bij de Romeinen was de vrouw een
staatswerktuig: ze had haar echtgenoot een mannelijken
telg te schenken,. den Staat eenen soldaat. Kon eene
vrouw deze taak niet volbrengen, ofwel, had zij eenmaal
een mannelijken burger gekweekt, dan kon zij niet langer op den trouw van haar echtgenoot rekenen. Deze
verwaarloozing der vrouw volgden weldra ontucht,
overspel en prostitutie op den . Voet. Het christendom
revolutionneerde deze wanbegrippen. Man 'en vrouw
werden op mekaar als gelijkwaardigen aangewezen ;
beiden waren in den voorttelingsakt werktuigen van
God, en ook buiten dezen akt om, ' die niet meer tot
een dierlijke staatsfunctie werd verlaagd, was de vrouw
de onafscheidbare levensgezellin van den man. 't Huwelijk kon niet verbroken, dan door den dood. Men
leze b. v. de Didascalia en 'Minucius Felix. Ja, sommige
kringen vervielen in overdrevene strengheid. Rigoristen,
waaronder. rechtgeloovigen als Irenaeus en Athenagoras, maar vooral , ketters, - zooals de Montanisten, Tertullianus, lieten zelfs na den ' dood van een der echtgenooten, ' aan den overlevenden geen tweede huwelijk
toe. Zoo dacht evenwel de Roomsche kerkgemeente niet,
zooals blijkt uit de schriften van Hermas, den
-
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Roomschen middenstander. c). Om heiligheid en onoplosbaarheid te vrijwaren,. eischte de Kerk vrijheid ' in.
den keus van het huwelijk. Wetten verboden aan de
Romeinen de achteloosheid, maar hunne uitwerking.
bleef gering, zooals Tacitus en - Dio Cassius getuigen.
Het christendom schafte het staatsrecht in deze zaak
af ; langer had het tegen het familierecht te . strijden,
want Augustinus hoefde er nog aan te herinneren dat
de dochter vrij bleef in de keuze van een huwelijksstaat. De Kerk leerde : a. vrije keuze der echtgenooten.
Callixtus, zooals Hippolytus verhaalt, reageerde zelfs
tegen het verbod, dat een senatrix . niet met een slaaf
mocht huwen ; b. daarenboven bleef het huwelijk zelve
voorwaardelijk vrij : want, ze stelde er altijd de maagdelijkheid boven als een hooger goed. De grafschriften
vermelden de maagdelijkheid als een eeretitel. Doch,
niet als een éénig, doch als een hoogér goed werd ze
aanbevolen : dit blijkt reeds uit Athenagoras en Tertullianus. d) Geen wonder dat een zoo geheiligd huwélijk wederom den eerbied en de liefde voor het kind
kende. Het huwelijk immers .moet leiden tot het vormen
van een gezin : vandaar de christelijke zegen der vrouw.
De tweeeenheid van man en vrouw wordt eene drieeenheid bij de geboorte van het kind. Drieeenheid van
wezen, van verhoudingen : heiligdom der familie, waarvan het gezag van . vader, de liefde van moeder en ' de
gehoorzaamheid der kinders, het drievoudig snoer zijn.
Hier nog eens werd het heidendom verwonnen :
want, hier heerschte de volstrekte patria potestas, die
zich eigendomsrecht over de " kinderen had toegekend,
en over leven en dood beschikte. Eerst in Christus werden de verhoudingen hersteld, wanneer de liefde- tot
Christus, zooals blijkt uit den Ephesiers- en Barnabasbrieven, normatief werd der huwelijksplicht. Dank zij
dit ethisch réveil herleeft de opvoeding der kinderen :
. eerbied voor de kinderziel bezielt voortaan de ouders.
Ook lichamelijk worden de kleinen beschermd. Het
christendom beschermde _ het ' kind voos de . geboorte.
Zeldzaam was onder de heidenen de vrouw, die nog
wilde moeder zijn, getuigt Ovidius. De christenen
antwoordden hierop : vruch-tafdrijving is kindermoord.
Raak was het oordeel van Tertullianus : vruchtafdrijving
is een verhaaste moord, homicidii festinatio est prohibere nasci. De Didache en de Barnabasbrief spreken de-
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zelfde taal.. Eerst. na : de vervolgingen, bij de. massaintrede der heidenen. in den schoot der Kerk,. slopen,
zooals Augustinus en Hieronymus :bewijzen, ook. onder
de nieuw-bekeerden misbruiken in. Ook na de geboorte
werd , het kind. beschermd : want. de . christelijke zede.leer, Diognetes' brief, Tertullianus, Lactantius, veroordeelde het te.vondeling leggen. Clemens van Alexandrië
mocht dus . heel en . al _naar het hart - der 'christelijke
-ouders spreken, wanneer hij de kinders den bloesem
heette aan de huwelijkskroon. Zoo hoog steeg het zedelijk peil. der.christene fam.iliën, dat het woord vondeling,
alumnus, uit, hun vocabularium verdween, en voortaan
gebruikt werd om wees- : of pleegkinderen te beduiden.
Na. vroegtij digen dood, bleven de kinders deel uitmaken
van het huisgezin, want de ouders . geloofden dat hunne
lievelingen in. den Heer waren, en er -voor hunne bloedverwanten voorsprekers waren. _ . .
Spreker vraagt zich . af, om te besluiten, of . hij . in
zijne conferentie het heidensch gezinsleven. niet gelasterd heeft. De vraag. dient gesteld,, .omdat de papyrustexten ons brieven van -echtgenooten schonken,: waaruit
echtelijke liefde en echtelijke . trouw spraken.._ Spreker
vermeent nochtans niet overdreven. te hebben-. Alleen
weze er aan toegevoegd dat het gezinsleven overal . zoo
laag niet gezonken was . als te Rome ; dat . de middenstand meer gaaf was gebleven ; dat de stoïcynsche en
neo-platonische wijsbegeerte, en ook het christendom,
zelfs op de heidensche fam.iliën een heilzamen invloed
uitgeoefend hadden. Men kon derhalve in de heidensche
middens hier en daar echte familie-deugden . aantreffen.
Maar zelfs de beste, moreels..te. gezinnen kunnen niet bij
de christenen vergeleken worden.. De herwording van
het gezin, de redding der -kinderen- hebben we toentertijde, en zullen we nu ook alleen aan Christus te danken
hebben. . . . . .
Deze prachtige conferentie oogstte' machtig 'applaus in...
.
Den Donderdag werd een pauselijk telegram - meegedeeld, waarin Zijne .Heiligheid . het studiewerk der
-ethnographische week zegende. Interessante besprekingen werden gehouden over te . ondernemen expeditiën
of studiën : eenparig werd -er op aangedrongen, vooralsnog van synthetiseerende werken . af te zien, en zich te
wijden aan monographieën, die een bepaald onderwerp
-
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op afdoende wijze -zouden iristudeeren. • Ten voorbeeld
werd gesteld de_ studiereis *van P. Koppers S. V. • D.
--

-

II.

Tweede Deel der ethnologische Week:
-

Het offer,
de geheime mannenbonden, . de mysteriën-godsdiensten.
..
A. Het Offer. .
Professor Wunderle [20] lichtte het offer psychologisch toe. Uit zijn onderzoék werd duidelijk bewezen
dat offer en gebed wezenlijk godsdienstige, en uit di-en
hoofde van alle to-ovenarij soortelijk verscheidene handelingen zijn. Aan den grond van het offer liggen hoofdzakelijk twee motieven: erkenning der godheid _; humility
was the birth of religion, en een drang om in verbinding
met dezelve te treden, met andere woorden : opdracht,en communiegedachte. Psychologisch denkt men gemakkelijkst het smeekoffer als den eersten offervorm.
Dankoffer zet een gecultiveerde zelfverloochening voorop, en zoenoffer onderstelt een schuldbewustzijn. Beide
psychologische, toestanden zijn te complex om_ primitief
te zijn. Het smeeken is integendeel den menschen natuurlijk : nood leert vragen, en,' nood, waarin geene
medemenschen kunnen voorzien, richt de oogen ten
hemel. Evenwel kan de psychologie op haar eentje de
historische. ontwikkeling van het offer niet bepalen. Deze
taak blijft voorbehouden aan de historiseerende ethnologie. .
De conférentiën van P. Schebesta, S. V. 'D., over
het offer in Afrika '[22], 'van P. Vi egen, M. S. C., over
het' offer op de Kei-eilanden [241, van Próf.. Hehn, over
het Sumero-Accadische offer [25], van professor Sanda
over het Hebreeuwsche offer :[26] , van professor. Carnoy
over . de offerritussen der Indo-Europeanen [23], . van
professor Andres over de offers van _ Grieken èn R omeineh [28], van professor Klameth over het. Araabsche
offer [27], eindelijk van P. Schmidt over, het offer in
de kultuurkringen [29.1, waren de geschiedkundige
aanvulling van Prof. Wunderle's lezing. Het 'viel.. op hoe_
bij aF deze volkeren het offer in het .middenpunt staat
der godsdienstige handelingen. *Evenwel offervorm en
offermotieven kunnen hemelwijl verschillen. Dikwijls
ontmoet men eene lage opvatting van het offer .:, dit is
meest te wijten' aan de voedingsgedachte : men wil de
-
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geesten of de goden voeden, een - maal voorzetten,. zooals b.v. in sommige Sumero-Accadische middens gedacht werd, zooals blijkt uit het Daniel-verhaal. Toch
schijnt deze anthropopathische denkwijze niet primitief;
ze is veeleer ontstaan. uit het manistische of doodenoffer.
Spijzen werden 'eerst den dooden voorgezet ; de_ ritus
ging later op de goden over. Over het algemeen bevestigen deze speciaal-studiën de ontwikkelingslijn van het
offer door P. Schmidt voor de primitieve volkeren getrokken. Volgens den geleerden hoofdopsteller van
« Anthropos » bestond het offer der primitieve volkeren
in de opdracht der eerstelingen . van vruchten en dieren,
die. tot het levensonderhoud dienden. Aan den grond dier
offers lag de erkenning van het soevereine gezag, ja
bepaaldelijk van het gezag over leven en dood, welk
het Opperwezen toebehoorde. Ten bewijze wordt voorgebracht dat de hoeveelheid eerstelingenvruchten, die
bij sommige volkeren, God toegekend wordt, niet zou
volstaan om in zijn levensonderhoud te voorzien.. Het
primitieve offer Was dus zuiver èn in zijne grondbeweging èn in zijne concrete vormen. Het blijft eerie opene
vraag of uit het eerstelingenoffer ook het menschenoffer
soms ontstaan is : sommige individuën zouden als
eerstelingen der menschheid het Opperwezen geslachtofferd zijn (om ook zijne heerschappij. over de menschen
te erkennen.
Het 'opperwezen echter trok zich bij eenige stam-

men volledig in den hemel terug : de afstand werd zoo"
oneindig gedacht, dat het hun onmogelijk voorkwam
-nog tot hetzelve te spreken. Vandaar verdwijnt-,. wel is
waar, heel uitzonderlijk, de offerhandeling.
Uit de primitieve kulturen ontwikkelden zich, - paralleel, drie primaire kultuur-kringen .: nomaden:-, .dorpsen stads-kultuur. De godsdienst boette bij deze ontwikkeling veel van zijne oorspronkelijke reinheid en
verhevenheid in. De nomaden bewaarden, relatief gesproken, het meest de gebruiken èn instellingen- der primitieve kulturen : bij hen bleef de nadruk gelegd op. het
eerstélingenoffer. Het princiep werd zelfs op de menschenkindereri uitgebreid : alle eerstgeborenen hooren
aan God toe. Deze toeeigening aan het opperwezen werd
op .tweëerlei wijze doorgevoerd : ofwel werden de eerstg torenen to.t priesters aangesteld, ofwel werden ze
werkelijk - geslachtofferd. De meeste volkeren schrikten
-

-
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terecht voor het menschenoffer terug : onder . deze telt
Israël mee. De bewering van Frazer, die zich op Abraham's offer en het Pascha-lam beroept, als zou Israël
voor Chanaan's. bezetting zijne kinders geofferd hebben,
berust "op een verkeerden uitleg beider feiten. •
De stadskultuur belette de ontwikkeling van -het
offer. We beleven hier den bloeitijd van het totemisme,
van de magie, die beide het offer wurgen. De offerritussen, uit andere kultuurkringen ontleed, worden. van
hunne godsdienstige symboliek ontdaan, en ontaarden
tot magische kunstgrepen, om het heelal, en niet op
de minste plaats, den zonnegod te beïnvloeden. De ceremoniën van den toovenaar worden « le moteur secret
de l'univers ». . . ..
De dorpskultuur stond niet, uit den aard van den
geest die haar bezielde, vijandig , tegenover het offer.
Edoch, moest de offergedachte wijken vóór de bijgeloovigheid en het wangeloof die in de mannenbonden
welig opschieten. Ze verloor nog terrein bij. het verzwakken van het geloof in het Opperwezen en het ópkomen der maanmythologie. . . > .
Eerst in .de secundaire kulturen steeg de ontaarding
ten toppunt. Indien, bij de kruising der kulturen, het
totemisme overwegend was, ontstonden er overal magische ceremoniën, waarin het menschenoffer een hoofdrol speelde : sloegen totemisme en moederrechtkultuur
saam, dan werden agraire ritussen gevormd, . die door
de slachtofferande van priester, priesteressen of gewone
burgers, de vruchtbaarheid moesten bewerken ; sloegen
integendeel totemisme en nomadenkultuur bijeen,: dan
kwam het tot koningsoffers, waardoor men den ouderdom der staatshoofden, en dienvolgens onrechtstreeks
het uitsterven der natuurkrachten, :bitonder der zon,
voorkomen wilde. - . . .
Wanneer de nomadenkultuur toonaangevend ' was,
werden de volkeren met groote kultuur geboren :. ook
hier drong het menschenoffer binnen, onder den vorm
van slachting van vrouwen en slaven. bij het afsterven
hunner echtgenooten of despoten. Hiertoe . hielp het
doodenoffer mee... Ook als eerstelingenoffer kwam het
menschenoffer voor : niet als rechtstreeksche..ontwikkeling der primitieve. offers ; want deze kenden. als .offerspijs alleen. levensmiddelen, waaronder menschenvleesch
niet voorkwam ; - maar als een vrucht van: den invloed
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der totemistische menschenoffers op het: eerstelingenoffer.
Belangrijk zijn deze. gegevens; -ook voor de dogma
tische godgeleerdheid. P.. Schmidt. trachtte -eenige toepassingen op theologisch. gebied -te doen. 't Is .hier- niet
de plaats om ze. uiteen te zetten en .er een -oordeel over
te strijken. . . .
-

De geheime mannenbonden en de initiatieB.
ceremoniën.
. .
_ .
Onder de maatschappelijke instellingen der nietbeschaafde volkeren roepen er , twee vooral onze -aandacht : we bedoelen . de initiatieceremoniën en- de geheime mannenbonden. De initiatieceremoniën . beantwoorden aan den plicht, die alle ouders of Jeugdopléiders
dragen, -de jonge lieden bij den aanvang der puberteitsjaren in te wijden in de geheimen van. het leven. -Deze
plicht kan best door de ouders waargenomen worden.
Evenwel zien we hoe . bij sommige volkeren deze voorlichting sociaal georganiseerd wordt. - Deze sociale voorlichting komt op in den valavond der primitievekulturen,
ze wordt . slechts voor de jongelingen in :-den -totémistischen kultuurkring, slechts. - voor de: jonge meisjes . in
den moederrechtelijken . kultuurkring: geoefend. Bij de
nomaden, waar het gezinsleven bloeiend is, verdwijnt
de, initiatie .als sociale- functie. Deze voorlichting, in -den
beginne zedelijk , en.. eenvoudig,- wordt van lieverlede
ingewikkeld. : weldra wordt ze -gekenmerkt- door lichamelijke verminkingen, vooral . door het uitrukken _van
zekere . tanden . of door de besnijdenis ; magische uitwerkingen worden . haar toegekend.: ze bewerkt de
sexueele rijpheid en.. vereenzelvigt- den candidaat .'.met
den stamvader of -moeder. Door de . voorlichting is de
candidaat physisch en sociaal volwassen- : hij heeft recht
tot huwelijk en deelt voortaan ook. -in de godsdienstige,
politieke« en militaire recht-en...en verplichtingen- van den
stam. . .
Rijk gedocumenteerd waren. de -studiën van de EE.
PP. Winthuis over de Ingiet-bonden [341„:V.iegen over
de Marind-bonden . [35], van prof: Ehrlich -over de .Australische. bonden . [331., vooral van P. Koppers -over . de
Fuegianen . [36], en van. professor De Jonghe van :de
Leuvensche ..Hoogeschool over de Con:gobonden - [32
Professor. De .Jonghe legde een prachtig --getuigenis
.
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af van. zijne grondige en wetenschappelijke kennis onzer
Congoleesche negerstammen. De initiatie komt er dik•wijls voor : hij kent als ceremoniaál,. • naam-oplegging,
onderwijs • en allerlei• proefstukken, waaronder op . de
eerste plaats de besnijdenis. Zondër verpinken moet de
volwassene ten bewijze van zijne mannelijke durfkracht
de operatie ondergaan...
Het algemeen schema werd door P. .Schmidt meesterlijk. voorgedragen. [31 ] . • . • .
•Tégenover de puberteitsgebruiken - , staan _ de geheime mannenbonden.. Deze omvatten slechts eene kèurbende, wijden op verscheidenen ouderdom' én tot ..bepaalde doeleinden in, ' zijn uiteraard geheim en , staan
dikwijls vijandig tegenover de stamorganisatie: •Zij kunnen eenigszins in opzicht van organisatie ve'rgeléken
met onze , vrijmetselaarsbonden. Om hun gezag te versterken, hun spheer van invloed uit te breiden, trachten
ze dikwijls, de puberteitsritussen ten. .hunnen voordeele
te be-meesteren. Hun : doeleinde is uiterst verscheiden
ze bekampen ,den stam, ze reageëren tegen 't moederrecht,; zeplegen magie, ze orgániseeren de aanstootelijkste sexueele uitspattingen. In Congo zijn ze de_plaag
bij uitstek, en. staan de, beschaving en de bekeering in
den weg.
Het lijdt geen twijfel dat puberteitsceren n ie0n en
mannenbonden geevolueerd zijn. De school van • Pater
S voor de puberteitsritussen als eerste be=
teekenis aan : het sluiten van een :verbond. met God,
een voorbereiding tot het monogame . huwelijksleven
onder godsdienstige sanctie. Het verbond, welk . den
stam met het • opperwezen verbindt, wordt 'voor_' de individuen herhaald. De stap .is beslissend voor het leven
't is een soort eed, gelofte aar! de- Godheid. Later werd
de . verbondsgedachte geschonden. Onder . den • invloed
van het totemisme, werd de initiatie eene • vereenzelviging van den candidaat met 'den stamvader of: d'é stammoeder. De .o:ntaarding werd grootér, néármaté,dé godsdienst zelve van •zijne primitieve verhevenheid verloor.
wat de mannenbonden betreft, deze
deze 'duiken eerst
in , de móederrechts- of dorpskultuur op. • P: Schmidt
beschouwt ze als eene reactie der . mannen "..tegen .d:.
economische overmacht der vrouwen In den schoot dier
geheimorganisaties . schiet de , magie rijk op .• Ze zijn
inter-tribaal en voeren volop.. den cultus. van de familie•
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voorouders in : opbloei van manisme . en animism-e. In hunne céremoniën komt men veelal gemaskerd
,saam. Later worden het magico-godsdienstige confreriën of geheime wellust-bonden. . .

C. De mysteriën godsdiensten.
De laatste twee dagen (13 en 14 Sept.) werden
gewijd aan de studie der ..mysteriën-go-dsdien-sten. In
apologetisch opzicht is deze studie het belangrijkste
onderwerp, door de Ethnologische Week behandeld.
Het rationalisme, verslagen op het terrein der Bijbelcritiek, smeedt nieuwe strijdwapenen uit het vergelijkend
onderzoek der niet-christelijke godsdiensten, en meer
bepaaldelijk der Orieksch-romeinsche mysteriën-godsdiensten. Zoo werden genoemd verscheidene godsdienstige - stroomingen, welke, bij het ontstaan van het
christendom, door 't vieren van geheime mysteriën,
meestendeels aan het Oosten. ontleend, aan de religieuze
behoeften der Orieksch-Romeinsche wereld, en bizonder
aan haar drang naar verlossing, hoopten te beantwoorden. P. de Grandmaison, wellicht eenig verband -onderstell-end tuss chen deze ontwikkelde mysteriën en de
ethnologische initiatie- en mannénbonds-ceremoniën,
heet ze « mystères ethniques ».
Achtereenvolgens werden -.met kennis en -maëstriá van zaken bestudeerd de 'geheim-ritussen -van Osiris,
door professor Junker [381, de geheim-ritussen van
't heidensche America- door - P. Kreichgauer S. V. D., de
mysteriën van Adonis en Attis door P. Duhr S.J. [411, de
mysteriën van Elewsis door prof. De Caluwe [40]. Op
afdoende wijze werd. bewezen dat - deze geheim-godsdiensten bij hun aanvang slechts - agraire ritussen bezitten. Allen onderstellen eenen natuurmythus, een gemythologiseerd natuurproces, en willen ' hetzelve
mystisch en magisch ten bate der natuur -en ten tijdelijk
voordeel der menschen herhalen. - De vergelijking met
het christendom kan onmogelijk doorgaan-. ..
'Heel. anders is het gesteld met den eeredienst van
Mithra. Deze immers beschikte over heel wat - meer
aan-hangers .en bood sterke punten van vergelijking met
den christelijken godsdienst. Mithra had zijne netten
over heel -het Romeinsche rijk geworpen. Men beweert
dat hij het op Christus gewonnen zou hebben.,:.ware hem
de kans der wapens niet tot.tweemaàl toe tegengevallen."
,

-

-

-
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Met juliaan den • Apostaat, die zijne handen van • het
aanraken der H. Eucharistie met den honing van den
Iranischen god had gereinigd, sneuvelde alle , hoop op
verdere uitbreiding van den . Mithradienst.
Wat dient hiervan aangenomen ? Waren er. inder
daad zoo -vele en zulke treffende punten van vergelijking
tusschen beide godsdiensten ? Op deze vragen • heeft
Z. E. H. Kanunnik Van Crombrugghe, hoogleeraar vari
vergelijkende godsdienst-wetenschap . aan "de - hoogeschool van Leuven, meesterlijk geantwoord. Na de
geographische uitbreiding aangegeven te hebben, ontleedde hij de . Mithra-geheimen. Hier had hij vooral
Loisy's stellingen op -het oog : Mithra zou als stier. ge=
-slachtófferd zijn, en zich zelven, in de vruchten van zijn
offer, koren en hama-soma aan zijne ge-loovigen
meciedeelen. Ze zitten aan dezelfde banken als
de christenen aan- Ze worden- mystisch vereenigd
met den God en dragen, om hunne één-wording uit te
drukken, zijne attributen. Onder het scherpe ontleedmes
van Professor Van Crombrugghe -werden Lóisy's sophismen bloot gelegd. Heel anders spreken de documen-"
ten .: Mithra werd niet met den stier geidentifie.erd ; het
Mithra-maal werd niet met de wezenheid van den geofferden stier in verband gebracht ; het Mithra-maal kan
niet eens met volle zekerheid, als - een offermaal - gekenmerkt worden. De apologeten s-preken ons hier niet
tegen .:. want, ziet men toe, dan bemerkt men dat niet
Christus bij Mithra, maar wel deze bij de christengemeente te leer kwam. In het licht van de scherpe critiek
en de rijke belezenheid van den Leuvenschen- hoogleeraar zag men duidelijk de schamele naaktheid der
argumenten, waarmee onze tegenstrevers onzen godsdienst aangevallen hebben. Op zulke afdoende wijze
gewerd hun • tot nu toe nog geen wederwoord.
P. L. de Grandmaison sloot meesterlijk de -serie
conferentiën door een algemeen overzicht over de vergelijkingen tusschen het christendom en de ..ethnigché
mysteriën gesteld.
-

-

-

.

-
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Nu' was het cle beurt allen en om alles -te bedanken:
den heer Burgemeester, wethouders en .christelijke gemeenteraadsleden van Tilburg, " den ' E.. P. Geerts, jèá
plaatselijken secretaris, den bestuurder ..dom- Pmans-
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beurs, de Tiiburgsche lui;
en om bij de conferentie
te blijven de geleerde voordrachtgevers en ijverigeloehoorders.
.
Het internationaal ' buree^, waarin reeds zetelden.
EE. • PP. Pinard, Schmidt, Gemelli, Z, E. • H. Kanunnik
Van Crombrugghe, werd' . aangevuld : L. de Grandmaison, Ehrlich, Junker en Wunderle traden bij. Voor de
toekomst, d. i., de vierde week kon men nog geen plaats
noch datum aangeven. De internationale toestand is nog
te ontredderd. Als studieonderwerp wordt aangegeven
het schuldbewustzijn-, de verlossingsgedachte, ' en de"
mysteriëngodsdiensten. Uit het bewustzijn van schuld
kwam honger naar verlossing ; uit den drang naar verlossing werden de mysteriën-godsdiensten, zooniet geboren, doch omvormd.
Voortaan zou men aansturen op minder lessen en
practische oefeningen. De algemeene inleiding wordt
behouden.
De zitting werd na een adres aan Koningin Wilhelmina en een gulle wensch opdat Tilburg de Roomsche
hoogeschool-stad worde, geheven. De burgemeester
antwoordde : Auf Wiedersèhen ! De congresleden gingen vervolgens naar de kerk. van het H. Hart, waar
een Memento vo-or P. Bouvier zaliger gebeden werd
en een lof gezongen van dank aan het H. Hart, omdat
in aller geest het lumen Christi - gestraald en in aller
hart het pax Christi geheerscht had. Aan het werk, zei
P. Pinard, opdat weldra op alle gebied 'katholiek -wetenschappelijk werk de boekenmarkt en geleerdenwéreld
beheersche ! .
-

-

-
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"Bibliographie : Wie meer over Ethnologie weten wil, raadplege bij voorkeur dé verslagen van het 1 ste en 2de ethnologisch
congres te Leuven gehouden, . -- het vulgariseerend werkje van
W. KOPPERS, Die AnE nge des menschtichen Geméinscha f tsleben im Spiegel der neuern Völkerkunde, M. Gladbach, Volksverein, 1921, -- en het volledig-gedocumenteerd studiewerk van
P. PINARD DE LA BOULLAYE, L'étude comparée des religions,
Paris, 1922. Onder de talrijke tijdschriften roepen we vooral
de aandacht op «• Anthrópos. Mödling bei-Wien », 'die 'wetenschappelijk materiaal samenleest en eerste-hand-monographieën
.meedeelt, . -- en • op . de- « Revue des sciénces .philosophiques et
thMolog ques », die ieder jaar een keurige kroniek opstelt.
-

DE SOCIALE EN POLITIEKE LOOPBAAN
VAN KARL • TRIMBORN
Deze katholieke Centrumman, die gedurende de
bezetting in het burgerlijke bestuur van Verviers en
Brussel een niet onbelangrijke rol heeft gespeeld, werd
op 2 December 1854 te Keulen geboren. Na schitterende
studiën te hebben voltrokken in Leipzig, München en
Straatsburg, trad hij in den dienst van Themis, als voorbereiding en inleiding tot het openbare leven. Op het
einde van 1881 reisde hij naar Berlijn om zijn Staatsexamen af te leggen, en vestigde zich daarna in zijne
vaderstad als advokaat bij het . landsgerechtshof van
Keulen. Verloofd met Jeanne Mali, de dochter van den
Belgischen fabrikant Mali te Verviers, huwde hij haar
den 6 Juni 1884. Gesteund door hun christen geloof leidden deze. beide prachtmenschen, niettegenstaande groot
karakterverschil, een voorbeeldig echtelijk leven, waarin
Trimborn de kracht vond tot ongemeene werkdadigheid
en zelfopoffering op het gebied der sociale politiek.

Het jaar 1890 was voor Trimborn een keerpunt in
zijn leven. Gelokt door het vooruitzicht eener aangename en rustige positie, keert hij zich daarvan af om
zich te wijden aan een sociale en politieke roeping, die
van hem gedurende dertig jaren een ononderbroken
werkzaamheid en zware offers vergen zal. Onder den
invloed van Ludwig Windhorst en van den grooten
volksman Franz Brandts, neemt hij het tweede voorzitterschap aan, van het nieuw gestichte Vólksverein
voor het katholieke Duitschland. .
Dit was de inzet zijner sociale en politieke loopbaan.
Aanstonds vat hij het werk aan. Hij bestudeert en
regelt de bestuurlijke inrichting van het . Volksverein,
richt een oproep tot het katholieke Duitschland en zet
eene grootsche propaganda. op touw. ten voordeele . der
sociale, katholieke en democratische ,gedachte, welke
het Volksverein onder alle standen der maatschappij wil.
-

-
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doen doordringen. In dezen machtigen organisatiearbeid,
wordt hij prachtig gesteund door Hitze, Brandts, Pieper
en Grober. Zoo belangrijk was hier zijne werking geweest, dat Pieper van hem, na zijn dood, schrijven kon
«Geen kathooliekman onder de leeken in gansch Duitschland, is gelijk Trinlborn, zoo breed en diep als apostel
der sociale gedachte opgetreden ».
Na den dood van Franz Brandts in 1914, werd hij
eerste voorzitter van het Volksverein. Te midden der
moeilijkheden, die als een onweer over deze inrichting
hingen, wist hij door zijne .vastberadenheid, zijn christelijke offervaardigheid het Volksverein het algemeen betrouwen te bewaren en zijn vruchtbaren arbeid te verzekeren.
:

**
Het is een onbetwistbaar feit, dat groote mannen
in• hunne geestesontwikkeling sterk beinvloed worden
door het midden hunner geboorteplaats. Zoo ook heeft
de stad Keulen met haar groot verleden, hare grootsche
ontwikkeling en hare vroolijkheid een diepen indruk
gemaakt op het gemoed van Karl .Trimborn. Deze was
dan ook een echte* Rijnlander, . een Keulenaar van het
zuiverste allooi. Bijna . gansch zijn leven verbleef hij in
zijne vaderstad. Hij sprak graag het Keulensch dialect,
en vermocht dan ook gemoedelijk om te gaan met het
volk en de landlieden der omgeving van • Keulen. Het is
geen wonder, dat hij reeds in 1893 als gemeenteraads-lid werd verkozen.
Als gekozene sloot hij zich . aan bij_ de centrumspartij. Op 11 Januari 1894 hield hij zijn maidenspeech,
waarbij hij de toelage voor eene werkbeurs voorstond.
In den beginne luisterde hij meest, en leerde er met
overleg spreken. In den eersten trimester deed hij een
-enkel voorstel : verhooging der gémeentetaks door belasting van weeldeartikelen en vrijstelling der kleine
inkomsten.
Zoo wel in het parlement, als hier in de Hansazaal
te Keulen, was hij vijand van het absenteisme. Hij behoort overigens niet tot het getal dergenen, die zich bij
elke gemeenteraadszitting willen laten hooren en andere
kollega's voordurend - willen in de* rede vallen. Eerst
zeldzaam 'en behendig, later veelvuldiger grijpt hij in
.
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-de debatten in, kort, klaar, hoffelijk en zonder galeriebedoelingen..
De strijd om het vraagstuk der beb.óssching van de
Keulensche omgeving -kostte hem eene voorbijgaande
inbreuk op zijne populariteit. Hij stemde er immers voor,
te midden eéner stijgende, bijna algemeene oppositie.
In dien tegenspoed troostte hij zich met de gedachte,
dat men in zijn leven van vele . zaken moet kunnen afstand doen. Later nochtans hebben velen zijne stemming goedgekeurd en begrepen, dat van sociaal standpunt uit, de bebossching rond Keulen een heerlijk ontspanningsmidden voor het volk geweest ware. Alle
voorstellen immers die de ontwikkeling en den bloei .der
stad bevorderden, heeft hij met overtuiging en gloed
gesteund. Die bezorgdheid voor den roem zijner vaderstad, toonde hij vooral in de bespreking der plannen
van het operagebouw en voor de inrichting der Handelsakademie.
Het is onmogelijk in alle bijzonderheden te treden nopens zijne veelvuldige en onvermoeibare werkzaamheid in den gemeenteraad zijner stad. Reeds in
1898 werkte hij aan eene algemeene regeling der arbeidsvoorwaarden voor den stadsdienst en nam hij een
gewichtig aandeel in het inrichten der werkloozenverzekering. In 1901 diende hij voorstellen in tot bevordering van het woningswezen. Ook ten gunste van. handwerk en »middenstand gaf hij voortreffelijke vingerwij
zingen. Als Rijksdagsafgevaardigde kon hij zijne
Vaderstad in menig opzicht bevoordeeligen. Zoo -is het
door zijn toedoen, dat de gemeenteraad er toekwam het
schoolwezen voor ambachten in te richten, alsook eene
hoogeschool voor communale en sociale praktijk.
Zoozeer behartigde hij de belangen zijner geboortestad, dat de liberale rijksdagafgevaardigde Schmedding van hem zeggen kon, dat geene stad zoo een voortreffelijke vertegenwoordiger harer belangen kende, als
wel de stad Keulen in den persbon van Karl Trimborn.
Alhoewel hij in het algemeen in den gemeenteraad
verzoenend optrad, kon hij beslistheid en kracht aan
den dag leggen. Dit gebeurde namelijk bij de hèrvorming van het gemeentekiesrecht. Doorslaggevend en
hoogst belangrijk voor deze hervorming was zijn verhoor met zijne Excellentie Miquel, minister van. Binnenlandsche Zaken. « Het katholieke volk in Pruisen, zoo
.
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sprak hij tot Miquel, is verbitterd o-ver den kiesvorm
voor de gemeente. Wij, katholieken, , kunnen ons op het
gebied der gemeente-politiek niet genoegzaam• ontwikkelen, door het klassenstelsel, dat vooral de bezitters
bevoordeeligt en een verlaten erfstuk is der nationale
liberalen. Zoo spreekt het volk : « Waar de Pruis den
voet heeft gezet, groeit geen gras meer voor de katholieken >>. Wij kunnen deze mishandeling op het gebied
der gemeentepolitiek niet langer dulden. » .(1)
Door zijn krachtdadig optreden, kwam het tot een
compromis met de nationale liberalen. De keizer zelf had
te dien tijde uitdrukkelijk verklaard, dat de eisch van
het Centrum in zake gemeentekiesrecht rechtvaardig
was, en dat zijn Minister zou ingaan óp de noodzakelijkheid van een inschikkelijk wetsontwerp.
Een ander gewichtig punt van Trimborn's programma in zake gemeentepolitiek, was de grondbelasting
door rentetoeslag en het vraagstuk van het woningswezen. Zijne belezenheid en zijn ijver in deze zaak
kwamen vooral" te voorschijn in eene vergadering gehouden te Brussel in 1.916, ten paleize van GeneraalGouverneur von Bissing, waar het vraagstuk der huisvestingen voor soldaten werd besproken. Na deze zitting
verklaarde hij 's avonds aan een vriend : « Wij willen•
en zullen de Belgen inlichten nopens. de draagkracht der
Duitsche sociale wetgeving en hun - haren weldoenden
invloed voor o-ogen leggen. Nochtans, daarbij denk ik
tevens aan het Belgische werk der -arbeidswoningen in
,de nijverheidsmiddens. En -dan vraag ik mij af, of al
die afzonderlijke huizen met bloemenhof, niet meer hebben bijgedragen tot oplossing van het arbeidsvraagstuk •
dan al onze plaasterwetten ! Na den oorlog moet het
arbeiderswoningwezen het voornaamste punt zijn onzer
sociale politiek. »

-

,

Niet alleen op het gebied der • gemeentepolitiek,
maar vooral groot was zijn invloed op het gebied der
nationale en sociale politiek. In1896 werd hij. lid van
Land- en Rijksdag. Dat . is hij gebleven tot aan zijnen
dood op 25 Juli 1921.
-

,

(1) Cf. Karl Trimborn, door Herman Cardauns. Uit zijne
brieven en • dagboeken, blz. 87. M. GI-adbach, 1922.
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Niemand beter dan Marx, Hitze -en. Dr Jorg hebben
hem als parlementslid en sociaal politiek man geschilderd, en bewezen, wat hij in de sectievergaderingen en
in de algemeene zittingen heeft teweeggebracht. Reeds
in 1897 werd zijn wetsontwerp betreffende de vergoe-ding der opzichters in de vennootschappen op aandeelen
eenparig aangenomen. In hetzelfde jaar is hij verslaggever van het wetsontwerp over de ongevallenverzekering en in 1898 voor de wijziging der straf- en burgerlijke rechtsvormen. In 1900 vermeerdert met den dag
zijne werkzaamheid en zijn invloed. In 1901 wordt zijn
voorstel tot inrichting der rechtelijke ambachtsraden
zonder tegenspraak door de kom.missie van den Rijksdag ,aangenomen. In 1907 legt hij met Hitze een belangrijk wetsontwerp neer tot bevordering van het ambacht.
.Zijne studiereizen in Oostenrijk nopens de aldaar ge-.
voerde middenstandspolitiek was het uitgangspunt zijner
werkzaamheid op dat gebied. In hetzelfde jaar leidt de
.Lex Trïmborn tot stichting van een weduwen- en weezenfonds, dat aanleiding heeft gegeven tot de Rijksvèrzekeringswetten van 1911.
In 1902 wordt hij insgelijks lid ' der tolcommissie.
`Tot in de zitting van 1.913-1914 arbeidde hij nog onver-•droten, als voorzitter, in de Rijdsdagafdeeling aan de
wetsontwerpen nopens Zondagrust en middenstandsverheffing. Men. kan zeggen, dat Trimborn tot aan het
uitbreken van 'den wereldoorlog, werkzaam was in alle
.afdeelingen van den Rijksdag, waar sociale en economische vraagstukken werden onderzocht. Hij was immers als leerling en navolger van Hstze een voorman
op het gebied der sociale en economische politiek. Toen
Hitze in 1902 door ziekte verhinderd , werd in het openbaar te verschijnen, trad Trimborn op als redenaar en
leider der Centrumfractie. « Die verandering schreef
Hitze te dien tijde, is waarlijk eene goede aanwinst voor
-onze zaak ». - . .
Volle beheersching der stof die bij behandelt, treffende beelden, gekruide zegswijzen 'en bo-rrelende humor verzekerden- hem steeds aandachtige en genegen
toehoorders. Tegenover zijne vijanden was hij steeds
liefdevol en hoffelijk. Het goede was' hem alles, de eer
niets. Groote voorliefde koesterde hij voor den industrieelen middenstand. Niemand zooals Trimborn heeft
het middenstandsvraagstuk zoo diep . begrepen als hij.
.

-

;

1354 - DE SOCIALE EN POLITIEKE LOOPBAAN

Ook toen hij in 1903 als leider der fractie de plaats varr.
Hitze voor goed had ingenomen, heeft hij zijn werkzaamheid ten volle gewijd aan de ontwikkeling der
sociale politiek in het algemeen, maar grootendeels ten
voordeele van den bedreigden middenstand.
In het volgende jaar reeds mocht Erzberger vart
hem 'getuigen, dat hij den stempel zijner persoonlijkheidop de Duitsche sociale politiek had gedrukt. In 1912 had
Graaf Posadowsky van hem gezeid : « Trimborn is een
man die op het gebied der sociale politiek de grootste:
verdiensten heeft verworven. Alle . burgerlijke partijen.
huldigen hem en het gansche Vaderland is hem dankbaarheid verschuldigd. » (1)
In de . Rijksdag was Trimborn, niet, zooals velepolitiekers, een zwetser die elke gelegenheid te baat
neemt om zich zelf te hooren en van anderen - gehoord
te worden. Het was . een redenaar, die met drift sprak
over hetgeen hij grondig kende, en daarom graag werd:
gehoord en door zijne begaafdheid iets tot stand bracht.
Hij had daarbij de gave, de droogste vraagstukken opeene echt luimige wijze voor te dragen en uit te leggen.
Zoo is zijne aanbeveling tot het. verkrijgen eener kleine
spoorbaan in Rijnlánd een kostelijk ' stuk van lollige.
redenaarskunst.
Afgezien van zijne sociale werkzaamheid in Land-.
en Rijksdag, was hij steeds de gevierde redenaar
op de algemeene katholieke congressen. Zijne redevoeringen, vooral bij groote omstandigheden, bereidde hij.
voor met angst en koortsachtigheid. Dikwijls zelf in zijnebrieven aan zijne echtgenoote vraagt hij een gebed voor
het welslagen zijner poging. Hij overschatte . zich niet.
Zoo hij minder goed had gesproken, verloor hij den_
moed niet. Dan-herhaalde hij zijn geliëfdkoosd gezegde:
« Ik ben een treurwilg die zich steeds weder ,omhoog.
beurt ». Trimborn wa:s overigens geen asceet en 'alhoe-wel steeds gematigd, misprees hij geen lekker glaasje.
Zeer dikwijls werd hij uitgenoodigd door Graaf Posadowsky, die heng neet ware vriendschap bejegende.
In het jaar 1900 was hij werkelijk bekommerd om.
den toestand in het Centrum. Hitze was ziek, Gröber
ook. Karl Bachem was maar half arbeidsvaardig. Frit-.
zen . was zwak, en Lieber lag op zijn uiterste. Alleen
-

-

.

-

(1) Cf. ' op. ' cit., blz. 103.
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:als voorman, had hij in' den Rijksdag een zware taak
te vervullen, zoodat het dan ook soms lastig voor hem
toeging. Verontwaardigd was hij om de. trage besprekin der lex Heintze. « Wij willen, schreef hij (1),. eene
wet tegen de openbare zedeloosheid in woord én beeld.
Wij hebben eene meerderheid, doch de linksche -partijen maken eéne onverdragelijke obstructie, gelijk de
socialisten in het Belgische Parlement. Wij gaan geen
stap vooruit en moeten ons met spot en hoon laten
overstelpen. Gij kunt niet gelooven, hoe vervelend het
_parlementsleven ons voorkomt. Wegblijven gaat niet.
Want als ik aan die gewetenlooze collega's denk, die
envoudig thuis blijven, dan vraag ik mij dikwijls af, of
-er dan nog waarlijk een . reden overblijft om zich langer
net een mandaat te gelasten. »
Trimborn was immers een man van plicht en ook
-een godsdienstig man. Kwezelarij of kleinzielige angstvalligheid waren hem vreemd. Doch hij was vroom van
_hart en geest. Uit Obersdorf 10-8-1890, schrijft hij aan
.zijne vrouw : « Mocht de goede God ons een rustigen
en gezegenden winter schenken, die ins gelegenheid
_zou geven met vrede en zorg aan onze wetenschappe:lijke en geestelijke ontwikkeling te werken. »
Deze godsdienstige overtuiging kwam vooral te
voorschijn als hij zijn geloof of zijne geloofsgenooten
te verdedigen had. Vandaar zijn verdriet wegens de
verdachtmaking der christen syndikaten en zijn scherp
optreden in zake het jesuitenvraagstuk. Nog waren de
-drijverijen in vollen gang in zake christen vakvereeni-gingen en antimodernisme, toen de oorlog de binnenlandsche politiek deed verstommen en aller aandacht
werd gevestigd op de buitenlandsche verhoudingen.
-

-

-

-

-

-

-

Het uitbreken van den oorlog schijnt Tri.mborn te
-hebben verrast. In elk geval is in zijne corespondentie
-niets van dat komende onheil te bespeuren. Integendeel
vinden wij rijk materiaal in zijne brieven en aanteekeningen nopens zijn verblijf in bezet België, als burgerlijk
commissaris te Verviers en later als leider der afdeeling
-Godsdienst en Onderwijs te Brussel.
(1) Cf. - op. cit., blz. 113.
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Op 4 Augustus schrijft hij : « Om één uur plechtige
opening van den Rijksdag. De Keizerin velduniform .betreedt zijn troon en spreekt eene korte, indrukwekkenderede uit. De voormannen der partijen drukken den' keizer
de hand. Alle afgevaardigden hebben tranen in de oogen..
Het was een geweldig oogenblik. Om 3 uur 's namid-dags, de onvergetelijke Rijksdagzitting. De Kanselier—
verklaart dat de neutraliteit van België niet kon ge-.
eerbiedigd worden. Daarop zei eenieder : « Nu is • Bereden tot oorlogsverklaring voor Engeland gegeven »..
De rede van den kanselier was indrukwekkend en.
oogstte in de bomvolle zaal een stormachtigen bij-val.» (1)
Den 15 Augustus reist. Trimborn naar Dolhain met:
een militairen trein, die artillerie vervoert. Hier is reeds
bijna alles verwoest. Duitsche paarden zouden hier door
burgers zijn doodgeschoten. Doch de veearts Van Eupen.
bewijst, schrijft Trimborn (2), dat er Duitsche kogels.
uit de paardenlijken werden gehaald.
Op 18 September, moet hij naar Theux waar in
een klooster wapens zouden geborgen zijn. Dit ver-plichte onderzoek leidde natuurlijk tot niets. Den Eden.
October vertrok hij per auto uit Verviers naar Aken
om vandaar uit de begraving bij te wonen van Franz
Bran.dts, een der stichters van het Volksiyerein te Munchen-Gladbach.
Den 10 October was hij met Julius Bachem, die.
hem het volgende meêdeelde : « Von Hertling was met
koning Ludwig bij den keizer. Gedurende het onder-.
houd kwam men te spreken over de katholieke geeste-.
lijkheid -in België, over hunne inmenging in de gevechten
tegen de Duitschers en de daarbij voorgekomen gruweldaden. Von Hertling betoonde daarop met kracht, dat
dit áalles legenden waren _ De keizer antwoordde daar
niets op. En koning Ludwig zei hem vrij en vrank:
« In 1870 heeft men ook dergelijke geruchten rond-.
gestrooid. Nadien kwam Kultuurkamp.. Zal zulks zich_
niet weder voordoen ? Daarop 'wedervoer de keizer:
« Ludwig, gij kent mij. Zulks zal ik niet toelaten. »
Op 2' November 1914 word ik voorgesteld aan zijne.
Excellentie von Sandt. Ik bekloeg mij bij hem dat Godsdienst en onderwijs bijna uitsluitend in de bevoegdheidy,
-

-

-

-

-

-

(1) Cf. op. cit., blz. 148.
(2) Cf. o.p. cit., blz. 150.
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:kwamen van protestanten. Daarop werd ik met deze
zaken in Brussel gelast.
« In het arrondissement Verviers was de bevolking,
.gedurende mijn bestuur, in het algemeen rustig, schreef
Trimborn op 25 September 1914 (1). Doch gij kunt
.0 geen denkbeeld vormen van de verbittering tegen
.Duitschland. Zelfs vroegere vereerders van Duitschland
.zijn uitermate opgewonden. De oorzaken ? Neutraliteitsbreuk ; ' verwoesting en brandstichtingen ; ontelbare
.terechtstellingen van schuldelooze slachtoffers ; plunderingen der wijnkelders en onophoudende opeischingen.
_Dit zijn beschuldigingen zelfs van bezadigde menschen.»
.Dat Trimborn zulks niet heélémaal. ongegrond vindt,
volgt uit de woorden van denzelfden brief : « Wat het
.optreden van onze troepen in België aangaat, zoo was
dit niet immer van wandaad vrij te pleiten. Mijne ' achting voor de Duitsche legertucht is sterk gedaald. »
Den 2 November was Trimborn op zijn post te
Brussel. Vandaar schreef - hij aan Franz Bachem verscheidene mededeelingen nopens het voorval Kardinaal
.Mercier. In deze zaak schijnt hij van katholiek standpunt uit een doorslaggevenden invloed bij de Duitsche
.militaire overheid te hebben uitgeoefend. Zijne katholieke gevoelens heeft hij nooit prijs gegeven. In een
brief aan denzelfden Franz Bachem beklaagt hij er zich
•over, « dat het Generaal Gouvernement in België, op
weinige uitzonderingen na, volkomen door protestanten
_is bezet. De Belgische priesters, schrijft hij verder, zijn
,over het algemeen Duitschvijandig.. Ik geloof, dat in
,geval België aan Duitschland moest gehecht . worden,
het tot een bitteren godsdienststrijd - komen zou. » (2)
In het algemeen vermeed Trimborn zich over Belgische toestanden uit te laten. Eene uitn000diging om
.over deze toestanden in Keulen te 'spreken, wees hij
:beslist van de hand. Over zijne werkzaamheid. in Brussel
.spreekt hij met bevredigende woorden. Toch verlangde
hij niets vuriger, dan dat een eervolle vrede hem ten
.spoedigste in het vaderland zou terug brengen.
Op 24 Juni 1917 schrijft hij aan Pieper (3), dat hij
ter _oorzake zijner drukkende werkzaamheid, eraan denkt
-zijn ambt in Brussel neer te leggen.. Zoo de vrede op
-

-

(1) Cf. op. cit., . blz. 160.
(2) Cf. op. cit., blz. 162.
(3) Cf. op. cit., blz. 165.
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1 eSptember niet in het vooruitzicht wordt gesteld, • zalf
ik waarschijnlijk uit Brussel vertrekken. Hier word ik
overigens letterlijk overrompeld door aanvragen van
Duitschers, niet minder van geestelijken en kloosterzusters. De Belgen vooral meenen dat bij de Duitschers,
zooals bij hen, alles zoo par protection kan opgelost:
worden. •
In Brussel heeft Trimborn zich werkelijk nooit:
thuis gevoeld. Hij leed er aan heimwee ; hij was te zeer
aan vrijen arbeid gewoon. Verplichtend en regelmatig
bureelwerk was hem ondragelijk. Zijn persoonlijke be-.
trekkingen met den Generaal-Gouverneur von Bissing
en met den leider van het burgerlijk bestuur von Sandt
zijn altijd koel gebleven. Zij achtten hem nochtans. zeer
hoog als plichtgetrouwen medewerker. Zij zijn hem.
steeds dankbaar gebleven voor zijn geschikt en beniid-delend optreden bij het Belgisch • episcopaat en bij de
Belgische beambten. Hij verliet Brussel den 1 Augustus
1917 en vestigde zich et zijne familie te Unkel. Den.
5 October 1918, werd hij staatssecretaris van binnen-landsche zaken in het ministerie van Prins Max van.
Baden tot den 12 November, waarop de Revolutie het
keizerlijk bestuur wegvaagde. Daarop kwam hij terug
naar Unkel,. waar matrozen een arbeiders- en soldaten-raad stichtten. Den 14 Februari 1919 reisde hij naar
Weimar, ten einde er de nationale vergadering bij te.
wonen. Van daar reist hij heen en • weer van Berlijn
naar Weimar, te midden eener drukkende stemming
wegens de vredesvoorwaarden en de bedroevende pogingen tot stichting der Republiek in Rijnland.
Intusschen - had hij als leider der Centrumfractie:
nog groote moeilijkheden te doorworstelen. Als redenaar is hij op de nationale vergadering niet opgetreden,.
Nu en dan enkel onderbrak hij het debat door • rake opmerkingen en korte uiteenzettingen. Zoo sprak hij op.
13 April 1920 tegen de samenzwering Kapp. Velen ishet misschien onbekend, dat Trimborn in Maart 1920:
door Kap en Generaal I. ttwitz werd gepolsd ten einde.
zijne deelneming in den Kapp Putsch te verkrijgen. In
deze samenkomst sprak hij kortweg tot Generaal Lutt-witz : « Gij zijt dus de ongeluksvogel die ons dezenieuwe ellende bezorgde, gij, die dit bloedvergieten op
het geweten draagt en ons een nieuwen burgeroorlog,
-

-
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veroorzaakte ! » Daarop • keerde Trimborn zich om en
liet den Generaal staan. .
Als leider der Centrumfractie heeft hij een zeer
goeden naam verworven. Hij was zeer vlijtig,:goed ingelicht, en veel toegankelijker dan zijne voorgangers.
Niettegenstaande zijn gezondheidstoestand, aarzelde hij
niet zijn gezelligen huiselijken kring te verlaten om door
wind en regen, en spijts de storingen in het treinverkeer
naar Berlijn of Weimar *te reizen, ten einde er aan de
beraadslagingen deel te nemen. Ook bij de andere partijen, zelfs bij de socialisten, stond hij hoog aangeschreven. .
Toen in 1920 de groote kabinetscrisis uitbrak werd
zijn naam genoemd voor den post van Rijkskanselier.
Den 2 Augustus 1919 werd hij bitter getroffen door
het afsterven zijner echtgenoote. Deze beproeving droeg
niet weinig bij om zijnen gezondheidstoestand .te verergeren. Ook zijne dagen waren geteld. Eerst in den
:zomer van het jaar 1920 werd hij bewust van den • ernst zijner ziekte. Een zijner laatste brieven is die aan • Professor Hitze, die zelf in. Nauheim in doodstrijd lag.
Aan zijn hooggeachten vriend, schreef hij, uit Unkel
•den 10 Juli 1921 : « Mijne kinderen zijn angstig over
de heelkundige behandeling die ik moet ondergaan. Dat
Gods heilige wil geschiede. Ik bid God om de genade
-

-

-

mij de sterkte te geven, het offer mijns levens. te bren-

,gen met overgeving aan Zijn Heiligen Wil.... Ik zal mij
in de komende maanden met politiek niet meer bezig
-houden. Nu ga ik in de eenzaamheid. Dagelijks nochtans
_zal ik aan u denken, mijn • dierbáarsten en edelsten
vriend, en. vol dankbaarheid in mijne herinnering bewaren wat u voor mij hebt gedaan. » (1)
Dit was zijn afscheidsbrief. Den 29 Juli 1921werd
,bij met koninklijke plechtigheid ten grave gedragen.
-

Groote daden en voorbeelden zijn het erfdeel der
.gansche menschheid. Daarom ook mag Trimborn voor.
allen als voorbeeld dienen van- werkzaamheid en chris:ten naastenliefde. Zijn loopbaan was beheerscht door
diep geloof, dat -schoonheid en ingrijpende eenheid aan
zijn leven heeft geschonken. Door zijn geloof is hij
,

(1) Cf. op.. cit., blz. 191.
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geworden op het gebied der sociale politiek een baanbreker, een gedachtenzaaier, een inrichter.
Niet om lof te oogsten, om 'als volksman te worden
geroemd, om zijn eigen persoon te verheffen, heeft hij
het worstelperk der. politiek betreden, alleen zijn liefde
voor de waarheid, zijn liefde voor het volk deden hem
spreken en handelen. Het was een voorbeeldig christen
en daarom . ook een voorbeeldig parlementslid. Hij zou
zich zelf zeker hebben verlaagd gevoeld, zijn mandaat,.
dat hij . van het volk had, ontvangen, door minderwaardige doeleinden of nalatigheid te misprijzen. Alleen wat
hij als waarheid aanzag, heeft hij als waarheid verdedigd en nooit zou hij een recht aan het volk hebben
onthouden, ter wille van machtspositie of van persoonlijke, of kastenvoordeelen.
Moeilijke tijden heeft hij beleefd. In alle omstandigheden heeft hij zich getoond een goed en vastberaden
mensch, en een echt christen volksman.
Gestorven op den feestdag van den H. Jacobus,.
konden wij op zijn graf, de woorden uit de Jacobüsmis:
schrijven : •
Ik heb u in. de wereld - uitverkoren, opdat gij zoudt
gaan en vruchten dragen en opdat uwe vruchten zouden
blijven !
PROF. Dr MISSIAEN, o. cap.
-

(Pedagogische beschouwingen van een papa.)
Voor Oma!

Kiki is een jaar lang zijn eerste jaar naar
school geweest bij de « Révérendes Speurs.» in de eigen
straat waar papa en mama wonen. , Wat hij daar dat
eerste jaar als wetenschap heeft opgedaan, is zoo maar
niet met een paar woorden te zeggen. Hij had er -in ieder
geval geleerd, dat men voor den eenen mensch wèI
voelen kan en voor den anderen niet. Zoo waren daar
bij de nonnetjes Sceur Marie-de-Pace en Speur Vérone
zeer groote vrienden van hem, omdat hij van de eerste
eens een suikerbol gekregen had, en met de tweede
was hij eens - mogen meegaan om .groenten te koopen
voor de kloostergemeente. Aan Speur Alphonse had hij
echter een hekel « omdat die geen lief gezichtje had ».
En praat het hem maar eens uit het hoofd !
Papa had Kiki zelf wel 't eerste onderricht willen
geven. Papa's kop stak vol verstandige theorieën over
« het langzaam en geleidelijk ontwikkelen van den kindergeest », over - eerste begrippen, over Jan Ligthart,
en Montessori, die zoo juist te gelegener tijd haar nieuw.
stelsel aan de wereld bekend had gemaakt. Papa had
indertijd aan de hoogeschool een tweejarigen cursus
gevolgd over Pédagogie en over Méthodologie, en hij
wist het, ziet ge, zooals de meeste echte papa's het
zoo gemakkelijk weten. Het mamaatje van Kiki had
daar in haar hart wel andere meeningen over, keek meer
naar 't kind zelf dan naar - de boeken die over kinderen
handelen, hield ondertusschen maar zielsveel van haar
eenigen spruit en liet papa rustig betijen. Zij kende papa
immers lang ! •
En op zekeren dag heeft papa er zich dan eens
aan gezet. Kiki was vier jaar, en papa had al wel eens
meer gehoord van kinderen van vier jaar, die al de lettertjes kenden, en ook wel konden lezen. Als mama dan
beweerde, dat van zoo'n kindertjes later niets te-recht
kwam, dat een kind • van vier jaar enkel moest spelen,
veel eten en veel slapen, en daarmee uit, dan kwam papa
daar tegen in niet verstandige uitspraken van boeken
-
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en menschen, en dat een kind nooit te vroeg • kan beginnen, en daar stond mama paf voor. Dus papa zei
op een keer:
« Kiki, ik zal je eens lettertjes leeren ! »
Kiki keek eerst verrast op, deed dan een wip door
de huiskamer, liet zijn paard en zijn beer * liggen waar
ze vielen, en zat op een stoel naast papa.
« Je krijgt eerst een zoentje omdat - je met me
speelt. »
Papa zette een ernstig gezicht, om zijn zoon te
doen begrijpen dat er hier geen kwestie van spelen was,
maar van verstandig te zijn en te luisteren, en op het
witte blad papier, dat hij voor zich op de tafel had
liggen,, schreef hij : a.
« Kiki, kijk nou es goed. Dat is lettertje a. Zeg
dat nou eens na : a. »
« Aáááá ! » deed Kiki met zijn mondje spannensver open. . . .
. Ondertusschen lag hij met zijn buikje op de tafel,
de beentjes in de lucht, en met een potloodje, dat hij
had bemachtigd, teekende hij achter papa's- arm een
figuurtje van zijn eigen verbeelding op het witte papier.
« Kiki, opletten nu, dit is lettertje o. Zeg nu : o. »
« Uóóóó ! » deed Kiki weer, zijn twee natte lipjes
tot een tootje gewrongen. « 't Is zoo'n gek klein holletje,
hè papaatje ? »
« En dat is u...
« Uuuuu !... » Dat was de leukste klank.
Papa herhaalde dat twee, drie keer, en toen hij
meende dat het er diep genoeg . in zat, vroeg hij aan
Kiki, wij zend op o : .
« Hoe heet nu dat lettertje ? »
« U-u-u-u ! » deed Kiki, zonder naar het -' aangeduide letterteeken te kijken, « U-u-tuturetuu-tuu ! Leuk
hè, papaatje, net 'n treintje ! » • « Neen Kiki, 't is niet u, 't is o. Zeg dus o.
Nu keek Kiki opeens aandachtiger en zei nogmaals :
« U-u-u-u ! » •
« Kiki, werd papa nu een beetje boos, 't is o en als
je nog u durft zeggen sla ik op je broekje.: »
Van rond werd het mondje nu vierkant, de blauwe
pogen keken een beetje wanhopig,- gereed om te huilen.
Wat was me dat voor 'n manier.. van :doen van papa ?!!
,

-
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« Toe, ventje, 't is o. »
« Nee, nee papaatje, 't is _uuuu. »
« Maar... »
« Voor jou is 't wel o, .papaatje, maar ik zeg liever u
tegen dat kleine leuke lettertje... U is toch veel mooier !
Vind jij 't ook -niet mooier dan o, mamaatje ? »
En daar stond papa, met al zijn pedagogisch verstand en zijn methodologische geleerdheid. Hij keek
verbluft naar zijn vierjarigen zoon, -en deze vroeg opeens
met een doodgewoon vriendelijk stemmetje :
« Mag ik nu voor jou es 'n huisje teekenen, papaatje ? »
En de teleurgestelde papa liet hem begaan; keek
een beetje gefnoken, en toen het mamaatje een oogen.blik later binnenkwam en vroeg hoe de eerste les afgeloopen was, deed hij achter zijn krant precies of hij
de vraag niet gehoord had.
Weken lang sprak papa geen woord meer over het
onderwijs van zijn zoon. Mama. begon er natuurlijk
nooit over, en Kiki teekende huizen en booroen en wagens en manneke-maan, en scheen er niet aan te denken,
dat er met papier en potlood nog andere dingen konden
gedaan worden.. Wanneer papa dan weer eens hoorde
spreken van het kind van dezen of genen, dat op vierjarigen leeftijd enzoovoorts, enzoovoorts, dan keek hij
enkel eens wanhopig naar zijn eigen eenigen afstammeling, die vond dat o niet o, maar .0 was, omdat u veel
leuker klonk, en dan vroeg hij zich af waarom de Heer
hem toch gezegend had met . zoo'n stommeling van 'n
zoon. Tot op een zekeren keer.... . - .
't Was op een zomerzondagna" middag, en ze zaten
met hun drietjes op de veranda van een hotel, ergens
in een buitendorp. Papa zei opeens : « We zullen nog
maar es een kaart zenden aan Oma, daar heeft ze zoo'n
plezier van ». Goed, papa koopt een ansicht, schrijft
het adres, geeft de vulpen aan mama, die ook haar
naam zet, en daarop wil hij Kiki's handje. vasthouden
zooals vroeger, om « Kiki » te schrijven.
« Ik kan het wel alleen, papaatje, geef mij de pen
maar eens. »
Glimlachend geeft hij de pen aan zijn kleinen vent,
en tot zijn aldergrootste verstomming ziet hij zijn zoon
met kneukelvingertjes om de Swan, in stijve lijntjes en
trekjes, op de kaart teekenen : KIKI.
-
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« Kan ik het niet mooi, papaatje ? » vroeg hij toen
triomfantelijk.
Verbauwereerd keek papa op die vier letters, de
puntjes boven de i's waren zoo dik als een knikker, en
de k's waren . niet zoo heel recht, maar het - was toch
KIKI. Papa keek naar mama die lachen moest om zijn
verbaasd gezicht.
« Ik kan nog wat, hoor papaatje, geef me eens
'n stukje papier. »
En op de keerzijde van een briefomslag schreef
Kiki verder, in een geut : OMA PAPA .. MAMA...
En toen hij zag dat papa over die knapheid uit
zijn lood geslagen stond, . was er bij Kiki geen tegenhouden meer aan, en schreef hij thuis op alle 'kranten,
boeken, muziekstukken, doozen, snippertjes en briefjes : OMA, PAPA, MAMA, KIKI. De komma ontbrak
er .natuurlijk bij. Maar... op een keer bemerkt papa
dat Kiki even goed schreef IKIK, AMO, APAP, en papa
wees hem terecht, als een verstandige papa die hij was :.
« Je moet eerst met K beginnen, ventje, zie je,
zóó ... » en papa wees op de eerste K van Kiki.
« Ja maar, papaatje, ik kan het langs de twee
kanten, hoor ! En ik kan 't ook z66 lezen « KIKI » (en
hij begon van voor) óf z66 « IKIK » (en hij begon met
de laatste letter van rechts 'naar links). Met het vingertje
maakte Kiki het voor papa duidelijk.
Aan zoo'n aap van een jongen begreep 'papa niets.
Die praatte hem al zijn pedagogische illuzies uit zijn
kop. En om het Kiki anders wijs te maken dan hij het
in zijn hoofdje had, dat ging maar zoo makkelijk niet.
Sedert dien is papa gaan twijfelen aan zijn geleerdheid.

Zoo is Kiki dan naar school gegaan bij de « Révérendes Soeurs » in de eigen straat waar' papa en mama
wonen. Het was deze laatste omstandigheid, « in de
eigen straat », die tot de keuze deed besluiten, want
mama dacht veel minder aan onderwijs en' geleerdheid
voor haar _zoon, dan aan autos en wagens en andere
straatperikelen. Het huis-onderwijs dat papa aan zijn
zoon wou geven, was totaal falikant uitgevallen. Mama
vond terecht dat het altijd uitdraaidè op ruzie tusschen
vader en zoon,' en de zoon zat meer op papa's schouders
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sen kop dan vo-or de tafel - met papier en potlood.
En toen het dus vaststond dat Kiki naar die school
.zou gaan in de eigen straat, toonde papa , weer eens
dat hij misschien wel veel boekenverstand mitsgaders
.andere hoedanigheden bezat, maar dat hij van kleine
jongetjes hoegenaamd geen verstand. had. Papa meende
_natuurlijk dat hij zijn zoon moest op het hart drukken
.hóé ernstig de school moest opgevat worden door
.kinderen. « Kiki, zei hij met een gezicht als een Verloren
Paradijs, je wordt nu een groote jongen, en je gaat nu
.naar school, en jo moet zien... » Maar Kiki zag enkel
de dramatische oogen van papa, hoorde enkel zijn
vreeselijk ernstige stem. Hij dacht dat er iets heel ergs
.gebeuren ging, zijn onderlipje begon te beven en zijn
-oogjes pimpelden, en Kiki was aan 't huilen. Met
een zucht en een gebaar van de diepste hopeloosheid
-over zóóveel kinderachtigheid, keerde papa zich om en
,.ging op zijn bureau zitten, aan mama overlatende dat
traan-verdriet in orde te brengen. Dat deed papa nu
•elken keer als hij zijn zoon aan 't huilen gebracht had,
en zoo zijn de papa's over het algemeen allemaal, oordeelt mama. .
Als hij dan op zijn bureau een half uurtje brommig
_heeft zitten denken (men kan ook brommig denken !),
en zich juist weer aan het werk heeft gezet, wordt er
.heel zachtjes op de deur getikt. •
« Wie is er nu weer daar ? » roept papa gestoord.
« Niemand, papaatje, . ik ben het maar. » En ge.zegde niemand steekt zijn -blond kopje naar binnen, komt
met stralende oogen naar papa geloopen, kruipt op zijn
knie, en :
« Papa, ik vind het heerlijk, hoor, het schooltje. »
Papa kijkt eenigszins verbluft, toch tevreden, meent
-dat zijn wijze vermaning van daar straks na eenige
overweging, indruk heeft gemaakt op den jongen geest.
« Mamaatje brengt me elken dag . naar school en
komt me elken dag zelf halen ! »
._
«Jááá?!!»
_
Papa ziet in dat het niet de overweging is die de
veranderde stemming heeft teweeggebracht. .
« En als Oma hier is komt ze me met Oma elken
dag -halen !... Nou, zou jij dat ook niet heerlijk vinden,
_papaatje ? » . , _ ..
« 'k Geloof je wel ! »
• ••
..
.
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« En papaatje, in dat schooltje, hé, daar moet ik:
altijd maar spelen met andere kindertjes. »
«Zoo!!»
« En plaatjes kijken, papaatje ! »
«Ja!»
. .
« En. leuke liedjes zingen en op een leitje teekenen,.
.
papaatje. »
« Wel ! Wel -! »
.
« Ja, en mamaatje weet dat nog allemaal van toen
zij naar 't schooltje van de nonnetjes ging, begrijp je ? » Tegenover mama zou papa hierbij voorzeker eenige.
vingerwijzingen van pedagogischen aard hebben ge=.
plaatst. Tegenover Kiki had papa den wreedaardigen.
moed niet dit te doen.
« Ben jij ook naar de nonnetjesschool geweest toen.
je klein - was, papaatje ? »
Over papa's voorhoofd komt een rimpel. Zijn nonnetjesschooljaren zijn precies het mooiste van zijn historie niet, en die waren alles behalve voorbeeldig. Hij
spreekt daar maar liever niet over . met zijn zoon, en.
daarom antwoordt hij evasief :
« Dat weet ik zoo heel goed niet meer. » . .
« En weet je wat, papa ? »
« Wat, m'n jongen ? -»
« Teeken jij nou es een bootje voor me... Wil je ?.....
Ja ?... Wacht ik zal eerst m'n beentjes zoo zetten. »
« Ja maar, vent, papa zou nu wat moeten werken. »«- Och papaatje, 't is toch veel leuker voor mij te
teekenen... Je krijgt er een zoentje voor. »
Papa zucht even, legt het begonnen werk weer terzij, en met een slachtofferachtig gezicht neemt- hij
een blad wit papier, en begint 'met zijn potlood onderaan
eenige kromme streepjes te trekken.
« Wat is dat nou, papa ? »
« Wel dat zijn de golven waar het bootje op drijven:
moet. »
.
« Nee, papaatje, je moet. eerst het bootje teekenen
en dan de golven ! ... Geef het loodpotje eens aan mij. »En Kiki neemt het « loodpotj é » tusschen de ronde.kneukelvingertjes en. teekent '-van links naar rechts een.
lijn dwars over het papier.
« Zie je,. papaatje, dat is de ' zee »-,
ondér de:
lijn
« en daar moet het bootje op varen, begrijpt
e nou ? »
-
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«A-ha!» .
« In teekenen ben je nog een beetje dom,. hé papaatje ? »
. .
« Ja jongen ! »
.
« Je kunt ook niet .alles zoo heel goed kennen, hé
_papaatje ? »
Papa vraagt zich een oogenblik af of die bedenkingen misschien ook van mama komen. Kiki teekent verder, is weldra verdiept. in masten en zeilen, en vergeet
.al. de rest. Hij ligt voorover gebogen over het papier,
.met zijn neusje bijna op het blad, zijn tongetje steekt
eventjes aan den mondhoek krullend over het roode
lipje, zijn lange haren hangen over zijn oogen, en hij
teekent met groote dikke - lijnen. - Papa heeft- er zijn pijp
maar bij aangestoken. De . namiddagzon schiet een gouden straal door het raam, vlak op Kiki's kop, en papa's
hand streelt zachtjes over de blonde haren. Kiki zit op
.zijn linkerknie, en de voetjes zijn onophoudend in beweging, . als zijnde het levendigste deel van zijn kleine
_persoon. Het is gezellig in die kamer van pa. Een zware
.auto rijdt door de straat, heel het huis siddert er van.
.Beneden in de huiskamer klinkt de stem van mama...
« Nu ga 'k weer eens naar -mamaatje, anders is ze
:zoolang alleen, hé ! »
• .. .
.
« Ja vent. » •
.
En wip, van de knie af, - de kamer uit, en het kleine
:stemmetje klinkt weer ergens anders in het huis. De
kamer van papa vcwordt .opeens heel stil; ook de zonne-straal is weg, en papa zit te kijken naar de :deur. langswaar Kiki wegliep met iets in . zij.n oogen dat die zonne..straal er achterliet.
Over het schooltje waren er dan met mama natuurlijk nog een boel dingen te bepraten, en. zooals bij alle
-besprekingen. tusschen moeder en zoon, ligt Kiki daarbij
op zijn buikje op de . tafel waarnaast -mama te naaien
. zit. Dat. • is. namelijk .Kiki's geliefkoosde. positie. Papa
vraagt. wel . eens of het ook behoorlijk is da-ar . zoo te
.liggen, en mama antwoordt dan dat het voor één keer
wel mag. Kiki -beweert dat hij anders niet .praten kan.,
en hoe of hij dan wel liggen- moet, en papa. legt er zich
- ten -slotte bij neer.
Zoo is mama weer eens aan 't vertellen over de
leuke dingen van • het . schooltje. Kiki. zucht . opeens heel
..
diep. .
-

-
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« Maar mamaatje... »
« Wel ventje ? »
.
« Voor jou is 't anders wel vreeselijk saai als ik.
naar school ga, hé ? »
« Waarom toch ? »
.
« Wel... jij gaat toch niet weten wat doen als ik
niet - thuis ben !.... Wie gaat er dan met jou spelen ? »-.
Dat vraagt Kiki zoo ernstig en zoo gemeend dat:
mama er de tranen van in de oogen krijgt:
Kiki ging dus naar school, werd er naartoe gebracht en werd er vandaan gehaald door mama zelf,.
en het ging allemaal op wieltjes. Den eersten dag kwam.
hij . thuis met het bericht dat « zijn » nonnetje Sceur
Marie de Pace hiet -- (hij zei : Sceur Marie Pat)
en een zeer lieve snoetebek had. « Iederen keer dat ik'
haar bezie moet ik aan mamaatje , denken », verduide-l.ijkte hij zijn impressie, en om deze reden stond ook
Sceur Marie de -Pace dadelijk op zeer goeden voet met:
Kiki's mama.
Wat hij daar nu eigenlijk geleerd heeft ? Papa heeft
daar liever maar niet naar gevraagd, 'en naar mama's
meening was dit bijzaak. Hij was :enkele uren per dag
de deur uit, speelde met kinderen van zijn leeftijd, 't was,
thuis niet meer zoo druk, en papa vond het nu verschrikkelijk saai zonder Kiki. Wel ' zat het Kiki al dien
tijd een beetje dwars wat _ mama . toch deed wanneer
hij niet in huis was, en geregeld -vroeg hij bij zijn thuiskomst : - « Heb je 't niet erg verdrietig gevonden zonder
mij, mamaatje ? » Eri altijd heeft mama daarop geant-.
woord dat het huis zoo leeg was zonder Kiki. Dan
volgde eene onuitputtelijke reeks vragen over het doen
en laten van mama tijdens zijne _afwezigheid, zoodat de.
verstandige papa wel eens zei : « Toe, Kikkertje, laat:
mama nu even met rust,. je maakt haar zoo af ». Dan
keek Kiki stom van verbazing naar papa en wederlegde :
« Hoe kun je dit nou zeggen, papaatje, mama heeft-toch
graag dat ik met 'r praat; en wat zou .ze anders doen ? »
En dan, in a-parte, met een wijzen blik op ma. « Waar
de papa's zich toch mee bemoeien, hé.. mamaatje ! .. , »Hij heeft bij de nonnetjes, geloof ik, de lettertjes
geleerd en de eerste woordjes. Maar het hoofdpunt van
dit onderwijs was .: versjes opzeggen. Kiki had er _een.
geleerd,' en elken dag moest hij voor papa komen staan,,

-
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de armtjes strak tegen zich aan gedrukt, . en_ opzeggen :.
•
Je suis le petit Pierré
Du f aub ourg Saint-Marceau,
.
•
Messager ordinaire
Facteur et porteur _d'eau,
J'ai plus d'une ressource
Pour assurer mon bien,
Je n'emplis pas ma bourse,
Mais je gagne mon pain !... •

•

En dat kon hij zingen en declameeren, allebei even goed,a
al verstond - hij er geen gebenedijd -woord van.
Want op die nonnetj esschool van Kiki, ziet ge, daar
was alles in 't Fransch. Eene Nederlandsche school zou.
men daar in den omtrek vruchteloos gezocht hebben, en•
de « Révérendes Sceurs » waren en zijn er van.
meening dat een Vlaamsch kind niets beter te doerr
heeft dan zijn moedertaal zoo gauw mogelijk te ver-geten om er het alleen zaligrnakende Fransch te spreken..
Dat hoort bij hun kloosterregel. De . eerste dagen was
het voor Kiki eene erge desillusie, hij vond het vreéselij k dom van de nonnetjes dat ze Fransch tegen hem-.
praatten, maar bij kinderspel zijn zoo weinig -voorden
noodig dat hij er met de speelkameraadjes spoedig
overheen was. .
Papa vond dat onderwijs zeer o.n-pedagogisch,
en voor één keer had papa toch wel groot gelijk
Kiki werd ook. wel eens naar school gebracht door
papa. Den eersten keer dat dit gebeurde vond mama
het noodzakelijk papa tot driemaal toe op het hart tedrukken dat hij het kind bij de " hand moest houden opstraat, en 'goed uitkijken voor autos en karren, en geen_
ruzie maken. Kiki vond het heerlijk- dat papa met hem
meeging. Hij hing zijn schooltasch ' over de schouders.
(Kiki heeft natuurlijk een schooltasch met daarin :
een pennedoos, een lei, een schrijfboek, 'een leesboekje
Premières Lectures,, en een stuk chocola) -- en op straat:
sprong en wipte hij zoo 'opgewekt aan papa's hand'
dat deze met een liefdevollen blik vroeg :
« Vind je 't zoo_ prettig dat papa méegaat, ventje ? »-.
« Ja papa, en weet je waarom ik zoo spring, papa?»'.
« Van blijdschap zeker ? » .
« Neen papa,
maar dan . rammelt het allemaat
zoo leuk in mijn schooltasch, hoor je 't ? »
-
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Papa is meegegaan tot in de poort, van waar hij
.ede heele speelplaats voor zich zag. Zoo heeft hij de
gelegenheid gehad eens af te kijken hoe het er toeging
-op die school van Kiki. Een viertal nonnetjes met wijde
zwarte kleeren en witte kap, stonden op verschillende
_punten van de . koer, en aan de rokken van iedere Révérende Sceur hing een tris jongetjes en meisjes, de 'handJes -vastgeklampt aan de plooien, of opgeheven om de
aandacht te trekken, de gezichtjes naar omhoog gekeerd,
en allen tegelijk wat vragend. Het gonsde daar als in
een glazen bokaal vol vliegen. Met een echt engelen.geduld luisterden de nonnetjes naar de kleuters, antwoordden of antwoordden niet, brachten hier een huilend zusje tot bedaren, hieven daar een • dreigenden
vinger op tegen een stout jongetje, deden eventjes mee
in het spel, en toen de bel klonk verdeelde zich de heele
.bent in« rijtjes voor elke klasdeur, en de stille koer lag
opeens verlaten te Mekkeren onder de zon. Papa her.kende dadelijk Sceur Marie de Pace doordat hij Kiki
met de kleinsten van den hoop bij een dik rond nonnetje
-zag. staan, bijna een crenoline-nonnetje, meende papa,
en wanneer ze zich voortbewoog. gaan is hier , het
woord "niet was het net een klokhen die hare kuikentjes achter zich aansleepte.
Elken dag bracht Kiki verslag uit over de- gebeurtenissen van zijn klas : van zusjes die huilden en die van
-Steur Marie Pat een suikerbol gekregen hadden, van
jongetjes die stout waren geweest, andere jongetjes
natuurlijk, van de « Révérende Mere Superieure » die
..een bezoek aan de klas had gebracht, een groot
-evenement, dat ! en welke kindertjes er dien dag
_ net de pop van Sceur Marie Pat hadden mogen spelen.
Het nonnetje had namelijk een pop op haar lessenaar
.staan ten aanschouwe van al de begeerige kinderoogjes,
.en wie heel, heel zoet was mocht als belooning die
mooie pop een paar minuten in de armen houden, zoo
jongetjes als meisjes. Je moest er zoo verschrikkelijk
:zoet voor zijn, beweerde Kiki., dat het werkelijk niet
om te doen was.
Een avontuur van belang was Kiki's eerste liefde,
op diezelfde brave nonnetj esschool:. Als Kiki " in dien tijd
met papa of mama wandelen ging was hij vol belangstelling voor de andere kinderen die. zij ontmoetten.
Naar de jongetjes keek hij .zwijgend, met een zekere
-
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vijandigheid, zooals e'en klein hondje zonder te keffen:
soms naar een ander hondje kijkt. Alleen wanneer er
op dat jongetje wat aan te merken viel . in kleeren of
manier van doen, zou hij het dadelijk aan mama gezegd
hebben. Maar was 't een zusje _van zoo wat vier . tot
zes jaar, een mooi zusje, een zusje met een blauw of
roze kleedje, met witte kousjes, met een aardig hoedje.
en een lief snuitje, dan geraakte Kiki dadelijk in vuur,.
uitte hij luidop zijne bewondering, stak zijn vinger uit
naar het voorwerp van zijn emotie en : « 0 mamaatje,.
kijk nou es wat een mooi zusje ! ! ! Zeg er eens wat liefs:
tegen ! » En dan moest mama op dat zusje knikken,.
wat vriendelijks zeggen, eens over het wangetje stree-len, enkel en alleen om Kiki de gelegenheid aan dehand te doen ook een- handje te geven, soms wel een.
zoentje,. wanneer het mamaatje van 't -zusje er zóó uitzag dat het wel mocht. Met papa ging dat moeilijker,..
omdat papa-. die kleine meisjes niet goed wist aan te
spreken en ze bang werden van zijn zware stem en_
snor, en omdat hij tegenover de mamaatjes van die=
kleine zusjes heelemaal de kluts kwijt geraakte. Andere.
keeren was papa dan weer al te vriendelijk en werd Kiki)
een beetje jaloersch. Dat hing af van het : soort zusjes..
en ook wel een beetje van het soort mamaatjes, denk' ik..
Op een middag dan kwam Kiki uit de -school, vloog
recht op mama toe die aan de poort te wachten stond,.
en met schitterende oogjes : « 0 mama, nóu is er een.
mooi zusje op de school !. . . een nieuw zusje van van-daag ! »
« Zoo vent ! »
«. Ja, en het heet Mimi en het heeft een blauw
strikje in heur haar... En weet je wat., mama ? »
_
«Wat?»
« Daar speel ik :nou altijd. mee. . . En weet je wat:
nog, mama ? »
.
«Wat nog?»
,..
« Als wij ons zusje koopen dan koopen we der. net
zoo een als Mimi, nie'waar ? »
« Zeker, schat, zeker ! »
« En weet je wat nog, mama ? »
Kiki was er gewoon stapel van. Iederen dag kreeg
mama het relaas van al het doen en laten van zijn klein.
nieuw vriendinnetje, en Mimi was er•hoogst waarschijnlijk niet van bewust wat een trouw . ridder . ze in Kiki.
,
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gevonden had. Natuurlijk meende papa dat hij hier weer
eens zijn opvoedkundige principes moest doen gelden,
_maar als hij in die groote blauwe oogjes van Kiki blikte
ren er aan dacht dat ook Mimi met die oogjes in 't leven
_keek, wel, dan pakte papa zijn zoon vast en stak
.hem eens hoog in de lucht. 't Geraakte gedaan op
een ander manier. Huilend kwam Kiki op een middag
.thuis :
« Mamaatje, ik houd heelemaal niet meer van Sceur
Marie Pat ! » En huilen ! huilen ! •
« Nou, wat is er dan toch, ventje, ben je gestraft ? »
« Neê, maar verbeeld je dat ze gezegd heeft dat
jongetjes alleen met jongetjes mogen spelen .! » Huilen,
.huilen ! «-En nou mag ik niet meer met Mimi spelen,
vind je dat nou niet akelig ? »
« Ja maar, troostte mama, het mamaatje van Mimi.zal misschien een beetje jaloersch geweest .zijn ! » Papa
mommelde iets dat niet klonk als een goedkeuring van
'.Speur Marie Pat, ondanks de pedagogie.
« Maar ik vind de jongetjes niet leuk, mamaatje !...
.En nu vind ik het schooltje ook niet 'leuk meer ! »
Arme Kiki.
Zijn verdriet was zoo groot dat mama als troost.middel beloofde dat papa 's anderendaags bij Sceur
.Marie de Pace zou gaan om de zaken te regelen. Gelukkig kwamen er op de school andere indrukken, was
er een spelletje van « Brigand et Gendarme » op de
koer, en zoo moest papa zich met die zeer delicate
liefdesgeschiedenis niet gelasten bij • het eerzame non.netje. •
Of Kiki door Sceur Marie de Pace nu gerekend
werd bij de brave of bij de 'stoute kinderen, daarover
.heeft papa nooit veel vernomen. Mama's oordeel stond
daarover vast, zelfs zonder de meening te kennen van
-de Révérende Sceur. En wanneer papa zoo soms 's mid,dags aan - tafel eens vroeg : « Wel, Kiki, ben je braaf
geweest op school ? » dan gebeurde het wel dat Kiki
:een beetje rood werd rond zijn neusje en hij met eenblik op mama antwoordde : « Dat gaat nog al, niet
waar mamaatje? » en dan drong papa maar-..niet: aan. Op
de prijsuitdeeling op het einde van het schooljaar mocht
Kiki meespelen in een kindertooneel, waarin hij een kabouter moest. voorstellen. Als prijs voor zijn vlijt en
.zijn gedrag gedurende het jaar ' bracht hij een mooi
.

-

,

-

,
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kartonnen doosje thuis, met een heiligenprentje. Bovendien een prachtig vergulde « Carte . d'Honneur ». Kiki:
was zoo gelukkig en zoo fier alsof hij den Prix de Rome
had behaald, en op genoemde « Carte d'Honneur »stond geschreven dat hij de zesde was van de... zeven.
leerlingen.
« Dat kan niet zijn, papaatje, verklaarde Kiki verbaasd, want daar zitten maar zes jongetjes in mijn klas,"»En zoo ' besloten papa en mama Kiki het volgende
jaar naar het « Institut Notre Dame » te zenden...
.

ERNEST CLAES..

DE « ODE » VAN LUCAS DE HEERE
Van 23n tot 25n Juli 1559 hield de orde van het
Gulden Vlies in S.- J anskerk te Gent .haar 23e kapittel.Te
dier gelegenheid dichtte de 25-jarige Lucas de Heere een
lang lofgedicht op het meesterstuk der gebroeders van
._Maeseyck, zijne 23-strophige Ode, die in een omlijsting
tegenover het werk in de Vijt-kapel opgehangen werd,
daar eeuwen bleef hangen en de meeningen van C ente.naars • en bezoekers voortdurend beïnvloedde. , C. Van
_Mander drukte ze over in zijn « Schilder-Boeck » 1604,
doch « een weynigh verandert en op. Alexandrynsche
mate ghestelt ». Zoo deed. de Ode de wereldronde en
gold langen tijd als éerste en méest vertrouwbare oorkonde over 't werk en zijn meesterschilder.
De meest gewetensvolle der moderne kunstvor. schers, James Weale,spreekt van de vruchtbare phantasie
en de apocryphe legenden van dezen schilder-poëet. Een
vijftal historische beweringen van de. Heere warden dan
ook, zelfs door de .hardnekkigste verdedigers der Gentsche overlevering, of als historisch onhoudbaar verworpen, of zoetjes losgelaten, «- zoodat het de boeren
niet merken en het voor de geleerden _ niet al te zeer
doorstraalt ».
Lucas de Heere vertelt heel veel praatjes die nie:mand meer gelooft ,en bij verzwijgt feiten die hij zeker
kon weten.
. . De buitenluiken b.. v., met de prachtportretten van
den Gentschen schepene en zijne vrouw, heeft deze
- Gentsche schilder en liefhebber van oudheden, of nooit
bezien, of geen vermelding waard 'geacht. Het oudste en
,

,

-

-

-

(1) De tekst der Ode staat, maar met tal van
.zetfouten, . in Dietsche Warande en Belfort, 1920, n° 11, bl. 318.
. Eene der ergste drukfouten vloog onmiddellijk; als kwaad
_zaad ,in een fransche wetenschappelijke verhandeling, waar
men leest : « De merct des Vaders Oodd'lic... » voor « Bemerct » liet wezen van den Ooddelij..ken Vader. De oudste, en
verre uit de meest ernstige beschrijving van het « Lam», is die
-van Munster uit 1495, niet die van de Heere.
-
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belangrijkste document, nl. -het Latijnsch meesterup-schrift, evenmin (2).
... Pas later zou M. van Vaernewijck ons, voor het
eerst mededeelen het merkwaardig grafschrift van meester Hubrecht en het treffend tentoonstellen, op het kerk-hof, van den voorarm, « die aerm pype, daer (de) con-stighe handt aen ghestaen » had, die het goddelijk Lam
mocht malen. Het werk van den weliswaar arm gestor-.
ven, doch met alle eere in de kerk begraven Pictor . Hu-bertus deeyck maior quo nemo repertus, dat werk hooren.
we den vleier der grooten, in het opschrift zijner Ode,.
loven en prijzen als gemaakt van een hofschilder « die.
Meester Jan hiet », al gold hij in vroeger dagen enkel als.
arte secundus, als tweede in de kunst. Koning Philip II:
« wiens liefde hij voor ander stelde », (23e stroof) wordt
geroemd voor het laten copieeren van een werk, voc r^
wiens bestelling of volt000ing de eigen Oentsch.e bur-german zelfs .geen vermelding bekomt of bekomen mag
Het is me altijd opgevallen : Gent is Vijdt nooit genegen,.
misschien zelfs van het begin af vijandig geweest.
Al hadden vroegere Gentenaars ' en vroegere bezoekers die 't altaar zagen en beschreven, het opschrift met
zijn vele belangrijke inlichtingen niet vermeld, omdat
ze 't altaar niet anders dan met open luiken te zien kre-.
gen, dan was, bij de wassching -van Score-el en Blon-.
deel in 1550 en . bij het copieeren van het geheel dolor
.

-

-

-

-

-

(3) Dat opschrift in gothische minuskels, ,het voorwerp vaneenen . honderdjarigen internationalen oorlog. van philologen,
Schrift- en kunstgeleerden, zien wij nu te (Jent nog te lezen als.
volgt: .
Pictor hubertus (d)eeyck. maior quo nemo repertus.
Incepit. pondus. q(u)e. Johannes arte secundus.
( onleesbaar). Judoci vyd prece fretu(s). '
VersV seXta Mal. Vos CoLLoCat aCta tVerl. (1432)_.
deeyck versmelt ; pondus que is zeker ; fretu ook, met liggende S er achter .Het nu afgesletene werd,. zoo zegt men, in
't begin der XVIIe eeuw overgeschreven door ' den Brugschen
oudheidkundige van Heurne als Frater perfectus met rijm doch
ecit met zin doch zonder
zonder zin ; na 1823 gegist Frater perfecit
rijm, door Waagen aangevuld Suscepit laetus met rijm doch
zonder archivalischen grond, onlangs door de Pauw Suscepitf ratri waar, om twee koppelen rijmen met binnenrijmen te vormen, zou moeten achter komen f reti, wat er zekér nu niet staat.-.
..

,
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--Coxie van 1557 tot 1559, alles zeker voor den dag gekomen. Wie zal ons dan vertellen en verklaren wanneer
-en waarom, voor eeuwen, Judocus' naam en titel van.
voltrekker te Gent onder. een laag verf werd begraven,
tot hem in 1823 een Duitscher te Berlijn heeft blootge.krabd en aan het nageslacht ter vereering voorgesteld ?(3)
Waar haalde de beste leerling van Lucas de Heere, de
oprechte en waarheidzoekende C. van Mander, de meening vandaan, dat het C entsch altaarwerk den gebroeders « is gheweest doen maken van den 31 n, Graef van
Vlaender, Philips van Chaerlois, -none van Herto!gh Jan
van Digion, wiens c.00nterfeytsel daer in de deuren comt,
en sit te peerde ». Heeft heel onlangs de Duitscher Pol
:Post, steunend op een verzameling teekeningen van Antoon de .Succa (1602), uit de bibliotheek te Brussel, het
goed gegrond vermoeden niet uitgesproken, dat. in de
vier eerste Justi Judices vier graven van Vlaanderen verbeeld zijn ? De pseudo-Hubert is Philips de Stoute,
de pseudo-Jan met den rooden paternoster, zou zijn Phi:lips de Goede, (4) tusschen beiden, Jan zonder Vrees.
Zoo kon van Mander weeral gedeeltelijk gelijk krijgen.

-

-

-

De Ode zelf levert een doorslaande bewijs van de
Heere's verbazende oppervlakkigheid. De « chrono-lo^giste et numismate estimé », van E. H. Van den Gheyn, de
«vurige oudheidskenrier» van M. Fris, met de kenspreuk.
T'outste is tbeste, had zich ingespannen om het sterf-,jaar te kunnen vermelden - van Hubert Van Eyck. On-danks zijne innige betrekkingen met al wat Gent aan
:grootheid en geleerdheid bezat : de kanunniken van SintBaafs, de suppoosten der schildersnering, de feestminnende rederijkers en al de roemvolle geslachten, er.
daagde geen licht. Op zijn plakkaat, dat tijdens de 23e
vergadering van het Gulden Vlies in 1559 tegenover het

-

,

(3) Of het afschrift in Van Heurne's Grafschriftenverzameling — die weer zoek geraakt is ! -- geen vervalsching was,
laat ik hen uitmaken, die het manuscript weerom zullen onder
oogen krijgen.
(4) Ph. de Goede draagt de Vlies.-orde nog niet. Die werd
'ingesteld den 10 Jan. 1430, eer Jan Van Eyck- aan het altaar had
voortgewerkt. Dus zou dat werk zijn van Hubert .
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werk van Van Eyck werd opgehangen, moest hij tot zijn
spijt in margine der 10e stroof neerschrijven :
-

Hubert sterf annd. 14.
-

veertien honderd en... ik weet niet hoeveel ! Waarachtig,
hij wist het niet : want waar hij looft, in de 12e stroof, de
schoone blivende coleuren
die in hondert vijftigh jaren niet en seyn vergaen
twelcke men - nu ter tyt niet veel en siet ghebeuren.

gist hij naar 't begin van 't werk zelf (1410 ?).
Zes jaren later ,in 1565, voorvast vereerd ende gecomplimenteerd door zijnen wijzen « Salomon », koning
.Philip II," « wiens liefde hij voor ander stelde », door, ridders ,heeren en grooten van het Gulden Vlies, wijder in.gelicht door eigen studieusheid en den schrandersten
speurgeest van binnen- en buitenlanders over alle slag
van « inventien en sententien », zelfs in « - manieren van
.dichten naar d'exempelen der Grieksche, Latynsche en
Fransoische Poëten... », had onze vinnige en vurige snuffelaar den diepverhalen datum. van Huberts • ontijdigen
dood nog .niet kunnen opdelven. In Den Hof en Boom.gaerd der • Poësien, (5) met al zijne bontheid,
-

(5) Het origineel titelblad verdient .in zijn geheel overgedrukt te worden :
DEN HOF EN BOOMGAERD DER POESIEN
inhoudende menigherley Poëtyckelicke blommen ; dat is divaersche materien, gheestelicke, amoureuse, boertighe e 9. oock
•ivaersche schoon sententien, inventien en manieren van dichten, naer d'exempelen der Grieksche, Latynsche; en Fransoische
Poëten, en in summa alzulcx dat een yegelick, daer yet in vinden zal dat hem . diend, oft behae'gd : autheur Lucas d'Heere,
Schilder van Gend. T'outste is tbeste. Paeys is goedt. — Te
Ghent, by Ghileyn. Manilius, gezworen Drucker, wonen by de
vijf Helmen,' op. de Cooren Leye. Anno MDLXV. Met Privilegie
voor -drie Iaren. .
Dat alles, de Ode inkluis, staat in een slag Allemansgerief,
een brochuur van 120 blz. kl. octavo, waarvan, zegt men, het
Benigst bekend exemplaar in . de universiteitsbibliotheek te
Gent berust. . .. .
-

-
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waar « -een yeghelick yet in vinden zou dat hem diende »,.
daar bleef, ook in. 1565, die kale, sarrende plek « anno14... » waarlijk spotten met de afgejaagde wetenschapvan den verstandigste onder de verstandigen (6),
Ongelooflijk en toch waar : onze vurige oudheidkundige,
onze specialist in de rijmkunste had niet eens gezien.
wat in « oude vlemsche carmina » duidelijk in metaal
gegrift stond, daar, vo r zijn neus, in de kapel zelf van
Joos Vijdt !
Wel zei ik u dat voornoemde kantteekening staat
naast de 10e. stroof, ik zei echter -nog niet, dat die 10e.
stroof juist handelt over het graf van Hubert.
hi leit hier begraven, ende syn zuster me,
.

-

die ooc in schilderyen deden groote zaken.

Toe! meer nuchtere Van. Vaernewijck,gij hadt oogen
om te zien, zeg gij ' áns wat er aan dat graf te zien viel.
« Zijn sepulture is te Ghendt in dezelve kercke, ende is.
boven - (ingelegd) een witte steengin doode (een. geraamte
in wit marmer) in eenen Zaercsteen, die een metalen Tafeletkin voor haer houdt,daer dit " na die 'oude vlemsche
carmina in ghegraveert staet (7) zo ic van letter tot
letter gheortoographieert hebbe (1566).
Spieghelt van my die op my treden.
Ick was als ghy, nu bem beneden
Begrauen doet, alst is anschyne. (8) .
My ne halp raet, const, noch medicine,
Const, eer, wijsheyt, macht, rijcheyt groot
Is onghespaert, als cómt -die do-ot.
Hubrecht van Eyck was ick ghenant,

Nu spyse der wormen, voormaels bekant
In schilderye zeer hoóghe gheeert :
Cort na was yet, in nieute verkeert.
(6) Dr V. Fris van Gent vindt het . geraadzaam deze kant-teekening uit den tekst weg te laten. Eene andere, over Vasa-.
ri, neemt hij op. Cfr. De Altaartafel blz. 52, 55.
(7) Van Mander zegt duidelijker .: « in eenen muer ,in
eenen Serck-steen, waar in staet van wit steen een Doot, die.
een coperen plaet voor haer houdt ». Die steen zonder de
inlegsels, is nu in het muzeum der oude S: Baafsabdi j.
(8) Wij -verstaan : nu ben ik onder de aarde, een begraven
geraamte, gelijk gij er een ziet boven op dezen steen.

DE « ODE » VAN LUCAS DE HEERE

• 1279

Int jaer des Heeren des sijt ghewes,
Duysent, vier hondert, twintich en zes, •
Inde maent September, achthien daghen viel, (9)
Dat ick met pynen God gaf mijn ziel.
Bidt God voor my die Const minnen,
Dat ick zijn aensicht moet ghewinnen
En vliedt zonde, keert v ten besten
Want ghy my volghen moèt ten lesten.

In dat treffend en voor V. Vaernewyck reeds oud
,gedicht d. i. naar ouden, middeneeuwschen,diep christen
.geest, kon «- een yeghelic », allermeest een dichter en een
.schilder « yet in vinden dat hem diende ». En het onderlij nde was zeker heel wat lichter te ontwarren dan een
ingewikkeld theologisch complex.
A propos van Theologie, nog een bijzonderheid
-die men verzwijgt en nuttig vindt te verzwijgen om
geen teergevoelige opren, in Cent pijn te doen. De - pas
twintigjarige, vroegrijpe schildergast ' Lucas " d'Heere
toog naar Fontainebleau, waar hij voor Catharina de Medecis tapijtenpatronen teekende, en kwam vijf jaren later
-uit Parijs over Londen terug voor de feesten van het
Gulden Vlies 1559, met op zak de gedichten en gedachten van Clément Marot. De schrijver van de Ode schijnt
nog katholiek. Doch de man der grooten met het ana. gram schade leer u, voordeel is wijsheid, was - reeds rond
1560 ons Geloof afgevallen, calvinist - geworden en
" bij vonnis van 27n November 1568 als ketter uit Gent
verbannen. Hij werd later ouderling gekozen in de gereformeerde Kerk, o. a. te Vere (in Holland), waar hij
: met de burgemeestersdochter Eleonora Carbonier in
1560 gehuwd was. In 1576 droeg Marnix van St.. Aldegonde . hem zijne pro-testantsche Psalmberijming op.
' Toch bleef die • verstandige ketter in de cathedraal eeuwenlang voor duizenden bezoekers als
:gezaghebbend, bijna officiëel vertolker gelden van het
rijkste meesterstuk der katholieke theologie (10). De
kanunniken, die in hunne eigen archieven geen woord
. over riet werk hebben achtergelaten, lieten hangen wat
er .hing. En het plakkaat doceerde altijd voort : Eerst
-

.

-

(9) viel : geviel, gebeurde het dat...
(10) V. Fris zegt heel veel over L. de Heere, doch van dit
..alles geen woord. Cfr. WURZBACH, - Niederl. Kunstlet-Lexikon
a, 663, BLOMMAERT, Levensschets van L. d' H.,k,1853 .
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neerstig lezen, met aandacht en verstand, wat hier staat,.
. •en dan op 't werk zien !
Benierct des Vaders Godd'lic, en . Joannes wesen,
.
met Maria tooghende een lieflic - ghelaet.

Dat pakte in eenen tijd van oppervlakkige alwetendheid die de encyclopedische gedenkstukken der oude
scholastiek misprees,en dat hield lang, zeer lang. En toen
uw nederige dienaar, wars van overijling, na stil en liefdevol bevroeden van die hemelscha hymne op Christus`
goddelijk verlossingswerk, anders durfde denken, en het'
luidop zeggen, omdat hij voelde hoe. Van Eyck leefde enherleefde in het oude licht der eeuwig jonge waarheid
en schoonheid van Schrift en liturgie, toen rees er eenvermanende vinger omhoog -en Heeroome zei : Prenez
garde ! Hoe durft gij schrijven : « .Ik geloof niet meer;
aan God den Vader in de Aanbidding ? » Kwets geen
godvruchtige o-oren ! Hoed u voor c turen : stel den
Vader niet buiten de kunst en buiten de gedachte (?)der middeneeuwen ! Het (markt) toonel onzer Gentsche
rederijkers is tegen u, • de. Gentsche' kanunniken (met hunHemelvaart van O.-L.-Vrouw), de Gentsche geschied-.
schrijver - Marcus Van Vaernewyck (met zijn Kroning van
Maria) is tegen u, en tegen u is... Lucas d'Heere, Sehade leer u. Hetgeen. de aloude Gentsche traditie eenparig .
zegt, moet ontegensprekelijk waar zijn. Ainsi en décident
les -Gantois.: ils ont l'oeuvre sous les yeux, et la jugent
en connaissance de cause (1 1).
Vreesden we niet tegenover een eerbiedwaardigen..
vriend wat bijtend te schijnen, we zouden die . phrase
even goed tot de onze kunnen. maken.
L. AERTS.
.

.

-

,

.

-

-

,

(11) Kan. V. D. GHEYN, Le Père. ... bl. 9.
P. S. -- Antonio de Succa, hoogervermeld, was een schilder s .,
uit ouden Italiaanschen adel, geboren rond 1577 te. Antwerpen,
t 1620. S. werd in 1600 door den Aartshertog gelast met het opzoeken en copieren van alle gebouwen, grafsteenen, standbeelden,:
kerkramen, zegels en wapenschilden in, verband met vroegerekoningen, hertogen en graven der Nèderlanden. Cfr: Wurzbach, Niederf. " K.. — Lexikon, Weenen, : 1910, Bd. II, 674.

BOEKENNIEUWS

SINT JOANNES CHRYSOSTOMUS : Over het Priesterschap ; . vertaald door Fr. Vermuyten, . pr., met. een
inleiding van Kan. De jonghe. Standaard-Bi'bliotheek, 1922.
.. .

Er liggen zestien- .eeuwen tusschen Chr.ysostomus' boek en
deze vertaling .; en ,er liggen vele landen tusschen en velerlei beschavingen. Maar wat de heidensche klassieken niet vermogen
dat doet deze kerkvader :. hij spreekt tot ons in 't Vlaamsch, en
't is alsof.-.hi j ' leeft onder ons in dezen tijd :, zelfde strijd ,zelfde
ontroering, zelfde geloof en hoop en liefde. Zelfde ziel, die 't'
zelfde lichaam overwinnen moet, en dezelfde wereld moet onder-.
werpen om te herhalen dezelfde hemelsche zegepraal. Enkel
kan hij 't beter en inniger zeggen dan .wij wat er omgaat in
hem, omdat hij een heilige ..is. .
Dit boek hoort niet enkel thuis in priestershanden. . J. P.
-

Bij 'het - derde - Eeulvgeti jde Van - den. -heiligen Johannes
Leuven, '1922.Berd imans, 1621-1921.
Het . eeuwfeest van onzen -Vlaamschèn heilige heeft- veel .be=
langstelling "gaande gemaakt. Maar het meest blijvende in waarde is. wël dit boekje, dat zich zoo schuchter aanmeldt, - zonder
schrijver, zonder uitgever. De «.inleiding » ook is zoo kort mogelijk. Maar ze zegt genoeg- : « De. ongewone bijval dien de
Berchmans-Tentoonstelling van Mei 1921 bij duizenden bezoekers_ heeft gevonden, en de herhaaldelijk uitgesproken. wensch
dat het vele merkwaardige, wat daar bijeen werdgegaard, niet
zoo spoedig mocht worden verstrooid : ziedaar:- wat de Commissie . van het Berchmans-Museum heeft bewogen om in dit gedenkboek hare documenten aan te teekenen, en op deze . wijze
de belangwekkende verzameling . ervan eenigszins te - bestendigen». . .
Het boekje is .inderdaad een .model-uitgave, .gevend en ordenend alles. wat iconographie en bibliographie - te zeggen weten
over onzen geliefden heilige. Het is doorspekt met goed geslaagde platen.
Bij de onderteekening van de onderscheiden bijdragen
merkt men wie de schrijvers zijn : Over de tentoonstelling
schreef A. Regniers S. J ; de bijdrage. over . de Iconográphie
werd geleverd door V. Vaeck S. J. ; maar de . bizonder merkwaardige : en uitvoerige bibliographie .-383.::..nummers ! =werd niet onderteekend.
Een- -hartelijk proficiat aan de . Paters- voor . dezen flink. wetenschappelijken. arbeid...
L. P.
-
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Mr. C. VOSMAER : Amazone. 9e Druk. 's Gravenhage, Martinus-Nijhoff, 1922.
De 9e druk van den roman, dien Busken Huet smalend een
schoolhandboek voor kunstgeschiedenis heette.. 't Is 'niet de
eenige keer dat persoonlijke gevoelens Huet in zijn kritiek hebben beïnvloed.Maar dat stukje met nog heel wat andere venijnige
geestigheden van hem is allang verbleekt, en telkens jonger
verschijnt « Amazone » in haar nieuwe drukken. Voor mij is
dit boek het boek van Vosmaer. _
Het is ook het beste wat we hebben in dit slag van dingen:
een boeiend verhaal dat opvoedt tot inzicht in de plastische
kunsten. .
Weliswaar triomfeert in Vosmaer de heidensche kunst over
de christelijke, en speelt deze « paiijn » het klaar een roman te
situeeren in 't huidige RRome zonder het Rome te laten spre- - .
ken, tenzij een ironisch . oogenblikje de penitentie-roe aan de
biechtstoelen ir! de St Pieter, maar het. is' toch - een bitonder
verheffend boek, en een mensch die het brengt tot zulk een
adel, gelouterd door de kunst, heeft véel kans om ook verder
den grooten stap te doen..
. Het verloop van 't verhaal hoef ik hier niet mee te deelen
een 9e druk ! Maar wel mag er nog eens op gewezen worden
hoe fijntjes Amazone evolueert, en hoezeer Vosmaer, de
verliefde op de Oudheid, weet mee te doen aan de stevigste moderne psychologie (zie maar. b. v. hoofdstuk X, XI, XII).Een koel estheet... Jawel, maar deze koele heeft toch den
roman geschreven van den hoogen, reinen hartstocht zegepralend..over alles. En weet gij, wat het diepste is in dit verhaal
vol wijsbegeerte en. wijsheid ? Zie blz. 287 : « Jezus heeft de
kinderen gezegend, en dat was een wijze en diepzinnige daad.
Het kind is de ware verlosser. Met een weinig .verstand en veel
liefde gekweekt, is het een huisgodje dat zegen brengt ». Het
staat er uit de pen van den marmerkillen man van zooveel
negatie. Er is nog iets dat prettig aandoet als men bedenkt wat een
afstand er ligt tuschen die « Amazone » geschreven in 1880
en de eerste, overigens merkwaardige poging voor een Nederlandschen roman over kunstinzicht .« Op 't Eksterlaer » van
Sleeckx (1863). Het zou dan ook de moeite waard zijn eens
die evolutie na te gaan ,en te zien wat er bij ons is geworden
van dat soort werk dat zijn eerste voorbeelden vond in Hoffrnan's « Serapionsbruder -» en Tieck's « Phantastus. ».
J.. P.
-

-

-

URBAIN VAN DE VOORDE : De Haard. der Ziel.
« Excelsior », Brugge.
Pr. 4,50 fr.
-

Een merkwaardig dichter. Eigenlijk onder de jongsten in
Vlaanderen wellicht de stevigste.
Een sterke persoonlijkheid ; maar binnen de klasse der
niet vergeestelijkten. Hij worstelt met' de stof ; soms ligt hijin een staat van hijgende inspanning. Nergens bij ons -- ook
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niet in' Noord-Nederland --- hoort. men ,in verzen een rythme van
wilskrachtiger vechten om zich ...met zijn rechten ; van zichzelf
te zijn door , t leven te" slaan... , . • .. ; En toch 'niet in zoover een - individualist. ,dat . hij . de . groote
levenswaarden met de maat zou . meten van zijn persoontje.
Zijn, dichterschap -monodramatiseért, als 't ware, de in . hem zingende samenspraken van moeder Aarde :en vader -Heelal:.. Men
spreekt" zooveel thans van kosmische krachten in de kunst. Dit
is er een echte. Maar met dezen verstande dat er in dien kosmos nog heel wat in den toestand 'van chaos verkeert. Vooral
waar het geldt 'de geestelijke wéreld. Dè ziel immers in dezen.
mensch,. die van zijn tijd wil wezen ook in denminder gunstigen
zin, boet onder de worstelingen veel, heel veel in. Vooral de zinnelijkheid • is hem te machtig. En de beste wapenen daartegen
schijnt -hij niet te willen of niet te kunnen gebruiken, .Zelfs,
mochten we zijn proza in « De Stem » geldoven —maar .de, theoretiseerders over eigen kunst zijn, ofschoon zoo dikwijls te gQ.éder trouw, niet altijd te vertrouwen -- dan, zouden juist de sensueele vreugden en smarten de eenige grpote inspiratie zijn...
Nee, dat weet het boek Job zeker beter, en • i ede al. de
groote dichters die in hun oudere jaren boven hun jeugd,. zijn
uitgegroeid, naar Dante's voorbeeld. Maar wat haal ik hier in de
eerste plaats den Bijbel bij ? Daar zijn immers dingen in, , die
voor dezen jongen dichter « -lang -leeg van. zin . geworden zijn ..».
Zouden we dan durven vragen.: Met alle respect voor uw dichterschap, welke zijn die dingen, meneer ? J. P.
•e

-

.

.

Winterboek van de- Wereldbibliotheek, 1922-23. = .. .
Ziehier de inhoud van dit heuglijk stuk arbeid vanwege die
onderneming,. die nu sinds zooveel jaren een cultureele weldaad
is voor 'het Nederlandsche volk. . . .
Felix Timmermans : « De nood van. Sinter Klaas » ; • Dr
P C. Bouten : « Kind-bruidje » ; Top Naef f :. «< Wederopstanding » ; Nico Van Suchtelen : • « Een Paedagoog ». ; Augusta
De Wit : « Dante-der-Armen » ; Emm: De Bom : « Prille
Jeugd » ; Frans Bastiaanse : « Het Riviertje » ; Maria Viola :
« Het Kind in .de Hollandsche Schilderkunst. > ; C. H. M. Philippona «Schaatsenrijden en Y'szdilen > ; Helena Swarth
« Bloemen en Kinderen » ; Is. Quérido : < Kater Don Joan »
L. Simons : « De Staking van Februari » ; Charivarius : « Toe
jongens weest -niet wreed » ; Marie Koenen : « Het Paardje >
Dr Edw-. B. Koster : « Winterstemming » ; Dr H. P: Berlage
.,
Het schoone Stadsgezicht.
dingen. bij Felix Timmermans'
Platen-inhoud : drie afbeel
vertelling, naar penteekeningen van den schrijver .; Maannacht,
.naar Aert Van der Neer ; zeventien kinderbeeltenissen bij Maria
Viola's opstel, waarvan vijf , buiten-tekst-platen in' vierkleurendruk ; vier prentjes bij het artikel van C. H. M. Philippona
vijf reproducties naar teekeningen van Dr. H. P. Berlage, waarvan twee -buiten-tekst-platen in vier-kleurendruk. .
•Ik "zou niet durven .zeggen dat elke bijdrage mee .van 't beste is
van 't geen de auteurs ooit leverden. Maar: alles is toch wel representatief. En al heet het -een Winterboek omdat het bestemd
-

-

1284

BOEKENNIEUWS

is om veel genotvolle uren te schenken. in - de lange winteravonden, toch bloeit het ook van lenteweelde.
Misschien mocht Vlaanderen nog wel wat beter vertegenwoordigd zijn. Maar wie weet hoeveel moeite het al heeft gekost
om zoo keurig saam te garen wat hier aanwezig is !
Dit boek heeft in het Hollandsch en in het Vlaamsch gezin
een edele zending.Laat ons de huisdeur openen voor fijn bezoek.
D.W.
-

JOSEF COHEN : Leven en Dood.. — Wolters, Groningen-Den Haag, 1921.
.
Dit is inderdaad wel de titel die er bij hoort. Dit bundeltje
schetsen en • vertellingen van den * begaafden jongen. schrijver,
die wel zou kunnen worden onze. Nederlandsche Edgar Poe. Met
minder gestoffeerde verbeelding voor het schitterende weliswaar, want een « Kasteel- van Arnheim , » zal hij, , geloof ik,
niet scheppen. Maar of hij ons kan doen huiveren ! « In de
eenzame Hoeve », « De Honden » « Het léelijke Paar », « Doodenwerk » « De oude man . spreekt », « De Koe »,' « De Weddenschap », 't is alles leven dat rilt naar , den dood. En telkens
vindt de verteller van die kleine zinnetjes. die 't uitsnikken van
heimwee naar 't geluk. Er zijn er geene bij ons die soberder
suggestief kunnen vertellen van akelige dingen dan Jozef
Cohen. .
Daartegenover staat zijn even.- echte en - even kunstig verwerkte humor in « De ongewasschen Vrouw » « Twee concurreerende Aansprekers », in « Scherzo » en in « De Staatsiebokken »
Niet te vergeten vooral dat waar kunstenaars als Poe hun
onderwerpen zochten over de heele • wereld, , deze Nederlander
,

zich. beperkt tot een klein hoekje van zijn land, tot de drie

meest noordelijke provincien, en daar zooveel weet op te speuren dat getuigt van zijn zeldzamen kunstzin en niet minder van
zijn zeldzame menschenkennis. J. P.

JAN LICHTHART : Jeugdherinneringen. 8ste Druk,
volksuitgave. Wolters, Groningen-Den Haag,
1922. .
. Een fijn . portret van den sympathieken paedágoog gaat
voorop. En zoo 'n beeltenis helpt ons warempel niet weinig om
ons in de illusie te brengen dat we Jan Ligthart inderdaad zelf
bezig hooren. Op de . groote verdiensten van dit nederig boekje
werd hier bij een vroegere uitgave gevezen. Toen werd betreurd dat het diepere godsdienstige - dooit dezen innig vromen
mensch niet werd gevat. Maar hoe kon.. het ook anders : ga
eens ná met welke orthodoxie * het • Amsterdamsche rakkertje in
aanraking kwam ! En 'toch had hij . heimwee ! Maar het blijft
ons een raadsel hoe deze zielkundige speurder nooit. 'in ° de richting van Rome heeft gezocht.
Voor elkeen ligt er- anders behartenswa'ardigs. genoeg in. het
-

-
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hoofdstuk Kinderkerk en Zondagsschool ; en om hun verzorgden eenvoud behooren al de hoofdstukken van dit boekje vol
menschenliefde en geluk-in-reinheid tot de mooiste en de edelste jeugdliteratuur in onze taal. • V. K.

C. BROUWER und C. RAS : Das Wunderhorn.. 1 ste,
2de en 3de dl. J. B. Wolters, Groningen-Den Haag,
1921-1922. .
Dit is in drie deeltjes van elk ongeveer 150 blz. een verzameling « Geschichten, Erzahlungen, Gedichte »,die -zeker: behoort
tot het beste wat op 't gebied van klasleesboeken in de laatste
tijden verscheen.
Het werk is verzameld voor het meerendeel • uit schriijvers
van den jongsten tijd die nog niet gebloemlee'sd werden en die
om de keurigheid van inhoud en vorm ongetwijfeld in de school
een plaats dienen te krijgen.
Wijl het hier de eerste leerjaren geldt is aan de kinderliteratuur een groote plaats ingeruimd, en zoo komen dan ook de
nieuwste schrijvers van kinderboeken uitstekend tot hun recht.
Karl Vogt, Ilse Frapan, Robert Reinick, Heinrich Scharrelmann, Fritz Ganzberg o. a. komen aan de beurt in het eerste
deeltje.
Het 2e geeft hier en daar een ballade uit de groote ouderen,
en langere vertellingen uit Hugo' Bertsch" « -Kleine Abenteuer »,
uit Peter Rosegger, uit Marie von Ebner-Eschenbach, en die
twee kostelijke dingen : uit Fr. Gerstácker : « Ein Reiseabenteuer des Herrn Malhuber » en uit Fritz• Reuter : « .Onkel
Brasig und Fritz Friddelfitz ».
Het 3e deel -is al tamelijk zware kost en geeft 'u -keurstukken uit Emil von Schónaich-Carolath; Adolf Schmitthenner,
Ludwig Thoma, Theodor Storm, Anna Schieber, Paul Keller.
Wilhelm Raabe. Ernst Zalm, zonder daarom alweer de ouderen
als Uhland en Heine over 't hoofd te zien.
Als schoolboek een model ; maar niet minder geschikt als
keurlectuur aan den huiselijken aard. De illustratie van L. O.
Wenckebach doet ook - prettig het hare.. K. R.
-

-

Dr E. REINDERS : Hoofdlijnen der natuurlijke Historie,
voor gymnasia, H. B. S. met vijfjarigen cursus,
en Lycea. Wolters, Groningen-Den Haag, 1921
270 blz. ; f. 5.50.
Het loont de moeite den bekwamen Directeur der Afd. H.
B. S. van het Nederlandsch Lyceum in den Haag in de uitvoering zijner nieuwe en frissche methode te volgen. •
Veel lof werd gewijd aan deel I van zijn Leerboek der
Natuurlijke Historie : nl. zijn Leerboek der Plantkunde, waarvan alree een 2e druk verscheen. Daarin heeft de geleerde en
uitstekend paedagogisch aangelegde vakman het over vormleer,
systematiek en biologie en physiologie van de planten (en ook
voor zoover het pas geeft van de dieren). •
Dit 2e deel is natuurlijk zwaarder. wijl het voor de hoogste
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klassen ' is bestemd .Hèt bëvat een handleiding .'voor practische
oefening en een bizonder boeiend historisch overzicht, waarin
de schrijver • Aristoteles ' zijn G'rieksch .laat spreken, natuurlijk met . de vertaling er naast. .
De groote natuurhistorische vraagstukken worden onderzocht en- met benijdenswaardige steeds beknopt gehouden dui^
delijkheid verklaard. Geologie. en . Kosmogonie spreken hierbij
hun woordje mee. Voor het eerst in eèn Nederlandsch leerboek
wordt hulde gebracht aan Mendel,. en de erfelijkheidswetten van
den lang miskenden Augustijner monnik worden voorbeeldig
uiteengezet. .
. .
'Het geheele leerboek is een. • echte zegepraal van de inductieve •methode, de methode der problemen, steeds 'gèricht •cp
uitvoering van practischen arbeid.
..
.
. ' 1.83 afb:eéldingen, waarvan tal van portretten •van • geleerden, versieren 'deze uitgave, en daarbij nog tal .van gekleurde
platen.
Deze « Hoofdlijnen der Natuurlijke Historie » behóorèn
ook als 'technisch ' uitgeverswerk tot het allerbeste wat Wolters
in den laatsten tijd heeft gepraesteerd. • C. U.
-

-

-

-

-

-

-

ERRATA
Bij vergissing viel op blz. 1099, Nr. 11, een deel van, het
Ode tooneel weg.
Men gelieve, als begin van dit tooneel, in te Xasschen
-

JUUL

Hew*el ? ' En verder ?
, . WEDUWE:
..

'Wat? '

•

JUUL:

.-

.

De muur is goed. Da's nog ne .muur.
-

.

WEDUWE

:

.

.Ho.e&s' goed -?
-

JUUL:

...

Wel., • goed..

WEDUWE. :
Goed ? Goed !
- ...
:: :

•

S
JUUL:

Goed is goed, slecht is slecht. Ge zult 'r nie. deur. kunne.

..

..

•

'ESTHER :

7Geef 'm. geen. -antwoord, Lina.

.-

,.: :— In"•'t.zeifde. Nr, blz. 1066 moet .in .sonnet II de 8ste regel
gelezen worden :
:.
_
.
-

r _ . _. En zóa_ 't 'herdl.' 7n intj 'laat' nederdalen. ` ' '
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Beknopte Geschiedenis
•

der

Nederlandsche Letterkunde
door W. VAN NEYLEN en A. VAN .DEN DRIES
,

3á3 blz. in klein 8°. -- Vierde uitgave. -- Prijs : 6 fr. (3 fl.)
Geeft een VOLLEDIG OVERZICHT der Nederlandsche
letterkunde tot op onze dagen. Bevat eene RIJKE BLOEMLEZING (111 blz.) uit schrijvers van de 8e tot aan de 19e eeuw.
Voor vlijtige letterlievenden die, door bróunenstudie, het vak
dieper en nader instudeeren willen, werd eeri OMVANGRIJKE
BIBLIOGRAPHIE bijgevoegd. Opgeluisterd met meér dan 70
PORTRETTEN van schrijvers.

Klassiek in zeer vele Onderwijs-Gestichten van Vlaamsch België.
Goedgekeurd door den Verbeteringsraad voor Staatsscholen van Middelbaar en Normaal Or derwijs.
Een onmisbaar boek voor Studiekringen en :Leésbiblio4heken.
Drukkerij A. DE BIÈVRE, Brasschaat (Antwerpen). Tel. 12.

HET VLAAMSCHE LAND
is de naam van het meest gelezen en het meest gewaardeerde
katholiek weekblad van Vlaanderen. — Hoofdopsteller : Frans
Delbeke. — Medewerkers : Thomas Van der Scheiden. Aug. Van
Cauwelaert. Joris Eeckhout. Ernest Claes. Jan Hammenecker.
Edmond Rubbens. Louis Van Den Bossche. Gerard Walschap
en andere.
Weet gij al dat

HET VLAAMSCHE LAND

zoo keurige boeken heeft uitgegeven als b.v. : Priester-Dichters;
Laaiende Turfvuur ; Regenboog ; Op Wandel, en nu nog juist
liet verschijnen : Lena, roman door L. Duykers ; gen. 6 fr. ;
geb. 7 fr.

D. Vansina=Van fioubercen
KEIZERSTRAAT, 17-19. ANTWERPEN.

KERIKELIjriKZIE

DKLTTCsTST

Liturgische Gewaden.
Specialiteit van Gotische en Romeinsche Kasuifels.
Kunstvlaggen voor Maalschappijen.
Vraag Prijscourart.
Oorspronkelijke ontwerpen op aanvraag.
Voor geborduurde Kunstviaggen, Liturgische
Kerkgewaden en alle ander Borduurwerk
WENDT U TOT HET HUIS :

A. Uven-^DOvez
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Turnhoutsche baan 7 5 . Borgerhotit, Antwerpen
Eenige uitgevoerde werken :
VLAG : H. Hart, S* Jozefsparochie, Antwerpen.
VLAG : Koninklijke Burgerkring, Antwerpen.
VLAG : Davidsfonds, Borgerhout.
KERKGEWADEN voor Kardinaal Bourn, te Londen,
Rome, Montreal, Zwitserland, Frankrijk, enz. enz.

DE LINOTYPE -DRUKKERIJ

u. u e vos-van meet
Roodestraat, 44, ANTWERPEN
TEL 3498
GEEFT BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN
:•: IN ENKELE DAGEN IN PROEF :-:
30EKBINDERIJ,

BROCHEER- &

CARTONEERINRICHTING.

J B . WOLTERS
Gronisgen-Den Haag

Précis Historique
et Anthologie de la
Littérature Française
avec de nombreuses illustrations à l'usage des lycées
classiques et modernes
par J.-B. BESANÇON,

VAN ALLE
Weekbladen
is

Bei ïiaane una
het beste !

Verschijnt van af
1 Mei op minstens
16 bladzijden

Professeur
à un lycée moderne à La Haye

et W. STRUIK,

Professeur
au lycée classique de Groningue

TWEE DEELEN
Prijs p. deel, ingen. gld. 4,90
»
sebondeu gld. 6,25
Uitgave vau J . B. Wolters
Groningen — Den Haag

Proefnummers worden
kosteloos gestuurd. : :
I. V. HET VUAISCHE UID
Beggaardenstraat, 19
ANTWERPEN

Voor de Mariavereerders I
VERSCHENEN :
in een oplaag van 1 0 . 0 0 0 exemplaren,
d e 4 e herziene druk (27e— 37 e duizendtal) van

riet l-rouden Hoek
volledig Handboek der Volmaakte Godsvrucht tot de H.
Maagd, in den geest van den Zaligen Louis Marie Grignion
de Montfort, bewerkt door de Paters van het Gezelschap van
Maria.
Door de enorme oplaag kunnen wij den prijs van dit
schitterend gebedenboek, 630 pag. groot, door Z. H. Paus
Pius Xt Benedictus XV en Z. Em. Kard. v Rossum warm
aanbevolen, zeer laag stellen.
Linnen roodsnee f. 1.75
Linnen goudsnee f. 2.—
Leer loodsnee f. 4.25
Leer goudsnee f. 4.75
Zeker een der schoonste boeken onzer eeuw. « De Tijd ».
Ü1TGAVE VAN :

De N. V. De R. K. Boek-Centrale,
Ketzers bracht, 62*64, Amsterdam.
Drukkerij A. De Bièvre, Brasschaai (Antwerpen).

