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VLAAMSCHE LEZER
Daar is geen beter geschenk voor onze kinderen dan een

goed boek. Nu is er keus in Vlaanderen. De N. V. Het Vlaamsche
Land, aeggaerderstraat, 19, Antwerpen, bezorgt u op aanvraag:
Voor de kleine lezers :
Vertelsels uit het Schoone Hemelrijk, door St. Claes-Vetter ;
ing. fr. 3,25 ; gek. fr. 3,85.
vertellingen uit '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.
fantje, door Louisa Duykers. Fr. 3,50.
Fr. 3,50.
Moeder, vrij naar Eva Treu.
-Voor meer gevorderden :
Kempische Vertelsels, .door Karel Van den Oever ; ing. fr. 4,75 ;
gek. fr. 5,50.
Christen ideaal gevolgd van Liefderozen geplukt 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.
Ir. 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 :
Liederen van Droom en Daad, door Aug. Van Cauwelaert. Fr. 6.
Bekroond.
Fr. 5.
Stormen, door Louisa Duykers.
Ing. fr. 6 ; gek. fr. 7.
Lena, door Louisa Duykers.
De Vier Wondere Jaren, door M. E. Belpaire. Fr. 5,50.
Fr. 12.
Alphonse Belpaire, door M. E. Belpaire.
Bij het laaiende turfvuur, door S. M. Manus, vertaald door
E. H. A. Coussens ; ing. fr . 4,25 ; gek. fr. 5.
-

.

acius Su yckerbu yck.
De vroon jke historie van Botzifacius
De Danstent. Fr. 1,50.
-

Fr. 4.

Voor genie bewonderaars

Beethoven, door M. E. Belpaire ; ing. fr. 14 ; gek. fr. 15.

.

Opvo8dIngsgsticht
t ht ^oor V aamsche Juifrou en
HEILIG GRAF, ,Turnhout.
,

Lager- en Middelbaar Onderwijs.
.
Hunnaniteiten.
•
Lagere Normaalschool : met. Voorbereidende Afdee
aangenomen door der . Staat.
-ling,
Middelbare Normaalschool ' met • Voorbereidende
Afdeeling.
Het Nederlandsch is de voertaal in al de Afdeelingen. De tweede taal : Fransch ; de derde taal
Engelsch.
Bizondere Voorbereiding tot de examens in OerProspectus op aanvraag.
amaansche talen.
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DE GEESTELIJKE PHYSIONOMIE
VAN RUUSBROEC
Lezing gehouden in de Zuid-Nederlandsche Maatschappij
voor Taal- en Letterkunde, 'en Geschiedenis.
Over de uiterlijke beeltenis van onzen grooten mysticus weten wij nog weinig met zekerheid. Het ongeteekende artikel L'Iconographie du Bienheureux Jean de
Ruusbroec in de Revue Diocésaine van 1910 (1) wijst
ons naar twee overgeleverde typen. Een ervan is ontleend aan de miniatuur in Ruusbroechandschrift A, dat
dagteekent uit de XIVe eeuw (2). Ik vraag me echter
nog steeds af, in hoever deze oude teekening, die in de
XVIIe eeuw een paar etsen inspireerde, een werkelijk
portret van Ruusbroec mag worden genoemd, hoe belangrijk de miniatuur in ander opzicht ook zijn moge.
Een tweede, geheel ander type is ons alleen bewaard in de penteekening die Baron van Herckenrode
in 1844 maakte van een oud schilderijtje, eertijds in
het bezit van Mgr Bogaerts, Vicaris-Generaal van het
Bisdom Luik, maar sinds zijn dood niet meer gezien.
Alle hoop is echter niet verloren, zoo het nog bestaat,
terug op het spoor ervan te komen, en ik zal, in dien
zin, de noodige moeite niet sparen, omdat uit dit type,
veel meer dan uit het andere, een werkelijke figuur
schijnt te spreken.
In afwachting, is het doenlijker en loonender, nuttiger ook, Ruusbroec's geestelijke physionomie uit den
gouden gloriewaas waarmee hij omringd is wat scherper
naar voren te halen. Want wetende bewondering bestaat
er bij ons volk nog zeer weinig voor Ruusbroec. Aan
den horizont van ons vlaamsch geestelijk landschap is
hij nog te veel als de bergtop die men heerlijk weet
gloren in het zonnelicht, maar wiens beklimming langs
rots en ravijn, nevel en ijsveld, slechts weinigen ondernemen, en nog minderen volvoeren.
Te verwonderen is dit niet. Om in Ruusbroec werkelijk thuis te geraken, is niet slechts een elementaire
(1) Tomne IV. blz. 81.
(2) Zie DE VREESE, De Handschriften van Jan van Ruusbroec's werken, 1, (jent, Siffer, 1900, I, blz. 4 vv.
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schoolsche, maar een ingewijde en geleefde kennis van
wijsbegeerte en godgeleerdheid eenvoudig onmisbaar.
En om Ruusbroec volledig te begrijpen, zou, ten slotte,
zijn eigen uitzonderlijke Godservaring van doen zijn !
Dit, om van meet af het begrip van Ruusbroec te ontzeggen aan alle dilettantisme en louter gecoquetteer met
mystiek, gelijk dat op onze dagen niet zeldzaam is. Men
zal dan ook begrijpen, waarom ik het, in een korte
schets als deze, niet aanga, de machtige theorie uiteen
te zetten die de draagster is van Ruusbroec's leer (3).
Maar het is zonder vaktermen en specialiseerende
uiteenzettingen wel mogelijk te schetsen, hoe Ruusbroec's geest stond tegenover de theorie die hij overnam ; welke de wisselwerking was tusschen zijn mystieke ' ervaring en die theorie ; welk ook de verhouding
was tusschen zijn woord en zijn geest, zijn kunstvaardigheid en zijn mvstieke gave ; hoe eindelijk zijn diepe
innerlijkheid in den omgang naar buiten trad en zijn
omgeving aandeed.
Ook al kunnen wij deze afzonderlijke trekken elk
voor zich hier niet bijwerken maar slechts aangeven,
uit de samenvoeging ervan kan de geestelijke physionomie van Ruusbroec duidelijker naar voren treden, en
dit is het eenige dat wij hier beoogen.
.

Als mensch was Ruusbroec van het geslacht der
stille Vlamingen met diepe gronden. Had de hemel hem
niet bizonder begenadigd, zoodat het mystieke licht niet
verborgen kon blijven waarmee hij werd overgoten, dan
ware hij door het leven gegaan als zooveel anderen van
onzen stam, wien het genoeg is geweest hun menschenen christenplicht ongeschonden, en als vanzelfsprekend,
te vervullen, zonder dat zij ooit de gelegenheid of de
bekoring hebben gehad, om op de gebeurtenissen of
-de geestesstroomingen van hun tijd veel invloed uit te
-oefenen; al zou de bekwaamheid, ook daartoe, hun soms
in den grond niet ontbroken hebben. Het wil me voorkomen, dat Ruusbroec eerder van geringe afkomst was,
(3) Het toppunt ervan heb ik nader trachten te kenmerken
in de Revue d'ascétique et de mystique, T. III, juillet 1922,
blz. 250-272. « Le sommet de la contemplation mystique chez Ie
Bx Jean de Ruusbroec ».
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of dan toch van een familie die, zoo ze vroeger al aanzien had, zich door stoffelijken welstand - niet meer kon
doen gelden, en dan ook tot de vergetelheid van den
eenvoud was geraakt. Het is teekenend genoeg, dat
zijn moeder te Brussel op het begijnhof kwam wonen,
en dat hij zelf, tot vijftigjarigen ouderdom, in Sint Coedelen te Brussel, het nooit verder dan tot kapelaan
bracht, al had hij dan ook een oom, Hinckaert genaamd,
bij de zoogenaamde kleine kanunnikken der collegiaal.
Van den anderen kant wijst deze familiebetrekking met
Hinckaert erop, dat Ruusbroec, anders dan de democratisch gezinde mystieker Jan van Leeuwen, niet tot het
eigenlijke volk van dien tijd behoorde, hoe volksgezind
Ruusbroec zich ook toone in sommige zijner bladzijden,
en al wijst het feit, dat hij in het dietsch schreef, genoegzaam op zijn bezorgdheid voor den minderen man.
Want geen geleerde, geen aristocratisch aangelegde,
ook al was hij kloosterling, zou het in dien tijd voor
zijn werking heilzaam geacht hebben in de moedertaal
te schrijven, waar het latijn toch als de taal gold der
beschaafden.
Wat Ruusbroec bij gunstige ontwikkeling zijner rijke
en diepe natuur zou geworden zijn laat zich alleen
gissen. Maar hooger onderwijs mocht hij alleen genieten
in zoover het voor zijne particuliere opleiding tot Pries-

ter door zijn oom onontbeerlijk werd geacht. En het
peil dier particuliere opleiding moeten wij niet noodzakelijk als zeer hoog ons voorstellen. Wat daar ook
van zij, Parijs, toenmaals de bron waar ook veel Nederlanders de echte wijsheid gingen putten, heeft Ruusbroec
nooit bezocht. Alles bepaalde zich bij hetgeen hij kon
opdoen in de kapittelschool van Sint Doedelen, en bij
't geen hem kanunnik Hinckaert verder ten beste gaf
als opleiding tot het priesterschap. Met de ganzenpen
sierlijk te schrijven schijnt de kleine Jan in de kapittelschool wel niet te hebben geleerd. Liever dan de kostelijke perkamentbladen onsmakelijk te bedekken, deed
hij zich later steeds helpen door een secretaris. Zelf
schreef hij met een stift op de wastafel, gelijk de oude
miniatuur in Hs. A het afbeeldt.
Hij vertaalt ook zelf zijn werken niet. Wat er op
wijst, dat hij voor den Latijnschen zinbouw weinig roeping voelde. Het geschoolde publiek der Latijnschrijvenden zal hij ook wel ontzien hebben, hij de eenvoudige
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kapittelscholier en kweekeling van den kanunnik.
Vooral als later te Groenendael een man leefde als
Jordaens, die het magisterschap te Parijs had veroverd.
In de oogen van Ruusbroec was hij natuurlijk als vertaler aangewezen. Met zoo'n vorming is het dan ook
verbazend hoeveel Ruusbroec uit de wijsheid van zijn
tijd heeft kunnen opnemen, uit godgeleerdheid, wijsbegeerte, cosmographie, natuurkunde en gewijde geschiedenis. De uitleg is niet ver te zoeken.
In den grond was Ruusbroec wat men, in tegenstelling met den geschoolde, noemt een natuurphilosoof,
een mensch wiens gedachten, ook bij den grootsten
levenseenvoud, naar den grond der dingen gaan. Wat
de opleiding en de omstandigheden hem hadden geweigerd, de hoogere ontwikkeling, dat bracht hem het
genadeleven : de mystiek deed Ruusbroec nadenken.
Zijn diep wijsgeerige aanleg wordt juist hierdoor bewezen, dat hij zich, als zoovele voorgangers op mystiek
gebied, er niet kon bij bepalen, zijn hoogere zielservaringen eenvoudig en zonder meer op te schrijven,
of er alleen een psychologische rangschikking voor te
zoeken, gelijk later de H. Theresia zoo meesterlijk zou
doen.
De mystische ervaring heeft Ruusbroec naar de
diepten der theologie gebracht : een natuurphilosoof met
het schouwende leven begenadigd, kon alleen aan spekulatieve mystiek doen. Want deze is iets anders dan
de wijsbegeerte en de godgeleerdheid van het opgaan
der ziel in God.
Zoo ging Ruusbroec dan overal op zoek naar uitleg
voor wat hij zoo heerlijk in zich voelde ontbloeien. Het
was bij hem niet een weten om te weten, maar een
weten uit liefde. Geen geestesoppropping met bedwelmende abstracties, maar het tegemoetgaan met de volle
ziel, van de zelfstandige Waarheid die God is ; het zich
heenbewegen, door alle zoeken heen, naar de zelfstandige Liefde die ook weer God is.
Zoo begon dan Ruusbroec naar de oude in-folio's
te grijpen waar de Heilige Kerkvaders hun hooge weten
hadden vereeuwigd. Wat o.a. Gregorius de Oroote in zijn
beroemde Libri moralium over de Godsvereeniging had
nagelaten. Wat de groote Augustinus, zijn Vader, wat
Bernardus in zijn meesterlijk commentaar op het Hoog-

.

DE GEESTELIJKE PHYSIONOMIE VAN RUUSBROEC 5

lied, wat Hugo van S. Victor, en, niet zoolang geleden,
wat Thomas van Aquino.
En lezende al die heerlijke dingen, voelde hij, hoe
weinig hij was onderlegd. De bekoring der Godzoekers
greep hem aan : te weten, aldoor meer te weten wat hij
voelde ; hoe de ziel is in God, en God in de ziel. Wat
had men hem weinig daarover geleerd ! En toch, hoe
zou hij veilig tot de anderen spreken over 'het groote
Godsgeheim, zonder zeker te zijn van zijn woorden ?
Alom woekerde de ketterij der begarden en zoogenaamde vrije geesten, en de waarschuwing kan soms hard
en barsch klinken vanwege de magisters en doctors die
te Parijs hun ontzagwekkende wijsheid hadden opgedaan.
Ruusbroec, als een deemoedig kind, nam zijn toevlucht tot een van hen, die te Oroenendael naast hem
was komen leven. Het is Jordaens waarschijnlijk die,
zooveel het gaan kon, de Parijsche wetenschap meedeelde aan den man, in wien hij, niet zonder eerbied,
Oo,ds wijsheid voelde wonen. Jordaens heeft, denkelijk,
Ruusbroec in Thomas en de Vaders ingewijd. Door heel
de middeleeuwsche strooming werd hem mede de weg
gewezen naar den pseudo-Areopagiet, en aldus werd
onze Nederlandsche mystieker in verbinding gesteld
met het synthetisch idealisme van het latere Griekendom.
Wat een heerlijkheid voor onzen Godsman bij dat
opgaan van den gekerstenden neo-platoniker in de « namelooze Ongenaamdheid» Gods en zijn «overwezenlijke
Wezendheid » ! Bij Sint Thomas zelf kon Ruusbroec
verder dan eerbied leeren voor die ontzagwekkende leer
van den pseudo-Areopagiet, waarvan men toen nog met
volle zekerheid wist, dat hij de bekeerling was van
den H. Paulus.
Maar langs een heel anderen weg, en waarschijnlijk
veel vroeger reeds, had Ruusbroec aan die neo-platoonsche tooverbron gedronken. In de jaren toen hij priester
werd, had de befaamde Eckart de speculatieve mystiek
een geweldige, zij het dan ook soms duizelige vlucht
doen nemen. Doorgaande op de leer van Thomas, die
hij te Parijs had opgedaan, maar niet minder beinvloed
door den pseudo-Areopagiet en door andere middeleeuwsche denkers, was deze Godzoekende Dominicaan
al de scherpte van zijn geest gaan stellen op het pro-
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bleem van de vereeniging van de ziel met God. Zijn
theorieën en uitdrukkingen waren niet altoos gelukkig,
dubbelzinnig soms en, daardoor gevaarlijk. De kettersche begarden trokken er dan ook meer gift uit dan
honing. Maar persoonlijk blijkt Eckart steeds rechtgeloovig te zijn geweest, en of men hem van onbewust
pantheisme mag verdenken blijft misschien nog wel de
vraag. Toen beschuldigingen tegen hem werden ingebracht, onderwierp hij zich op voorhand aan de uitspraak der Kerk, en hij was reeds gestorven toen eenige
stellingen die hem werden toegeschreven te Rome verworpen wierden.
Eckart deed echter niet alleen aan theorie. Het moet
een machtige en indrukwekkende persoonlijkheid geweest zijn. We moeten maar even nadenken dat de
groote predikant Tauler en de zoetgevooisde minnezanger der Liefde Gods, Suso, zijn oud-leerlingen waren,
en voor hem den diepsten eerbied bleven gevoelen. Heel
de Rijnlanden door, in de zoogenaamde Godskringen,
en van daar uit in de Nederlanden (want de verbindingen niet Keulen en den Rijn over Leuven waren levendig), aan den Rijn en in de Nederlanden vonden de
geschriften van Eckart een niet gewonen bijval. Zij
waren toch in de volkstaal gesteld, er. het paradoxale
der uitdrukking kon er alleen toe bijdragen om diegenen
aan te trekken die tegen de geestelijke en tijdelijke rampen van den tijd hun toevlucht zochten in de heerlijkheden van het inwendig Godschouwende leven.
Nog vóór hij het er toe bracht Thomas en de
Vaders er op na te slaan, heeft Ruusbroec zich gevoed
met de geschriften van Eckart. Van hem heeft hij vooral
geleerd in de moedertaal de meest afgetrokken bespiegelingen te woord te brengen ; bij Eckart vond hij voor
het eerst wat zijn geest zoo noodig had : een systematische uitleg voor het hooger genadeleven. En die aanraking met Eckart zal op heel zijn werk geprent blijven.
Ruusbroec heeft eigenlijk geen nieuw mystisch systeem uitgedacht. In dit opzicht is hij niet oorspronkelijk.
Maar hij deed heel wat beter met al de bruikbare gegevens bij Eckart van de onbruikbare te scheiden, en
ze met de mystieke wijsheid der eeuwen te verbinden,
gelijk hij die bij Thomas en de Vaders, naast den
pseudo-Areopagiet, had opgedaan. Zoo is Ruusbroec
voor de kennis der rechtgeloovige mystiek misschien de
-
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beste vertegenwoordiger geworden. Niet alsof de groote
Ciroenendaler een bewust eclecticus zou geweest zijn.
Zijn oorspronkelijkheid bestaat hierin, dat hij overal
uitleg zoekende voor zijn ervaring, de bespiegelende mystiek der Duitsche Godsvrienden door de voortdurende toetsing aan zijn onmiddellijke ondervinding, en aan de ondervinding en de leer der kristelijke eeuwen, tot een heilzame synthese heeft gebracht.
Wel ging Ruusbroec tot nog toe vrij algemeen door
voor een meer praktisch dan theoretisch mystieker. En
dit oordeel is gegrond, in zoover hij nooit aan theorie
om de theorie heeft gedaan. Maar tegenover een H. Theresia b. v. staat hij duidelijk in het teeken der bespiegelende mystiek. Zijn uiteenzetting van het mystieke leven
gaat meer langs ontologische dan wel experimenteelpsychologische lijnen. En toch is Ruusbroec minder een
droge opsommer van « trappen » en « graden », dan wel
een optiller, door meedeeling zijner aandrift, naar het
hooge doel der vereeniging met God.
Hoe wijsgeerig Ruusbroec ook aangelegd was, hij
is en blijft eerst en vooral de man der buitengewone
begenadiging, de mystieker. En dit is het mooie in hem,
dat juist door de geringe ontwikkeling van, in den grond,
toch rijke natuurgaven, het bovennatuurlijke zoo sterk
in hem uitschijnt. Ruusbroec was, ja, een natuurphilosoof ; maar zijn theorie is alleen zoo verheven mooi
door zijn overweldigende Godservaring. Deze ervaring
wordt niet gedragen door die theorie, maar de theorie
krijgt ruimte, warmte en leven door deze ervaring. De
ervaring stroomt er overal onder heen, straalt er overal
door uit, en schittert ze soms weg, gelijk de zon de
sterren wegschi j nt.
Hetzelfde geldt voor Ruusbroec als schrijver.
Een kunstenaarsziel was in hem, maar bewust is
die nooit tot ontwikkeling gekomen. Als stylist is hij
zeer dikwijls onbeholpen, en zijn eentonige uiteenzettingen in een dikwijls naieve onontwikkelde taal, kunnen
het bij verre niet halen bij de verbazende kunstvaardigheid van een Hadewijch, die een eeuw vroeger met onze
taal heeft getooverd, als geen modern dichter, van welke
nationaliteit dan ook, het in eigen woord haar gemakkelijk zal nadoen, en gelijk wij in geen enkel taal in
dien tijd gedaan vinden.
En toch gaat Ruusbroeck, in zeker opzicht, terecht
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door als de Vader van de Nederlandsche proza. Hij heeft,
mijns inziens, bladzijden geschreven waar zelfs de articiteit van een Hadewijch niet aan kan, en die dan ook
bij het beste en hoogste zullen blijven dat men in het
Nederlandsch, en in welke taal dan ook, schrijven zal.
En het is de mystiek ook weer die Ruusbroec aldus tot
schrijver maakt, gelijk zij hem tot denken verplichtte.
Zoo heet Ruusbroec dan terecht de «Wonderbare»,
in wien de mystiek steeds den noodigen natuurlijken
aanleg vond tot heerlijke werking, maar ook steeds het
ongenoegzame om de heerlijkheid der van Hooger ontvangen gaven volledig in het licht te stellen. Als mensch,
met zijn natuurlijke begaafdheden beschouwd, heeft
Ruusbroec weinig beteekenis, omdat hij in de omstandigheden van zijn leven nooit tot de ontplooiing is gekomen van zijn diepen aanleg. Als mystieker, en gedeeltelijk door die gedemptheid zelf zijner natuurlijke gaven,
straalt hij in onze geschiedenis uit als* een ongeëvenaard
lichtpunt. In Ruusbroec is een dier toppen bereikt, waar
een volk zich blijvend kan naar heffen, en uitzichten
krijgt waar het zijn geest aldoor kan aan vernieuwen.
Daar heeft iemand gesproken van Ruusbroec als
van onzen Dante. Maar hoeveel minder bekend en hoevèel minder geëerd in zijn eigen land dan de Vader der
ltaliaansche dichtkunst ! En toch is Dante niet meer begrijpelijk voor de menigte, en kan alleen piëteitvolle
studie en liefdevolle vulgarizeering hem nader brengen
tot het publiek. En zoo Dante in zijn geniale schepping
de uitgaande middeleeuwen niet de geheele scholastiek
heeft uitgebeeld, dan heeft Ruusbroec niet minder in
de overvloeiende weelde zijner eigen Godservaring de
katholiek-mystieke overlevering der eeuwen aan de wereld geschonken : Ruusbroec is niet alleen een Vlaamsch
toppunt, hij is een spits ten aanzien der volkeren. Hij
is die Alpenkruin, die hooguit boven den morgenmist
van haar onzichtbaren voet, in de glorie staat der ochtendzon. Zóó Ruusbroec : al wat hij is en heeft aan
grootheid, hij dankt het aan het glorieuze genadelicht
dat zijn verborgen natuurgaven overschittert.
Zijn werk is als de klank die de artiest uit een
onvolmaakt instrument haalt. De tegenstelling tusschen
de ziel van het spel en de ontoereikendheid van het
speeltuig heeft een dramatische werking, die gemakkelijker tot de ontzetting leidt van het sublieme, dan de
-
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te mooie aanpassing van artiest en speeltuig. Het instrument is Ruusbroec ; God is de kunstenaar : het effect
is minder kunstig en mooi, minder schoon of verrukkelijk
clan wel ontzettend subliem !
Maar hoe minzaam zijn persoon zelf in den omgang ! Hoe eenvoudig en vriendelijk !
Hij kon spreken van de hoogste dingen, zonder
ook maar een oogenblik te denken, dat hij er iets meer
om waard was. Want ieder die hem hoorde wist en
moest wel voelen, dat hij sprak van 't geen hij had
ondervonden. Hij kon zonder de minste eigendunkelijkheid in vertrouwen zeggen, dat het hem niet lastiger viel
zijn geest in God te voeren, dan te ademen of den
vinger te roeren, of de oogen te openen en te sluiten.
Voelde hij zich door Gods geest gedragen, dan kon hij
heel de Groenendaelsche kloostergemeente in vervoering meesleepen naar de hooge regionen van licht en
liefde waar zijn ziel zoo dikwijls wonende was. Maar
had men hem om een toespraak gevraagd, en de geest
Gods roerde hem niet, dan kon hij als een bedelaar
verklaren, dat hij niet geven kon wat hij niet inhad.
In allen deemoed vroeg hij dan om verontschuldiging,
en verwijderde zich als een nietswaardige.
Een ander naam heeft hij nooit gehad bij zijn medebroeders, dan die van « goede Prior », bonus Prior !
En ik vermoed wel, . dat zijn schuchtere deemoed zich
soms voor te veel toegevendheid moest in acht nemen,
als op dien keer, toen hij, om samenloopende omstandigheden, de kanunnikken een verkorting van het officie had toegestaan, hetgeen hem later tot wroeging
werd.
Wat een Overste dat zijn moest ! Wat een leider
-der kloosterjeugd en der studeerenden die hem bezoek
brachten !
Omstraald door den luister der hoogste Codservaring, en zoo diep menschelijk goed toch en meedeel.zaam, zoo vol liefde voor Gods schepping. Den trek
van den Poverello van Assise vinden we bij hem terug,
als wij lezen, hoe hij 's winters, wanneer het sneeuwde
en vroor, geregeld de kruimels kwam strooien voor de
vogelen « die niet zaaien noch maaien, en geen graanschuur hebben, want God voedt ze die de Vader is ! »
En die lieftalligheid voor de menschen die hem in
't klooster kwamen opzoeken om raad, en die er niet
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van heengingen zonder een vonk uit zijn licht en een
sprank uit zijn liefdebrand ! Want een groot priesterhart
had Ruusbroec. En zoo hij zich uit het rumoerige Brussel
terugtrok naar het rustige Groenendael, dan was het,
op slot van zaken, niet enkel om eigenzoekelijk te genieten van zijn Godschouwende rust. Zoo alleen toch is
het mogelijk geworden, dat hij zich ging bewegen in
ruimer kring, en heel de toekomst heeft bereikt door de
onsterfelijkheid zijner geschriften, gelijk hij, bij zijn..
leven, aldus heel wat meer zielen te roeren vermocht
dan hij als kapelaan der Sint Goedelen ooit had kunnen
doen.
Toch was het juist dat vroegere kapelaanswerk dat
aan zijn mystiek een sociale en apostolische tint heeft
gegeven, gelijk wij die bij middeleeuwsche monniken.
zelden aantreffen. Ruusbroec's Godsliefde is tevens een
zielenliefde die de wereld overschouwt, en zich spiegelt
aan wat hij noemt « de uitvloeiende algemeenheid der
Goddelijke Liefde ».
En langs dezen kant is Ruusbroec veel vollediger dan
Thomas van Kempen dien hij op andere punten inspireerde. Langs dezen kant staat Ruusbroec in meer rechtstreeksche voeling met onzen sociaal- en algemeenmenschelijk voelenden tijd. Langs dezen kant blijkt hij

-

nog eens te meer te zijn voor al de tijden en al de volkeren op het domein der eigenlijke mystiek wat Thomas van
Aquino voor de tijden en de volkeren is geweest op het
gebied der godgeleerdheid ; een baak die aan de steeds
zich vernieuwende levens- en geestesstroomingen de
veilige richting blijft wijzen.
Dat deze baak in Vlaanderen staat voor de volkeren.
is een van de hechtste gronden onzer fierheid.

Dr L. REYPENS, S. J.
Leuven, 21September.
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GEZINSLOON: ABSOLUUT OF RELATIEF?
« Dietsche Warande en Belfort » vroeg me een
bespreking van E. P. Bus' boek : Het relatief gezinsloon
of het kindertoeslagstelsel (Brussel, N. V. De Standaard,
1922, 153 blz., 8 fr.) . We denken beter te doen, ingezien
het belang dezer vraag, er een artikeltje aan te wijden,
waaruit genoeg onze meening over het boek van E. P.
Bus zal blijken.
**

Onder het woord « loon » verstaat men de vergoeding door den werkgever voor arbeid, voornamelijk
spierarbeid, betaald. Sommigen zouden het loonstelsel
afgeschaft willen zien. Ook P. Bus denkt daaraan :
« 't Zou natuurlijk heel wat beter zijn, indien het loonstelsel zelf kon verdwijnen, en we dus niet aan zijne
verbetering behoefden te werken. » (blz. 91-92) .
Vroegertijd reeds hebben katholieke volkshuishoudkundigen het gevoelen uitgedrukt dat het loonstelsel verdwijnen moest. In Juni 1883 kwamen te Haid,
in Bohemen, op 't kasteel van den prins von Loewenstein, eenige bekende katholieke ekonomisten bijeen,
wier besluiten neergelegd werden in de befaamde
Haider-thesen. Daar eveneens was men van oordeel dat
het loonstelsel moest verdwijnen, en dat de arbeider,
uit rechtvaardigheid, een deel van het voortgebrachte
krijgen moest. \JTe meenon niet beter te kunnen doen
dan hier een paar zinnen aan te halen die we in 1920
schreven in onze «Beginselen van Volkshuishoudkunde»:
« Waarom zou de werkman zijn arbeid niet mogen verkoopen, evenals een pachter, mits het betalen eener
vaste som, de hoeve van zijn verpachter in huur krijgt,
zonder dat er omgezien worde naar een minder gunstig
jaar ? Waarom zou de arbeider moeten wachten tot dat
alles voortgebracht en verkocht zij ? Heeft hij niet geregeld geld noodig om te leven, en moest de onderneming eens slecht uitvallen, zoodanig dat zij - met verlies
heeft gewerkt, zou hij dan niets krijgen ? Wij spreken
er nu niet over, dat de baas eigenaar is van de verbruikte grondstoffen, en dat er wellicht, bij den verkoop,
krediet zal moeten gegeven worden. » (blz. 268)

-
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Velerlei stelsels werden betrekkelijk het loon
vooruitgezet. Drie voornamelijk zijn van belang : hete
materialistisch stelsel der vrijheidsgezinden, de liberale
volkshuishoudkundigen, hetwelk, omdat dit stelsel, bij
't opkomen der volkshuishoudkunde als zelfstandige wetenschap, vrij algemeen aangenomen werd, ook het stelsel der ekonomisten wordt genoemd. Hier is men alleen
met de voortbrenging der goederen bekommerd, en de
geleverde arbeid wordt slechts aangezien als een koopwaar, zonder dat men zich bekommere om wie den
arbeid leverde. Voornamelijk sedert het verschijnen van
's Pausen wereldbrief Rerum novarum, over den toestand der werklieden, zijn zeer vele katholieken gaan
inzien, dat het niet volstaat den geleverden arbeid te
scheiden van den arbeider, die daarin het eenige middel
van zijn bestaan vindt. Als kooper en verkooper voor
den prijs der koopwaar overeenkomen, meende men vrij
algemeen, ook onder de katholieke volkshuishoudkundigen, is alles geklonken. Neen, zei Leo XIII, een spaarzaam en oppassend arbeider moet behoorlijk kunnen
leven van het loon dat hij door zijn arbeid verdient.
Dus, men moet omzien naar den arbeider. Men mag het
woord van Ruskin niet vergeten : « D't land is het
rijkste, welk het grootste getal edele en gelukkige wezens voortbrengt. En die man is de rijkste, die, nadat
hij zijn werk ten volle deed, op het leven van anderen
den grootsten en meest-hulpbiedenden invloed uitoefent,
door zijn persoon zoowel als door zijn fortuin. »

Maar het komt erop aan, te weten met welke behoeften van den arbeider men rekening moet houden :
elke arbeider heeft het recht te huwen, en moet het
loon niet volstaan om hens en zijn vrouw en een gemiddeld getal kinderen behoorlijk, volgens hun stand,
te laten leven ? Het komt erop aan, de waarde van den
geleverden arbeid te schatten, en die schatting moet,
volgens ons, hiermede rekening houden. De strikte rechtvaardigheid vereischt dit ; zulk loon moet dus aan
alleman betaald worden, de arbeider weze jonggezel
of gehuwd, hij hebbe weinig of vele kinderen. Zijn er
vele kinderen, daar kunnen wel eenige moeilijke jaren
te doorworstelen zijn, maar men mag niet vergeten dat,
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althans dikwijls, de oudste der kinderen reeds iets zullen
kunnen verdienen om den vader bij te springen. Er
kunnen wellicht maatregelen getroffen worden om de
talrijke gezinnen te helpen, doch hier is geen strikte
rechtvaardigheid meer in 't spel, wel een sociale rechtvaardigheid. Deze stelling wordt door het grootste deel
der katholieke schrijvers verdedigd. Ten onzent stond
het meest als haar voorman bekend Kan. Pottier.
Er zijn er nog die beweren dat de arbeid door
den alleenstaanden arbeider geleverd wordt, en dat dus
de strikte rechtvaardigheid enkel vereischt dat het loon
volsta om den alleenstaanden arbeider te onderhouden ;
men mag echter niet vergeten dat het recht om te huwen
aan de persoonlijkheid van den arbeider eigen is, en
er dus daarmee dient rekening gehouden.
Neen, zegt E. P. Bus, de strikte rechtvaardigheid
vereischt niet het absolute gezinsloon, doch wel een
loon dat zoowel rekening houdt met de arbeidsprestatie
als met de natuurlijke behoeften van den arbeider, voortspruitend uit den ongelijken kinderzegen. En dit is wat
men noemt het relatief gezinsloon, in tegenstelling met
het absoluut gezinsloon.
Blz. 75 : « Deze (de stoffelijke goederen) zijn middel, de mensch is het doel. De stoffelijke goederen moeten dus den mensch dienen. Hunne verdeeling moet

aangepast worden aan zijne behoeften. Wij moeten dus
niet zeggen : het loon moet in alle gevallen, ook voor
hen die ongehuwd of kinderloos zijn, voldoende wezen
om een normaal gezin te onderhouden, want dan zou
het kunnen gebeuren dat ongehuwden en kinderloozen
zulk deel van de beschikbare goederen wegdragen, dat
de kroostrijke gezinnen moeten verhongeren of gaan
bedelen. »
Blz. 84 : « In het recht om te huwen ligt besloten
eene mogelijke uitbreiding der behoeften. Deze echter
zal dan pas aanwezig zijn, wanneer men werkelijk tot
het huwelijk overgaat. Eischt men voor ieder volwassen
arbeider een absoluut gezinsloon, dan loopt men met
de toekenning der goederen vooruit op de werkelijke
behoeften. Tegenover een abstract recht stelt men een
concrete werkelijkheid.
» Dit zou te rechtvaardigen zijn, indien anders van
het huwelijksrecht niets kon terechtkomen. »
Blz. 91 : « Ofschoon wij moeten aannemen dat
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de goddelijke Voorzienigheid in voldoende mate voorzien heeft in de behoeften der menschen, mogen we
toch niet eischen dat de Voorzienigheid zich zoo gul
betoone, dat alle volwassen loonarbeiders, ook ongehuwden en kinderloozen, elk voor zich een loon verdienen, zich derhalve zooveel stoffelijke goederen kunnen aanschaffen, als zouden volstaan om een gezin van
vijf of zes personen te onderhouden. »
Blz. 123 : « Dat bij de huidige maatschappelijke
ordening en de heerschande individualistische opvattingen, practisch niet is toe te passen dat de direkte werkgever een loon betaalt in overeenstemming met de behoeften, doet niets af aan het beginsel, dat in eerste
instantie de behoeften moeten gelden als maatstaf voor
het loon. (Kindertoeslag, blz. 5, Rapport v. den R. K.
Centralen raad.) »
De pauselijke wereldbrief Rerum novarum moet in
dezen zin verstaan worden. Het absoluut gezinsloon
noemt E. P. Bus een overgangsstelsel : men moest aan
de werkgevers vasten koopprijs voor de hun geleverde
koopwaar, de arbeidsprestatie, vaststellen. Aan den
ongehuwden arbeider moet niet het absolute gezinsloon
uitbetaald worden, hij heeft de behoeften niet ; de strikte
rechtvaardigheid vereischt alleen de vergoeding van
zijn arbeid. Het loon moet zijn volgens de behoeften
van den arbeider. Op blz. 104 haalt E. P. Bus deze
woorden aan van Mgr Julien, uitgesproken op de Se.maine sociale de France in 1920 :
« Om rechtvaardig te zijn, moet het loon niet alleen
vastgesteld worden naar de opbrengst der onderneming,
maar de hoedanigheid van het werk en de bekwaamheden van den arbeider. Het loon moet zich evenzeer
richten naar de behoeften en de lasten van het menschelijk en maatschappelijk leven, zoowel naar den zedelijken als stoffelijken nood, als naar de gezinslasten en
mogelijke ongevallen. »
Of E. P. Bus elkeen zal overtuigen, blijft hier
buiten beschouwing.
Men moet nochtans toegeven dat er te letten valt
op de groote kwaal onzer dagen : de neo-malthusiaansche middelen ter voorkoming der zwangerschap. E. P.
Bus spreekt er veel over, en terecht, maar of hij daarvoor de commutatieve of strikte rechtvaardigheid in
't spel moet brengen, is iets anders. Wij, voorstanders
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van 't absolute gezinsloon, beweren dat een loon moet
betaald worden toelatend een gemiddeld getal kinderen
te onderhouden. Dit zal verschillen van land tot land,
volgens het getal kinderen dat de doorsnee geeft. Zoo
is stellig het gemiddeld aantal kinderen in Duitschland
hooger dan in Frankrijk, en dit juist naar aanleiding van
de gewilde kinderbeperking in dit laatste land.
In verscheidene staten ziet men naar middelen uit
om de talrijke gezinnen te helpen. Reeds in 1877 schreef
Mr. Cort v. d. Linden in « De Gids » : « Wanneer de
ervaring ons iets geleerd heeft, dan is het dit, dat
vooruitgang en ontwikkeling samen gaan met een krachtig toenemen der bevolking. De vermeerdering der bevolking is de veer van het leven, prikkelend tot ruimer
productie, tot nieuwe vindingen, de concurrentie opwekkend. Zal de maatschappij vooruitgaan, dan moet
de bevolking toenemen. Zoek een beperkte bevolking te
midden van een rijke natuur, en gij vindt armoede en
gebrek aan beschaving. Zoek beschaving en overvloed
van alle genietingen des levens, en gij vindt een dichte
bevolking ». (1) Nergens echter werd er met meer nadruk en algemeenheid naar uitgezien dan in Frankrijk,
nergens ook was het meer noodig.
Voornamelijk in Frankrijk dus is er te klagen over
gewilde kinderbeperking. Men ging ertegen in bij middel
van de compensatie-kassen, zoo talrijk in deze laatste
jaren in Frankrijk opgericht. Deze naam is zoo uit te
leggen, dat de kas al de leden op denzelfden voet stelt.
De toeslag, dien zij uitkeert, wordt niet berekend op
het feitelijke loon der arbeiders, doch is voor iedereen
gelijk.
De patroons hebben veel of weinig arbeiders met
kroostrijke gezinnen. Wij schrijven hier het voorbeeld
over gegeven in de Dossiers de l'Action populaire, die
in hun nummer van Augustus 1922 een studie brachten :
La pro f ession au secours de la race. Les allocations familiales : Drie werkgevers, X., Y., Z., betalen in hun
werkhuis een kindertoeslag. X. betaalt per trimester
180.000 fr. aan loon en 5.000 fr. aan kindertoeslag,
(1) Aangehaald in het artikel Rijks-Kindertoeslag-Fonds,
door J. D. J. AENGENENT, (De Katholiek, deel CLX, 1921,
I1, blz. 359).
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Y. betaalt respectievelijk 75.000 fr. en 4.000 - fr.,
Z. 45.000 fr. en 1.000 fr. De drie betalen dus 300.000 fr.
aan loon en 10.000 fr. aan kindertoeslag. De regel van
drie wijst uit dat X. moet betalen 6.000 fr., Y. 2.500 fr.
en Z. 1.500 fr. X. en Z. zullen dus aan Y., de eerste
1.000 fr., de tweede 500 fr. van den kindertoeslag moeten terugbetalen. Dit is nu een voorbeeld op zijn eenvoudigste genomen. Maar honderde leden zijn bij die
kassen aangesloten. Het vergelijk is hetzelfde.
Sedert lang bestonden kindertoeslagen in enkele
werkhuizen, nl. in de welbekende fabrieken van Léon
Harmel te Val-des-Bois. De eerste compensatiekas werd
echter slechts opgericht te Lorient den 29 Januari 1918.
De twee kassen tot stand gekomen in 1918 keerden
113.352 fr. uit aan 598 menschen. In Juni 1922 waren
er reeds 91, en er komen er in Frankrijk steeds nieuwe
tot stand. In den loop van ditzelfde jaar 1922 werd
er door die 91 kassen 80.000.000 fr. aan kindertoeslag
uitgekeerd. De kas van 't gewest Parijs alleen, betaalde
in een kwartaal van dit jaar 3.658.826 fr.
Men had voorzien dat, ingezien den nu gebruikelijken toeslag, de bazen in de kassen zouden moeten
storten, berekend op een gemiddeld loon van 6.000 fr.,
3,70 fr. voor 100 fr. loon. Feitelijk echter bereikt men
dit cijfer niet. Uit het hierboven aangehaalde artikel in
De Katholiek deze zin : « ... de premies voor de invaliditeitsverzekering (bedragen) 3 pct. ongeveer van het
loon, en de premies voor het kinderfonds volgens de
ervaringen opgedaan bij het Arnhemsche fonds en bij
het fonds van de R. K. Textielfabrikanten, slechts ongeveer 1 pct.... »
Het bedrag der kindertoeslagen en die toeslagen
zelf verschillen van de eene kas tot de andere. Laten
we hier als voorbeeld vermelden, toeslagen tot 1,60 fr.
per dag en per kind onder de 16 jaar, geboortepremieën
soms reikend tot 500 fr., zoogpremieën ten bedrage van
soms 30 fr. maandelijks, en dit 2 jaar lang. (Soms ook
is er een toeslag voor 't onderhoud der ouders.) We
vinden als doorsneecijfers van den eigenlijken kindertoeslag het volgende : voor 1 kind, 15-25 fr. maandelijks ; voor 2, 35 à 50 fr. ; voor 3, 65 à 80 fr. ; voor 4,
95 à 110 fr. ; voor elk daaropvolgend kind 30-50 fr. per
maand meer. Doorgaans worden die toeslagen betaald
tot den leeftijd van 14 jaar.
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Ze worden uitgekeerd aan het hoofd der familie,
zegge de vader of de moeder of de voogd of het oudste
kind, indien het den last heeft van 't huishouden. Sommige kassen betalen steeds aan de moeder, opdat de
toeslag niet afbrokkele eer het geld thuiskomt.
Wanneer vader en moeder werken gaan, wordt de
toeslag slechts éénmaal gegeven.
De compensatiekassen zijn niet alle op denzelfden leest geschoeid. Er bestaat veel verscheidenheid
daaronder : sommigen zijn ingericht per bedrijf, andere
per stad of streek, deze berekenen de bijdragen volgens
't uitbetaalde loon bij de aangeslotenen (dit is de meestgebruikelijke manier), gene volgens het aantal werkdagen of uren, anderen volgens het aantal gebezigde
arbeiders. In den landbouw neemt men soms als grondslag het getal bebouwde hektaren.
De Fransche compensatiekassen berusten op de
gedachte van liefdadigheid. Daarom werd de vroegere
benaming « sursalaire familial » vervangen door « allocations familiales ». De bazen willen iets doen voor de
kroostrijke gezinnen, en ze denken erbij belang te hebben, niet alleen omdat ze daardoor nieuwe arbeiders
voor hun werkhuizen aankweeken, maar ook omdat de
ondervinding leert dat die bazen, waar de werklieden
het 't best stellen, daarbij gewoonlijk profijt hebben.
Men zou zich kunnen afvragen of de Staat het aansluiten bij zulke kassen niet zou mogen verplichtend
maken. Hij heeft er immers alle belang bij, dat er zooveel mogelijk kroostrijke gezinnen bestaan ; het algemeen welzijn is hier in het spel.
Den 24 Februari 1920 diende de socialistische
volksvertegenwoordiger Bokanowski in de Fransche
Kamer van Afgevaardigden een wetsvoorstel in, • om
« iedereen die ten minste gedurende 150 dagen per jaar
en 5 uren per werkdag een of meer personen in loondienst heeft » te verplichten bij een bedrijfskas of in
een gewestelijke kas aan te sluiten. Mocht er geene bedrijfskas in het departement bestaan, dan zou er eene
ingericht worden « door het beheer van het departement ».
Er bestaan reeds zoovele compensatiekassen dat
er niet te denken valt dat het departementaal bestuur
veel tusschen te komen hebbe. De bazen ten andere zijn
tegen dit wetsvoorstel gekant ; dit om reden van zijn
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oorsprong, en ook omdat zij beweren dat ze vrijwillig
die kassen tot stand brachten, en hierin door de socialisten werden tegengewerkt.
Tegen het princiep der Staatsinmenging, waartegen
men in Frankrijk over 't algemeen zeer gekant is, wordt
hier nochtans niet opgekomen. En volgt dit ook niet o. a.
uit een artikel van den meestbekenden voorman van het
kindertoeslagstelsel, ingenieur Romanet, bestuurder der
metallurgische werkhuizen Regis Joya te Grenoble, Les
allocations familiales, in Chronique sociale de France
(n° 5, Mei 1922) ? Op blz. 320 schrijft hij
« Or, qui bénéficie des enfants ?
» 10 Le père, la mere de famille
» 2° La cité, 1'Etat
» 30 Le patron.
» 1 ° Le père et la mère de famille. En effet, l'enfant procure généralement une grande joie à ses parents;
il leur donne des satisfactions tres réelles ; il constitue
pour eux l'assurance d'un appui pour la vieillesse si
son éducation a été faite normalement. L'enfant, c'est
le Tien qui empêche souvent la dislocation du ménage,
c'est un facteur d'accord, d'union et d'activité productrice. C'est aussi un élément précieux de réconciliation,
si l'orage a divisé la famille.
» 2° La Cité et l'Etat. La vitalité, la prospérité
et -la sécurité d'une ville ou d'un Etat sont fonction au
nombre de leurs. habitants et de la moralité de ceux-ci.
» 30 Le patron. Si le patron n'avait dans son
usine que des célibataires ou des ouvriers mariés sans
enfants, son industrie ou son commerce disparaitrait
bien vite.
» De même que l'industriel a le devoir de prélever
les so-mmes nécessaires pour s'assurer contre les risques
d'incendie ou contre les accidents du travail, de même,
s'il est prévoyant, il a le devoir de souscrire une assurance ayant pour but de garder à son usine la maind'ceuvre qui est nécessaire à son fonctionnement.
» Les enfants assurent la pérennité de ses établisse-.
ments, et cela d'autant mieux que leurs parents ont été
plus considérés à l'usine et plus satisfaits des conditions
dans lesquelles ils ont travaillé. »
We kunnen nog opmerken dat de ondervinding leert
dat loonopslag dikwijls gepaard gaat met opslag der
levensbehoeften aangekocht in 't klein. Kindertoeslag

,
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is beter in dit opzicht dan verhooging van loon, omdat
hij niet dezelfde is voor alle arbeiders, en men er dus
minder staat kan op maken.
En hier schrijven we ten slotte E. P. Bus' geestdriftige beoordeeling der Fransche c npensatiekassen
over :
« Bekrompen en kleinzielige aanbidu. s van Frankrijk en al wat Fransch is, die Frankrijk ophemelen omdat
zij Vlaanderen en zijn « boerentaal » haten, beschuldigen ons, flaminganten, van afkeer van alles wat van
over de Zuidergrens komt.
» Arme dwazen en verblinden
» Wij eeren het goede, waar het ook te vinden is
en gaarne breng ik hier mijn huldegroet aan Frankrijk,
dat aan de wereld het voorbeeld gegeven heeft, en het
eerst begonnen is een onrecht te herstellen, dat alle
volkeren voerde naar een wissen ondergang.
» Eere wien eere toekomt ! » (blz. 99)
E. VLIEBERGH.
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VOGEL
Al twee dagen achtereen, was hij 's morgens in
de vroegte langs den dijkweg getrokken, en twee keerent
had hij er hazenpooten zien gestempeld staan op den
dauwgrond ; het eene speur was van een volle moër ;
hij zag het aan den duw van haar achterpooten die
wijdopen en diep geteend stonden, zuiveruit van den
levenden last die in haar buikjen hing ; het andere speur
moest van twee hazen zijn... het was geen kalm wandelspeur, want het getuigde van zotte sprongen, van gedraai, gespeel en gevecht ; die pooten stonden krunkel
de munkel dooreen en liepen door malkaar geslingerd,
den dijk af.
Daar was het goed : daar zaten ze stille en gerust
ver van begankenis en angstige geluiden ; met dc lange
vaste vloer van den dijkweg om op te spelen , met het
varende water ervoor, waaruit nooit of nooit geen
doodsgevaar opdook noch kwaadhertig gerucht ; en met
beneden den dijkbarm, alhier de wijde stukken land
vol allerhande goed hazeneten en met alginder de meerschen en de beken.
Maar dààr ging het ook goed zijn om te tukken ;
wijd weg van, have en erven, van menschen en wegen ;
kwestie, kwamen er binst 'n leven jandarmen aldaar,
en Pier de jachtwachter die was veel te bloó om bij
nacht een geweerscheut uit te speuren... het was schoon
om tusschen de boomstammen een lichtbak te zetten,
een goede glooiing om verdoken te liggen, gemakkelijk
om op zijn buik te mikken en te schieten ; veilige streek
om alover meerschen en waters rap uit de ' voeten• te
zijn als er gevaar opdook.
Daarbij het was 's zondags bij nacht altijd best
de Pier zat bezig met drinken ; de jandarmen vegen er
hun hielen aan en kropen ook liever een staminee binnen
als omme te dolen ; Potter, de poeldenier, reed 's maandags morgens bijtijd naar de vroege markt van
Brussel, en haas of fazant of konijn het ging al mede
bij donkeren nog, en moest er ongetoef komen .of verraad, Potter die zou toch altijd bij God en allemaal zijn
Heiligen zweren dat hij nog nooit geen hazeken meegevoerd had ; dat hij in Brussel daarvoor geen kalanten
,
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wist ; dat het een negotieke was waar geen centjen
mede te verdienen viel ! Maar dat kon hem niet schelen;
Vogel wist dat hij goed betaalde en alles kocht ; mollen,
katten, doodgeboren meutens van de boeren, honden...
't was allemaal gelijk, zei Potter, als 't maar vleesch
is. , . dat gaat allemaal onder de saucissen en onder
't kopvleesch en in Brussel kunnen ze dat gereed maken,
man, dat ge niet anders zeggen kunt : of 't is beste
beste vleesch !
Vogel bepeinsde dat allemaal binst hij door den
donkeren ging ; zijn lichtbak hing op zijn rug boven
zijn geweer, de hemel zag hij helledonker zonder sterre.
erin en bijtijds pafte hij een gloeiend euzieken uit zijn
pijp om nen keer iets anders te zien als donkerte.
Alle akkers wist hij van buiten liggen ; hoe hun
voren liepen en tegen wat anderen akker ze paalden ;
hij voelde aan het natte geflap van de bladeren of hij
langs beeten ging of langs rapen of klaveren ; wist
blindelings wanneer hij op een wegel of rijweg ging
uitkomen en waar die naartoe liep ; gerook aan de lucht
dat water en meerschen tegen aan lagen, en ging al
slepende met zijn voeten langs beken en grachten. Alle
menschengeluid was nu vergaan en de verre geruchten
bleven stilstaan in de verte ; hij voelde dat er een dikke
smoorlucht moest hangen die traag over de aarde schoof
en die alles besprenkelde met stijf koulijk bamisnat.
Als hij aan de sloot kwam ging hij er langs tastende
met zijn voeten, vond den weeken vloer van den modderdam, ploeterde er over en stapte nu blijde door de
meerschen naar den dijk toe.
Hij hoorde kleine steentjes kriepen als hij er zijn
voeten opzette ; hij luisterde eerst een poozeken ... hoorde 't vaarwater beneden zoetekens wegspoelen en voorbijloopen ; voelde de koele trok van nachtlucht in zijn
oogen slaan, ving de stilte op van de donkerte ; hoorde
niets, zag niets en voelde anders niets als kalmte en
zekerheid opduiken uit den nacht.
Tusschen twee dijkboomen in, schoof hij zijn lichtbak neder, stak het keersken aan dat er in vastgedrupt
stond, zag met blijde oogen het kleine vlammeke pinken
en verzuchten en buiten den bak een roode lichtstreep
wegschieten ; hij schoof hem van passe totdat het verlokkende licht alleen op den dijkvloer bleef.
Van uit de laagte geleek het nu een onduidelijk
-

-
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beangstigend hazenraadsel, en wilden ze op hun oude
plek komen spelen dan moesten zij voorbij zijn bak
en zijn pinkelend keerslicht... en als ze daar kwamen
waren ze ver genoeg.
Vogel wist dat het alzoo goed was, hij kende hun
manieren en wist hoe ze leefden en hun nachten verdeden in kleine peuzelpartijtjes en treiterend minnespel
ondereen ; hoe ze braaf of deugniet waren al gelang
de seizoenen en de nachten ; hoe ze geerne in het licht
kwamen vertoeven, verwonderd eerst en schuw, gereed
om weg te springen en verloren te loopen in den donkeren ; stout en blij daarachter ; vol overmoed en snoeverij op 't ende tot ze effenaf binnen in den bak aan
't keersken gingen snuffelen en met hun hazemuil dat
vreemde ding gingen betasten... maar als ze daar zaten
waren ze veroordeeld !
Hij zocht een plekje op een twintig stappen van
zijn bak ; betastte net zijn voet den schuivenden glooi
van den waterkant ; liet hem stillekens neerzakken
languit op zijn buik in het stijve gras ; lei zijn geweer
paktrens gereed op den dijkweg en met zijn kop eventjes
boven den beganen weg lag hij nu te loeren en te
wachten tot ze gingen komen. Hij voelde 't genot in
hem vallen : kon hij twee hazen schieten van nacht dan
was het zeven of acht frank gewonnen, en morgen
Doorke zijn kanada gekandeleerd voor vijf frank ; dat
was twaalf... twaalf frank in 't begin van de week !
en dan nog vijf dagen om te werken en te verdienen l....
Roze zou lachen
Een zak kolen, huishuis, een bakte meel... het kon
morgen verdiend zijn als het allemaal meewilde en
meeviel.
Daar pletste iets beneen in 't water... ievers een
snoek die met zijn lijf op 't water sloeg en al den
overkant hoorde hij 't geschreeuw van vechtende waterratten... hij ving die geluiden op, en kende ze van buiten, wist wat er daar gebeurde zonder zien, en wist
hoelang het duren ging... allemaal arme doodarme levens die vochten in den nacht en gingen stelen en moorden om aan den kost te komen...
Hij wist hoe de ratten een heele nacht rondlaveerden in de kanten en in 't water en malkaars jongen
gingen rooven en opeten, hoe ze simpele puiten den
buik openscheurden en het binnenste oppeuzelden, hoe
.
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ze onnoozele jonge vischkens den ruggraat braken en
in hun hol sleurden ; hoe de groote snoeken de kleine
ratten doodbeten en opslikten ; hoe de zwijgende uilen
de felle muiskens oppikten en meevoerden hoog door
de lucht naar een donkeren kerktoren ievers, hoe de
mollen heel 't land afliepen en vochten en sleurden en
hen afbeulden aan and ^rmans lijf en goed !...
En de wetenschap dat het allemaal gebeurde rond
hem, die wetenschap (lie niemand anders kende ; dat
was ook een stuk van dat groot plezier dat over hem
kwam, elkenkeer als hij 's nachts buiten lag.
Hij lag er geerne alzoo moederziel alleen met de
groote vrijheid van den donkeren errond ; eenig aanschouwer van een ru. tig-ingedoezelde wereld, eenig
genieter van onziendbare ruimten die hij wist uit te.
groeien tot een endelooze wijdte; de eenige mensch van
de parochie die dat dierf bedrijven in het aanschijn van
wetten en straffen ; die dat kon bedrijven zonder gevaar
van te verdolen in jandarmenhanden, met den heelen
verdomden triangel eraan van rechters, advokaten, bak
en boete, armoê en honger.
Die zekerheid van in gevaar te zitten en eruit te
kunnen als het hem alleen beliefde en belangde, dat,
was het krieuwelende genot uit zijn binnenste ; dat
nachtelijk begaan met de sjovele verdienste erin ; dat
wegschieten, stuk voor stuk, van al die hazen die de
Baron, met Pier en honden en al, niet krijgen kon, dat
leven in de donkere vrijheid buiten weet van menschen
en dingen, dat was elkenkeer de luide blijdschap uit
zijn nachtelijk bedrijf.
En dat onbegrepene zacht voorbijschuiven van den
nacht !
Overdag hing de wereld vol gerucht ; dat waren
uren van arbeid, van zorg, van zweet en van geweldig
doen ; uren waarin hij kwaad liep en vloekte omwille
van 't schijnheilig geklap en gedoe van de menschen ;
de wereld hing aaneen met leugens en bedrog en
valschheid, en daarover wentelde een macht van ruwheid ; het geleek een vervaarlijk pletmachien waarin ze
de simpele kleine menschjes alle dagen dobbelthoope
stampten ; het was een gejaagdheid, een haastig-zijn,
een onrust, een geweldig grabbelen achter brood.
Bij nacht was de wereld voor hem alleen ; de ademzucht van zacht bedwelmend bestaan schoof er door,
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heen ; een geluid van groote rust kwam eruit, en het
was, alsof wijze monden, in beroerende heimzinnigheid,
hier stille woorden kwamen uitspreken, woorden van
groote bedaring en van innigheid... het was alsof de
fijne vingeren van een witte dievenhand hier elkenkeer
eventjes kwamen snokken aan iets dat gedoken lag
onder de uittartende ruwheid van zijn leven.
Als de hazen niet rap kwamen had hij tijd om te
peinzen ; over dag ging het niet, 's nachts wel, 's nachts
als er groote geheimnis hing over hemel en eerde ; dan
kwamen, als subtiele zieltjes uit een schaduwleven,
allerhande teederheid, allerhande gepeinzen voor zijn
oogen wemelen en hem ontroeren.
De nacht was niet nijdig, niet onvriendelijk, niet
levenloos noch donker voor hem... hij wist het Leven
bewegen door de donkerte, boven de.donkerte bewoog
vuur, en zonder zien of begrijpen voelde hij de rusteboze beweging van alle dingen : de eeuwige beweging.
En dat was niet één keer ; het begon alle avonden weerom, zonder schok, geleidelijk, zacht en regelmatig weerkeereijde op de tijdhorlogie.
Daar peinsde hij op den Tijd, en zag vader en
moeder en de loop van hun leven ; peinsde op de levens
ervoor en kreeg 't besef van een eeuwe, van eeuwen van
endelooze tijd... en het was nog altijd de zelfde tijd
roet zijn eigenste hemelen en zijn eigenste nachten,...
met zijn zelfde menschen, kwade en goede, rijke en
arme ; menschen die sloegen en menschen die geslegen
wierden ! ... en alles ging voorbij en alles kwam weerom.
Dààr, stond zijn begrip stille, en van daar uit zou
het hem lastig vallen om verder te peinzen... hij voelde
alleen dat alles, alles was als de wijze beweging van
wijze dingen.
Daar schoof een groote brok schaduw door zijn
licht en een groote brok blijdschap in zijn hert... een
angstige hazekop die met langgerokken nek en stijve
ooren snuffelde en rook wat lucht er in licht en bak
zat... hij gerook geen gevaar, geen onrecht, geen maledictie... hij tord een pootjen nader en wipte met zijn
kodde... toen kwam een vervaarlijke klets van over den
dijk gedaverd en hij tuimelde hoofd over bolle, dood
tegen den lichtbak.
Vogel zat er dicht achter, grabbelde hem op, be-
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keek hem met een haaste en ging weer naar zijn plek,
luisterend naar onraad.
Daarmee was nu zijn nacht weer goed gemaakt;
hij betastte de warmte en 't fijne zoete haar, neep in
zijn lanken en in 't kruis van zijn rug, voelde dat het een
vette was en woog hem een keer op zijn hand.
Hij schatte hem op zijn minst zes pond en was blij
dat hij weinig vaneen geschoten was ; Potter grolde er
elkenkeer om, en sedert eenigen tijd stak hij weinig
zaadjes op zijn geweer... deze ging een kerel zijn van
vijf frank, en morgen nog vijf voor dien boom, dat was
tien, en tien was een groot cijfer in 't begin van de week.
Hij luisterde weer, en hoorde het water beneden
toetekens voorbijspoelen, 't geluid van een eenzame
nacht schoof rustig door de donkerte en uit geen één
hol van den eerdbol dreigde straf.
Dan stropte hij een zeel rond de pooten en bond
hem alover zijn schouder vast, hij • schoof een versche
scheut in 't geweer, lei hem gemakkelijk en herbegon
de waak en het starlinge staren naar het onnoozele lichtjen. Hij hoorde geluid en schoot hem recht ; het was
geen terd en geen stap, en toch hoorde hij iets schuiven,
iets dat voorzichtig en al tastende uit den donkeren naar
hem kwam gedrumd... het was niet verre, en hij voelde
dat hij verrast was... met een haast liep hij op zijn
teenen den dijk over, den barm af, de meerschen in...
hij keek omme naar zijn lichtbak en voelde spijt dat hij
hem niet meegepakt had... in één keer bliksemde het
licht van twee velolanteernen op den dijk... hij liet hem
beneen vallen in den toemaat, languit en loerde... het
licht draaide rond langs alle kanten, tot tegen hem ; hij
zag een koppel jandarmen staan, zag hoe ze met hun
lanteerne achter hem zochten, hoog en leeg, wijd en
zijds, hoorde ze klappen tegeneen, zag ze hun rijwiel
tegen een boom zetten en gereed om den barm af te
komen naar de laagte...
Toen kroop hij op handen en voeten achteruit tot
buiten het licht, liep den meersch over, ploeterde over
den modderdam van de sloot en bleef staan al den overkant, blij, vrank, stout, vrij !
De oude overmoed viel in hem ; de onweerstaanbare bekoring om ze te judassen gelijk hij de Peer
judaste dien anderen nacht... hij zette zijn handen als
een toeter rond zijn mond, veranderde zijn stemgeluid
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en riep met een klare lach : ge kunt ze kussen : zelle !...
zelle !...
« Halt of ik schiet ! kwam het van den dijk gerold
en hij zag het licht beneden den barm komen gewipt...
maar treiterend toette hij nog een keer door de donkerte
naar de jandarmen : ge kunt ze kussen zelle !... Toen
keerde hij om en liep hard lachend de getrouwe donkerte
.in los over 't land naar huis.
Hij stopte zijn geweer weg onder 't mennegat van
Vereecken zijn land, een beetjen voorbij zijn huizeken,
wekte Rozeke, vertelde 't gebeurde en kroop in 't bedde
op de warme plek waar Roze had gelegen.
.........
Hij was vroeg op, en dronk koffie binst dat Roze
nog bij duistere met den haas bij Potter was geloopen ;
hij had nog leut om 't gebeurde van te nacht, maar één
voor één kwamen er nu andere gedachten bij ; 't wierd
hem duidelijk dat het geval gevolgen moest hebben ;
jandarmen lieten hen niet uitlachen zonder te onderzoeken wie de spotter was... moesten zij bij hem komen
dan gingen ze toch zijn stem niet herkennen ; hij had
geroepen met een halve maskaradenstemme gelijk de
vastenavondzotten klappen als ze met een mombakkes
loopen en de menschen verwijten... zijn geweer stak
weg onvindbaar, en Potter die zweeg, en de haas was
van den voornoen nog in Brussel... komen gingen ze
doen ; dat was zeker, en bij hem gingen ze komen dat
was ook zeker.
Nog al wel dat zijn naam op den lichtbak niet
stond... had hij hem maar meegegrabbeld !... maar dan
was het te laat, ze zaten op zijn hielen !
Als Roze binnenkwam lachte zij voldaan ; ze trok
een ooge op hem en liet een vijffrankstuk zien.
Zeg, als de jandarmen komen, zegt dat ik heel den
nacht bij u gelegen heb zelle ! en ge...
Laat ze maar komen, zei Roze, en ze maakte een
gebaar net haar lijf en haar wezen als wou ze zeggen
peinst gij dat ik daar mijn hand om verdraai
.Hij was gerust in zijn wijf ; ze had verstand om
te liegen en ze zou den slimsten jandarm wel naar den
bok doen !
Die mannen moest ge foppen, en liegen om uit of
in geen nesten te verdoolen was goê werk ; tukken was
geen onrecht, geen moord noch brand ; daar deed hij
0.0.........
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niemand mede te kort en de baron voelde dat niet in
zijn kas, een haas min of meer..., hij wel ; vijf frank
lag er altijd niet voor 't grabbelen ; daar moest hij soms
den heelen zwaren dag voor uitdoen, vol last en gevaar
gelijk vandaag ! ... en vijf frank, daarmee kon zijn wijf
wonderen doen om daar met hun tienen, dagen van te
leven.
Hij langde zijn sporen uit den hoek en zijn zwaar
kapmes, keek eens door de ruiten of het al goed klaar
was buiten, deed zijn pijp branden en trok naar zijn
werk.
Doorke had zijn kanada verkocht aan Fons de
Wagenmaker ; 't was de zwaarste boom van de parochie
en hij stond tusschen hoving en stallen ; gevaarlijk om
zonder schade hem beneen te krijgen... Domien moest
hem uitdoen en Fons had Vogel gevraagd om hem te
kandelaren ; hij was 't snoeien gewend en had heel zijn
leven op de boomen versleten ; Fons ging hem vijf frank
geven... 't was' er aan verdiend, want er ging een kleine
dag hard aan te kappen vallen om den heelen stam
daar bloot en alleen te krijgen... en moest de zware
kruin er op blijven, ze ging in 't vallen heel Doorke zijn
stalling beneen slaan of 'n stuk van mijnheer Raymond
zijn lochting vermooschen ! ... maar Domien kende de
stiel, die kanada zou uit zijn baan niet tuimelen.
Alzoo lijnde hij 't werk af in zijn gepeinzen ; binst,
al voortgaande slierden zijn oogen over de wegels en
langs den zoom van de akkers om te zien of er soms
geen een hazeken langs hier was verhuisd. Als hij het
kerkplein betord was er leven aan de deuren ; de wijven
stonden van in hun deurgat naar malkaar te roepen en
ze keken naar 't gemeentenhuis.
Vogel zag meteen de champetter buiten, en een
paar velos tegen den muur leunen, bevroedde zonder
zien heel de ziel van dat vroege rumoer en sakkerde
kwaahertig : ze zijn daar, de loeriassen !
Hij stapte 't plein over zonder ommekijken, lonkte
ne keer naar den champetter die van verre knikte, hoorde
een wijf vragen : wat is er gaande ; hoorde een andere
antwoorden : 'k weet niet, jandarmen en.... hoorde het
allemaal in zijn ooren toeten als zóóvele onderduimsche
tempteeringen en voelde ook meteen de vrankte en zijn
sterke wil om alles en elk te tarten en uit te lachen
als 't moest.
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Als hij toekwam stond Domien al bezig met zijn
twee jongens, om den zwaren boom bloot te leggen ;
rondom was een heele barm eerde gevallen en de put
was wijd en groot aangesteken ; hier en daar stak al
-een rug bloot van de lijfdikke wortelen die in de diepte
wegschoten.
Dag mannen ! zei Vogel en liet meteen zijn alaam
op den barm eerde vallen.
Dag Vogel ! en drij gekromde lijven schoten recht
en keken hem gemoedelijk aan.
Hij zag het wezen gloeien van de twee jongste en
-de felle iever in hun oogen leven ; sterke struische jongens, goeie werkmans te weeg en die niet gingen kreveeren onder doemdagen en lastweken... hij zag Domien
zijn sikke versteken in zijn mond en omhoog kijken.
« Daar zal aan te kappen vallen, man ! »
Ja 't, zei Vogel, en ze staarden alle vier omhoog
naar de zware kruin die veroordeeld hing.
Als goeie kenners zagen Vogel en Domien de sterke
en de zwakke kanten ervan, beseften aan den wrong
van schors en spillen of 't een zoete ging zijn of een
verweerde ; zagen met een snelle oog langs waar hij
moest aangepakt worden, en onder 't luide bepraten
ervan gespte Vogel zijn riem aan, hing er zijn kapmes
in al achter, snoerde de sporen vast rond zijn beenen
-

en zijn voeten en stampte ze beneên in den sappigen

stam.
Voorzichtig ; en iedere spoor er met een forsige
voet schuin indrijvende kroop Vogel traag omhoog ; zijn
armen omsperwden van onder eventjes het derde van
de boomdikte ; boutrecht om niet achterover te klikken,
en met zijn gezicht heel tegen de schors klom hij hoog,
hooger... 't kapmes hoorden ze soms rinkelen in den
ijzeren haak, en iedere spoorstamp trilde tot in den
put... hij geraakte aan de onderste spille, kroop erop,
keek naar omlaag en riep : Is de roof voor u, Domien ?
Ja ! ... motten en kappelingen ook ! .. .
Dan zal ik alles tegen den stam wegkappen, riep
Vogel.
Zorg er voor, riep Domien tegen, daar- is een pot
goê bier aan vast!
En Vogel kroop hooger, verloren in de kruin, en
nu viel het geluid van neerstige arbeid in ; de vernieling op en rond het groot gevaarte.
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Als hij ginder hoog in de lucht zat, viel er een
kwade opstand in zijn gemoed ; van uit de kruin zag
hij ginder verre zijn huizeken zitten, en hij wierd nijdig;
in zijn kop zag hij ginder de schandige dooreengooiing
.gebeuren ; hij zag de jandarmen van hunnen neuze maken tegen zijn wijf en hij zag hoe ze de simpele dingskes
uit zijn huis met mooschende hand versnokten en verschoven ; zag ze 't strooi uit de beddebakjes smijten en
de kleinen hun strooizakken verschoppen op den zolder;
hij hoorde Roze lawaaien en schreeuwen en voelde haar
schaamte omdat ze haar armoedig gerief kwamen vermooschen.
En dat zou gebeuren, daar was hij zeker van ; de
jandarmen gingen 't gebeurde van te nacht vertellen op
't gemeentehuis en ze zouden de Pier doen komen en
.ze zouden vragen wie er tukte op de parochie en
's nachts met lichtbakken uitging en de jandarmen
schandaliseerde ?... en die zatte verdomsche beest zou
hem noemen ; die vuile Pier ! te lui en te vadsig om
te werken en om zijn hand uit te steken achter een
daghuur... en die onnoozele Baron die alzoo een schavuit
.hielp lediggaan en hem vet betaalde om heele dagen in
de staminee zitten te zeeveren en binst zijn wild van
een ander te laten schieten... hij zou hem, Vogel, uitnoemen dat was echt, en dan zouden de jandarmen
.naar zijn huizeken trekken en heel den boel 't onderste
boven smijten op zoek achter zijn geweer ! .. .
En heel de parochie weer in rep en roere ! 't minste
voor hem en zijn wijf, dat was nog het minste ! maar
voor de gastjes die gingen vergaan van angst als zij
-die snotjannen gingen aan 't werk zien en alles zagen
vermooschen waar zooveel zorg en spaarzaamheid aan
gebezigd wierd !...
Verdomme Pier, 'k zal u gedenken op tijd ; ik,
Vogel, zal u ne keer leeren vliegen !...
Hij voelde dat hij kwaad was en vond er plezier
in zijn eigene kwaadheid aan te jagen ; hij voelde de
gramschap in de pezen van zijn arm schuiven en in
zijn vuist ; hij stak zijn kapmes hoog op en voelde leut
als hij het tot in 't hert van de spille zag schieten...
dat hij alzoo een keer in hun nek mocht kappen ! .. .
Als een stage regen vielen van uit de kruin de
witte kappelingen naar beneden ; daar zat geweld in
,
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hun val ; geweld tokte uit de kruin, geweld zat in zijn
arm, in zijn kapmes, in zijn hert.
« Pas o... o... op ! » Domien en zijn jongens hoorden dat ; gingen den put uit en wachtten... weer slingerde 't kapmes in de spille, een groot gekraak en
gedruisch kwam van boven, een kantelen en klikken,
een zacht bewegen van den reus... en daar viel de
zware kop in één keer, beneden.
Met eendelijk geweld, sleurden en luierden Domien
en zijn jongens aan de takken, kregen de vracht een
beetjen uit den weg getrokken, en gingen dan weer
den put in.
En het herbegon ; de doffe lastige peutering in
den put en de helle kwaadjagende kap in den kop ;
taaie worsteling van zwijgende menschjes tegen een
groot zoetzielig gevaarte, dat zonder verweer de groote
vernieling moest laten gebeuren.
En dan schreeuwde weer het verwittigend : pas
o-o-op ! en als de spille beneen schoot, verpoosde Vogel
dan een stondeken en staarde naar zijn huizeken ginds
verre ; ... erboven zag hij de bamiszonne lichten, een
verwaterde, moede éénooge, een zatlappenoog, een
Pier-ooge !
Hij staarde erin en peinsde ineens op de voorbije
zonneweken ; 't besef viel in zijn kop, dat de zomer nu
uit was, de groote zonneweelde van toen kapot geslegen
en te niete ; dat de winter op reize was, de kleine vernepene dagjes op gang met de luttele verdiensten erin,
en de kostelijke uitgaven eraan.
Dat was de jaarlijksche groote worsteling om zijn
volksken te kleeden en den kost te geven ; rijke menschen kenden dat sukkelleven niet, die waren slimmer
en kochten geen heele nest kinderen gelijk arm volk ;....
een of twee ; zij, zij kweekten gelijk de ratten op goed
valle 't uit, de oude mode, maar 't was ook daarmee dat
ze nooit anders hadden als schamelen kost, kou en
leelijke doemsdagen, en dat zij heel den langen kweektijd verwerreld zaten in weedom !
Zijn oogen vielen onder -hem ; hij zag al den overkant van den rijweg mijnheer Raymond en zijn madammeke door den hof komen gewandeld ; de kruin hing
met den helft over den hof en hij ging er spillen doen
invallen.., maar hij zou oppassen... ze stonden hem
aan te kijken en hij zag vijf zes hondekes rond 't ma-
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dammeke ploeteren en de fijne aroom van een sigaar
schoot in zijn neus. Hij gevoelde dat die menschen pas
uit hun bedde kwamen, dat die fijne goeie boterhammen hadden opgepeuzeld met goeie gesuikerde koffie
en peperkoek, gelijk bij hem op kermisdag ; bevroedde
dat het eenigste bezwaar van den dag, voor die menschen was, van te weten hoe ze dien dag best gingen
verdoen en met minst verveling ; dat ze geen kinders
hadden, maar hondekens met lintjes en koperen plaatjes
rond hun nek, dat ze geen kou hadden te winters, geen
honger ; dat mijnheer Rayrnond niet moest uit werken
.gaan want dat hij zoo rijk was als de zee diep !
En toch voelde hij, dat hij, Vogel, mijnheer Raymond niet zou willen zijn, en in dat schoon huis niet
.zou willen wonen noch zijn dagen verdoen zonder werk.
Vader ! eten ! ... dat wierd van beneden geroepen
en Vogel verkende er Fonsken zijn stem in ; 't was zijn
oudste jongen die zijn schoftijdeten bracht ; hij slingerde
met een groote zwaai zijn kapmes vast in den stam en
.kwam haastig beneden.
Daar stond volk rond den put, Felen en Nard met
hun kruiwagen, en Steeman stond er en ander geboerte
met alaam op hun schouder en 't wijf van Domien met
hun eten en Doorke met zijn venijnig gezicht die van
uit zijn poort 't spel te bekijken stond.
Als hij in den put stond kwam Fonsken bij
hem, en hebben de jandarmen 't onzent geweest, vroeg
hij stillekens aan zijn jongen.
Neen's ! en Fonsken keek met groote angstige
oogen naar hem ; op 't gemeentenhuis hebben ze geweest over een dikke uur, maar ze zijn al lang weg !
Een groote kalmte viel in Vogel zijn gemoed en
.ze veeg de kwaadheid uit en weg... hij hurkte neer op
den putbarm, stropte zijn boterhammenzak los en beet
.gulzig in 't brood.
Hij hoorde het poortjen opendraaien achter hem in
de haag en zag mijnheer Raymond en 't hondenmadammeke eruit komen ; de vijf zes edelgedoopte beestjes
brobbelden als kleine levende vetzakskens langs hun
beenen buiten, kwamen aan zijn broek en zijn boterham
snuffelen en wipten den put in.
Mijnheer Raymond keek eens rond en Vogel zat
dichtbij : zal die boom in mijnen hof niet vallen ?...
Vogel hoorde hoe stijf dat uitgesproken wierd en
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van omhooge, hoorde hoe elk zweeg en keek en luisterde en hij deed een beweging met zijn kop al den
anderen kant waar Domien zat.
Is dat uw boom, vroeg hij aan Domien, en het
klonk weerom stijf, onvriendelijk, met de klare tegengoeste erin omdat hij tegen zulk menschensoort moest
klappen.
Domien hield op van knabbelen : mijn boomen
staan allemaal rond mijn kasteel, mijnheer Raymond,
en hij schoot in een lach om zijn eigen aardigheid.
De kijkers errond lachten ook en 't rijke paar was
verergerd ; en de ergernis lag in zijn stemme : als ge
mij schade doet zult gij betalen zulle
Schade, zei Domien, waarmee ?
Die boom zal in mijnen hof vallen
Die boom zal hier op den weg tuimelen, zei Domien.
Hoe weet gij dat ? .. .
Weet gij dat misschien beter, riep Domien hard.
U zijt misschien ingenieur, zei mijnheer fijn
spottend.
Ingenieur... ingenieur ! ... hij begreep niet goed,
hij voelde het fijne spot zijn, spot die minachtend en
verkleinend over zijn stiel wierd gegooid ; spot om zijn
levenslange kennis en wetenschap van zijn ambacht in
twijfel trekken in 't aanschijn van al die kijkers errond...
het raakte zijn hert en zijn hoogmoed en zijn ruwe
gramschap schoot boven.
... Ingenieur ! verdoeme ! wat reden hebt de gij
om te komen reklameeren binst dat de boom nog recht
staat !
U zijt verwittigd, zei mijnheer Raymond.
Peinst gij dat ik niet weet waar de boom moet
vallen, gij verdomde schavuit... kruip liever in uwen
nest met uw hondenmadam in plaats van met arme
menschen te komen lachen !. . . verdomde lamzak !
Het ging hard tegen hard worden, maar 't madammeke trok aan mijnheer Raymond zijn arm, en aan
zijn jas en kreeg . hem achteruit ; u . kunt ook oppassen
zulle, dat er geen takken in mijn hof vallen, zei hij tegen
Vogel.
Ge kunt ze kussen zelle, zei Vogel, en het deed
hem deugd gelijk te nachte, van dat te kunnen zeggen.
Met moederlijke bezorgdheid riep 't madammeke
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haar hondjes binnen : viens Zola, viens Li ly,... -Charlemagne ici, ici Charlemagne !
Maar Charlemagne genoot van dat beetje vrijheid
en ploeterde rond in den put en rond Domien zijn voeten ; de opstand en de haat lagen in Domien, hij zette
hem recht, gaf het hondeken een schop en : alhei challamank ! foert leelijke vetlap !
Een vreeselijk gezicht van 't madammeke ; een
boetgehuil van Charlemagne, en 't poortje flapte toe,
hard, geweldig, gemeend !
Nu klonk een luid gelach rond den put, Domien
vond nu een vloed van Woorden om zijn :beroerdheid
te luchten ; elk sakkerde mee en gaf Domien gelijk, en
Vogel hoorde hoe elk wist te vertellen van. hun gierigheid, van hun afkeer voor arm volk en de vertroeteling
van hun hondjes ; hoe zij het ongeluk en de miserie van
een arm huisgezin altijd aanzagen als 't gevolg van
een dom, van een verkwistend leven.
Ja, mooscht gij maar met acht kinders -en met een
daghuur van vier-vijf frank, peinsde Vogel, en nu ook
voelde hij de verre afstand tusschen mijnheer Raymond
en hen allen ; hun onmacht lei de opstand en 't verweer
en de haat in hun hert en in hun woorden ; hij ook
voelde de haat tegenover dien hoovaardigen rijke die
hier in zijn groote nulligheid hun hard wroetersleven
kwam misachten, beschimpen en verkleinen... hij zag
dat de haat ook in Domien zat en in de aandikkende
kudde volk errond ! .. .
« Dag mijnheer de burgemeester !... »
Vogel keek omme, zag de kijkers hun muts aflangen, en langde ze ook af als de burgemeester den put
genaakte.
« Dag jongens allemaal », zei hij blijgezind en hij
keek omhoog, omleg, draaide bewonderend in en rond
den put, keek vol belang naar 't afgelegde werk, en
lachend
Ja, Domien man, ge zijt gij nog niet hang gij
Waarom ?
Alzoo een kerel van een kanada zouden er nog niet
veel durven aanpakken ;... en op zoo'n gevaarlijke
plekke... hier Doorke zijn stalling... daar mijnheer Raymond zijn hof vol schoone fruitboomen !... maar alla
ik ben zeker dat gij een meet moest maken over de-
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baan en zeggen : hier zal hij vallen ; dat het geen haar
zou verschillen ook ! ...
Dat was nu heelemaal anders gesproken als daar
straks ; alle haat viel en in alle gemoederen sprak de
vriendschap en de genegenheid voor dien rijke.
Domien lachte en was voldaan ; hetgeen de eene
vernielde in 't aanschijn van de omstaanders, kwam de
andere weer goed maken en liet recht gebeuren.
'k En doe mijnheer de burgemeester, zei Domien
'k en doe, dat weet ik niet, ik ben geen ingenieur,...
maar hier zie, en hij wees met zijn hand naar het
poortjen ; mijnheer challamank, de hondenkweeker, die
weet dat.
Wie, lachte de burgemeester, wie ?... Hij wist
heel goed wien Domien bedoelde maar het ging hem
deugd doen openbaarlijk mijnheer Raymond te hooren
vernoemen ; het docht hem dat hij half en half een
menschenbeweging had gezien in den hof, en 't ging
dobbel genot zijn als de andere ook de schimp en de
spot hoorde.
Wien, Domien, wat ?...
Ook Domien had de beweging gezien, en verstond
dat mijnheer Raymond daar liep te luisteren ; hij wist
hoe deze en de burgemeester twee onderduimsche vijanden waren, en zag schoone kans om den eenen te believen en den anderen 'te judassen... Hij voelde in een
keer plezier om hatelijk te kunnen spreken te passe of
ten onpasse en zocht achter ruwe woorden in zijn kop.
En veel luider als 't vandoen was, vertelde Domien
wat er gebeurd en gezegd was ; alle ruwheid vloekte
hij eruit en alle vloeken waren hem goed ; de burgemeester stond te lachen, ook luider als 't vandoen was,
't volk errond spotte mee en als 'een groot ruw geweld
vloog de spotternij over de haag.
Ook Vogel voelde hoe de spot nu geboren was
over 't rijke paar en hoe het ging openvliegen de heele
parochie rond ; ook de bekoring viel over hem om mee
te doen en den machtigen burgemeester te believen ;
hij stopte zijn boterhammenzak toe, ging tot aan het
poortjen en schreeuwde aldoor het sleutelgat : ge kunt
ze kussen zelle !
Het trompette luid, scherp en snijdig boven 't groote rumoer uit en elk schoot in een nieuwe lach.
Maar zoetjes nu, na den luiden spot begon de
,
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burgemeester van den boom te spreken ; daaraan wierd
elk gewaar dat het andere lang genoeg had geduurd,
de boeren gingen voort naar 't veld, andere gingen
naar huis, en het wierd weerom stil.
Vogel was te weeg om weer den boom op te gaan
toen de burgemeester hem toewenkte.
Luid genoeg om verstaan - te worden, vroeg hij of
Vogel zijn boomen snoeien kon, van de naaste week af,
of hij zijn wijmenbosch kon kappen en gereedleggen ;
en dan, als hij zag dat Domien en zijn jongens weerom
aan den arbeid waren, klapte hij stille : zeg, te morgen
zijn er jandarmen gekomen op 't gem.eentenhuis, met een
lichtbak ; ze waren teweeg van de Pier te roepen om
de namen van de tukkers te kennen ; de Pier die verklapt alleman, en ik peinsde : sapper - twee, weeral
'n hoope roezemoes op de parochie, en weer iemands
huis 't onderste boven gesmeten ; dat zal niet gebeuren...
het waren nog al goeie jongens toch. en ik trakteerde
ze met 'n paar druppels, stak ze elk een beetje in de
hand en zond ze gemakkelijk weer van waar ze kwamen.
Vogel zei niets maar voelde een groote blijheid in
hem en de plotse dankbaarheid opduiken voor den
burgemeester ; hij begreep dat de burgemeester wel
wist wie de tukker van te nachte was, en begreep ook
dat hij Vogel veel schade of profijt kon doen al gelang
hij zijn vriend was of zijn vijand.
Maar de burgemeester was fijn en had verstand;
hij had aan de beweging van Vogels spieren, en in de
dankbare oogen gelezen dat Vogel .hem reeds aanzag
als een beschermer in uren van gevaar of van bak ; hij
zag en wist al dat Vogel voor hem veel. zou doen.
Zeg, sprak hij, ik krijg tegen Zondag bezoek en
ik zou ..geerne een fazant en een haas hebben... is er
middel.
Voor u altijd, zei Vogel, en hij lei een gloei in zijn
oogen, een gloei die zooveel weerd was als een gezworen eed.
Ge kunt uw lichtbak bij mij halen 't avond, op de
brouwerij, of als ge wilt. .
Goed, mijnheer de burgemeester, goed en harct
bedankt zulle.
En de burgemeester knikte minzaam, riep goeien
dag tegen Domien en zijn jongens en wandelde weg...
Als een hazeken zoo licht en zoo snel in zijn beweging
.
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kroop Vogel den boom op en droeg ginder hooge zijn
blijdschap.
Hij wrong met een felle iever zijn kapmes uit de
spille waar het ingeslingerd zat, keek eens rond om te
zien waar hij eerst ging beginnen, loerde nog eens
eventjes naar den overkant in den hof om te zien of
mijnheer Raymond er nog ronddoolde.
Hij peinsde op den burgemeester : die had toch
wel gelachen zulle -om Domien ! .. .
Hoe er ook nijd en jaloerschheid zat tusschen rijke
menschen ! Hij herinnerde hem wel hoe dat gekomen
was ; het was lang geleden ; mijnheer Raymond was
effenweg, en de brouwer was met bijkans algemeene
stemmen gekozen en burgemeester geworden... toen
had hij ook gestormd los door de straat en mijnheer
Raymond zijn huis altijd om end weer voorbij, met
rammelende eemers aan een zeel, met 'n kruiwagen
waar een heele boel lawaaiend gerief op lei en zingende
en djakkende !...
Het had een woelige zotte nacht geweest dien keer,
de brouwer had in alle staminées een tonne bier laten
afdrinken, en heel de parochie liep zat dien keer, wijven
en kinders !... toen had mijnheer Raymond den brouwer
verweten dat hij van gemeen arm volk was ; met niemendalle begonnen en die nu den grooten jan wou uithangen...
Vogel begreep niet, hoe daarin iets affrontelijks kon
zitten ; was het geen schoon werk, geen eerlijk gebaar
van met bloote handen te beginnen en te enden met
een schoone brouwerij ?... de brouwer was een goeie
ronde vent, geerne gezien, minzaam en gedienstig en
iemand die geen hoovaardije kende...
... Als ze malkaar kruisten langden ze alletwee
hun hoed af voor een ; dat kon hem niet schelen maar
dat was algelijk toch schijnheiligheid, al noemden ze
dat beleefdheid en hun wereld kennen... de Pier dat
was ook zijn vijand en als de Pier hem kruiste zou.
hij toch geen goeie dag zeggen ; neen bijlange niet ;
hem liever eens goed aftakelen !... maar dat rijk volk
die waren toch judasachtig tegenover een !
... Dat waren algelijk hunne zaken, en dat kon
hem allemaal niet schelen, bij mijnheer Raymond moest
Vogel toch nooit niet werken... de burgemeester deed
hem veel werk aan de hand, en hij had het zoo even
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ondervonden wat de brouwer kon en vermocht ! .. .
Hij verkroop van spille, en zijn spoor schoot af;
hij grabbelde met zijn handen maar draaide weg en
•stuikte uit den boom... In gruwzamen doodangst zag
Vogel zijn vrouw en zijn acht kinderkens en voelde
.hoe met hem alles viel, alles !
,

Hij ging door een nacht, en hij zag dat het een
. vreemde nacht was, met een vreemde ongekende donkerte erin, met een wonderbare hemel erover, en hij
voelde hoe die nacht traag en lam voorbijschoof en
was beangstigd omdat er nooit of nooit geen ende komen zou aan die wonderlijke nacht.
Daar snoerde hem een groote bende hazen voorbij
. en kort achter hun hielen rolde een automobiel met
groote plakkaten op en met hazen in ; ze reden hem
voorbij met een vervaarlijke snelheid, hadden groote
brillen op en lachten hem uit.
Daarachter kwamen er weer hazen op een velo;
.ze droegen een wit vendel op hun rug waar een nummer
op stond ; in één keer stond daar veel volk te kijken
en als er een voorbijreed staken al die menschen hun
. handen omhoog en riepen : bravo !
Iedere haas die hem voorbijreed keek eens eventjes
op zijde, en iedere haas riep : Vogel, ge kunt ze kussen,
zelle !. . . en ze reden allemaal langs denzelfden weg,
langs den dijk en vandaar een schrikkelijke donkerte
binnen.
Hij was benieuwd, en wou geerne die donkerte in,
maar daar stonden jandarmen en ze hielden hem tegen...
hij wist een andere weg, langs de meerschen, kroop
langs den modderdam over de sloot en stond in een
.keer in die duisternis
Hij voelde een koele wind in zijn gezicht slaan,
en hij zag alle hazen daar roerloos en stille neerliggen
met hun velo tusschen hun pooten en hun nummer op
hun rug... een heetjen verder stond de auto en de gebrilde hazen leunden achterover tegen de kussens en
zaten stijf en stille en levensloon... 't lag er allemaal
. dood in de koele donkerte.
En toen scheen de zonne over de aarde ; en de
zonne wierd in een keer een gruwzame eenoog, een
.. kwaadhertige ooge die rondzocht ; ... daar slingerden
. groote handen door de lucht en ze zwaaiden met
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scherpe messen... al de menschen kropen achter hullen
en struiken en op de boomen.... nu was hij vreeselijk
bang en hij ook vluchtte weg van onder de groote
handen en uit den moordenaarsblik van de kwade éénoog.
Hij zag Doorke zijn kanada en kroop erop ; hij
wenkte op Roze en op zijn kinders... en Roze kroop
op den boom en Fonsken en allemaal de andere... hij
stak hem weg in het donkerste van de kruin en Roze
kroop op zijn schouders "en hij hield haar voeten vast
die op zijn borst hingen ; en Fonsken kroop in Roze
haar nek en op Fonske de zeven andere ; ... en daar
zat de levende menschentoren te wachten angstig en
stille, naar het ende.
Maar de eenoog ging voorbij hoog in den hemel,
en de groote handen zwaaiden hun messen al den anderen kant van den eerdbol, en toen bedaarde zijn hert;
en Roze bedaarde en allemaal de kleinen.
Toen keek hij rond in den boom en verschrok.
Hij zag mijnheer Raymond daar zitten op een andere spille met het hondenmadammeke in zijn nek ; hij
hield haar voeten vast en Vogel zag haar witte kousen
en haar fijne verlakte bottienen... En de burgemeester
zat een beetje verder met een lichtbak over zijn hoofd,
en_ Domien zat er ook in met zijn wijf en zijn jongens,
en Doorke zat erin en de Pier, en de champetter ! .. .
En ieder spille droeg een mensch, en ieder tak en ieder
blad wierd een mensch !
Daar stond Doorke zijn kanada nu vertooverd in
een groote rijpe boom vol levens ; angstige levens ontloopen aan een gruwzaam ende.... en toen tord er uit
de lucht een groote snoeier met een rinkelend reuzenkapmes aan zijn riem... hij zag de boom, de schoone
boom van Doorke en langde zijn kapmes uit ; ... zijn
arm ging hoog, hoog... en slingerde 't gruwzaam alaam
in de spille waar Vogel op zat ; de spille brak en tuimelde beneen en hij tuimelde, en Roze en de kinderen...
toen gaf hij een schreeuw en voelde hem vergaan van
angst... hij viel ; alles viel, en alles bleef vallen in de
ruimte zonder ende, eeuwig ! .. .
Nu voelde hij een zachte hand over zijn wezen
slieren en een schoone frisscheid door zijn kop slaan ;
hij voelde hoe de heete vuurklop in zijn hersenen vermilderde, en hoe een sterke azijnreuk door zijn neus-
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gaten joeg, toen trok hij zijn oogen open en kende
.Roze die over hem gebukt stond... hij hoorde haar
zuchten en snokken en staarde haar aan met groote
onbeweegbare oogen... hij hoorde hoe ze zijn • naam
.uitsprak met een zacht geluid vol innigheid, smeekend...
hij probeerde te klappen maar het ging niet... het wou
uit zijn keel niet komen ; hij probeerde nog een keer
en gorgelde heesch, stille, pijnlijk : Roze !... En toen
hoorde hij hoe door 't kamerken een groote roep van
blijdschap ging, hoe er rumoer kwam aan zijn bedde,
hoe acht wringende kinderen errond drumden en vader
riepen, vader met zacht gedempte stemmekes !
En toen stierf alles weer uit en hij had 't besef dat
hij gezien en gehoord had als in een zachte donkerte,
-dat alles gebeurde en voorbijschoof als in een vreemde
beroerende droom !
Maar toen... als een heilig klokgelui vol victorie
.dat een groote wijdag inzegent, hoorde hij de stem
van moeder en kinderkens in blijden klaren iever, weesgegroetjes bidden en hoorde hen roepen op het Lieve
Vrouwken van 't Lambroek, om vader te komen genezen.
. Toen wist hij dat hij lag, gemorseld, lam, roerloos,
tusschen leven en dood ! Hij voelde nu ook hoe hij lag
.ingebunseld, hoe alles hem pijn deed en zonder leven
.aan zijn lijf hing ; hoe zijn lijf zelf daar neerlag als in
eeuwige roerloosheid... en toen viel een endelooze wee-

.dom over hem... Schrikkelijker als de val, veel wreeder
.en zerper als de pijn uit zijn gemorseld lijf viel 't besef
in zijn kop dat hij veroordeeld was tot een arbeidloos,
.lam leven !
Dat was zijn pijn, zijn angst nu... maar ook zijn
eenige hoop : arbeid.
De vreeselijke dood was voor hem de onmacht van
.niet meer te kunnen arbeiden ; het lachendeleven was
voor hem, de hoop van eens toch weer te mogen ar.beiden.
En hij zag de arbeid der aarde, de arbeid der nachten en van zijn stilte, de arbeid der dagen en der ge.luiden ; de arbeid die in schoone beweging door alle
dingen vaarde, door hemel en eerde.... ging hij nu ver•doemd zijn om dat zitten af te kijken van verre,... als
een droeve aanschouwer van andermans geneugten ?
En hij zag van uit een koele diepte, hoe de Arbeid
voorbij danste hoog in de lucht ; millioenen menschen
,
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die lachtent en ' blij --Warén 'en zongen in de zonne ; nog
nooit van zijn leven had hij zooveel beweging gezien;
de zonne 'zoo warm en schoon 'geweten, het licht van
den hemel zoo blijde, zoo 'vol !... hij deed een sprong
om 'uit de diepte te vluchten, maar viel ' beneen 'en
sjompelde over doode lijven... daar lagen Roze dood
en allemaal zijn kinders ; verhongerd en vergaan en
op hun wittewezens lag de pijn nog, en in hun groote
opene oogen lag als een verwijt als een vloek ! ...
Armoe, honger, lijden ; dat had hij. nu zelf -met
zijn vingèr . op de muren van hun schamel koteken geschreven ; de voorzegging van al 't geen hem te wachten
stond ; 'voorzegging die onvermijdelijk gebeuren zou,
elfijk gebeurd was, al 't gene de Engel neerschreef op
en gevel van den koning-zatlap 'uit Babylonén. •
... Tot daàr, voerde hem het besef en het verstand;
tot daar waar geen uitkomst meer was en waar het
bloedende desolatieleven - begon ; daar was het ende
van zijn mens chelijke kracht en zijn wil, maar daar ook
was 't begin van de macht der ziel en de - tdoverhand
van het gemoed ! ... D.ààr ook dook Hij op, Hij, 'de Witte
Arbeider ! de eeuwig misachte vergetene Snoeier
Nog altijd aan, vielen, als een schoon rinkelend
geluid, de weesgegroetjes in het huizeken neer, en aIs
in een stille angstschreeuw riepen ze daarbinnen op
't Lieve Vrouwken van 't Lambroek.
Nu voelde hij plots een wonderbare beroering over
zijn gemoed vallen ; diezelfde beroerdheid als binst een
stil-voorbijschuivenden donkernacht, maar veel dieper,
veel vrijer, gestadiger... dat was Hij die te Vogels binnen kwam en in den naam Zijns Vaders, de angst wegzegende, in den naam Zijns Zoons de hoop binnenzegende, en in den naam van Zijnen Heiligen - Geest, de
wijsheid wierp over woorden en dingen, over daden
en menschen !
En Vogel voelde ;- als een groote blijde verrassing,
hoe hij van zijn vrouwe hield, heelemaal anders als in
de verleefde dagen ; hoe hij van zijn kinderkes hield,
en voelde hoe over hun arm huizeken en over hen allen
nu plots een rag fijne teerdorheid en bezorgdheid was
gevallen. De levensinnigheid was geboren in zijn huis
een rijkdom 'die gekomen was op 'den dag der groote
armoe ; een zalvend gebaar van het onbermhertig ongéluk.
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En de voorbije dagen liepen vluchtig door zijn kop;
dagen van slommer, van moeheid, van. 'last, van • bitsig=
heid tegenover een ; dagen waarin hij alle geboden
ruwweg uitvloekte ; waarin Roze grolde en snabde en
leefde als tegen haren dank ; waarin zijn kinderen in
angstige onderdanigheid verre van hem bleven ; dagen
waarin hij liep met den last van een haat tegenover
menschen en wetten, al, ruwe ziellooze dagen !
Het deed hem verdriet nu ; het had anders kunnen
zijn, maar hij had het niet gewild ; hij zag het nu hoe
dat hij moedwillig de innigheid van zijn leven verschopt
had.; Roze had voor hem geweest het simpele genot
van zijn lijf, geschapen voor de last en op wien hij
ook gemakkelijk alle andere last had neergegooid zont
der compassie, zonder ooit een keer te peinzen of zij
het allemaal dragen kon en dragen zou. .
En zijn kinders ; hij had ze altijd aanzien als onvermijdelijke lasten ook, wier mondjes alle dagen door
hem moesten gevuld worden ; dat was zijn eenige kommernis geweest over die kleine levens, en nooit 'of nooit
had hij getracht te weten wat er omging in hun zielkens,
wat er wijselijk klopte in hun hart.
Hij ging 's morgens uit, ging 's nachts uit, werkte
-of sliep, at en dronk en keek met kwade oog en opstandige ziel naar de samenleving... en die. had hem
niets, niets gegeven en lachte om zijn kwaadheid en
zijn afgunst.
En nu begreep hij plots. dat de innigheid, in zijn
leven het dagelijksch slameur kon vertooveren in een
blij leutig gebaar van arbeid en order ; dat zijn moeheid
kon worden, een blijde voldoening onder het minzame
eerlijk openhertige gestreel van zijn kindekes ; dat de
last van hun bende kon worden de zegen en de heerlijkheid van zijn huizeken ; dat Roze voor hem kon wor
den de meelevende, de meevoelende ziel, de troosteresse
in uren van angst, de bekoorster in uren van opstand ;
de kalmeerende macht in dagen van haat... hij begreep
ook, dat het dagelijksche bot zijn en het, ziellooze voortploeteren door gevloekte weken, dat dit alles . zou - vergaan, en moest wegzinken en vluchten voor de wijsheid
van zulk leven.
Hij hoorde ze allemaal zachtjes afkomen, op hun:
'kousen,, om geen gerucht te maken en draaide in..pijné
.lijken wrong zijn kop op zijde... het was de groote
}
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verrassing voor de andere ; acht kinderkopkens drumden tegen zijn sponde en angstige voorzichtige vingerkes wreven en voelden aan zijn kaken en zijn kinne.
en acht stemmekes riepen : vader... vaderken !
En Roze lei haar hand op zijn kop ; hij keek in.
haar oogen en zag er in stralen een onbekende zachteblik : de innigheid... Hij zag de blijde oogjes van de
drummende kinderkes, zag er het groot geloof en het
vast vertrouwen in lichten omdat vader nu onvermijdelijk genezen moest, zag het ingehouden plezier op hun
gezichtjen staan omdat ze moeder weer blijde zagen
en vol hoop en nu de groote weedom voorbij wisten ;
voelde nu hoe alle leven rond hem geworden was een
groote uiting van liefde en voelde zelf, in schoone devote blijdschap zijn groote liefde voor hen ontwaken r
Dat was de onbekende delver die de verdokene.
ponk goud bovenwipte uit den akker van zijn ongeluk;
het was de blijde baan die plots kwam geloopen alover
het doode land van hun miserie.
Ook in zijn leven was de gebenedijde uur gekomen
waarin de menschenziel onvrijwillig en als onbewust
de laatste worsteling uitvecht tusschen goed en kwaad;
één van die vluchtige stonden waarin 't beroerde gemoed de lommerkant en de zonnevlakte ziet van zijn
leven ; gekomen nu, een van die dagen waarin de
opstand van uw ziel als een belachelijk kleinigheidjen
van uw mensch-zijn zelf, wordt doodgestampt en verguisd onder den hiel van de eeuwige wijze wereldorde ;
gekomen nu één van die gloriedagen waarop de Witte
Kristus met zijn ééne vuist u neerbonkt in 't ongeluk
en met de floerzen vingeren van Zijn. andere hand,
schoone zoete pleisters spant over de wonden van uw
ziel, van uw gemoed, van uw leven.
.....................
Van als Hij- te Vogels binnennat, had Hij den wachtenden Doodman weggejaagd en drij engelen achter zijn
sponde gezet op wake ; de engel der genezing ; de
engel van het schoone Godsvertrouwen, en de engel
uit Zijn Lijfwacht, de engel van het Medelijden.
Nu hing er blijdschap over zijn dagen, liefde over
zijn leven, dankbaarheid in hun gemoed ; alle dagen
probeerde hij armen en beenen en wrong zijn lijf alzoo
en alginder en schatte zelf aan de min of meerdere
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pijnen, de sterkte en de beterschap van zijn gerepareerd
gedoe !
't Stond vast ; de dokter had hem moeten repareeren gelijk de binder een oude paraplu ; een schouder
was gebroken in den val, allebei zijn beenen ; . twee ribben af, zijn kop open en van binnen in zijn lijf had de
plof alles dooreengeklutst en versnokt.
Jongen, 't is geweldig meegevallen, zei de dokter...
ik had nooit gepeinsd van nog iets goed aan u te krijgen,
en 't gaat allemaal mede, man... in 't korte zijt ge
weerom gaaf en goed gelijk vroeger.
« En zal ik weerom kunnen werken, mijnheer ? »
Daar moest de dokter elkenkeer om lachen... maar
vent toch, ik durf u verzekeren dat er u niets niemendalle zal beletten te werken,... hoe dikwijls heb ik u
dat al gezegd ?
Maar Vogel had er leute in dat dikwijls te hervragen als de dokter kwam, zuiveruit om 't plezier te
voelen, dat hij weerom zou kunnen arbeiden.
Alles zou gauw vergeten zijn ; gisteren had Roze
van verre eens van onkosten en betalen_ gesproken, maar
de dokter had gezegd dat de parochie dat allemaal bekostigen zou ; dat ze daar alleens niet moesten op
peinzen ; en dat het nieuw onderpasterken dat allemaal
afgeloopen en verkregen had.
En toen deed hij Roze maar altijd opnieuw van dat
onderpasterken vertellen ; dat moest nu toch wel een
ventjen zijn ! ... alzoo menschen wierden er alle jaren
niet geboren, en 't was een onzeggelijk groot geluk geweest dat hij nu precies hier op dees parochie was
gesteken binst dat 't malheur voorviel.
Hij kwam bijkans alle dagen, en Vogel zag hem
zoo geerne komen !
En dan vertelde Roze weer eens, hoe het onderpasterken te vierklauwe was komen toegeloopen als
Vogel daar neerlag op den putbarm, dood gelijk een
zak en uit wiens geborstene naden bloed zijpelde ; hoe
hij hem de Heilige Olie had gegeven en den dokter
geholpen had om hem op de berrie te leggen en meegekomen was naar hun huizeken. Dan hoe hij de kinders
'had getroost en hoe hij Roze had uitgepluisd over hun
leven, hun eten, hun armoe ; hoe hij het gebrek zag
en het schamele gerief ; hoe hij, binst Roze bij Vogel
zat te huilen, overal was op en in gekropen ; h-oe hij
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't vunzige bepiste strooi uit de beddebakken had getrokken, in hun kasken had gesnuffeld, naar de kleinen .
hun kousen en klompen had gekeken, en hoe hij dan
met één vaarte was weggeloopen, zonder oei-mij of"
ai-mij te zeggen...
En toen was ' Vien uit 't dorp gekomen met eenkruiwagen waar een schoone matras op lei en lakens
en sargieën, en een heele boel kousen voor de kinders
en brood en vleesch en alles ! .. .
En Vien vertelde hoe het onderpasterke geloopenhad bij rijkman, boer en burger... en van 's andren
daagsch af was als een plotse vloed de weelde van._
alle kanten naar Vogels gestroomd.
't Was alles zijn werk, alles ; zonder hem hadden
wij allemaal dood geweest en verhongerd of zot, ein-.digde Roze dan, en van ons leven niet mogen wij 't on-derpasterken vergeten, zulle ! ... En als wij iets kunnen
doen voor hem, dan gesprongen zulle, en rap !...
Dat was de blijde vertelling alle dagen herhaald,.
altijd nieuw, altijd schoon ; dan liet hij zijn oogen varen
over al dat schoone, rijke gerief en betastte de deugd'
en de warmte ervan ; bij Vereeken mocht Roze alle.
dagen melk halen, hier kreeg ze eiers, daar brood,:
vleesch, patatten, en van de gemeente mocht ze alle.
weken een zak kolen halen bij De Ridder.
Vogel voelde dan hoe lijden en miserie niemendalle
was, als 't reine medelijden over u hing ; als er menschen door uw wegen kruisten, gloriemenschen gelijk:
dat onderpasterken, die in zotte kwistigheid en als in
een plotse slagbui, een heele kerrevracht blijde dingen
over uw huizeken kwam storten ; menschen die ge niet
gevraagd had, en toch kwamen, uit eigen drang, om
den grooten slag - van het ongeluk met u te helpen dragen... menschen die hun hert in hun vestzak hadden
zitten en dat gereedelijk weggaven aan arme doolaards;
gereedelijk even of zij een centjen weggaven dat niet
moest ingewisseld worden tegen wat anders !...
Nu viel het hem weerom te binnen, hoe zijn eigenemoeder, toentertijd, blijven zitten was, als arme weduwvrouwe met een heele nest kinders ; de paster van toen
was dan ook gekomen, had haar getroost en haar geholpen in de mizeriedagen zoolang ze allen klein waren
en niets verdienden ; alle avonden lazen ze een paternoster voor hem en voor vader : die paster moest ook
-

-

-
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een goedzak geweest zijn, een goedzak gelijk 't onderpasterken.
't Was wonder toch, en 't was een geluk ook,
peinsde hij voort, dat die menschen onvermijdelijk altijd
op uw weg kwamen ; bij trouwen en bij wieg, bij sterven en bij put kwamen ze daar staan elkenkeer ; als
onmisbare menschen zonder wiens helpe niemand klaar
komt noch voort kan ; menschen over wiens spreuken
en werken het wijze leven hing, het schoone leven.
Dat ze ne keer «gisten wat er allemaal achter hun
rug gefezeld wierd ?
Hij, Vogel, had het al dikwijls hooren vertellen,
dat de pasters van heel den eerdbol éénzelfde zwarte
bende was, met de Paus als kapitein en de bisschop als
sergeant ; één boze bende die teerde en smeerde op
't geld en gewin van 't simpele menschdom ; dat ze
wijnzuipers waren en luierikken ; dat ze sakkerden op
menschen die leut en plezier maakten ; dat er geen een
was die werkte ; dat ze zelf leute maakten met hun
meid ; dat ze omwille van hun stiel de simpelaards benauwd maakten met een Lieven Heerken, een duivel,
een zonde en een helle ; dat ze oude rijke kwezels een
hemel opsolferden zuiveruit om aan haar centen te geraken ; dat het valschaards waren, bedriegers, dieven
echte gemeene soort !
Hij, Vogel, had toen elkenkeer meegelachen met
de andere mede ; hij had dat wel nooit goed geloofd,
maar hij had toch een soort wantrouwen gekweekt in
zijn hert, tegenover de pasters en tegenover hun woorden ; en dat wantrouwen had hij wel nooit voelen aangroeien tot iets anders, maar had het ook nooit voelen
weggaan.
Van toen af wist hij ook dat de pasters, gelijk alle
menschen, vijanden hadden en dat er venijnigaards
liepen en kwamuilen die op hen sakkerden en vloekten;
voor hem was het een soort van menschen gebleven
wiens manieren hij niet kende, en wiens daden hij nooit
ondervonden had ; het waren voor hem toch leden gebleven van een bende waar hij wel niet bang voor was,
maar die hij algelijk liefst op zijde zag geschoven, en
wiens hielen hij liever zag als hun teenen !
Maar nu, nu, als hij dat onderpasterken zag en
-hoorde, nu wist hij wel veel van het doen en laten van
die bende.
-
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Hij zag in de klare reine jongensoogen van dat
onderpasterken de felle iever zitten voor zijn eerste
apostelschap ; hij had hem hooren klappen effen op,
zonder pretentie, zonder achterhouding noch loosigheden erin, in breeden zwaai de gepeinzen uitsprekend
gelijk ze uit zijn hert en zijn kop sprongen.
En hij klapte zoo schoon, zoo slim, zoo geleerd,
en toch zoo vol reine eenvoud, over 't groot geloof en
't groot betrouwen in ons Lieven Heer, dat hij elkenkeer
klaar besefte, dat heel de jeugd van dat reine ventjen
opging in schoone wijsheid ; en als 't onderpasterke aan
't klappen was en aan het troosten was kwam er een
hooge begeestering uit zijn oogen, en die begeestering
deelde hij mee aan hem, aan Roze en goot ze als van
zelf over de kleinen.
En ongeroepen, ongevraagd, was bij de groote beschermer, de weldoener, de getrouwe vriend geworden
van hem ; het stond hoog en verre boven 't leven uit;
't was edel van hert en het zat vol innigheid dat onderpasterken ; het was altijd even devoot, even heilig in zijn
doening, en het liet bij ieder bezoek een beetjen achter
van die blijde levensinnigheid, van zijn groot geloof,
van zijn groot vertrouwen. En Vogel voelde hoe het
aangeschreven stond in zijn hert, als een macht die
,dood en doemdag kon verhelpen ; al een gebenedijd
leven dat de eeuwige vereering van hem en van zijn
kinders en zijn vrouw had verdiend.
... En alzoo 'n ventjen, zou dan ook een van die
bende zijn... heel de bende was lijk dat ventjen... alzoo
voelde Vogel de waarheid zijn... en moesten ze er nog
mede lachen als hij er bij stond en weerom sterk was,
dan zou hij nen keer klappen, hij, Vogel, die er nu van
te spreken wist... en moesten ze aan 't onderpasterken
.zijn naam raken, dan zat het er verdomme tegen, seffens!
...........................
Nu waren veel dagen geboren en gestorven ; de
tijd 'had ze uit den weg gewenteld en bij de andere
-gerold in de stilte ; de winter ging naar huis weerom,
-en de zomer wierd wakker en de zonne danste op den
:koelen eerdbolbuik.
De opstanding van alle leven hing in de lucht, hing
-over 't water, over de aarde ; er viel vuur uit den hemel
en alles begeesterde... vuur begeestert, vuur beweegt,
vuur schept en werkt en doet alles opvlammen tot één
-

-

47

VOGEL

ruischende liefde... vuur beweegt, alles bewoog, alles
roerde en de Arbeid wierd geboren !
Daar hing nieuwe glorie in de luchten, en de aarde
lag vierkant open, gereed om haar te verzadigen aan
jong forsig leven !... alle ijlheid was er uit geweken
en het land zat opgezwollen en dampte zijn passieadem
boven ; het lag te trillen onder de weeke zoete luchten
en te snakken naar gulzige streelingen... over zijn wijdte
en over zijn neerstigheid hing in blijde passie de goddelijke voorjaarszonne !
Vogel stond den hemel en den wereld te bekijken
daarbuiten, en hij verkende er zijn eigen in ; ook de
winter van zijn ziel was uit, en nu keerde hij, belust
op lieve streelingen, zijn genezene nieuwe ziel naar de
eeuwige Zonne toe ; zijn lijf herleefde gelijk het land,
en het arbeidscheppende vuur joeg er weerom door ;
hij trilde van genot omdat . hij alomme de Arbeid zag
wachtende naar hem, naar de menschen, naar de zonne.
En nu voelde hij, starende daarbuiten, hoe de
Arbeid een groote zegen was, en hoe hij die geen arbeid
kende vreeselijk ongelukkig moest zijn, altijd vreeselijk
verdriet moest hebben... hij hoorde de arbeid ronken
in zonne, trillen door de luchten, opzuchten uit het land,
en hoorde de verscheidene geluiden versmelten tot één
breede beweging van wellust, tot één breed gelang van
hoop, tot één wijd gebaar van eeuwige jeugd !
Hij zag nu hoe het geschreven stond over hemneI
en eerde, de groote wet en de groote wijsheid van
Arbeid ; het genas de bloedende zielen ; het was een
licht in donkere desolatienachten en de eenige weg oen
te worden : een van die vreedzamen en zachtmoedigen
die Gods rijk kregen.
Toen ging hij aan, los over 't land, fluitende lijn
blijheid uit, en zoekende meteen of er nievers geen
ferme haas te kloppen viel voor 't onderpasterken : dàt

ging voor alles !
Sint Elooisdag, '21.
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WILLEM VAN ORANJE

I. — VALLEJQ
Dramatis Persome
Antoine Perrenot Granvelle, kanselier, bisschop van
Arras.
Willem prins van Oranje.
Filips de Montmorency, graaf van Hoorn.
Lamoraal van Egmont, prins van Gavere.
Filips 11, koning van Spanje.
Jan v. Olymes, markies van Bergen op. Zoom.
Florent de Montmorency, baron van Montigny.
Flip de Croy, hertog van Aerschot.
Hertog van Aremberg.
Hendrik, graaf van Brederode.
Joris, heer van Bornhem.
Vallejo, spaansche hopman.
Heer Van Swieten, hollandsch Edelman.
Thyl Ulenspegel.
Engelsche gezant.
Bodaoro, Venetiaansche gezant.
Armenteros.
.Simon Renard.
:Gaspar Schets.
Margaretha van Parnia, landvoogdes der Nederlanden.
Godelieve van Volmerbeke, edelvrouw.
Nele.
Burgers, burgeressen
een koerier
bedelaars
stadsserjant
hoplieden
Spaansche en Nederlandsche soldeniers
edelvrouwen.
een optocht
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Ie Bedrijf.
Markt van Brugge. Op den achtergrond de halle. Ervoor, langs
beide kanten der middenpoort een rijk gestoffeerd verhoog.
Over de zijstraat, nevens de halle, een zegeboog met allegorische figuren. Aan de inkom der andere straat, rechts,
twee wi jn f onteynen. De gevels en vensters zijn versierd met
uithangende tapijten, fluweel en bloemfestoenen.
Een piket Spaansche busschieters, onder bevel van
V alle jo, heeft plaats gevat voor de verhoogen. Dooreengewemel van poorters en vrouwen. Onder hen Ulenspegel,
een stap voor Nele. Onder het geroezemoes der menigte
heeft hij de tesch van een burgeres afgesneden. Godelieve
van Volmerbeke, gekleed voor den stoet, komt haastig op
en loopt de burgeres tegen het lijf.

•
BURGERES:
Mijn tesch ! mijn tesch ! Houdt aan ! Houdt de diefegge!
l ste BURGER :

1'aar loopt ze !
2de BURGER:

Wil zich uit de voeten maken
BURGERES:

Houdt de diefegge ! Houdt ze
Iste BURGER:

Naar het Steen
SERJANT :

Waar is zij ?
ULENSPEGEL:

Juist !

te laat als altijd, Jan.

.•

(De Serjant heeft Godelieve aangegrepen.)

SERJANT :
Naar 't Steen !
NELE:

En laat gij dit gebeuren,. schelm ?
GODELIEVE:

Wat heb ik dan misdaan ?
SER JANT :

Ge zijt geslepen, doch het pakt niet, meisje
Geef mij de tesch af, die ge ontstolen hebt.
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GODELIEVE:

Ik heb geen tesch, serjant, de mijne is 't
SERJANT :
Uw deuntje is afgezaagd !
GODELIEVE:
Let dan toch op.
Al ben ik arm, ik ben van eedlen bloede.
-

SER JANT :

Dat zal wel. Marsch !
NELE (tot Ulensp.) :

Een schelm, een deugniet ben je.
BURGERES:
Zij heeft mijn tesch gestolen : Tast haar af.
SERJANT :

Bedaar wat, moedertje ! Je krijgt je tesch,
zoowaar ik Jan heet.
ULENSPEGEL:

Zweer niet, Jan
VOLK:

Zoo jong.
Zoo schoon -- het is niet waar

ik zag het

Zij zegt het zelf

een jonkvrouw is 't.

geen waar

leugens.

GODELIEVE :

Wat wilt ge toch ? Tast mij dan af, mijnheer.
VALLEJO (schiet toe) :
Wat drommels valt er hier weer voor ? Krakeelen,.
En vechten ; dit slechts kan 't verwenschte volk.
Serjant, wat gaat er om ?
SERJANT :
Zij heeft gestolen, hopman.
VOLK:

Naar 't Steen ! Naar 't Pandjeshuis
GODELIEVE:

Bescherm mij, heer
'k Heb niets misdaan !
BURGERES:
Mijn tesch !
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GODELIEVE:

Ik heb geen tesch.
SER JANT :
Een ander houdt ze dan voor u. Waar is
het schijfje dat uw staat aangeeft?
GODELIEVE:
Ik zou...
SER JANT :

Een hoer, op heeterdaad betrapt.
VALLEJO :

't Kan niet,
zoo'n wonderschoone vrouw verlaagt zich niet
een beurs te snijden
GODELIEVE:

Ik bezweer mijn onschuld.
Ik heb nooit iets misdaan.
SERJANT :

Naar 's Gravenssteen ! De rechter spint het klaar.
Vooruit !
GODELIEVE:

Mijnheer, bescherm me, gij die goed schijnt
Men wacht op mij, de stoet moet ik vervoegen.
VOLK :

Wat zegt ze ?

Wie is zij ?

Het Steen in !

Oeh

VALLEJO :

Het zou een schande zijn, zoo'n meid te kerkren.
SERJANT :

Nochtans...
ULENSPEGEL:

Zult gij haar in den stoet vervangen ?
VOLK:

Een maagdentronie heeft hij !
Als maagdeken!
Jan, verkleed u!
Jan op den wagen!
Heil Jan !
BURGERES:
Ik klaag u aan ter schepenbank, zoo gij
haar loslaat. Wies de kutse kent men daar.
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SERJANT :

Bedaar wat ! Dreig den hopman, moedertje.
Hij is 't die mij niet door laat.
VALLEJO :

'k Wil het niet.
BURGERES:

Ik wel mijn tesch.
VALLEJO :

\Vat - maal ik om uw tesch.
BURGERES:

En ik eisch recht.
VALLEJO :

Mijn recht is dit, mijn zwaard.
VOLK :

Spanjool !

Dit op een feestdag !

Steenigt hem.

VALLEJO (tot de sold.) :

De lont gereed ! Velt het musket

Wie spreekt ?

BURGERES:

Dus moet ik mij bestelen laten, daar
een Spaansche -rat, met hanenveer en sabel,

een slet zulks toestaan wil ?
ULENSPEGEL:

Uw tesch is wel

geroofd ?
BURGERES:

Spant gij ook met dien snoeshaan mede ?
ULENSPEGEL:

Zoo rap niet. Spoed is zelden goed.
BURGERES:

Aap!
ULENSPEGEL

:

.

Goed zoo,
lief moedertje
VOLK:
Hoe raak. Pak aan. Laat hooren.
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ULENSPEGEL:

Een mensch beschuldigen is heel gevaarlijk,
zoo men niet kan bewijzen.
BURGERES:

Domoor, zie,
BURGERES:

daar hangt mijn gordelriem nog, stuk!
VOLK:
't Bewijs
ULENSPEGEL:

En daar uw tesch. (Keert haar man om, wie hij ze heeft
aangevest
gelach.)
VOLK:
Ei, moedertje, dat 's mooi
Een vrouw beschuldigen !
Foei
Schande, schande.
BURGERES (tot man) :
En gij hebt u tot zulk een grap geleend,
gij ezelskop ! vervloekte bierzak ! gaai ! (af met man).
VOLK:

Vooruit. Dra vechten zij nog samen. Kiss
VALLEJO :

Mejuffrouw, wil den groet ontvangen van
een hopman, die... die...
GODELIEVE:

'k Vind u hier terug
om mijnen dank te zeggen aan... mijn heer... ?
VALLEJO :

Hopman Vallejo - Santar di Santander
de Mendez y...
GODELIEVE:
Genoeg, genoeg ! 'k Vergeet
die anders al (wil weg) .
ULENSPEGEL:

En mij, vergeet ge mij ?
GODELIEVE:
0 neen ! gij ook waart goed. Ik dank u zeer.
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ULENSPEGEL:

Indien jonkvrouw van Volmerbeke mij
't niet kwalijk neemt...
GODELIEVE:

Hoe kent ge mij ?
ULENSPEGEL:

Ten onzent
bedankt men met een kus.
GODELIEVE:

'k Betaal terstond. (Zij kust hem.)
Nu moet ik henen. (af)
NELE:

Zoo doet gij het dus!
ULENSPEGEL:

Niet weenen, Nele ! 't weder is te schoon
voor regenwolken.
NELE:

Zou 'k niet moeten lachen ?
ULENSPEGEL:

Dat past u best. Of wilt gij ook een kus
Neem. (Zij geeft hem een kaakslag.)
ULENSPEGEL:

Die was raak !
NELE:

Voor eene deerne...
ULENSPEGEL:

Nele,
de stadsfonteinen spuiten wijn vandaag.
Zilt water wordt er niet gevraagd.
NELE:

Loop henen.
ULENSPEGEL:

Kan dat, wanneer mijn liefje weent ?
NELE:

Ge wilt niet ?
ULENSPEGEL:

Zal het straks zonne worden ?
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NELE :

Raakt het u?
ULENSPEGEL:

Na regen zonneschijn, zegt ons het spreekwoord.
NELE:

Oemeene schelm !
ULENSPEGEL:

Een schelm, doch niet gemeen
Zeg, is de regenbui reeds over, Nele ?
NELE:

'k Spreek u niet aan.
ULENSPEGEL:

Waarom het mij gezegd ?
NELE:

'k Ben kwaad op u !
ULENSPEGEL:

Vergeef
NELE:

En nooit meer doen ?
ULENSPEGEL:

Kent gij uw Thij 1 dan niet ?
NELE:

Gij zijt te knap,
ge trekt eenceders oog.
ULENSPEGEL:

En Nele's hart.
VOLK:

Graaf Egmont !

Heil den graaf. — Heil Egmont —
Egmont.

(Egmont te paard, vergezeld door den Engelsc'hen
gezant, dweerscht de markt.)
NELE:

Wie is het ?
ULENSPEGEL:

Hij, die rechts rijdt. Zie zijn keten
van 't gulden Vlies, die blinkt op 't pannen wambuis.
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NELE :

En nevens hem ?
ULENSPEGEL :

Och, de Engelsche gezant.
NELE:

Gij kent eenieder'
ULENSPEGEL:

't Schaadt nooit veel te weten.
BEDELAAR :.
Een aalmoes, heer ! vergeet toch de armen niet.
EGMONT:
Daar, en...
BEDELAAR:

Een goudstuk ?
EGMONT:

Scheer je weg !
Er loopen in de Nederlanden toch
een macht Spanjolen !

Daar nog!

ENG. GEZANT:

Veel te veel
EGMONT :

Waarheen
ge roert of keert, een Spanjaards neus stoot u.
ENG. GEZANT :

Een flinke troep
EGMONT:

De Spaansche troep is flink.
.Bij hun gemeten tred beeft gansch Europa
zelfsEngland, doch mijn ordonnantiebenden !
Zaagt gij die in gelid ?
ENG. GEZANT:

Zij kunnen toch
de terceros niet aan.
EGMONT:

'k Zou 't willen zien.
En tucht ! Dat kennen die zoo niet.
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ENG. GEZANT:

Toch, toch!
EGMONT:

Verbied hun eens te plunderen.
ENG. GEZANT:

Dit doen allen.
EGMONT:
De mijne niet, zoo 'k wil. Doch die, och
nog erger dan een sprinkhaanwolk voor 't land
dat zij verdedigen.
2de BEDELAAR:

Heb medelijden
EGMONT:

Nog een !
2de BEDELAAR:

Die hebben mij geplunderd.
EGMONT:
Daar
en loop nu naar de drommel of ik laat
u hangen, vent!
2de BEDELAAR :

De Heer bescherme 'Uw Hoogheid!
VOLK :
Graaf Egmont ! Heil!
ULENSPEGEL (fluit) :
Die heeft zijn roem goed beet
en 't volk laat hij maar fluiten.
NELE :

Ja, en gij ?
ULENSPEGEL :

Ik fluit... gelijk het volk. (Zijn hond aan 't janken.)
NELE:

De Prins.
ULENSPEGEL:

Best zoo,
dan moet ik niet naar hem.
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VOLK :

De prins ! Oranje!
Iste BURGER:

'Te voet.
2de BURGER:

Hij heeft zijn geld verspeeld.
3de BURGER :

Zijn peerd ook.
2de BURGER :

En zelfs het tuig.
4de BURGER :

Zie dien juweelenketting.
Iste BURGER:
.Zijne mantelgesp.
4de BURGER:

Hij is ontzaglijk rijk.
EENIGE :

-Uw peerd verdobbeld ? en geen geld op zak!
ORANJE :

Misschien. Toch moet er in de tesch iets steken.
Daar, grabbel nu !
VOLK:

Kerjoel ! Gejond ! den prins
zij heil ! Oranje leef ! Kerjoel, kerjoel
ORANJE :
Wat heeft die hond misdaan, vriend ?
NELE :
Ulenspegel
ORANJE:

Indien ge zweegt wanneer ik tot u spreek ?
ULENSPEGEL:

'k Heb niets gevraagd.
ORANJE:

Ik heb u iets gezegd.
ULENSPEGEL:

:Het raakt u niet.
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ORANJE :

Het raakt den hond ten minste.
ULENSPEGEL:

Staan janken toont zijn vreugd.
ORANJE :

Ei, zeldzaam. Is
dat wonderbeest van u?
ULENSPEGEL:

Hier, Ridder Snuf ?
ORANJE :

Zoo noemt het beest ? Waarom ?
ULENSPEGEL:

Omdat
hij drinkt gelijk.., een ridder en loopt snuffen
ORANJE:

als een ? .. .
ULENSPEGEL:

Als een Spanjool !
ORANJE :
Doe hem toch zwijgen!
ULENSPEGEL :

Als Spanje fluit, jankt Nederland ; zoo Vlaandren
wil fluiten, jankt de hond. 'k Hoor liever honden
dan mannenklacht.
ORANJE:

Wilt gij mij dienen, man ?
ULENSPEGEL:

Alleen kunt gij uw geld niet gooien door
de vensters ? Moet ik helpen ?
ORANJE:

't Geld is 't mijne.
ULENSPEGEL:

Ofwel van Joden !
ORANJE :

't is hetzelfde.
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ULENSPEGEL:

Spaar het
voor later, prins.
ORANJE:

Ik vraag geen raad.
-

ULENSPEGEL:

Waarom
mijn dienst gevraagd ?
ORANJE:

't Waar kostelijk voor mij.
ULENSPEGEL:
-

Om vlugger nog den grond der kas te vinden ?
'k Kan meer dan dat.
ORANJE:

Wilt gij mijn wenschen dienen ?
ULENSPEGEL:

't Hangt af.
ORANJE:

'k Betaal u goed.
ULENSPEOEL :

't Hangt af van 't plan.
ORANJE :

Wacht mij hier na den stoet. We spreken verder.
NELE:

Durft gij zoo spreken tot een prins ?
ULENSPEGEL:

Zit er
.meer lood in zijnen kop dan men vertelt ?
BODAORO (met Oranje voortgaande)
Een radde tong.
ORANJE:

Een Vlaming, ruw en trouw,
,een Reinaart.
BODAORO:

Een lijk Karel.
ORANJE:

Dit beweert men.
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BODAORO:

Doch Flips ?
ORANJE:

Ja, die...
BODAORO:

Wie kent hem wel
ORANJE :

Kent men
ooit iemand ?
BODAORO:

Te jong om te veinzen is hij.
ORANJE:

Hm !... Wel om man te zijn.
BODAORO:

Wat wilt ge zeggen ?
ORANJE :

Hetgeen ge wilt verstaan.
BODAORO:

Een oude vriend, prins...
ORANJE :
'Die alles gaat vermonden in Venetië.

Qij hebt hem zelf genoeg gezien ; ge kent hem.
BODAORO:
.Ik weet dat hij gehecht is aan de Kerk
,en vredelievend.
ORANJE :

Pen behoudt wat zwaard
verwon.
BODAORO:

Misschien, indien de schatkist rijk is.
Het geld glijdt door zijn vingers heen.
ORANJE:

Och kom
Lijk eiken edelman heeft hij zijn schulden.
BODAORO:

En eindigt ook zoo : vrek.
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ORANJE :

Gij overdrijft.
BODAORO:

Zij worden 't al, of gaan ten onder.
ORANJE :
Nu,

ik wensch in elk geval dat onze vorst
leer op zijn eigen beenen staan en niet
op vreemden steun verbeidde !
BODAORO:

Zwaar is 't rijk.
ORANJE:

Wie weet of dit hem niet verstaalt ?
BODAORO:

Misschien,
indien de last niet misvormt. Doch gij ?
ORANJE:

Wie, ik ?
BODAORO:
Wat doet gij, over 't hoofd gezien,
nu Margaretha 't land besturen zal ?
ORANJE:

Ik ben geen pop waarmee men speelt, signor.
Mijn plaats ontneemt mij niemand.
BODAORO:

Doch Granvelle
heerscht nu, almachtig.
ORANJE :
Mijn plaats blijft aan mij.
BODAORO
Dan is het open strijd !
ORANJE
Heb ik zoo iets
gezegd ? Dan heeft mijn tong gefaald, signor.
BODOARO • ter zijde)
Granvelle, neem uzelf in acht. (saam af)
(
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VOLK:

Kerjoel ! Graaf Hoorne !
BURGER:
Ginder komt Granvelle.
2de BURGER :
:Een vreemdeling, lijk al de hovelingen.
iste BURGER :
Ja, ja. De koning is omringd door Spanjaards.
ULENSPEGEL:
Dat deed zijn vader niet.
iste BURGER:
En die kon lachen ! .. .
2de BURGER :
Maar toch was hij een strenge heer, de keizer.
ULENSPEGEL:
Hij kon zich toch beminlijk maken.
iste BURGER :
Vast,
doch deze kent geen Vlaamsch.
3de BURGER:
Spaansch is voldoende.
iste

ULENSPEGEL:

Is dit gemeend ?
BURGER :
Men spreekt de taal van hen,

2de

die men bestuurt.
BURGER :
Hij is heel goed gestemd.
iste BURGER:
3de

Te beter.
ULENSPEGEL:
Doch zijn vreemden hofkring niet.
Ons land behoort ons toe : aan ons 't bestuur.
3de BURGER:
Oranvelle stamt uit 't volk.
2de BURGER:
Het maakt hem nog
niet wijzer.
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ULENSPEGEL:
Ei, bezie me dat.
2de BURGER:

Zijn draagstoel
is rijk versierd.
lste BURGER:
Met panne gansch gevoerd.
ULENSPEGEL:

En stamt die uit het volk ? foei
3de BURGER:
Hij is zoon
van eenen prokureur.
ULENSPEGEL:

Die kanselier was.
i ste BURGER :
In elk geval, hij schijnt nu juist niet arm.
2de BURGER:
En ziet geen mensch.
VOLK:
.

Kerjoel ! Kerjoel ! Heil zijn

Hoogweerdigheid.
GRANVELLE :
(Komt in draagstoel uit eene straat. Hoorn te paard
op uit de andere. Als zij elkander naderen stapt
Granv. uit.)

Gegroet, graaf. Gaat het goed ?
HOORN:
Ik dank u, Heer.
Is dit uw draagstoel ?
GRANVELLE.:

Schoon, nietwaar ?
HOORN:
Een koning vond hem prachtig.
GRANVELLE

ja men moet
toch eenigszins vertoon doen om . het volk
wat eerbied af te dwingen.
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HOPMAN:

Wel, dat kan
met minder onkost samengaan. Te paard
zou u het volk ook groeten.
GRANVELLE:

Rusten moet ik
Te zorgen voor den Staat valt zwaar, heer graaf...
HOORN:
Geef andren ook een deel ervan : 't verlicht u
GRANVELLE:
En kan ik het ? aan wie ?
FILIPS:

Een uitvlucht, dit.
Hoe ging het onder keizer Karel dan ?
GRANVELLE:

't Ging niet te best...
HOORN

En nu ?
GRANVELLE:

Ik moet gedurig
den edeldom beschermen tegen Flips,
die orde wil, en recht.
HOORN:

Wij, eedlen,
(beiden af)
beschermen zelf ons recht, geen hulp van doen
ULENSPEGEL :

Wat zegt ge van dien « Zoon van prokureur »?
Hij mocht vrij vriendelijker zijn, me dunkt,
voor 't volk waaruit hij stamt.
2de BURGER:

Graaf Hoorne,
die toch zoo trotsch is als een ander, groet ons
wanneer wij 't doen. Doch hij !
Iste BURGER:
'k Zeg nog, - de koning
moest dien ook opvisschen als kanselier.
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3de BURGER :

Hij was het onder Keizer Karel.
2de BURGER :

Nu,
indien hij ons van den Spanjool bevrijdt,
dan huldig ik hem ook.
ULENSPEGEL:

'k Vergeef hem veel,
daarvoor!
3de BURGER :

Dit hangt slechts van den koning af.
lste BURGER:

Wat zal hij zijn ?
2de BURGER:

Indien hij Karel lijkt !...
ULENSPEGEL:

Zal hij de kleine zoon zijns grooten vaders
niet zijn ?
3de BURGER:

Hoe komt ge daarop ?
ULENSPEGEL:

Hij weet niet
wat willen is : hij heeft nog nooit gewild,
't was altijd half, of zelfs nog min.
1 ste BURGER :

Een intree
belooft hij eerst, stelt ze weer uit, en komt
ten slotte toch.
(Gejuich, trompetten. Fli ps, Margaretha van Parma,
Granvelle, Oranje, Egmont, Hoorn, gezanten, gevolg komen onder de zegeboog door en nemen
plaats op het verhoog. -- De zegeklok luidt. -Op het tweede verhoog nemen plaats de vertegenwoordigers der Staten en de Schepenbank van
Brugge.)

ORANJE:
•Het heeft zijn Majesteit behaagd voor alle
ede trouwe burgers zijner goede stede
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en de onderdanen van zijn graafschap Vlaandren
de plechtige eed, gedaan voor d'Heeren Staten,
hier te vernieuwen. Lijk zijn voorzaten
het deden, wil ook hij, bij zijn Blijde Intrêe,
de keuren, privilegiën en voorrechten van dit aloude
graafschap en van alle de gemeenten
ervan aanvaarden, goedkeuren en bevestigen.
Hij herhaalt de belofte, alle gewoonten en gebruiken,
geschreven en ongeschreven, te onderhouden, en te
handhaven en het graafschap te bestieren tot meerdere.
eere van God en tot welvaart van het graafschap. Hij
belooft ook niet te dulden dat door een zijner onderdanen op een of andere wijze aan een dier rechten, voordeelen, privilegiën of gebruiken geraakt worde, indien
daartoe de Heeren Staten niet hunne toestemming schenken. En opdat die belofte onverbreekbaar zij, bevestigt
Hij ze door een plechtigen eed, in bijzijn van de Heeren
Staten, in tegenwoordigheid van 't volk der goede stede
en van het graafschap ; alleen kan opstand of breuk der
verplichte onderdanigheid van dien eed ontslaan.
FILIPS :
Zoo waarlijk help mij God en 't heilig Boek
VOLK :
De koning leve. Heil ! Wij zweren trouw !
Lang leve koning Filips, onze graaf !
(Onder de zegeboog door komt - nu de stoet : wapenherauten in de kleuren der stad gedost, klaroenen,
St. Joorisgilde met hoorn en vlag, de hooge poorters met den brugschen beer, gilden, trommelaars
en pijpers met stadszotten, de kamer van rhetorycke met wagen, waarop Godelieve van Volmerbeke als stedemaagd -- hellebardiers en roedragers
— stadssekretarissen en de burgemeesters. — De
wagen ' met geschenken en voedsel, omringd door
stadsdienaren. De zegeklok luidt. De wagen der
rethorycke houdt stand voor des konings verhoog.)

GODELIEVE:
De Brugsche stedemaagd is fier op heden
te mogen groeten als haar heer en graaf
een koning, die den schepter zwaait alom,
bij volkren ongeteld, in Oost en West,
wiens staten nooit de zon verlaten kan
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zoo zij de gansche wereld niet verlaat.
De vrijheid heerschte steeds op 't Brugsche Belfort
dat die zon ook zijn Staten nooit verlate !
Reeds heeft de zege hem gekroond en hem
als haren heer begroet. Dat lange nog
zijn hand den schepter zwaaie, wenscht zijn volk,
tot welzijn van 't gemeen.
VOLK:
Lang leve Flips
Hoezee den graaf ! Kerjoel ! Kerjoel ! Heil hem
BURGEMEESTER :
Dat uwe Majesteit dees gifte aanvaardde,
die meer de trouw der stad vertolken moet
dan waardig zijn van uwe macht, heer graaf:
de kant
sieraad ' dat onze vrouwen mieken,
't getijdenboek getuige voor de kunst,
het zwaard, symbool van uwe macht ; het voedsel,
vertolke u onzen hechten steun, bereid tot alles
wat u ten dienst kan zijn.
FILIPS:
Mijn dank, mijnheeren.
EGMONT:
In naam van zijne Majesteit bedank ik,
als landvoogd van 't gewest, het - goede volk
de stad vooral, die in 't verleden was
de perel van de gravenkroon. Uw trouw
is wel bekend, uw graaf vergeet ze niet.
VOLK :
Den koning heil ! Graaf Egmont leve ! Heil ! Heil ! Heil
(De stoet vertrekt langs de overzijde. -- Flips verlaat
dan met Zijn gevolg het verhoog.)

HOPMAN (tot Valle jo) :
.Ziet gij dan niet dat- ook de koning heengaat ?
'Wat droomt ge dan ? Beveel uw manschap, vlug!
VALLEJO
'Was het dezelfde niet ?
HOPMAN:
Dezelfde ? Wie ?
VALLEJO :
Die men wou aanhouden, daar straks ?
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HOPMAN:

Wel ja!
Hebt gij een oogje op haar ? Dat baat niet, hoor!
VALLE JO :

-Och, alle vrouwen zijn te koop
HOPMAN:
't Loopt spaak.
Ge vindt hier deernen, vuriger dan zij
-die Napels of Sevilla lustoord maken.
Doch velen gaan in maagdlijkheid gehuld,
-onraakbaar.
VALLEJO :

Kwezelaar.

Bied aan... geweer...

(De stoet gaat allengerhand voort, Flips voor met
Granvelle.)
MARGARETHA VAN PARMA:

:Prins, 'k houd u vast, nu ik u vind.
ORANJE :

Ben ik
zco moeilijk dan te vinden, vrouw ?
MARGARETHA:

O'hebt tijd ?
ORANJE:

Altijd voor u, mevrouw.
MARGARETHA:

Gevlei !
ORANJE

. Wat denkt ge !
MARGARETHA :

Hoor
anders glipt ge nogmaals weg, ik ken u.
-- Gij die bekend zijt met eenieder, prins,
kent gij geen jonge vrouw, die wenscht aan 't hof
te komen... ?
ORANJE:

Meer dan een !
MARGARETHA :

... wel niet als dame,
doch iemand die gezelschaps dame toch
als 't wezen moet, voor mij wil kamenier zijn.
,
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ORANJE :

Een feniks, vrouw! Die edel zij, en diene
als waar zij 't niet ?
MARGARETHA:

Indien uw speuren vindt
hetgeen uw woord zoo juist zegt, wint gij 't pleit.
ORANJE:
't Zal moeilijk zijn.
MARGARETHA :

Doch gij moet het mij vinden.
Ik kan niet gansche dagen vrouwen roepen !
Eenieder heeft haar ambt, doch roert geen vin
zoo iets daarbuiten valt. 't Heet : « Ja, mevrouw ! »
en blijft zoo 't was. 't Verleedt mij, al die poppen.
'k Moet iemand kunnen spreken : die of muren,
't Is net hetzelfde !
ORANJE:

Wie heeft u misdaan, vrouw ?
MARGARETHA:

Ik reken dus op u: ge moet iets vinden. (beiden af)

)

VALLEJO (tot Hopman) :
Hebt gij haar stem gehoord, zoo warm, zoo innig ?
HOPMAN:

Wie dat ?
VALLEJO :

Wel zij.
HOPMAN:

Zijt gij nog bezig dan
met gindsche deerne ?
VALLEJO :

Blijft men onverschillig
en kalm, als men ze hoort ?
HOPMAN:
Me dunkt, Vallejo !
Ze draait u leelijk door het hoofd, pas op.
VALLEJO:

Waarvoor ?
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HOPMAN:

Die vrouw is zeker niet te raken.
er helpt tuniek noch pluim noch knevelwrijven ;
begeerte geeft licht slechten raad : pas op.
VALLEJO :

'ie zijt afgunstig, 'k hoor het...
HOPMAN:
Luister:
ik heb haar zelfs niet eens bezien ; ge hoeft dus
noch nijd noch ijverzucht te vreezen, jongen.
Doch 'k zeg u dit : uw liefje wordt ze niet.
Spanjolen slaat men in den ban in Vlaandren,
wanneer men niet naar goud of schatten hunkert.

.

-

VALLEJO :

Ik moet haar zien. Leid gij de mannen weg.
HOPMAN :
Mij goed ! Vooruit ! aƒ met mannen) .
(

BURGERS:

Waarheen ?
Ei, Jaak, kom mee !
Veel te lastig.
Kom toch.
_Ei, masten klimmen.
Wie loopt ginds !
De wedloop is het zien weerd.
In den trap ?
Waar ?
Ik lust een gersten, Jan.
Ik ga naar 't zwijneknuplen.
Waar heen ge wilt.
NELE:

Waar gaan wij henen, Thijl ?
ULENSPEGEL:

Ik moet hier wachten,
ge weet het wel.
NELE:

Ge zoekt mij kwijt te spelen
die groote mannen draaien u het hoofd.
ULENSPEGEL:
-

Of ik het hunne.
NELS:

Om mij stoort ge u toch niet!
ULENSPEGEL:

Mijn , liefje weet dat geen mij zoo aan 't hart ligt.
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NELE :

Men zou het toch niet zeggen.
ULENSPEGEL:

Nele, plaagsteert.
NELE:

Thijl, dwarsdrijver.
ULENSPEGEL:
Dit is voor u, (kust ze), nu zwijgen.
NELE:

In 't openbare, zoo ? Ik zou mij schamen.
ULENSPEGEL:

Er is een plaatsje hier, dichtbij mijn hart.
NELE:

'k Vertel het aan uw moeder, deugniet.
ULENSPEGEL :

Best.
Doch eens is geenmaal. Daar. Verberg u hier nu.
(Hij trekt haar tot zich. — Op . Egmont, Hoorn,
Granvelle.)
GRANVELLE:

'k Herhaal het, heeren : zoo ik u kan helpen
of tegen ongeval beschermen, reken
dan op mijn invloed.
HOORN:
'k Reken op mijzelf.
EGMONT:
Ik heb meer trouw in mijne ruitersbenden
dan in uw bisschopsring en in uw zegel.
GRANVELLÉ :

Vereenigd, heeren, moeten wij ons scharen
rondom den koning.
EGMONT:

Zeker, doch rond hèm.
GRANVELLE:

Mijn steun is machtig voor wie.. mij wil dienen.
-
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HOORN :

Hoor dit, heer kanselier : 't kan zijn dat gij
beschermt wie u wil dienen : 't is het minste.
Doch houd uw steun voor anderen, gerust.
Ik dien den koning slechts, mijn heer en meester.
EGMONT:

Ik dien den koning : 't is genoeg, me dunkt.
GRANVELLE :

'k Bescherm u tegen wil en dank.
EGMONT:

Ik niet !
GRANVELLE :

Kan ik iets doen voor it ? De koning is
op heden goed gesteend. 'k Bekom wellicht...
HOORN :

Wat ik begeer vraag ik liefst zelf, mijnheer.
EGMONT :

Mijn paard !

Kom, kom, maak u niet kwaad, heer
graaf.

HOORN :
Uit 't volk geboren, lornp gebleven.
EGMONT:

Vast.
Vaarwel, heer kanselier, en zonder erg. (beide af).
GRANVELLE :

Vaarwel ; onthoudt mijne belofte.
G. SCHETS :
Hoogheid,
hebt gij gemerkt hoe Hoorn u niet gegroet heeft ?
GRANVELLE:
't Geeft niets.
SCHETS
Me dunkt, het is wat grof, Uw Hoogheid
niet te begroeten : gunsteling des konings,
en kanselier der Nederlanden zijn
en niet geacht !
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GRANVELLE:

Ze zijn afgunstig, Gaspar.
SCHETS:
Terecht : gij zijt de koning van het land,
de ware heerscher.
GRANVELLE:

Doe mijn draagstoel komen.
SCHETS:
Zoo aanstonds, Hoogheid.
ORANJE:

Ja, hij is almachtig
door 's konings gunst.
BODAORO:

Zooiets is toch te bont.
ORANJE :

Het kan

hij neemt de plaats der eedlen in.
BODAORO:

De plaats die u behoort.
ORANJE:

De tijd wijst 't uit.
GRANVELLE:

Ik ben verheugd u nog te zien, prins.
ORANJE :

Zoo?
GRANVELLE:

De heer gezant is niets te veel.
BODAORO:
Wel goed,

Uw Hoogheid.
GRANVELLE:

Kan ik soms van dienst zijn, prins?
De koning is verheugd om het onthaal
en schenkt mij licht mijn bede.
ORANJE :

Veel geluk.
GRANVELLE :

Indien U eene gunst te vragen hebt...
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ORANJE :

'k Ben prinse van Oranje, Hoogheid.
GRANVELLE :
Toch,

de prinsen hebben soms hun wenschen ook.
ORANJE:

't Ge-beurt.
GRANVELLE :

Gij hebt mij trouw gediend : ik bescherm u.
ORANJE:

Gediend ? Dit wist ik niet.
GRANVELLE:

Gij hielpt mij vaak.
Een dienst laat ik niet onbeloond.
ORANJE :

Uw knecht
ben ik nog niet. Zoo gij bescherming hoeft,
zoo kunt gij op mijn bijstand rekenen.
GRANVELLE:

Bescherming ? Ik ?
ORANJE:

't Geluk is onstandvastig.
GRANVELLE :

Oh, 'k ken mijn macht ; 'k stel ze ten uwen dienst, prins.
(Stapt in zijn draagstoel en af.).)
ORANJE:

Dit gaat over zijn hout !
BODAORO:

Verbazend is 't
ORANJE :
Hij is zelfs niet bewust mij dus te kwetsen
Dikhuid !
BODAORO:

Hij heeft zijn gaven ook.
ORANJE :

Wellicht,
Doch voor zijn fouten boet hij, heer.
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BODAORO:

Oh, vast,
zoo gij het wilt.
ORANJE:

Ge wenscht dus twist te stoken ?'
BODAORO:

Wie, ik ?
ORANJE:

Venetie lacht, wanneer de koning
vol woede brult... op vreemden, niet ?
BODAORO:

Doch, prins...
ORANJE :

Wat ik beoog, verricht. ik : vreemden raad
verandert daaraan niets.
ULENSPEGEL (die de laatste zin gehoord heeft)

Ik dien u, prins.
ORANJE:

Zoo, hebt gij u beslist ?
ULENSPEGEL:

Ik wil uw knecht zijn,
als 't moet.
ORANJE:

En waarom nu zoo spoedig, ja ?
ULENSPEGEL:

Alleen een man als gij, prins, kan ik dienen
op eigen krachten steunt ge tegen vreemden.
ORANJE :

Wat eischt ge voor uw dienst ?
ULENSPEGEL:

Het noodige
voor mij en haar.
ORANJE:

Uw vrouw ? Zijt gij gehuwd ?
ULENSPEGEL:

Zij is mijn ziel.

ORANJE:
Kunt gij van een?
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ULENSPEGEL:

Als 't moet.
ORANJE :

Een flinke meid !
ULENSPEGEL :

•

Haar oogen lachen blauw
en grijs, gelijk de hemel lacht in Vlaandren;
de zon omkranst , haar met een stràlengloor
wanneer zij in heur blonde vlechten speelt,
en zij bekijft me gansche dagen.
NELE:

Thij l !
ULENSPEGEL:

Daar hebt gij het.
ORANJE:

Uw naam ?
ULENSPEGEL:

Thijl Ulenspegel,
gestamd uit eedle schepenen van Damme,
wel arm doch niet gemeen, wel gek doch fijn.
BODAORO:
En fier.
ULENSPEGEL (tot Oranje) :

Die ziet te diep, en zelfs te ver.
Mistrouw hem.
ORANJE:

Wie, die mij doorgrondt ?
ULENSPEGEL:

Ik doe 't
ORANJE:

Wat weet ge ?
ULENSPEGEL:

Wordt niet driftig, prins, en luister
Gr is een prins, die onder Keizer Karel
vertrouwling was ; nu is hij slechts vassaal.
De prins is wijs, verstandig, kent zichzelf,
en wil de plaats die hem met recht.. behoort.
ORANJE :

Och, onzin praat gij. En die plaats ?
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ULENSPEGEL:

't Is de eerste.
Ik help den prins eraan, ik, man uit Vlaandren.
ORANJE :

Aanveerd. Kom heden nog.
ULENSPEGEL:

Verlangt ge. iets anders ?
ORANJE :
Stilzwijgen... En..., kent gij eene vrouw
die dienen wou aan 't hof te Brussel...
ULENSPEGEL:
Vele.
ORANJE:

als hofdame, doch ook als 't moet, als meid.
Doch ja, hoe zoudt ge zulk een parel kennen;
die trotsch genoeg zij om als edelvrouw
te gelden, doch den dienst wil doen der meiden?
ULENSPEGEL:

Misschien.
ORANJE:

Kent ge iemand ?
ULENSPEGEL:

Ziet gij daar die jonkvrouw ?
ORANJE:

Ze is beeldschoon...
ULENSPEGEL :

Jong en edel ook, doch arm.
Haar vader stierf, ten gronde gebracht : zij leeft
alleen, in een kasteeltje bij de stad,
met hare voedster.
ORANJE :
Zoo zij wil...
ULENSPEGEL:

Ik vraag het.
Doch wie trekt haar aan ? Wie vraagt er naar ?
En wie beschermt heur ?
ORANJE :
Margaretha zelf.
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ULENSPEGEL:

De hertogin ?
ORANJE:

En ik bescherm haar, Thijl.

•

ULENSPEGEL:

Ik meld u dra den uitslag.
ORANJE:

Goed, 'k verwacht u.
(Af met Bodaoro.)
NELE:

En dan durft gij het zeggen dat ge mij
verkleefd zijt : Haar verslindt gij.
ULENSPEGEL:

'k Raak haar niet.
NELE:

Omdat gij het niet durft.
ULENSPEGEL:

Zij is te schoon
Men raakt geen zuivre bloem met vuile hand.
(Ondertusschen is Godelieve van Volmerbeke opgekomen en begeeft zich naar Vallejo, die nog immer
op dezelfde plaats staat. Het volk is weg ; slechts
enkele voorbijgangers.)

VALLEJO :
'k Zie u terug !
GODELIEVE:
'k Heb u beloofd, heer hopman,
opnieuw mijn dank te komen zeggen.
VALLEJO :
Ja...
GODELIEVE:

'k Had geen gelegenheid in het gewar
en in de haast om tijdig nog te komen
in 't gildenhuis waar men mij wachten moest,
om u te zeggen hoe 'k u dankbaar ben
om uw bescherming.
VALLEJO :

Waart ge niet onschuldig?
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GODELIEVE :

Gij hebt niet eens getwijfeld, schoon het volk
mij uitkreet...
VALLEJO :

't Volk ! Wat is het volk ?
GODELIEVE :

Een macht,
in Vlaanderen.
VALLE JO :
Kom, onzin : 's Konings recht
spreek ik, als hopman. Wie weerspreekt er mij ?
GODELIEVE:

Ge kent de macht van 't volk nog niet.
VALLEJO :
Een schrikbeeld !
Een degen stilt het gauw genoeg.
GODELIEVE :
Dat peist ge.
VALLEJO :

Wij zijn de meesters.
GODELIEVE:

Menigeen zou mij
aan 't volk geofferd hebben. . .
VALLEJO :

Gekheid : geen !
GODELIEVE:

En daarom dank ik u : gelijk een ridder
hebt gij op mij gewaakt.
VALLEJO :
Ik blijf het doen.
GODELIEVE :

Ge zijt wel goed. Doch verder is 't niet noodig.
Het volk is kalm. Zooiets gebeurt geen tweemaal.
VALLEJO :
En zoo het oorlog wordt ?
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GODELIEVE:

Vreest gij dan
dat gij verslagen wordt ?
VALLEJO :

Dat niet ! dat niet
GODELIEVE:

Ge ziet het wel ! Gedoog dan, hopman, dat ik,
u dankend, afscheid neem.
VALLEJO :

Hoor hier eens, meid.
GODELIEVE:

Ik ben ten uwen dienst... doch laat me los.
VALLEJO :

Hoor hier : kom mee met mij, 'k bescherm u voort.
Mijn macht is groot, mijn invloed sterk : kom mede.
'k Heb geld, juweelen zoo 't u lust : kom mede.
Voor u de eereplaats in onzen tros.
Een wenk van u, een gril, zal een gebod zijn
en niemand weigert mij hetgeen ik vraag.
Kom mede : 'k zal uw slaaf zijn, alle dagen,
en naar uw oogen opzien om een wensch
om een verlangen te voldoen, dat niet
voorkomen wierd.
GODELIEVE:

Tot mij durft ge zoo spreken?
VALLEJO,.:

Mijn vader is almachtig bij den koning:
de poorten, hoe gesloten ook, gaan open
waar 't geldt Vallejo Santar
GODELIEVE:
en zoo voorts !
Wat verder meer ?
VALLEJO :
Ik heb een droom gedroomd
en een beeld,
een droom van liefde was het,
het uwe, loech mij toe. Uw oogen zijn
als de oogen van een tortel en uw wangen
gelijken bloed en melk. Uw haar is gouden,
gelijk het haar der heilge Maged is...

82

WILLEM VAN ORANJE

Wees mijn : mijn hart hebt gij gepletterd als
de molensteen het graan : genees de wonde...
GODELIEVE :
Heer hopman, zijn uw woorden ernstig ?
VALLEJO:

Volg mij!
Hoor, meid. Ik houd u goed. Ontsnappen lukt niet.
Ik smeek niet meer : ik wil uzelf, geheel.
Een slaaf maakt ge van mij, indien ge wilt.
Doch willens nillens zult gij aan mijn wensch
voldoen. Geen mensch die oprijst tusschen ons
of ik verpletter hem. Welke is uw keus ?
GODELIEVE :

Spanjolen, valsch gebroed : een maagd schoffeeren,
ons steden plunderen, ons land verwoesten
dit kunt ge goed. Doch eensdaags komt de rechter!
VALLEJO:
Uw keus ?
VALLEJO

Doe wat ge wilt : Ik ben in uw macht.
Doch nooit of nimmer zal ik u vergeven
en nooit of nimmer laat ik u alleen
voor ik gewroken ben.
VALLEJO:

Hoe schoon zijt gij
nog schooner zoo dan vroeger : 'k min u dus,
met hoogen blos en vonklend stralen-oog.
Een aureool omkranst uw lokkend lijf.
En mij behoort gij nu !
(IODELIEVE (geeft hem een kaakslag):

Ook dit hoort u
VALLEJ() :

Mij dierft ge onteeren ? Kaakslagen aan mij ?
Dat zult ge boeten.
GODELIEVE:
U onteeren ? neen,
gijzelf onteert u !
ULENSPEGEL (ter zij, naderend) :

't Gaat hier erg me dunkt.
En 't duurt zoo lang.
Indien de jonkvrouw mij...
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VALLEJO :
Wat doet gij hier ?
ULENSPEGEL:

En gij?
VALLEJO :

'k Ben hopman, ik.
ULENSPEGEL:

En ik een burger.
-

VALLEJO :

Laat mij door.
ULENSPEGEL:

Wel ja,
ik heb met u geen uitstaans.
VALLEJO :

Zoo ? laat ons door.
ULENSPEGEL:

Ik wou...
GODELIEVE:

Bescherm mij, heer !
VALLEJO :

Ge durft... ?
ULENSPEGEL:
Komaan,

wees niet brutaal, of ik gebruik mijn vuisten.
Geen sabels, hoor. (hij ontrukt hem) .
VALLEJO :

Vervloekte guit
ULENSPEGEL:

Kom, kom,
men moest dien kwaden jongen zoo geen speeltuig
in handen geven : licht gebeurt een onheil.
Zoo het u lust, kunt gij naar uw kwartier gaan,
heer hopman. Doch laat een emmer water
eerst over 't kopke gieten : 't zal u stillen.
VALLEJO :

Ik vind u weder, rekel.
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ULENSPEGEL:

Zeker, heer :
aan 't hof, te Brussel.
VALLEJO :

Mij betaalt ge uw streek.
ULENSPEGEL:

Voorzichtig, ventje.
VALLE JO :

Gij, ge kent mijn wil.
Aan mij behoort ge toe.
GODELIEVE:

Nog liever dood!
ULENSPEGEL:

Hoor hier : de hertogin van Parma wenscht u
te zien als hofdame te Brussel.
VALLEJO :

Haar ?
Is zij misschien een edelvrouw ?
GODELIEVE:

'k Versta niet.
Zij kent mij ?
ULENSPEGEL:

Zoo de hopman wenscht, kan hij
u ginder vinden, doch beschermd door haar
en door een andren. Jonkvrouw, is 't aanvaard ?
GODELIEVE:

Maar 'k weet niet...
ULENSPEGEL:

Kom den prins straks zien
met . hem kunt gij best alles schikken,. jonkvrouw.
GODELIEVE:

Ik ga met u.
ULENSPEGEL:

En zoo -de hopman 't wenscht
hoeft hij alleen naar Thijl te vragen, dien
men Ulenspegel noemt.
-
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VALLEJO :
'k Verlaag mij niet.
ULENSPEGEL:

Ik ook gewoonlijk niet : voor u maak ik
toch uitzondring.
VALLEJO :
Ik zal ze zien te Brussel

Gordijn.

Iie Bedrijf.
Zaal in het paleis der hertogin, te Brussel. Rechts voor, haard
met marmeren schouw en kunstige haardijzers. De muren
zijn behangen met Cordovaleder. Gesnedene kussenstoelen
rondom ; links een zetel op een klein verhoog. Aan de
muren en midden in de zaal zilveren arm lichters. De zaai
sluit langs achter met opeenplooiende deurvleugels. Deze
staan open in het begin, en daarachter ziet men een wachtzaal. In het midden ervan een breede trap met gesneden
leuningen en tapijten. De trap geeft op de vertrekken der
hertogin ; de deur is goed zichtbaar.
Een landsknecht leunt op zijn hellebaard bij de opene
vleugeldeuren. Bij de eerste woorden komt Godelieve de
deur uit en blijft
ft boven op den trap staan, luisterend.

VALLE JO :
Zoo, zoo, men groet niet meer ? Voor oversten
hoeft men niet eens meer uit den weg te gaan?
Driedubbele ezel ! Zóóiets strafte ik wel,
behoordet gij mijn vaandel. Spreek toch, uil
Of is uw tong verloren ? Spreek dan, kieken.
.

LANDSKNECHT:

Verschooning, hopman...
VALLEJO :
Is me dit een houding r
Die Vlaamsche boeren, allen even lomp.
Gaat eerst rechtop staan, lomperik. Wat dan ?
LANDSKNECHT:

Verschooning, hopman, 'k had u niet gezien.

-
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VALLEJO :

Ge moest me zien ! daar is het juist gelegen,
uilskuiken ! Hebt ge nog een hellebaard gezien ?
Zoo'n dommen lompen donder zag ik nooit !
Wie leerde er u 't geweer hanteeren, platzak ?
-

LANDSKNECHT:

Ik ben in fout u niet gegroet te hebben.
Doch daarom hoeft ge mij niet uit te schelden
VALLE JO :

Nog beter ! Mij de les nu spellen, baasje ?
Ik maak mijn hand aan u niet vuil, doch aanstonds
gaat gij naar den provoost, om uwe straf.
En 'k houd er hand aan dat zij u lang heugt.
'k Wil geëerbiedigd zijn.
LANDSKNECHT:

Zult gij mijn plaats
dan overnemen ?
VALLEJO :
Nog durft ge tegenspreken ?
Voort, galgenaas ! voort deugniet ! Voort zeg ik!
GODELIEVE (binnengekomen) :

Haha ! Maak u zoo kwaad niet, heer Vallejo.
Het staat uw zwarte knevel niet ; het schaadt
uw bruine, tint, die rood wil uitslaan, doch
niet kan ; en dan, uw steek kon vallen, heer.
Uw mantel is uit zijne plooi weerom,
en weinig scheelt het of uw stijve pijpkraag
bezwijkt voor het opwellend bloed. Bedaar !
VALLEJO :
Verschooning, jonkvrouw Godelieve, 'k wist niet...
GODELIEVE:
Is 't zoo dat gij beleefd zijt heden, hopman ?
VALLE JO :
Ik was ontsteld : Ik dacht niet aan uw hand.
En toch weet God dat het de liefste plicht is
die ' ik in dit paleis vervul : de handkus.
Men heeft nooit beter een gebruik gekend.
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GODELIEVE :

Schei er maar uit, mijnheer, want anders zoudt ge
mijn hand wel eten, dunkt mij. Is het honger ?
Komt er geen eten meer voor uwe vaandels toe ?
VALLE JO :

Gij zijt weerom aan 't spotten, jonkver.
GODELIEVE:
Ik ?
VALLE JO :

Ik ken dien schalschen lach te goed.
GODELIEVE :

Hoe jammer !
Nu kent hij mij.
VALLEJO :

Helaas (tot Landsknecht). Staat gij daar nog?
LANDSKNECHT:

Ik wacht bescheid, heer.
VALLEJO :

Straks zult gij 't vernemen.
Zoo'n keikop heb ik nooit ontmoet !
GODELIEVE :

Wie zijt ge ?
LANDSKNECHT:

Een landsknecht van graaf Egmont en een Vlaming,
die geen beleediging duldt, ongestraft.
GODELIEVE:

Van hem ook ?
LANDSKNECHT:

Ware hij een Spaansche grande,
of ware hij de koning, 't luide al even.
V ALLE JO :

Hoor...
GODELIEVE :
Hopman, vraag dien man vergiffenis.
VALLEJO :

Ge zegt ?
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-

-

GODELIEVE :

Moet ik het tweemaal zeggen dan ?
VALLEJO :

't Is ernstig ?
GODELIEVE :

Bid onschuld : gij hebt hem beleedigd.
VALLEJO :

De vlaamsche benden telt men bij de beste,
elk weet het.
GODELIEVE :

Dit is buiten kijf. Ge weigert ?
VALLEJO :

Ge weet dat ik voor u zou alles doen.
GODELIEVE :

Welaan, ik wacht.
VALLEJO :

Verschooning, bid ik u.
'k Ben hitsig heden. Let niet op mijn woorden,
die u wel konden krenken.
LANDSKNECHT:

't Hoeft niet, hopman.
En nu verwacht ik mijne straf : ik ook
heb niet op u gelet. Doch ik verzoek
de goede jonkver...
VALLEJO :
Niets ; om harentwil
zou ik het ergste zelfs vergeten.
LANDSKNECHT:

Dank!
GODELIEVE:

Wat nieuws vandaag, heer hopman ?
VALLEJO :

Nieuws ? het oude
GODELIEVE:

Dit ken ik reeds.
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VALLE JO :

En toch moet ik herzeggen
dat ik u liefheb, jonkver,...
GODELIEVE:
Hoor hier, hopman.
Ik ben nog zeker voorval niet vergeten,
dat overtijd
zoolang is 't niet geleden,
op Bruggemarkt gebeurde.
VALLE JO :

Zult gij eeuwig
dien misstap, och, dit oogenblik van drift
mij voor de voeten werpen ? Heb ik niet
genoeg geleden
toen
dien nacht
alleen -ik koortsig door de straten doolde, en zag
hoe zwaar 't vergrijp, hoe groot de schande was ?
Is 't niet genoeg dat ik u vluchten moest
in '.t eerste dat gij u aan 't hof bevondt ?
'k Bespiedde u achter deur of venster, duchtend
dat gij mij zoudt herkennen, en toch wenschte ik
dat ik vergiffenis kon vragen aan u.
GODELIEVE:
Die schonk ik u.
VALLEJO :

Zoo zegdet gij.
GODELIEVE:

Ge twijfelt ?
VALLEJO :

Ik zou niet durven ! Sedert mag ik spreken
met u, u groeten en u gade slaan.
Zult gij toch nooit geheel vergeven, jonkver ?
GODELIEVE :

Vergeven is nog niet vergeten, hopman.
Als men alleen staat op de wereld, leert men
zoovele dingen, die een ander minacht.
VALLEJO :

Wat kan ik meer dan u mijn hand aanbieden ?
GODELIEVE :

Indien ik u mijn hart niet geven kan.?
Ge weet hoe ik 't versta. Daar blijft het bij.
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VALLEJO:

Kan ik iets anders zeggen ?
GODELIEVE:

't Moet : zooniet
hebt gij bij mij niets te verrichten, hopman.
VALLEJO:

.Indien ge wilt...
GODELIEVE:

Ik eisch het.
VALLEJO:

Zeg mij eens:
.Hoe kwaamt gij hier ? Wie was uw voorspraak toch ?
GODELIEVE:

-Ge waart erbij. Hoe dikwijls vraagt ge 't nog ?
VALLEJO:

'Was het Oranje niet? (Godelieve geeft teekens van onwil)
Mag 't niet geweten ?
GODELIEVE:

Ik kende Oranje niet, voor ik aan 't hof kwam.
VALLEJO:

Wie wou het dan ?
GODELIEVE :

Wel, peis dat gij het waart.
VALLEJO :

Alweer aan 't gekken ?
GODELIEVE:

'k Ben nu eenmaal zf ó.
En ook, waarom mij vragen wat ik u
.niet zeggen wil ?
VALLEJO:

Ik kom het toch te weet.
GODELIEVE :

.Best, doch val mij daarom niet lastig, vraagsteert.
ULENSPEGEL (op) :

De prins, is hij reeds hier ?
GODELIEVE:

Ik kwam zooeven...
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ULENSPEGEL:

En hij is ook zooeven aangekomen?
VALLEJO :

Ik vroeg haar juist wie haar hier bracht, aan 't -hof.
ULENSPEGEL:

Jaloersch zijn is niet goed.
VALLEJO :

Ik ben het niet.
GODELIEVE:

jaloersch ? van mij ? en met welk recht zou dat ?
ULENSPEGEL:

Nu, nu, dit zijn mijn zaken niet. Doch zoo
de jonkver het niet zeggen wil
GODELIEVE:

of mag, ... hm!...

4

ORANJE (op) :

Daar zijt ge reeds ?
ULENSPEGEL:

Een boodschap breng ik prins. (f luistert)
ORANJE:

Zijt gij het zeker ?
ULENSPEGEL:

Grappen luiden anders.
GODELIEVE.:

Mag ik den prins goên morgen wenschen ?
ORANJE:

Jonkver...
GODELIEVE:

ernstig, doof
Daar schuilt opnieuw wat achter
en blind. Zoo ziet gij er niet uit,, wanneer
't geen groot verlies...
ULENSPEGEL:

of nieuwe liefjes geldt.
GODELIEVE:

Oh foei ! niet ik heb het gezegd.
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ORANJE :

Ge spot weer.
.Meent gij dat men aan niets te denken heeft
dan aan uw blonde lokken en uw lach ?
GODELIEVE :

Wat is 't geheim dat u belet te zien...
ORANJE :

Zoo ik 't u zei, dan was het geen geheim meer.
GODELIEVE:

Wie niet wil zien, moet voelen. Voel dan, prins.
(Zij stoot 's prinsen hand tegen Vallejo's degengevest.)
ORANJE:

Wat doet ge ?

Wel heer hopman, 'k zag u niet.
GODELIEVE:

Juist daarom was het...
ORANJE :

Ik vraag u verschooning
Breng iemand dan
want zij zal het niet doen !
aan 't hof! ..
GODELIEVE:

Ik ben u dankbaar en bewijs
u dienst daarvoor.
ORANJE : •

Wat kan men daaraan zeggen ?
Een vrouw doen zwijgen ! .. .
VALLEJO :

Prins, ik dacht niet
bekend te zijn aan uwe Hoogheid. Groot
is de eer...
ORANJE:

Ei, wié kent er in Brussel niet
de heer Vallejo Santar, hopman van
een afstamling
de wacht des kanseliers
der Spaansche grooten— krijger zonder weerga ?
-

VALLEJO:

Uw Hoogheid overdrijft.
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Ik denk het niet.
't Zijt gij die overdrijft, in moed en wijsheid.
VALLEJO :

Van anderen zou ik dit vleien noemen.
ORANJE :

Wanneer ik ooit in iets u helpen kan,
maak staat op mij.
VALLEJO :

Dit wou ik dadelijk.
ORANJE :

Met veel genoegen luister ik, heer hopman.
.VALLEJO :

Ik meende te verstaan dat gij het waart
die jonkvrouwe van Volmerbeke
hier hebt geplaatst ?
GODELIEVE:

'k Verzoek u, antwoord niet.
ORANJE (tot Godelieve) :

Ik zie niet in...
GODELIEVE :

Hij wil bij hoog en laag,
vernemen hoe 'k hier kwam : nieuwsgierigheid,
niets anders is 't
en dan verwijt men dit
-de vrouwen nog!
ORANJE :
Houdt gij er aan, heer hopman ?
VALLEJO :

ja zeker.
GODELIEVE :

Zeg het' niet.
ORANJE:

Ik heb 't gedaan.
VALLEJO :

Ik dank u . voor uw antwoord, prins, en stel mij
ten uwen dienst, zoo vaak ik kan
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ORANJE:

'k Onthoud het.
VALLEJO :
En ik houd woord.
ORANJE •
Doch nu,
zie, Thijl doet teeken --nu moet ik mij met 't staatsgeheimen bemoeien
dat 'k jonkver Godelieve niet vertellen mag.
Tot spoedig wederziens, heer hopman. (af)
VALLEJO :
Hoogheid. —

Is dit Oranje ?
ULENSPEGEL:

Wel ,gij kent

hem toch.

VALLEJO :

En is hij steeds zoo vriendelijk ?
GODELIEVE:

Nooit anders.
ULENSPEGEL:

Hij is de vriendelijkste mensch ter wereld
GODELIEVE:

Waardoor toch kon ik hem belang inboezemen ?
En hij was het die zorg voor mij droeg.
ULENSPEGEL:

Zeker.
VALLE JO :

Nu weet ik 't toch.
GODELIEVE:

Doch ik heb 't niet gezeid.
VALLEJO :
Zoo'n prullevraag beantwoordt hij alsof ik
de kanselier was. Welk verschil met hem
ULENSPEGEL:

Ik kan 't gelooven.
VALLEJO :

Barsch, neen ; vriendelijk -dit is hij toch nog min.
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GODELIEVE:

Verslonden, bezig
met het bestuur....
ULENSPEGEL:

Men kan toch menschen zien.
VALLE JO :

_.Zijn Hoogheid heeft veel hoofdbreking, maar toch...
Wanneer hij iemand spreekt, dan meent men aanstonds
zijn hand beschermend uitgestrekt te zien ;
hij kent alleen zijn macht, zijn invloed — 't zijne.
GODELIEVE:

_Me dunkt, indien het zoo is, liet ik alles
-daar in den steek, en ging ik andren dienen.
ULENSPEGEL:

=Oranje zou u openarms ontvangen.
VALLEJO :

.Ik heb mijn woord verpand bij hem te blijven.
ULENSPEGEL:

Ik zie niet in waarom ge aan hem gehecht zijt.
VALLEJO :

Geen woorden baten : 'k blijf bij hem.
ULENSPEGEL:

Ook goed,
,

doch zoo gij van gedacht verandert...
VALLEJO :
Nooit!
ULENSPEGEL:

_Zult gij steeds welkom zijn.
GODELIEVE:
En wat gebeurt er

bij den geduchten heer en meester van
-het land ?
VALLE JO :

Nieuwsgierigheid ?
GODELIEVE:

Niet zooveel als gij.
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VALLEJO :

Ge weet wat in 't paleis gebeurt. Mevrouw
schenkt u haar vol vertrouwen : zij regeert.
ULENSPEGEL:

Wat niet belet dat Granvelle alles richt
en feitelijk alleen het land bestuurt
GODELIEVE :

Ge zegt dat elke vrouw nieuwsgierig is.
Waarom zou ik het ook niet zijn, voor zoo iets ?
VALLE JO :

Doch indien ik iets vraag, wilt ge niet spreken.
GODELIEVE:
Denkt gij nu daaraan nog. ? Dit heet beleefdheid
. VALLEJO:

Zijt gij vergramd ?
GODELIEVE:

Dit kan ik nooit vergeven
VALLE JO :

Doch voor mijn nieuws krijg ik dan ook een loon ?
ORANJE (opkoménd) :

Mag men reeds binnen bij de hertogin ?
GODELIEVE:

Och God ! Dat was ik heelemaal vergeten.
Ei, wacht ! De landvoogdes wil niet gestoord zijn.
VALLEJO :

Was 't daarom dat gij op den trap kwaamt ?
GODELIEVE:

Zeker.
ULENSPEGÉL :

En na een eeuwigheid deelt gij 't bevel meê ?
VALLEJO :

De landvoogdes is goed gediend!
GODELIEVE:
Welnu,
heeft iemand haar gestoord? Ben ik niet hier ?
VALLEJO :

Jawel, doch Granvelle is toch binnen.
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ORANJE :
Waarlijk ?
VALLEJO :

Ik wacht op hem.
GODELIEVE:

Juist daarom mag er niemand
naar binnen.
EGMONT (op met Bergen) :
Ja, die vallen mij op 't lijf.
BERGEN:

Het is niet altijd aangenaam, ik weet het.
De Staten kunnen iemand lastig vallen !
Doch stel u in hun plaats : wat zoudt ge doen ?
EGMONT:

Natuurlijk 't zelfde !
BERGEN :

't Volk dient ook voor iets.
ULENSPEGEL:

Al was 't om de Spanjolen te betalen.
ORANJE:
Staan Brugge en Gent vol Franschen, graaf ? dat gij

zoo uit uw lood schijnt.
EGMONT:
Was 't slechts dat : een bende
van ordonnantie bracht straks orde.
ORANJE:
Erger ?
Ik word nieuwsgierig.
EGMONT:

Beeld u in, dat u
een tiental burgers plots op 't dak zou'n vallen.
ORANJE:
'k Kan best : het is gebeurd.
EGMONT:

. Bij u ook ? Staten ?
ORANJE:
Ja, Zeeland en ook Antwerpen.
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BERGEN:

Dus allen
die geld bezitten.
EGMONT:

Ik ontving de Staten
uit Vlaanderland.
AREMBERG EN AERSCHOT (samen in) :
Gegroet, mijn heeren.
ORANJE :

Heeren.
BERGEN:

Nu is de raad voltallig of omtrent
daar Hoorn nog immer Spaansch moet praten.
AREMBERG:

Ja,
't valt hem misschien wel aangenaam.
AERSCHOT:
Aan 't hof,
en gunsteling van Flips ! Hoe kan het anders ?
EGMONT:

Doch wat gedaan ?
BERGEN:
Och, afschepen.
EGMONT:

Doch hoe ?
't Gebeurde reeds te veel.
BERGEN:
Ge weet best 'hoe.
EGMONT:

Al boter aan de galg.
AERSCHOT:
Wat . is, er gaande?

?

BERGEN:

Steeds klachten - over Spaansche soldeniers.
AREMBERO :
Daar is iets van ! De laat houdt aan zijn . duiten.
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ORANJE:

Terecht ! De kanselier geeft schoone woorden,...
BERGEN:
te veel
ORANJE:

Doch daden ? geen.
AERSCHOT :
Hij zorgt voor 't welzijn
van 't algemeen.
EGMONT:

Men zou 't niet zeggen, hertog.
AREMBERG:

Hij handhaaft 's konings wil : 't volk is - misnoegd...
EGMONT:
en wij, we mogen de gevolgen dragen.
Ik dank er voor.
ORANJE:

Granvelle is vreemdeling ...
AERSCHOT :

Niets meer dan gij. .
ORANJE:

Wie noemt me vreemdeling ?
BERGEN:

Daarom werd hij, niet gij, prins, kanselier.
ORANJE :
Hij kent het volk niet noch zijn hechte haat,
voor alles wat Spanjolen lijkt.
EGMONT:
Hij moest
met ons een jaar in 't kamp verbleven hebben.
AERSCHOT:

Ik ken de Spanjaards ook een weinig, dunkt me...
BERGEN:

Als zij betaald zijn of vrij plundren mogen,
dan zijn zij best. Doch anders...
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AERSCHOT :

Relletjes,
dat komt wel voor, maar toch...
ORANJE :

Ga zelf zien, hertog
hoe 't land geblakerd ligt.
AREMBERG:

Niet overdrijven
Waarom ze niet betaald ?
ORANJE:

Waar haalt gij 't geld?
Granvelle kent, het om te goochelen
doch zoo
met guldens en karolussen
een leêge schatkist vullen, met wat woorden. . .
AERSCHOT :

Het is zijn schuld niet, zoo hij niet...
ORANJE :

Heer hertog, vreemd is hij. Hoe wilt ge dat hij
des lands behoeften en vermogens kenne ?
Hoe wilt ge dat hij niet bedrogen worde,
wanneer men vleierswolken, tuk op geld,
hem ziet omringen ? Hoe kan hij bestieren
wanneer hij niemand raad of hulp wil vragen ?
AERSCHOT :
De hooge raad...
EGMONT :

Mag knikken ; daarmede uit.
BERGEN:

Was alles niet vooraf geschikt, voor het
ons voorgeleid wierd in den raad, heer hertog ?
,

AERSCHOT :

Men moest den koning dan verwittigen.
ORANJE :

Die scheurt de brieven welke men hem schrijft,
daarover.
,

AERSCHOT :
Neen !
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ORANJE :

Ik weet het : 't is zoo.
AREMBERG:
Flips is,

me dunkt, toch goed gesteld, doch vreemdeling
dat is de kanselier, en hij zal 't blijven.
AERSCHOT :

Des konings wil is meet.
ORANJE:

En 's lands welvaren ?
AERSCHOT :

We mogen hem niet oordeelen.
ORANJE:

Heel wel,
doch 's lands belang, dat ons is toevertrouwd ?
AERSCHOT :

Verdedig het.
ORANJE:

Dit doe ik : doch wat doen we
.zoolang Granvelle blijft ?
AERSCHOT :

Verberg uw heerschzucht
niet onder 's lands belang
EGMONT:

Ge noemt dit heerschzucht ?
Ik deel die, heer ; de kanselier moet heen.
AERSCHOT :
Dan kunt gij 's prinsen plaats betwisten, graaf.
AREMBERG:

Uw ijver voor des konings dienst, heer - hertog
sleept u te verre mee. We spreken saam,
terstond vindt gij dat elk heerschzuchtig is
't is dwaas.
AERSCHOT :

Waarom dit samenspannen ?
BERGEN:
ja,
-

waarom dien ijver voor den kanselier ?
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AERSCHOT :

'k Verdedig 's konings wil.
BERGEN:
Wij 's lands belang.
AERSCHOT :

Ik was wat hevig. Samenwerken echter,
dat moest gedaan.
ORANJE:
Kan 't wel ? Indien ge luistert
zult gij nog heden zien of 't mooglijk is.
EGMONT :
Wat voert ge in 't schild ?
ORANJE:

De Staten doe ik pleiten.
Dan kleeft geen schuld op ons.
EGMONT:

De Vlamen ook,
die bij me wachten, laat ik roepen.
ORANJE:

Twee
bewerken meer dan een.
AREMBERG:

't Is dus gemeend ?
BERGEN:
Doch nutteloos.
AREMBERO :.

Hij moet eruit !
EGMONT :.

Hij zal.
ORANJE:

Is Viglius hier, jonkver Godelieve ?
GODELIEVE:
Heer Berlaimont en hij zijn bij mevrouw.
ORANJE:

En Granvelle ook.
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EGMONT:

Dan is het spel voltallig.
BERGEN:
Geheime Raad ?
AREMBERG:

Waarom is die ook noodig?
AERSCHOT :

Bekwame staatslui stelde Filips aan.
ORANJE :

In elk geval, ze spelen flink met ons.
GODELIEVE :

.Daar komt de hertogin, mijn heeren.
EGMONT:
Goed zoo !
(Margaretha van Parma, Granvelle, Viglius en Berlaimont komen den trap af in de zaal binnen. De
vleugeldeuren schuift men toe. Margaretha neemt
plaats in den zetel.)
VIGLIUS

De Hooge Raad moet heden, mijne Heéren,
een punt van allergrootst belang bespreken.
.Sinds lang is 't Antwerpsch magistraat bekend
als wederspannig aan alle besluiten
en de bevelen van zijn Majesteit.
Voor mistevredenen is het een toevlucht,
een broeinest van misnoegdheid, en de stad
.die door haar stil verzet de drijvers stijft,
de stokers aller onrust. 't Moet veranderen.
Dit tegenstribblen is toch niet gewettigd.
Er is geen reden om te klagen, en...
EGMONT:
.Zoo heeft men het u voorgezeid misschien.
Doch voor ge 't magistraat beschuldigt, heer,
en uitmaakt voor een bende rustestoorders
hoeft eerst eens onderzocht welk hunne klacht is.
Voor wij beslissen over 't magistraat,
laat ons eerst zien hoe 's konings woord gehouden,
en. hoe de benden Spanjaards hier geweerd.
GRANVELLE:
Er is geen spraak van 's konings woord, graaf.
,
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BERGEN:

Neen,
doch er moet spraak van zijn !
ORANJE:

Het magistraat
heeft immer stipt zijn plicht vervuld, mijn Heeren.
Deed ieder 't zelfde ?
GRANVELLE :

Gij ook steunt ze, prins ?
ORANJE :
Het magistraat is meester in de stad
zoolang des konings recht niet is gekrenkt.
En dit is nooit gebeurd.
GRANVELLE:

Zoo zegt gij, ja.
ORANJE :

Dan heb ik zelf mijn plicht tekort gedaan ?
EGMONT:

Hoor hier : 't is nutteloos te twisten, Heeren,
om recht of onrecht van het magistraat.
Neem eerst die oorzaak weg van de misnoegdheid.
Weerroep de Spaansche benden.
VIGLIUS :
Wederroepen ?
Dit kunnen wij toch niet.
EGMONT:

Zeg niet: niet kunnen.
Zeg maar : wij willen niet.
BERGEN:

Dit luidt klaarder.
AREMBERG:

Men zou het land voor legerplaats aanzien.
Verwacht men nieuwen oorlog ? Was de zege
niet goed bevochten ?
EGMONT:
Greve-lingen weet het.
GRANVELLE :

Uw zegepraal wordt niet betwist.
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ORANJE:

Omdat
men het niet kan ! Doch waarom toch het leger
in 't land bewaard ?
EGMONT:

En zoo des konings woord,
zijn welverzekerde belofte breken ?
BERGEN:

't Volk is onrustig, en terecht, me dunkt.
Wie durft er zich aan 't handelen begeven,
met die bedreiging op den hals ?
AREMBERG:
Geen een.
AERSCHOT:

De koning moet bevelen in die zaak.
ORANJE :

Wat doet ge met zijn plechtige belofte ?
EGMONT:

Men wil die niet gestand zijn.
VIGLIUS:
Neen toch, heeren,
zoo erg is 't niet. 't Moet mooglijk zijn de benden
naar Spanje te doen trekken ; doch tot nu...
EGMONT:

Mijn benden zijn in staat het land te schutten.
ORANJE :

De proef hebt ge op de som gegeven.
BERGEN:

Zeker
en zij was schitterend.
E(iMONT :

Wij eischen daden,
geen praatjes.
GRANVELLE:
Ik begrijp niet hoe men durft
zoo'n taal hier voeren, in den raad, in 't bijzijn
van 's konings landvoogdes...
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ORANJE :

De waarheid is 't, heer.
die wij bepleiten.
GRANVELLE:
'S

Konings wil...
EGMONT:

Zijn woord
heeft hij gegeven.
GRANVELLE :

Mooglijk is het niet
dit woord te houden voor het oogenblik.
EGMONT:
Omdat gij het niet wilt : de macht hebt gij.
Zooals uw woorden luiden, wordt beslist.
Ge zijt de onbeperkte heerscher hier ;
het is uw wil die wet is voor de gouwen.
Des konings woord is u wel onverschillig!
Wij eischen, -- eischen, hoort ge
het vertrek
der Spanjaards, welke uw wil ook zij.
GRANVELLE :

Doch 't kan niet !
EGMONT:

Het moet. Zeg dat gij het niet wilt
mij goed
dat gij het vreest
ook goed ; doch 't zal en 't moet.
Denkt ge misschien dat wij verraad verzinnen ?
dat onze benden niet den koning trouw zijn,
zoo trouw als eender welk Spaansch vaandel ook ?
En bovendien, ze plundren stad noch dorp,
hun spoor is niet gebakend door den brand,
verwenschingen verzellen hunnen tocht niet.
Zij vinden wel hun lust, en hoeven geen geweld
te plegen om zich te voldoen. Of wenscht ge
de gouwen uitgeput te zien, vernietigd ?
GRANVELLE:
Beleedig mijn persoon, indien 't u lust, graaf.
Doch eerbied voor mijn werk ! Ik beoog alleen
's lands welzijn : elk weet dit.
ORANJE :
Dat kan, dat kan.
Doch zoo spreekt niet het land : de graaf spreekt waar.
Zoo denkt men overal. Wilt gij het hooren ?
(buiten sprekend) Dat de gezanten binnenkomen.
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MARGARETHA:
Wat ?

'k Wil niemand hooren.
ORANJE:
Doe het toch, mevrouw.
Ze brengen nieuws.
EGMONT :

't Verbod baat niet, mevrouw.
Een vraag ontduiken is geen oplossing.
GRANVELLE :

Wat baat het ? Wij vermogen niets.
EGMONT:

Almachtig
zijt gij. Ge zorgdet steeds voor u. Zorg nu
voor 't land !
GRANVELLE:

Beleedigingen, graaf ?
KNECHT:
De Staten.
(In, drie groepen van enkele heeren.)
MARGARETHA:

Op aandringen des prinsen van Oranje
is 't toegestaan, mijnheeren, uwe klachten
den Hoogen Raad te laten hooren.. Doch
wees kort. De tijd is kostelijk. Wat is er,
mijnheeren?
iste HEER:

Vrouw, in naam der heeren Staten
van Vlaanderen verzoek ik uwe Hoogheid
de Spaansche troepen door te zenden.
GRANVELLE:
Zoo ?

Wie las er u de les ?
lste HEER:

Kom naar de- gouw:
de les vindt ge er met bloed diep ingegriffeld.
De benden branden gansche dorpen plat.
Geen vrouw, geen meid is tegen hen beschut,
noch jeugd noch deugd ontkomen hunne klauwen.
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En moord en brand zijn daaglijksch brood voor hun.
Mistrouwt men ons ? zijn wij verraders dan ?
De handel wil herleven na den oorlog.
Doch hoe, als die rabouwen 't land beheerschen ?
GRANVELLE:

En gij ?
2de HEER:

De boodschap van de Zeeuwsche Staten
luidt als de zijne : hebben we iets misdaan ?
GRANVELLE:

En gij ?
3de BURGER:

Het Antwerpsch magistraat...
BERGEN:

Luistert goed !:
3de BURGER:

laat weten dat de burgers wedervragen
't geld als soldij der troepen voorgeschoten.
Sinds lang werd hun beloofd dat alles klaar was,
dat men de Spanjaards heen zou zenden, doch
steeds maand na maand stelt men het uit, en meer
bedraagt de som intusschen. Zij verzoeken
terugbetaling.
GRANVELLE:

Aanstonds ?
3de HEER:

Aanstonds, ja.GRANVELLE:

En 't magistraat ?
3de HEER:

Is uitgeput door de eischen,
de leveringen en de nieuwe lasten
die de soldaten eiken dag verzwaren.
MARGARETHA:

Wat valt te doen ?
3de HEER:

We vragen 't u, mevrouw.
Indien de soldeniers niet henengaan
is 't onzen ondergang.
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GRANVELLE:

De stadskas ?
3de HEER :

Ledig.
GRANVELLE:

De burgers ?
3de HEER:

Geen die nog een cent verschiet.
EGMONT:

Terecht.
BERGEN:

Ja, 't hoort zoo.
MARGARETHA:

Daarvoor zorgen we.
1 ste BURGER:

Mevrouw, een woord van u vermag zoo veel.
MARGARETHA:

Uw nood gaat mij ter harte. Laat ons nu.
(Af de drie groepen burgers.)
ORANJE :

Dunkt het u nog dat niet te klagen valt ?
VIGLIUS:
Doch wat gedaan ?
EGMONT:

Gehandeld !
MARGARETHA :

Wachten, heeren.
De soldeniers moet men betalen voor
zij inschepen.
EGMONT:

Intusschen 't land vergaat.
GRANVELLE :

Dit's overdrijving.
ORANJE :

G'hebt het zelf gehoord.
GRANVELLE :

Wij zijn onmachtig
doch gij zelf, mijnheeren,
voert over hen 't bevel.
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EGMONT :

Men gaf het ons,
-- op het papier ; aan mij .. en aan Oranje.
Iets . doen, daarvoor heeft men gezorgd, en 't ons
belet.
-

MARGARETHA:

We doen zooveel we kunnen, Heeren.
Steun ons, en doe het volk bedaren.
EGMONT:

't Gaat niet !
MARGARETHA:

Ik schrijf nog heden nieuwe brieven naar
den koning.
GRANVELLE:

Ik heb het . reeds gedaan, mevrouw..
Laat ons nu spreken over 't magistraat
van Antwerpen.
VIGLIUS:
Mevrouw de landvoogdes
heeft dus beslist dat, om den kwaden geest
te breken, en het tegenstribbelen,
-een deel van 't magistraat vervangen wordt.

De ruwaert zal 't bevel uitvoeren...
ORANJE:
Ik ?
VIGLIUS:

te saam met •. hertog Aremberg.
AREMBERG:
Een schennis
-

van wet en keure ?
MARGARETHA:

Dit is onze wil.
ORANJE:
Ik ben niet uw lakei.
GRANVELLE:

Ge weigert ?
ORANJE:
Stellig
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AREMBERG:

Voor 's konings eer. weiger ik ook de taak:
't Bezworen recht verkracht ik niet.
GRANVELLE:

Ook gij?
ORANJE:

Uw gril en wil kunt gij best zelf uitvoeren,
den volkshaat beter nog verdienen.
RENARD (binnen, tot Granvelle)

Heer,
een koninklijk koerier vraagt u terstond.
GRANVELLE :

Is dit de plaats om ons te storen, hein ?
RENARD:

Ik dacht dat uwe Hoogheid hem verwachtte
vol ongeduld.
GRANVELLE:

Waar is hij ?
RENARD:

Hij wacht buiten.
Koerier !
KOERIER (in) :

Een dringend schrijven van den koning,
Hoogweerdigheid.
AERSCHOT :

Niet ieder krijgt zooveel
BERGEN:
Dit krijgt ook gij, als gij de Nederlanden
bestieren zult.
AREMBERG:

Al was 't als kanselier.
GRANVELLE :

Bevel zoo spoedig mogelijk de troepen
naar Spanje weer te sturen.
ORANJE:

Een bevel ?
BERGEN:

Of is het een belofte ?

112

WILLEM VAN ORANJE
GRANVELLE :

Moet ik lezen ?
ORANJE :

Oh, wij gelooven ti.
EGMONT:

Doch reeds zoo dikwijls
werd ons hetzelfde voorgezeid.
GRANVELLE:

Dees maal
is 't echt.
BERGEN:

En hun soldij ?
GRANVELLE:

Wordt uitbetaald
voor 't inschepen.
ORANJE:
Zoozoo
BERGEN:

Het duurt nog lang.
GRANVELLE:
De som komt morgen aan.
EGMONT:
Dan is het waar ?
En op uw vraag ? Vergeef mijn haastig spreken,
Hoogwaardigheid. Doch dat u aan 't hart lag,
dat gij zoo ijverdet, dit wist ik niet.
GRANVELLE :

Ja, dit gelooft niet een ! niet een die 't weet.
EGMONT:
Neem mij niet kwalijk.
GRANVELLE:
Neen, ik doe het niet, graaf.
Doch zwijgen moet men, indien men niet weet.
'Wees dan voorzichtiger voortaan.
EGMONT:
Toch lag het
in mijn bedoeling niet...
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GRANVELLE :

Ik weet het, graaf,
uw inzicht was zeer loffelijk. Doch andren
zijn niet zoowel bezield.
BERGEN:

Waar wil dit henen ?
GRANVELLE :

Doch ik bescheren uzelf, tegen uzelven,
Mijnheeren.
MARGARETHA:

Morgen spreken wij nog verder
om dit bevel ter uitvoering te leggen,
zoodra het kan. En elk verspreide nu,
zooveel hij kan, het heugelijke nieuws,
dat de gemoederen bedaren zal.
(De heeren van den raad vertrekken na den handkus.
Laatst blijven Oranje en Granvelle.)
GRANVELLE:

En zullen wij vijandig scheiden, prins ?
Reikt gij mij niet de hand ?
ORANJE:

Die reik ik slechts
aan mijns gelijken. 's Konings dienaar ben 'k niet,
lijk gij.
GRANVELLE:

We waren vroeger vrienden, ;rins.
ORANJE :
Wie aan mijn rechten raakt is vijand.
GRANVELLE:

Prins...
ORANJE:

Maar gij wilt zelf dat 't Antwerpsch magistraat
verandere, en 't burgerrecht gekrenkt zij
Wel kunt gij andren om een tuintje leiden,
doch ik zie klaar. Gij knijpt de kat in 't donker
ik kom vooruit bij klarelichten dag.
GRANVELLE:

Moest ik uw woord den koning overbrieven...
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ORANJE :

Wie is 't, die het belet ? Doch dit zeg ik
Wie mijne plaats bezet, verpletter ik.
GRANVELLE:
Meent gij misschien...
ORANJE:

Mijn woord is klaar, me dunkt.
GRANVELLE:

Hetgeen de koning wil...
ORANJE:

Is uwe wil.
MARGARETHA:

Is 't zoo dat, gij te zamen werkt voor 't land
ORANJE :
Mevrouw, des konings trouwste man ben ik.
Doch 't land, bestuurd door vreemden, is ellendig.
En doorspreken is somtijds plicht.
(Af -na handkus.)

GRANVELLE :

Hij haat mij,
hij, eenigste bekwame man uit allen ;
en gansch het land ziet mij niet leede oogen.
Wat ik ook doe of zeg, 't wordt slecht begrepen,
verkeerd wordt 't uitgelegd.
MARGARETHA:

Des konings gunst
Is uw belooning.
GRANVELLE:

Ik betaal ze duur! (af).
MARGARETHA:

Armenteros ! Jonkvrouw van Volmerbeke ! beide op)
(

ARMENTEROS

Beveelt Mevrouw ?
MARGARETHA:

Men zadel mij mijn rijpaard.
ARMENTEROS:

Terstond.

WILLEM VAN ORANJE

11

MARGARETHA:

Wat staat gij aan de deur te zien ?
GODELIEVE:

Die krijgt wat mede, och arme
MARGARETHA:

Wie ?
GODELIEVE :

Renard.
Het lijkt een echte stortvloed.
ARMENTEROS:

Regen komt
na zonneschijn.
MARGARETHA:

Hij was wel onvoorzichtig.
ARMENTEROS :

... Aan ieder kond te doen dat de ware - landvoogd
Granvelle heet.
MARGARETHA:

Juan, ge gaat wat ver.
ARMENTEROS :

Och, onder ons, waarom er doekjes ronddoen ?
We weten best dat hij het land bestuurt,
dat gij hier aangesteld zijt als een tochtscherm,
waarachter hij kan schuil gaan, zoo het pas geeft.
MARGARETHA :

De macht hoort mij !
ARMENTEROS:

De titel hoogstens, vrouw.
Beken rechtuit ! Doch wat ik niet begrijp,
is dat gij u niet tegen hem verweert.
(jODELIEVE :

Oranje doet genoeg !
ARMENTEROS :

Hij doet toch iets.
GODELIEVE:

Hij wil het recht.
ARMENTERO'S :

Och kom, ten hoogste wil hij
-

het zijne.

116

WILLEM VAN ORANJE
MARGARETHA:
Weet gij wat hij wil ?
ARMENTEROS:

Oh, dat
weet hij, en hij alleen.
MARGARETHA:
Wat mag het zijn?
ARMENTEROS:

Granvelle's plaats.
MARGARETHA:
En later meer.
ARMENTEROS:

Misschien..
GODELIEVE :

Zou 't kunnen ?
MARGARETHA:
Ver strekt zijne macht, doch ja...
ARMENTEROS
een vreemde !...
Granvelle,
GODELIEVE:
en zeer onaangenaam.
MARGARETHA:
... geniet des konings gunst.
ARMENTEROS:
en durft ze niet,
of wil ze niet • gebruiken.
MARGARETHA:

Zoo hij wilde...
ARMENTEROS
Placentié was sinds lang gehecht aan Parma.
Nog wacht ge vruchteloos, na zoo lang talmen.
MARGARETHA:
Wat kan ik er aan doen ? Hij kan ontnemen,.
indien hij niet wil geven.
ARMENTEROS
Doch waarom
gebruikt ge jonkvers invloed niet bij hem ?
-
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MARGARETHA:
Wat nu ?
GODELIEVE :

De mijne ?
ARMENTEROS

Wel die is voldoende,
me dunkt ! De hopman van zijn wacht...
MARGARETHA:

Wie is het ?
ARMENTEROS

Hopman Vallejo.
MARGARETHA:
Zoo, is die...
GODELIEVE:

Die maakt
mij niets.
ARMENTEROS

Dat kan, doch zie : • hij wacht op u.
MARGARETHA:

Als 't zoo is, spreek hem aan. Beleefdheid eischt het.
Intusschen zal ik mij verkleeden. Kom.
(Af met Armenteros, achtergrond : Vallejo in.)

VALLEJO :

Hier ben ik weer.
GODELIEVE :

Ik zie het ook, en vind
dat gij wat overdrijft : de Hertogin...
VALLEJO :

Ze loech mij toe. Dan moogt gij toch niet kijven.
GODELIEVE :

't Zij zoo. Doch als ge weerom komt vertellen
gewone flauwe praat...
VALLEJO :

Ik breng u nieuws.
GODELIEVE :

Och wat !
VALLEJO :

Ik dacht dat het u aanstond.
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GODELIEVE :

Wat dan ?
VALLEJO :

Renard is weggezonden door zijn Hoogheid,
en heeft gezworen dat het hem zou rouwen,
een man de deur te wijzen lijk een hond.
Wat zegt ge daarvan ?
:

()ODELIEVE :

Zoo'n geschiedenis
VALLEJO :
Ziet gij het nu ? Ik vraag dus ook mijn loon.
GODELIEVE:

Ik heb er geen beloofd.
VALLEJO :

Doch ik verlang het.
En 'k neem het ook. (kust ze).
GODELIEVE:
Zoo'n schurk!

Gordijn.
L. SEURINCK.

BOEKENNIEUWS.

Dr J. H. J. M. WITLOX : De katholieke Staatspartij in
haar oorsprong en ontwikkeling geschetst. le deel
Teulings' Uitgevers Maatschappij 's-Hertogenbosch. 1919. 370 blz.
Toen Dr Alf. Fierens stierf, viel, de lezers weten het, veel
weg ook voor Dietsche Warande. Hij had nog zooveel te geven,
ook in dit tijdschrift. Hoe zou hij o. a. met doorzicht en -geestdrift hebben geschreven over dit boek van Dr. Witlox, in wien
hij zou hebben erkend den jongen geleerde die geroepen was om
te doen voor de Nederlandsche wetenschap wat hij, Fierens zelf,
voor de Vlaamsch-Belgische deed, d. w. z. aan de geleerde heeren eens voorgoed duidelijk te toonen wat een katholiek vermag
te maken, voor de wetenschap, van zuiver-katholieke onderwerpen.
We hebben hier inderdaad groot en goed werk. Ontginning
van een terrein dat tot heden zoogoed als totaal verwaarloosd
lag. Want Nuyens moest over dit alles heenglijden, en Albers
in zijn « Geschiedenis van het Herstel der Hiërarchie in de
Nederlanden » zag daarin, zooals 't behoorde, in de eerste plaats
een stuk geschiedenis van de Kerk. De staatkundige ontwikkeling van het Katholicisme in Nederland, dat een eeuw geleden
niets was, en dat nu zooveel is, die staatkundige ontwikkeling
vóór de groote emancipator Schaepman verscheen — dat is
nog eens een stof die behandeling verdient. En in dezen tijd
van detailmanie en monografieënwoede zette zich. mede als 't
ware om te protesteeren tegen de naoorlogsche verslapping in
den arbeidslust en de ontaarding van wezen en leven ook in de
wetenschap, Witlox aan 't werk, om een proefschrift te maken,
zoo degelijk als wellicht nog nooit door eenig doctoreerend historictis in Nederland werd geleverd -- of het moest zijn Dr
Goossens, met zijn « Sonnius » — immers ook een model.
Wat een geestelijk verduwingsvermogen vooreerst van tijdschriften, brochuren, oorkonden, archieven, brieven, kamerhandelingen ! Als kaf lagen de stukken en stukjes, waarmee moest
worden gewerkt, verstrooid over Zuid- en Noord Nederland .
Alles moest worden nageplozen en geschikt en geschift ; en
met hoeveel doorzicht en kritische schranderheid, want het geldt
hier in hoofdzaak politieke stukken, dus dingen, waarbij men
dubbel op zijn hoede moet zijn, wil men uit den schijn het wezen te voorschijn roepen.
Zoo grondig als de materialen doorwerkt zijn. zoo kundig
ook zijn ze verwerkt tot een levend geheel. Want dit boek leeft,
leeft een organisch leven, niet enkel wijl het is een brokje historie van een partij bestaande uit leden van een kerk, die bij
uitstek de levende is, maar evenzeer omdat hier aan 't woord
is een geleerde die schrijven kan, en die zijn wetenschap weet
voor te brengen als een praestatie van kunst.
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Het verloop, hier bestudeerd, gaat van 't begin van den
Franschen tijd tot de Grondwetherziening van 1840.
Uit een bodem, ook in geestelijke beteekenis, bedenkelijk
moerassig, rijzen hier op : elf hoofdstukken, zoo vast van stof
en van bewerking, dat men ze gerust mag heeten uit marmer
gehouwen. Maar dan marmer doorschoten met de roode aderen
der geestdrift voor een groote zaak, waarbij eens te meer wordt
gewaarmerkt dat liefde en volharding alles vermogen.
Het is voor het katholicisme de Beloken Tijd in het Lage
Land. Maar in 't inleidend Hoofdstuk (van Willem V tot Willem
1) begint het, niet het Fransche bewind, in Noord Brabant te
roeren. Heftig maar niet zoo erg diep : een heidebrand. Maar
er was toch blijvende stof tot juichen. Want de emancipatie
was nu grondwettelijk vastgelegd. In 't land van Oranje,
kalvinistischer dan 't land van Calvijn, luidde nu toch art. 19 :
Elk burger heeft vrijheid om God te dienen naar de overtuiging
van zijn hart. De Maatschappij verleent te dezen opzichte aan
allen gelijke zekerheid en bescherming ».
Met zuidersche onstuimigheid treden de katholieken op in
de eerste en de tweede Nationale Vergadering. Hun meest typische woordvoerder is advocaat Ploos van Amstel, uit Amsterdam, een ijvervolle bekeerling. Maar de gezamenlijke actie vervalt gauw weer in de traditioneele lamlendigheid. En onder den
katholieken vorst Lodewijk Bonaparte gaat alles rustig en knusjes zijn huisbakken gang. De koning wenschte er immers voor
te zorgen dat geen mensch in 't protestantsche land kwalijk
nemen kon dat daar een katholieke troon stond te prijken.
De tien hoofdstukken die nu volgen en die eigenlijk het
boek vormen onder den meer specialen titel : « de Noord-Nederlandsche Katholieken in de politiek onder Koning Willem I »
spelen, ondanks de Grondwet, die, met haar tekst althans, naar
hooger wijst, nog over 't geheel in het Lage Land. De Katho
lieken hebben sinds België en Nederland één zijn, een verpletterende meerderheid... 5.000.000 tegen 2.500.000 protestanten.
Maar de Belgen waren nu eenmaal... Belgische katholieken, de
Hollandsche Katholieken waren nu eenmaal sufferds sinds de
Unie, en over de lamme boel regeerde een der koppigste en der
vlijtigste Calvinisten die ooit op een troon hebben gezeten
Willem I. En naast hem stond Van Maanen.
Nu krijgen we een pracht van een relaas over 't verloop
van de dingen : « De katholieke Maatschappij » met haar orgaan « de Godsdienstvriend », de grieven der katholieken, hun
achteruitzetting bij benoemingen, de onderwijsgrieven, het Concordaat, de eerste petitiebeweging voor de vrijheid van onderwijs, de dagbladen, de Noord-Brabander vooraan, toegevingen
vanwege de Regeering, slaar zoo luttel, dat het komt tot een
tweede petitiebeweging. Al dringender worden de eischen : vrij
onderwijs ; vrije pers.
Daar barst de Belgische Omwenteling uit. Dat doet natuurlijk de Roomschen binnen Nederland geen deugd. Nu zijn ze
weer in hun land een nietige minderheid, en overal worden ze
gewantrouwd, en hun bladen staan onder censuur.
Maar stilaan komt er veerkracht. De Roomschen gedragen
zich kranig in 't Parlement, en men kan spreken van een katholieke oppositie. Langzamerhand teekent zich de politieke con-

-

BOEKENNIEUWS 121
stellatie, waarbij katholieken en liberalen zullen samengaan tot
de verovering van de vrijheid in het land van den « welbeminden » vorst, feitelijk een absoluten monarch. Nu komt er tempo:
Heftige debatten in de Kamer over de vrijheid van godsdienst
en onderwijs, rechtvaardiger ambtsbedeeling. Tot koppige Willem beseft dat het zoo niet langer gaat ; liever dan almaar
voort toegevingen te doen legt hij zijn kroon neer, en gaat hij
uitrusten van zijn verpletterende taak te Berlijn, aan de zijde
van zijn tweede vrouw... de katholieke Belgische Comtesse d'Oultremont. Een tooneelstuk van belang, met dramatische momenten bij de vleet, en een komisch slot.
Tot zoover de toestanden. Maar Witlox zou niet zijn wat
hij is : een geleerde met een politieken flair gevoed door een
prachtige dosis psychologie, zoo hij niet had toegegeven aan den
lust om portretten te teekenen. En alles saam genomen zijn
mij die portretten nog het liefst.
Want uit het Lage Land rijzen op heuvelen, zooniet bergen
soms, van werk- en wilskracht, van karakter, van bezieling, van
heerlijke geestdrift.
Eenerzijds is daar Willem, de Koning zelf, wellicht de
grootste werker die ooit op een troon heeft gezeten, en naast
hem is daar Van Maanen, de Hollandsche Metternich.
Maar de zorg van den wijsgeer en den kunstenaar in Dr
Witlox gaat vooral natuurlijk naar de Roomschen ; en daar
rijzen op, levend voor immer : Le Sage ten Broek, Leopold
Sasse van Ysselt, Dr Sassen, Mr Luyben, Baron van Wyckerslooth. Mr Van Son. Een gezond gezelschap voorwaar ! Mannen als Le Sage, Sasse en Luyben zijn van zulk gehalte dat ze
in alle landen zouden geschitterd hebben. Het was hun in de
eerste plaats niet om hun naam; wel om de zaak te doen. En
zoo hebben ze, in zware tijden, groote dingen verricht en voor
nog zwaardere tijden nog grootere dingen voorbereid.
Voor een enkel persoon blijven we een beetje in 't onbestemde. Voor den Pauselijken gezant Capaccini. Men voelt dat
bij Witlox bewondering aanwezig is voor de buitengewone gaven van dezen diplomaat. We zien hem ook voortdurend aan 't
werk, meestal de katholieken remmend nochtans. Maar
van iemand dien we zoo dikwijls zien optreden wisten we graag iets intiemers af. Hoe staat het met dien man zijn
binnenste ? Was zijn diplomatie een behendig spel zonder meer?
Stond zooveel slimheid ten dienste van evenveel karakter en
overtuiging ? Als we belang moeten hechten aan zekere nota's,
door Witlox zelf meegedeeld. is er reden om voor dezen man niet
zulk een cultus te voeden als dit bij Witlox zelf het geval is.
Of vernemen we wellicht in 't volgende deel iets afdoenders
over deze alleszins boeiende verschijning ? Het volgende deel...
De hoopvolle gedachte d a r^ n leidt ons terug naar de inlei
ding bij dit eerste, waar Dr Witlox zoo kordaat verklaart :
« Opzet en uitvoering van mijn werk verplichtten mij een
eerste deel te leveren, dat de belofte van een of meer volgende
in zich sloot. En hoeveel eerste-deel-dissertaties staan niet in
haar droeve eenzaamheid daar ,als een stille aanklacht tegen
willen boven vermogen ? Wie vooral heeft minder recht dergelijke belofte te doen dan een katholiek geestelijke, die, na
vrij gekozen levensdoel, niet minder vrijwillig maar ook niet
-
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minder bindend van het recht afzag, zijn levenstaak in bijzonderheden te regelen ? »
Kom,zeggen wij,een 2e deel volgt alras.Want uw overheid is
verlicht genoeg om u niet te veel werk te geven dat ook anderen
kunnen doen, en om u bezig te laten aan dat groote en goede
werk, dat alleen gij verrichten kunt.
Onder Gods zegen zal 't gedijen. En het wordt een monument voor Roomsch Nederland. J. P.

M. TEN BOUWHUIS EN Dr N. B. TENHAEFF : Alle
Eeuwen. Kleine Algemeene en Vaderlandsche Geschiedenis van de oudste Tijden tot Heden.
J.
B. Wolters, Groningen-den Haag, 1922.
In 99 hoofdstukjes doorloopen we hier de grootste wederwaardigheden die het bolletje dat wij bewonen heeft medegemaakt.Het is waarschijnlijk een record van condenseering. En de
bruikbaarheid,wat meer is,de gezelligheid van het leesboek lijdt
er niet onder. Maar, waar het de .hoogste momenten geldt, juist
daar wordt het boek kleurloos.De wetenschap immers gedoogt
geen bovennatuurlijkheid in de geschiedenis der Hebreeuwen.Hoe
zal dan worden verteld wat er is van het christendom ? Wel,
dat valt nog niet zoo erg tegen. In het hoofdstuk over den
achteruitgang van het keizerrijk vernemen we dat « Jezus Christus tijdens de regeering van Augustus geboren is. Zijn verheven
leer van het Koninkrijk Gods en de vergeving der zonden was
in strijd met het geheele leven van dien tijd. Zij is ijverig
verbreid door Christus' jongeren, vooral door den « Heidenapostel Paulus ».
Aan de heiligen-figuren op den pauselijken en den konink'lijken troon wordt onomwonden hulde gebracht. Philips II komt
er natuurlijk hier niet goed af, maar het verdient erkenning dat
-de strijd tusschen Spanje en Nederland zoo ' objectief mogelijk
is behandeld. En dan die voorbeeldige klaarheid in het schetsen van toestanden en personen.
Nog nooit wellichtwerd binnen de grenzen der Nederlanden
zoo kalmpjes onbevooroordeeld over ons samenhuizen en weer
uiteengaan een kort woordje gezegd : « De invoering van de
Grondwet stuitte in het Zuiden op het verzet. der Notabelen, die
ten deele bezwaar maakten tegen een grondwet met gelijkstelling van alle godsdiensten voor een overwegend katholieken
.staat. Zij hadden een afzonderlijke regeling voor het Zuiden gewenscht. Over die bezwaren stapte de regeering van Willem I
heen ; de door het Zuiden verworpen grondwet werd door een
zonderling cijferkunstje toch aangenomen verklaard.
« Aan het bevorderen van een echt Nederlandsch besef is
de staat van Willem I in het geheel niet toegekomen. Boven
den Moerdijk bleef men zich goed-Hollandsch gevoelen..Vlamingen en Brabanders wantrouwden het Protestantsche noorden.
Noch de gezeten burgerij met haar franskiljonsche kuren, noch
geestelijkheid met haar vrees voor Protestantsche besmetting werkten mede. Willem I mocht nog zooveel , doen om door
middel van het onderwijs (hooger, middelbaar en lager) in het
Zuiden een Nederlandsch geslacht aan te, kweeken, het succes
-
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bleef gering. Teekenend is het feit, dat Willem I eerst in 1828
er toe durfde overgaan het Nederlandsch als officieele taal in
het Zuiden in te voeren, overal waar de meerderheid der bevolking Vlaamsch sprak... en dat dit weer ingetrokken werd in
1830, toen de Belgische ontevredenheid los kwam. En toch behoorde benoorden de lijn Duinkerken-Maastricht het Nederlandsch sedert eeuwen thuis. En toch was het van nature
Waalsch of Fransch sprekende element niet een derde van de
totale bevolking sterk ! »
Men zal niet zeggen dat er geen middel is om in een handboek, nog zoo beknopt, reliëf aan de zaken te geven ! Dat is
dan ook slechts mogelijk wijl hier aan het woord zijn twee
geleerden die schrijven kunnen, en wèl met helder inzicht
steeds, en, waar 't pas geeft — behoudens dan de boven gemaakte bedenking — met geestdrift en humor.
Ook op katholieke scholen kan dit leesboek — mits bijwerking waar 't hoort -- heel zeker goede diensten bewijzen.
D. W.
-

PROF. Dr. FR. DAELS : Voor mijn Volk in nood. I Jos.
Vermaut. Kortrijk. 1922.
Toen Esdras terugkwam niet de zijnen uit de Babylonische
beroering ging hij aan 't bouwen op de ruïnen. Het truweel in
de hand, en het zwaard aan zijn zijde. Zoo Esdras, zoo Daels.
Het onderscheid tusschen beiden is het onderscheid van de tijden. Maar dat Daels voor de Vlamingen wordt wat Esdras was
voor de Hebreeuwen is duidelijk voor alwie niet door de politiek is verblind.
Daels leefde niet enkel mee het lijden van zijn volk. Hij is
immers dokter en hij lenigde dat lijden den heelen langen oorlog door, op zijn post van offervaardigheid. De aloude spreuk
dat de eerste voorwaarde om een goed arts te zijn is een goed
mensch te zijn heeft Daels op heerlijke wijze bewaarheid.
Wat hij voor de nooden van onze Belgische soldaten, naar
het lichaam, heeft gedaan vertelt hij in eenvoudig-sobere schetsen. Geen aanklacht tegen den Duitschen óverweldiger en dwingeland is schrijnender dan de zijne.
...« Dat waren onze jongens die riepen. Zij riepen om hulp,
vermoord door de benden van hem, dien zij te Brussel, op een
eerewoord vertrouwend, hadden toegejuicht, toen hij op officieel
bezoek kwam bij ons vorstenhuis. Nu was. hij weergekomen in
'roof en vuur in moord en bloed. » — Te Tienen werd Daels
van zijn wapens beroefd. « De geneeskundige dienst heeft bij
ons geen wapens » klonk het. Ik liet opmerken dat een Duitscii
dokter, die naast mij stond zijn revolver aan zijn gordel droeg.
« De geneeskundige dienst heeft bij ons geen wapens » klonk
het op hooger, gebiedender toon. Het was onzin, in zulke omstandigheden, met zulke menschen verder 'te redeneeren.
Dit boek vertelt van daden. Geen enkel nutteloos woord.
Korte, klare, wetenschappelijk constateerende zinnetjes. Maar 't
zou w =iel kunnen gebeuren dat het blijvende boek over den oorlo( hij is vit, ier.ïa d, die. in letterkundigen zin. niet sehriiven kan.
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Maar dit boek geeft ons ook wat Dr Daels voor onze Vlaanische soldaten, naar de ziel, heeft gedaan. Terwijl de lichamen
lilden in hun bloed, 'had deze dokter onder duizenden zorgen, de
kracht om steeds te blijven voelen den geestenpols van zijn •volk.
<Terwijl de oneer van slechte daden Duitschland door de wereld
en de tijden heen achtervolgt, en zijn volkswaan het graf van 't
Duitsche keizerrijk steeds dieper en dieper delven zal, ontluikt
en ontwikkelt zich bij onze jongens, bij ons volk, een dieper
gevoel van eer en inniger bewustzijn van de heiligste rechten
der kleine volkeren ,de herwordende volksfierheid die tot volksgrootheid leidt ».
In die woorden ligt de schakel die de eerste helft van 't
boek bindt aan de tweede, want in die tweede, waar 'Daels de
ziel, van 't Vlaamsche volk ausculteert, richt hij zijn aanklacht
tegen België, en spreekt hij zijn trouw uit aan de dertig duizend
Vlaamsche jongens, die gevallen zijn bij de verdediging der
rechten van de kleine volkeren.
« Wij klagen aan ! Telkenmale het groote bloedoffer aan
onze jongens werd gevraagd, getuige 1914, getuige 1918, klonken stemmen : « Gedenkt den slag der Gulden Sporen ! »
..►laar wanneer de herdenkingsdag der Gulden Sporen aanbrak,
werden de jongens door officieele bevelen in hun barakken opgesloten, met verbod het Vlaamsche lied te zingen...
...Wij klagen aan ! Midden in het Vlaam$che bloedoffer, in
.een al te vluchtig oogenblik van helder inzicht of van gewetensangst, heeft de regeering de plechtige belofte van volledige
gelijkheid in rechte en in feite afgelegd en onderteekend. Vijf
jaar later, drie jaar na den wapenstilstand, wordt Vlaanderen
gedwongen van de regeerders te eischen trouw aan het gegeven woord, eerbied voor gesneuvelden die den dood te gemoet
stormden met het hun voorgespiegelde beeld van een herlevend
Vlaanderen vóór den geest. Weet het, machthebbers zonder
trouw, geheel het Vlaamsche volk voelt den plicht te wreken de
'heiligschennis, die gij pleegt tegenover onze gesneuvelde jougens. Geen pleidooi ! Het oordeel der dooden is zonder beroep,
zooals hun sneuvelen zonder beroep was... »
Daels heeft in de vuurlinie gezien en gehoord... En daar
werd hij dan ook geridderd tot den grooten apostel voor de
vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool. Onverpoosd hamert hij door met het recht van den geest tegen de macht van
het geld, tegen de « heiligschenderij ». Want « al wie de vervulling der belofte dorst eischen werd door België beschuldigd
van verraad, zoo geweldig, zoo onzinnig dat de wereld " is gaan
inzien dat alleen België heeft verraad gepleegd tegenover zijn
heerlijkste strijders... »
Voelt u 't hoe door dit boek waait de volle Vlaamsche adem,
uit longen gestaald door de daad ? Voelt u 't hoe uit deze relazen over heldendood wordt geschapen leven hoog en schoon ?
Voelt u 't waarom deze man getuigen moet voor Vlaanderen, al
werd hij honderdmaal door Brussel ter verantwoording geroepen? P. F. D.
-

-
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0. BLACHON : Pourquoi j'aime la Flandre. Valentin
Bresse, Lille, 1922. 180 blz.
Een hulde en een aanklacht vanwege een vriend van de
Vlamingen uit Fransch Vlaanderen.
Een hulde aan « L'Eve flamande » en aan « les Lio-nceaiix
de Flandre » ; want in Frankrijk zijn het altijd de Vlaamsche
gewesten die kinderen kweeken. Economisch zijn die gewesten
dan ook de bijenkorf van Frankrijk. De Fransche nijverheid
valt op 1/3 als men het Noorden weglaat : daar is moed tot
leven en arbeiden, wijl al het overige van Frankrijk bergaf
gaat.
Want Blachon is over de Fransche regeering sinds den
oorlog niet te spreken : en dat is de aanklacht in zijn boek :
« La Flandre », zonder welke Frankrijk eenvoudig reddeloos
verloren gaat, is juist liet gedeelte van 't groote rijk dat verwaarloosd wordt en genegeerd. Frankrijk laat zich verknoeien
door de mooipraters uit het Zuiden, die almaar door het heft in
handen houden, en geen mensch uit de officieele wereld bekreunt zich om het lot van 't geteisterde Noorden.
Frankrijk lijdt aan « diabète latin » zegt Blachon, het
vergeet dat zijn beste bloed het Frankische is, en dat de echte
Franken, de echte Franschen dus, de Germanen zijn die in 't
Noorden redden wat er te redden is door arbeid en door kinderkweek.
De geest van het heele boekje, dat een welsprekend pleidooi moet heeten, komt het guitigst te voorschijn in de volgende frissche anecdote :
« Lors de l'entrée des Francais à Strasbourg, en 1918, il y
.eut dans cette ville une grande agape officielle, sous la présidence des deux premiers personages de la République, MM.
Clémenceau et Poincaré. Ces messieurs n'étaient restés que
quelques minutes à Lille, après la délivrance, car le peuple y
était trop meurtri, trop épuisé par trop de souffrances physiques et morales, pour qu'il put être question de ripaille même
officielle, dans ses murailles en partie détruites ou calcinées.
Strasbourg au contraire, regorgeait de paté de foie gras
on venait d'expédier plusieurs trains de victuailles attendus par
les populations de la Flandre qui avaient le ventre creux depuis
quatre ans. I1 était donc tout indiqué de faire honneur à cette
.abondance gargantesque.
Afin de poétiser l'allégresse des effusions patriotico-gastronomiques, les administrations locales avaient eut la gracieuse
idée d'attabler, parmi les plus grands dignitaires de 1'Etat,
quelques jolies filles de Strasbourg, et d'encadrer ainsi d'une
guirlande de fleurs huniaines, les illustrations civiles et militaires
de la République.
Comme bigin vous pensez, la plus belle fut placée entre
MM. Poincaré et Clémenceau. Et, comme non moins vous pensez, ces messieurs s'extasièrent à qui mieux mieux, en termes
ultra galants, sur les charmes appétissants de leur capiteuse
-commensale. Bientót à droite et à gauche de la jouvencelle, ce
fut, entre les deux éminents académiciens, un assaut de spirituelles fadaises, et de propos complimenteurs. Pour ne pas per-
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dre une fourchée de ce hors-d'oeuvre suracadémique, les voisins
de table étaient tout oreille, et les journalistes prenaient des
notes — les journalistes, à qui rien n'échappe, et qui ont sauvé de l'oubli cette savoureuse anecdote.
Le leitmotiv du madrigal en partie double dont fut régalée la jeune invitée, c'était la splendeur vitale du beau sexe
alsacien, réprésentée autour de cette table par des échantillons
si impressionnants, et le bonheur, pour la France de voir rentrer dans son sein la plus belle race de l'Europe.
Sous cette pluie de fleurs, la belle souriait et rnangeait
sans répondre.
Mais un des illustres céladons commit 1'imprudence de balancer l'encensoir un peu près de son nez. « Je fais mon bier.
sincère compliment, déclara-t-il, à la ville de Strasbourg d'avoir
donné le jour á une aussi belle demoiselle que vous ».
— Moi, monsieur ? répondit-elle. Mais je ne suis ni de
Strasbourg, ni Alsacienne. Je ne suis dans ce pays qu'en visite.
Je suis de Roubaix !
Parbleu, c'était une Flamande, une superbe Flamande, refugiée en France libre depuis le début des hostilités.
Je vous laisse à penser la douche.
Bon appétit, messieurs, je suis fille de Flandre ». G. V. L.

CHARLES CHABOT, professeur à l'Université de Lyon:
Les Droits de 1'Enfant. Perrin et Cie. Paris. 7 fr.
Een der meest aandachtwaardige vragen van onzen tijd,
is wel diegene die het kind betreft .Welke 'plaats komt het kind
toe in onze moderne maatschappij, waarvan de grondvesten al
meer en meer bedreigd zijn ?... « La civilisation moderne, en
appelant, pour le travail ou le plaisir, tout le monde hors du
foyer, accroit chaquee jour le nombre des ménages stériles, incapables de d'éducation, insouciants. et dénaturés... » En terwijl
de behoefte aan geboorten met den dag dringender wordt,
vraagt schrijver zich af welke rechten het kind waarlijk als de
zijne mag opeischen. Hebben zij gelijk, zij die het kind aanzien
als 't eigendom van den Staat, ofwel zij die houden staan dat
het werkelijk recht heeft op een opvoeding in den schoot der
familie. aan den eigen haard ?
't Hee°le boek door, als een wijsgeer en terzelfdertijd als
een opvoedkundige bestudeert schrijver dat vraagstuk. In 't
eerste deel toetst hij 't princiep van 't recht van het kind aan de
voornaamste theorieën, en zet in een scherp licht de valschheid
van Rousseau's gedachten, die 't kind behandelde als een kleinere man, en hem in werkelijkheid hulploos en zonder bescherming laat. Het tweede deel der studie is gewijd aan de familie.
Aan deze alleen, wat theorieën eenigen er ook op nahouden,
komt de opvoeding van 't kind toe. Maar daarom ook, is het
zoo noodwendig de familie te beschermen tegen zoovele oorzaken die haar bestaan :zelf . bedreigen, en namelijk de ouders
weer bewust te maken van hunne verantwoordelijkheid tegenover hunne kinderen. —" Wat de Staat betreft, zoo besluit. het
derde deel. het is zijn rol niet de plaats der familie in te nemen.
Hij mag alleen dan tusschenkomen wanneer deze hare plichten
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:miskent. En zoo ook heeft de school geen andere zending dan
ten dienste van het kind te staan, in overeenkomst met de familie, en slechts om deze werking aan te vullen. — In 't laatste
deel, eindelijk, waar er spraak is van den godsdienst, dan nog
'hebben alleen de ouders 't recht voor hun kind te kiezen... « Ils
devront en être laissés libres, mais le faire en toute conscience,
avec le souci de toute responsabilité... Car il s'agit de l'intérêt
suprême... »
't Boek is in echt christelijken zin geschreven ; en al is het
niet een standaardboek, toch is het zeer interressant en wel
waard aandachtig gelezen te worden. T. D.

GALLAS : Schoolwoordenboek der Fransche Taal. 2e
dr. Wolters, Groningen-den Haag ; 1065 blz. pr.
f.5.90.
Al het goede dat hier destijds werd gezegd over den grooten Gallas, mag herhaald worden voor deze schooluitgave. De
grootere beknoptheid ligt aan de weglating van tal van voorbeelden. De woordenschat is heelemaal dezelfde. De schikking in
alles even logisch en verzorgd. Wat men in andere woordenboeken zoo dikwijls te vergeefs zoekt — nl. de vaktermen van
de steeds zich ontwikkelende wetenschap — vindt men hier. En
de rasheid waarmee de drukken malkander opvolgen is mede
•de gelegenheid om ook telkens weer de nieuwe vaktermen op
te nemen.
De uitgever heeft ook gezorgd voor het oog. Het is een
J. D.
genot in zulk een boek te bladeren.
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Nederlandsche Letterkunde
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Geeft een VOLLEDIG OVERZICHT der Nederlandsche
letterkunde tot op onze dagen. Bevat eene RIJKE BLOEMLEZINC (111 blz.) uit schrijvers van de 8e tot aan de 19e eeuw.
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dieper en nader instudeeren willen, werd een OMVANGRIJKE
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PORTRETTEN van schrijvers.
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OVER MODERNE CHRISTENE KUNST
(Feestrede uitgesproken op eene
vergadering der leerlingen en
oud-leerlingen van de St Lucasschool te Gent.)
Negentien eeuwen geleden verspreidden de Zaligmaker en zijne apostelen een nieuwe leer, de christene
leer, op de wereld. Die leer was de kiem der christene
beschaving. Stilaan verwekte zij een omwenteling in de
toen heerschende gedachten : de heidensche beschaving onderging eene grondige hervorming en werd door
eene nieuwe, de christene beschaving vervangen. Van
zoohaast zich deze, ondanks geweld en dwang, had
kunnen ontwikkelen, ontlook tevens, als de bloem ervan,
de christene kunst.
Zij werd in het half-duister der katakomben geboren, ontvouwde weldra haar vollen luister in de basilieken die in vredestijd werden gebouwd, en wist zich
door eeuwen heen, in alle landen, aan eigen aard van
tijd en volk aan te passen.
Maar het gebeurde, na honderde jaren bestaans,
dat de christene beginselen, die de christene kunst hadden doen ontkiemen en opgroeien, het gebeurde dat die
beginselen werden betwist. Zucht naar meer wereldsch
genot verzwakte hun invloed op het volksleven en zij
doordrongen niet meer zoo zeer als vroeger de heele
beschaving. Sedert dien, met de beschaving zelf, werd
ook de kunst minder christen. Van die tijden en wel
voornamelijk van de tijden der Renaissance, was de
christene kunst niet meer zooals vroeger de weerspiegeling eener echt christene beschaving. Wereldsche ge-dachten, of vormen, geschapen en geschikt om wereldsche gedachten uit te drukken, doordrongen haar.
De kerken, die vooreerst bidplaatsen dienen te zijn,
waren niet meer die slanke kathedralen der middeleeuwen, waarin oog en hart bijna van zelf ten hemel
rijzen. Zij geleken veeleer aan weelderige salons, wier
theatrale pracht het gemoed meer tot genot en praalzucht dan tot bidden stemmen moest. De dagen van
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verval waren voor de christene kunst aangekomen, ja
zelfs, een tijd brak aan, het begin der XIXe eeuw, van
denwelken men zeggen moest, dat alle traditiën waren
uitgestorven, dat de christene kunst dood was, en niet
meer bestond.
Op dat oogenblik poogden eenige verdienstelijke
voormannen haar opnieuw op te beuren en de lang
vergeten overleveringen van haar bloeitijd te doen herleven. Uit hun pogen stamt bijna alles wat de moderne
tijd aan christene kunst heeft voortgebracht, en in dit
land hebben onze bloeiende Sint-Lucasscholen in het
bijzonder hun bestaan er aan te danken.
Dit zijn de hoofdlijnen van de geschiedenis der
christene kunst. Het was noodig ze beknopt te herinneren om het vraagstuk der moderne christene kunst te
kunnen behandelen.
Waar kan dit vraagstuk voordeeliger behandeld
worden dan voor U, MM., wien het zoo nauw aan 't
herte ligt ;waar beter dan voor eene vergadering waarvan zoovele leden door hun arbeid tot de heropkomst
der christene kunst hebben bijgedragen, en vóór een
jong geslacht dat niets liever vraagt dan den weg in te
slaan, door zijn voorgangers gebaand, om de christene
kunst steeds op een hooger peil te brengen ?
Er bestaat ten huidigen dage een vraagstuk aangaande de christene kunst, evenals een sociaal vraagstuk en zoovele andere vraagstukken bestaan, die
vroeger op de dagorde niet verschenen. Ik zal niet
zeggen dat voor onze moderne tijden dit vraagstuk niet
bestond, maar liever dat het, zooals zooveel andere,
niet werd gesteld.
Op kunstgebied en in het sociaal leven ging alles
vroeger veel meer zijn vrijen gang, en genoot zijne natuurlijke ontwikkeling. Daartoe droeg het godsdienstig
gevoel, dat de driften bedwingt en den zucht naar genot
bevredigt, het zijne bij.
Maar die kalme ontwikkeling werd gestoord. Onze
moderne tijden zijn op te veel gebieden te snel willen
vooruitgaan, en werden te diep in hun wezen geschokt.
Daardoor is de leiddraad, die de toekomst aan het
verleden hecht, verloren gegaan. Het is nu geworden
een rusteloos zoeken naar een nieuwe maatschappelijke
orde. Propheten zijn opgestaan, en de valsche zijn niet
het minst in getal, die een totale ommekeer voorspellen.
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Voor hen moeten de oude toestanden verdwijnen en op
alle gebied moeten radikale hervormingen, waarnaar
men verzucht, zonder juist te weten wat zij zijn, doorgevoerd worden, om overal gelijkheid en welvaart te
doen heerschen.
Ten allen tijde was de kunst de trouwe weerspiegeling van de maatschappelijke toestanden. ' Het zal
dan ook niemand verwonderen, dat onze diep doorschokte maatschappij eene kunst heeft verwekt zonder
richtsnoer, zonder samenhang, eene kunst die in alle
richtingen te gelijk nieuwe banen zoekt, en de meest
gezonde en redelijkste princiepen der esthetiek zonder
aarzelen over boord werpt.
De christene kunst, dit kon niet anders,. is niet heel
en gansch ontsnapt aan den invloed van het verderfelijk
midden waarin zij leven moet. Ook voor haar zijn tijden
gekomen van onrust, van angstig zoeken naar nieuwere
wegen, van pogen naar totale afbreuk met haar verleden.
Het geldt voor de luidruchtigste onzer kunstkritiekers als een onomstootbare grondregel dat de kunst,
de christene in het bijzonder, nieuwe banen moet inslaan, naar het verleden, naar zoogezegde verouderde
vormen, niet mag omzien, en haar eigen stijl moet uitwerken, zooals in alle tijden de scheppende kunst het
deed.
Laat ons hier van den beginne af een noodzakelijk
onderscheid maken tusschen woorden en daden. Het
volstaat niet beginselen voor te houden, die redelijk
schijnen en in zekeren zin door niemand kunnen betwist
worden, zonder o-ok te wijzen op de manier op dewelke
die beginselen in werkelijkheid worden toegepast.
Woorden zijn geen oorden. Eenieder van ons zal
reeds ondervonden hebben hoe weinig een kunstwerk
soms beantwoordt aan de gevoelens die een kritieker
denkt erin te vinden. Het is niet moeilijk voor een welsprekend redenaar of voor een knap schrijver de
zaken te verbloemen : hij zal het aanstootelijke van
eene schilderij of een beeldwerk onaangeroerd ter zijde
laten, om er een gevoelen, eene gedachtenontwikkeling
in te vinden, die de kunstenaar zelf niet heeft bedoeld
of die hij toch niet gelukte op treffende en overheerschende wijze in zijn kunstwerk te doen uitschijnen.
Dit geldt voor kunstbeoordeelingen. — Met kunstprin.
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ciepen is het niet anders gelegen ! Vele princiepen zijn
in hun eigen zeer aannemelijk, maar wacht U voor de
wijze waarop zij worden toegepast.
De kunst, zoo spreekt onze zoogezegde kunstkritiek, de kunst komt niet op hare voetstappen terug,
zij blijft ook niet beweegloos, maar leeft enkel door
een gedurig veranderen en eene onafgebrokene ontwikkeling. Daaruit juist volgt, zoo voegt zij er nog bij,
dat de kunstenaar zich niet mag laten beïnvloeden door
historische stijlen, daaruit volgt ook dat hij steeds
nieuwe kunstvormen moet scheppen.
Dat de kunst steeds verandert en zich gedurig ontwikkelt kan men niet betwisten : de christene kunst
bleef nooit dezelfde sedert de tijden der katakomben en
zal ook in de toekomst niet blijven wat zij nu is. Kan
het ook anders ? Al blijft de mensch altijd hetzelfde
wezen, toch veranderen de omstandigheden waarin hij
leeft, en zijn behoeften naar lichaam en ziel zijn verschillend, van land tot land en van eeuw tot eeuw. Het
noorden timmert hooge scherpe daken, terwijl het
zuiden, dat noch sneeuw noch regen vreest, het dak
van kante laat. De Grieken vergenoegden zich met
kleine tempels voor hun godenbeelden, terwijl de christenen behoefte hebben aan ruime kerken, waarin zij de
heele gemeenschap kunnen onderbrengen. Onze voorouders kenden eerst maar leem en hout, zij bouwden
later met natuursteen, eerst onregelmatigen,daarna goed
gehouwen, alsook met baksteen. Nu komt ook ijzer en
beton in aanmerking. Moest de kunst en hare vormen
zich niet aanpassen aan de natuur der materialen ? Ja,
zelfs de geestelijke behoeften der christenen bleven obk
niet in alle tijden dezelfde. Deden de moderne tijden,
na het ontstaan van de godsvrucht tot het Heilig Hart
en tot Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, zelfs aan de iconographische type van den Zaligmaker en zijne H. Moeder geen veranderingen ondergaan ?
Ook de christene kunst, die nochtans op het onveranderlijke dogma berust, blijft nooit aan haar eigen
identisch. En wanneer haar ontwikkeling steunt, niet
enkel op fantaisie en willekeur, maar op immer
veranderde behoeften, dan is die ontwikkeling ten volle
verrechtvaardigd. Is het immers verboden aan nieuwe
behoeften te voldoen ? Of mag van nieuwe uitvindingen
en nieuwe materialen geen redelijk gebruik worden ge-
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maakt ? Of is het vereischt, aan een ijzeren of betonen
-constructie, oude vormen aan te passen, die met hare
natuur niet overeenkomen en uit den eigen aard van de
.steenen constructie zijn ontstaan ?
Neen ! maar nieuwe vormen worden dan alleen
betwistbaar of zijn te verwerpen, wanneer zij enkel uit
willekeur voortkomen en met de gezonde rede niets
meer te doen hebben. Verandering is enkel prijsbaar
wanneer zij met verbetering overeenkomt. Dat die overeenkomst niet altijd bestaat, bewijst het verleden der
:christene kunst, die vroeger, wij hebben het reeds
herinnerd, in eene slecht verstane ontwikkeling haar
-ondergang heeft gevonden. Ook voor de toekomst moet
'het veranderen der christene kunst redelijk zijn, uit
haar eigen aard en eigen behoefte voortspruiten, niet
uit dien zucht naar nieuwigheid waardoor heden veel
:zoogezegde kunstkritiekers zijn aangetast. De christene
kunst moet zich niet schikken naar de grillen der meest
moderne kunstsalons, die er welhaast zullen in slagen,
zooals de modisten voor de kleederdracht, ons twee
maal te jare nieuwe wetten voor te schrijven.
Misschien komt zulke stelling weinig overeen met
de kunstprinciepen die in verscheidene onzer dagbladen
verdedigd worden. Ik ben niet voornemens in deze toespraak op iemand in het bijzonder te zinspelen en wil
-

-

-

-

-ook vooraf verklaren dat niet alle kunstkronieken met

denzelfden geest zijn opgesteld. Om nader te bepalen
zal ik er nog bijvoegen dat ik, zooals gij zelf, met belangstelling lees en waardeer de kunstkronieken die
verschijnen onder een handteeken, dat gij kent en dat
.alle gentsche kunstliefhebbers hoogachten.
Laat ons daar nog bijvoegen dat men voor cle
kunstkritiek hoeft meedoogend te zijn : haar doel is
jongekunstenaars aan te moedigen en het publiek voor
-de nieuwe kunstwerken in gunstige stemming te brengen. Zij heeft daarenboven de lastige taak een genadig
oordeel uit te spreken over meesterstukken die zij soms
niet begrijpt en die soms ook niet begrijpelijk zijn. Maar,
wie gaf zekere kunstkritiek daarbij nog den last van
. al de nieuwe richtingen aan te bevelen en de andere
te veroordeelen ? Kent gij die toekomst zoo bepaald,
waar zij per ƒas et nefas
as wil heenleiden ? Is haar de
tak beschoren jonge kunstenaars te vormen en de
wetten van den goeden smaak door haar orakels vast
-

-
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te stellen ? Men begrijpt dat kunsthistoriekers, die
hun leven slijten in het bestudeeren der oude kunst en
eenigermate de regels hebben opgespeurd die - de ontwikkeling der kunst beheerschen, men begrijpt dat zulke
lieden aan het jongere geslacht eenige wenken geven..
Men begrijpt ook dat zij die veel hebben rondgereisd,.
die veel hebben gezien en goed hebben bekeken, ook
het hunne zeggen. Men begrijpt nog beter dat geoefende
kunstenaars, die meesterwerken hebben voortgebracht,
dat ontwikkelde leeraars, die in Akademiën en kunstscholen jonge talenten aankweeken en vormen, men begrijpt dat zulke mannen richtingen aanwijzen.
Maar X en Z, die in onze dagbladen optreden
als leiders van den goeden smaak, als propheten van
het land van belofte der esthetiek, zijn zij door hun
verleden bevoegd om zulke zending te. vervullen ? Misschien is het wenschelijk en voorzichtig de zaak niet
van naderbij te onderzoeken, om niet te veel te worden
teleurgesteld
Wij meenen dat ervaren kunstenaars of kunstleeraar ti de geschiktste zijn om eene nieuwe richting
naar waarde te schatten. Zij achten dat ervaring met
vooroordeel gelijk staat en hechten weinig prijs aan
hetgeen bevoegden mogen zeggen. Wij zoeken liefst
ingeving voor jongeren in erkende, onbetwiste kunstwerken. Zij moedigen de jongeren aan om zonder vrees
nieuwe banen in te slaan, die enkel eenige waaghalzen.
tot nog toe bewandelden.
Tot welken uitslag zou zulke methode leiden, moest
zij in onze onderwijsgestichten worden toegepast? Waar
zouden wij komen, moesten wij, in plaats van onze
jongere studenten perk en palen te leeren kennen, hun
aanraden, de regels der spraakkunst over boord tewerpen, zich niet door den regeltucht der groote klassieke schrijvers te laten doordringen, en de gezochtste
schrijfwijzen der moderne letterkundigen zonder voorbehoud te bewonderen en na te volger,,
En nochtans het is op die wijze dat eene zoogezegde kunstkritiek beweert den smaak te vormen van
jonge kunstliefhebbers ! Laat ons rechtaf bekennen dat
die kunstkritiek ons betrouwen en onze achting niet
verdient. Zij werkt niet mede om gezonde gedachten te
doen heerschen, maar leidt het publiek en de jonge
kunstenaars op onrustige banen ; zij heeft een groote
-

-

-

OVER MODERNE CHRISTENE KUNST

135

verantwoordelijkheid in de wanorde der hedendaagsche
kunststrekkingen !
Voorzeker is het hoogste doel der kunst niet, noch
de natuur, noch een bestaand kunstwerk, zoo getrouw
mogelijk na te maken, doch daaruit volgt in geener
wijze dat men zijn ingeving niet meer in een oud kunstwerk of in historische stijlen zoeken mag. In alle tijden
hebben de kunstenaars dit gedaan en men zal geen
enkelen vinden, zelfs niet onder de grootste, noch een
Giotto, noch een Van Eyck, noch een Michel Angelo,
noch een Rubens, die van zijn voorgangers, en soms
van bepaalde meesterstukken, niet zeer nauw afhangt.
Wat moet men dan zeggen van oude meesters, waaronder soms vermaarde, die minder beroemd zijn dan
die groote onder de groote ? Zeker hebben ook die
kunstenaars nieuwe meesterstukken geschapen, maar zij
hebben ook veel bestaande meesterwerken nagemaakt.
In het verleden van alle vakken, van de bouwkunst, de
schilderkunst, de beeldhouwkunst, van de miniatuur,
de goudsmederij, zijn de kunstwerken ontelbaar die
nauw van andere afhangen, ja zelfs copij ën mogen heeten. Bijgevolg waren de groote meesters van het verleden niet bevreesd in reeds bestaande meesterstukken
hun inspiratie te zoeken, en heel dikwijls deze eenvoudig na te maken. Is het dan mogelijk van onze
modernen, die toch niet allen groote meesters zijn, te
eischen, en daartoe streven sommige kritiekers, dat zij
niets anders zouden voortbrengen, dan werken die met
geene andere iets gemeens hebben ?
Laat ons niet opwerpen dat de kunstenaar, die in
vroegere tijden een kunstwerk namaakte, ten minste in
geen vreemde stijlen zijn inspiratie zocht. Zeker zal
men terecht aan onzen tijd verwijten dat hij geen eigen
stijl bezit, en dat hij allerhande vroegere stijlen wil
navolgen. Doch hier weerom heerscht verwarring, omdat men geen onderscheid maakt in de manier van
vroegere stijlen te verstaan. Het ware voorzeker verkeerd,in deze stijlen de uitwendige vormen te copieeren,
zonder het wezen en de ziel van den stijl te begrijpen.
Wie ooit de gotische gebouwen uit het midden der
XIXe eeuw met gothische gebouwen van zekere onzer
hedendaagsche beste bouwmeesters heeft vergeleken,
weet genoeg wat dit zeggen wil. Uitwendige stijlvormen,
hetzij oude, hetzij nieuwe, gelden maar, voor zooveel
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zij voortvloeien uit een beginsel, een princiep, dat leven
geeft, een leven dat men voelen moet. Doch stijlgevoel
is niet aan iedereen gegeven. Eenieder voelt niet, zooals
velen onder u het voelen, of een vorm past, of eene
geleding of moulure zwierig is van lijn. Het is voor
veel kunstkritiekers duizendmaal gemakkelijker, zich om
dit onderscheid niet te bekommeren, en al wat in historische stijlen is opgevat eenvoudig als vuige copie te
betitelen, en zoo maar in eens te veroordeelen ! Wat
alléén is voor hen loffelijk en bewonderenswaardig ?
Vormen die nooit zijn te zien geweest, hoe zonderling
zij ook voorkomen en hoe onredelijk zij ook worden
toegepast.
Maar waarom zou het onmogelijk zijn, zooals zij
het beweren, een historische stijl te doen herleven en
verder te ontwikkelen ? Vooraleer op deze opwerping
te antwoorden, zullen wij maar vlakaf bekennen, dat
de aanval tegen de gothiek, de gothical revival, tegen de middeleeuwsche stijlen wordt gericht, zij die
best den naam van christene stijlen verdienen. Welnu de kunstgeschiedenis leert ons dat deze stijlen, ik
bedoel de gothiek in het bijzonder, tot diep in onze
moderne tijden, althans voor de religieuse kunst, zijn
blijven bestaan. De gothiek verdween maar heel en
gansch in die tijden, die geene echte religieuze kunst
meer kenden, in de XVIIIe eeuw. Een honderd jaar nadien, reeds in het begin der XIXe eeuw, werd hij door
de romantiekers terug in eere gebracht, en dit, op een
oogenblik mag men zeggen, dat de klassieke stijlen
waren uitgestorven en geen kunststijl meer bestond !
Geen enkele stijl, moet men hieruit besluiten, is zooals
deze op traditie gesteund èn met onze religieuze kunst
samengegroeid !
Welnu, ook in zoo gunstige omstandigheden, zou
die kunststijl een doode historische stijl blijven, indien
zijn herleven enkel berustte, en dit was bij sommige
zijner verdedigers het geval, op slaafsch namaken van
koude uitwendige vormen ! Heel anders is het gelegen
wanneer men de beginselen zelf, die den stijl hebben
gevormd, terug opneemt, wanneer men ze aanpast op
de hedendaagsche noodwendigheden en de uitwendige
vormen dan vrij, volgens de nieuwe toepassingen, weet
te ontwikkelen. Op die wijze wordt de kunst beheerscht
door een levende princiep, waaruit nieuwe oplossingen
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voor nieuwe toestanden vloeien, maar dat terzelfder tijd
het noodige verband bewaart met een glorierijk verleden. Een oog op dit verleden en een ander op de
toekomst, die men enkel kent door het tegenwoordige
en door de moderne noodwendigheden, dit moet de
leuze zijn, ook van de christene kunstenaars. Met het
verleden volledig willen afbreken, om nieuwe, nooit
geziene kunstvormen te scheppen, is den zekersten weg
volgen -naar het verval.
Maar welke zijn die nieuwe kunstvormen, die met
het verleden geen gemeens zouden hebben en aan dewelke de toekomst behoort ? Laat ons ook dit punt
in 't kort onderzoeken.
Op 't gebied der christene kunst zijn in onze moderne tijden paneelen geschilderd, standbeelden opgericht, kerken gebouwd, die onze bewondering verdienen.
Om ons bij de gebouwen te beperken, hij ware moeilijk
=degene die geen kunstgenot smaakt in de Sacré-Cceur van
Montmartre, in het inwendige van Notre-Dame de Fourvières te Lyon, in de cathedraal van Westminster of in
-den nieuwen St-Bavo te Haarlem. Voorzeker is geen
enkel dezer prachtgebouwen de kopij van eene reeds
bestaande constructie : men kan er nieuwe materialen in
aantreffen, maar op redelijke wijze verbruikt, soms, al
is het ook zelden, nieuwe vormen, men vindt er ook
nieuwe toepassingen van kunstprinciepen.
Maar, alhoewel die gebouwen minder dan sommige
andere met onze traditiën, in den engsten zin van het
woord genomen, overeenstemmen, hangen zij toch alle
in groote mate van historische stijlen af, en daardoor
juist bewaren zij het noodige verband met het verleden.
Moest men ze berooven van de vormen, ontleend aan
het gothiek, aan het romaansch, aan het byzantijnsch
en het klassiek, waaruit het romaansch is ontstaan, dan
zouden zij bijna van alle ornament ontbloot zijn. Moest
men uit hun constructie verwijderen al wat uit de kunstprinciepen van die historische stijlen voortvloeit, dan
.zouden zij tot een hoop puin ineenzakken ! Juist daarom
vinden wij die gebouwen schoon, omdat zij een ideaal
zoeken te bereiken zonder overdreven zucht naar nieuwigheid, zonder geweldige afbreuk met gezonde kunststijlen. En hetgeen wij opmerken voor nieuwere werken
van architectuur, kan evengoed op nieuwe beeldwerken
en schilderijen worden toegepast.
-

.
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Laat ons daarbij voegen dat aan ervaren kunstenaars, aan mannen van genie, zooals de ontwerpers van
de opgenoemde kunstgebouwen, meer vrijheid dan aan
anderen toekomt. Van hen verwacht men eene breedere
opvatting, een stouteren durf, dan van beginnelingen en
kunstenaars van minder talent.
Nieuwe vormen ? Elders nog ontwaren wij die,
namelijk bij moderne kunstenaars, hoog geprezen door
de zoogezegde kunstkritiek. Wij zullen niet pogen die
nieuwe vormen en strekkingen op te sommen : zij zijn
te menigvuldig in getal en te verscheiden van richting.
Om ons van die verscheidenheid te overtuigen, is het
genoeg eene moderne kunsttentoonstelling te bezoeken.
Hoe droef dààr te moeten bestatigen, dat talrijke jongeren, door zucht naar nieuwigheid, aan compositie, aan
lijn, aan kleur, aan schoonheid verzaken, en hun talent
verknoeien !
De kunstkritiek schijnt het zelf te gevoelen. Hoe
dikwijls niet krijgen wij in haar beoordeelingen, zinsneden te lezen zooals deze : « meesterstukken in de
nieuwe richting zijn het nog niet, het doel is nog niet
bereikt, doch wij bewandelen den goeden weg ! » Dat
het doel nog niet bereikt is, dat kan eenieder getuigen,
en vooral het publiek dat in die nieuwe kunst nog niet
is ingewijd ! Maar dat de ingeslagen weg de goede weg
is, dat weet niemand, wel integendeel, vooreerst niet de
schrijver van dergelijke beoordeelingen.
Ja, er komt inderdaad veel nieuws voor in bedoelde
kunstwerken, maar het nieuwe ervan is vooral negatief :
namelijk dat gebrek aan lijn,, aan kleur, aan schoonheid,
aan compositie, waarvan zooeven spraak was. Het mag
inderdaad in de kunstwereld iets nieuws heeten, dat
juist deze gebreken voor esthetieke hoedanigheden zouden moeten doorgaan ! En toch is er misschien in die
gebreken zelf, ook iets ouds te vinden ; zoo weinig is
het mogelijk in zake van kunst van het verleden heel
en gansch onafhankelijk te blijven !
Hebt gij reeds, MM., een of ander gebouw gezien,
hetzij in beton, hetzij in een ander materiaal, dat in
den laatst-nieuwen stijl is opgevat ? Het heeft een
schaarsche versiering van sobere ornamenten die, men
weet niet waarom, op deze plaats en niet op die andere
zijn aangebracht, het vertoont eene zonderlinge symetrie, het is ruw van vorm, massaal, cubiek ! Al de locale
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stijlverscheidenheden, die soms aan een constructie zulk
intiem bevallig karakter geven, hooren er niet aan toe !
Het is opgevat in een stijl die de pretentie heeft een
wereldlandsche stijl te zijn, hoog verheven boven de
verscheidenheid van landen en van volkeren.
Wil men die nieuwe strekking van naderbij onderzoeken, dan komt men terecht op betonbouw, en verder
op het germaansch, op het duitsch. En wanneer men
nu ook met vroegere kunststijlen een vergelijking wil
instellen, voelt men dat ook dààr iets ouds in steekt.
Hooger dan de gothiek, hooger dan de fijngevoelige
romaansche gebouwen van Keulen, van de midden- en
den beneden-Rijn, valt men op de machtige duitsche
keizerdomen van Mentz, van Worms, van Speier, zoo
pakkend door hun massa en hun ruwheid. Daar ligt de
oertype van dien wederlandschen en gansch nieuwen
stijl ! Hier ook geraakt men van het verleden niet los.
Doch hier is die samenhang een misverstand: wel maakt
die naïeve ruwheid indruk in primitieve gebouwen, maar
zij klinkt valsch, wanneer zij naar onze moderne gerafineerde tijden wordt overgebracht.
Het ware niet moeilijk een dergelijk verband op te
speuren tusschen zeker ultra-moderne beeld- of schilderwerk, en beelden uit de middeleeuwen. Van waar die
lompe, onafgewerkte typen die men in zekere kunstsalons ontmoet ? Vinden zij niet hun gelijke in zekere
romaansche beelden, bij voorbeeld in die ruwe koppen
-die de kuip van veel maaslandsche doopvonten versieren ? Van waar die stijve houding, die gebrekkige
anatomie ? Schijnt ze niet afgekeken van minderwaarrdige sculptuur der middeleeuwen ? Van waar dat pijnlijke, dat gezochte in de uitdrukking van het lijden,
vindt met het niet terug in zeker overdreven realistisch
beeldwerk van de XIVe en XVe eeuw ? Zou men niet
zeggen dat sommige onzer ultramoderne kunstenaars
en kunstkritiekers onbekwaam zijn de werken van
vroege kunstperioden naar hun echte waarde te schatten ? Archeologen begrijpen dat deze maar eene relatieve volmaaktheid hebben, neven hun verdienstelijk
-streven naar schoonheid en bezieling, vertoonen zij de
naïve gebreken van hunnen tijd. Wel ligt iets bekoorlijks
in die naïeveteit. Maar toch is het verkeerd die gebreken
.als hoedanigheden te aanzien en als een ideaal te be-
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schouwen. Er zijn hedendaagsche kunstenaars die zulke
gebreken navolgen, maar dikwijls onbewust, zonder
het aan hun eigen te durven bekennen. Zijn zij dan nietde eersten om alle navolging van historische stijlen
radikaal te veroordeelen
Intusschentijd zijn het onder de vroegere kunstenaars juist degene die door overdrijving meest verwonde-.
ring verwekken, die heden meest worden geprezen ! Bij
dezen zoekt men de verwezenlijking van een axioom dat
als onomstootbaar geldt : die christene kunst moet meer
strekken naar expressie dan naar schoonheid van vorm.
Inderdaad, de christene kunst moet expressie beoogen, zij moet de uitdrukking zijn van christene gevoelens. Haar past het niet, een ideaal te zoeken, zooals
de Renaissance ,in het schoone lichaam, noch in typen
zooals Michel Angelo en Rubens er hebben geschapen.
Doch, daaruit volgt niet, dat zij den mensch moet verbeelden als een uitgehongerd geraamte, als een stuiptrekkend wezen, als een wangedrocht ; daaruit volgt
evenmin dat die kunst aan den ingeboren zucht naar
schoonheid mag verzaken. De christene kunst moet
expressie beoogen van edele godsdienstige gevoelens,
maar daarom moet zij niet subjectief zijn, niet aan eenvoudige lijn en harmonische kleur verzaken, noch zoo-gezegde mystieke gedachten uitdrukken op eene manier
die het volk niet begrijpt en alleen ingewijden van goeden wil kunnen verstaan. Evenmin heeft het met religieuze expressie iets gemeens, het Heilig Hert of religieuze onderwerpen voor te stellen op eene wijze die
verwondering verwekt. Bij. het christen volk verwondering veroorzaken, brutaal zijne gevoelens schokken, dat.
past niet meer aan religieuze kunst, dan het haar vroeger pastte de schoonheid van het vleesch en de sterkte
van de spieren te doen bewonderen.
Maar, mag toch deze strekking, naar zonderlinge.
expressie, doorgaan als eene zuivere aanwinst van onzen
modernen tijd ?. . . In zekere kerk eener waalsche stad
van ons land kan men een nieuw beeld van den gekruisigden Christus aanschouwen, met diep ingevallen
buik .,uiterst verwrongen handen en voeten, door de
pijn stuiptrekkend aangezicht. Van waar die gezochte
vormen ? « De l.'ontrance comme chez Grunewald ! »
hoorde ik een voorbijgaande bezoeker fluisteren.

-
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Onlangs verscheen in een Duitsch tijdschrift (1)
een nieuw geschilderde Calvarieberg,dien men te Keulen
had ten toon gesteld. De twee gekruisigde moordenaars
komen er op voor, zonderling op symbolische wijze
verlicht ; bij den Christus straalt het licht uit de borst,
maar onder de twee armen die aan het kruis zijn vastgenageld, reiken nog twee andere armen, als verschijnselen uit het lichtende lichaam. Vier armen voor één
mensch, al ware het ook . de Ood-mensch, dat zal niets
anders heeten dan gezocht symbolisme, zoo gezocht,
dat de schrijver van het tijdschrift, hoewel gunstig gestemd, over de beteekenis ervan met den kunstenaar
niet akkoord kan blijven, en het verschijnsel anders
uitlegt dan de toovermeester die het op -doek bracht !
Deze, zijn bewonderaar meldt het ons, heeft zich in
zijn jongste werken willen losmaken van den invloed'
van OrL newald ! In welke maat hij hierin lukte, kan men
vernemen, bij voorbeeld uit de stuiptrekkende houding
en de gewrongen ledematen van den kwaden moordenaar.
Orunewald, de onstuimige tijdgenoot van Durer,
met zijn huiverend realisme, zijn verwrongene handen
en voeten, zijn gespannen dramatiek, zijn zonderlinge
verlichting, zijn schreeuwende kleuren. Orunewald is
een ideaal voor onze modernen.
Een tweede, door hen niet minder geprezen is
Greco, de zenuwlijdende schilder van Filips II, gekend
door zijn lang uitgerekte typen, zijn bloedarme aangezichten, zijn trillende lijnen, zijn. hyperlyriek, Greco
is voor de modernen een ander ideaal.
In de heele kunstgeschiedenis zou men te vergeefs
een derden kunstenaar opzoeken die minder klassiek is,
minder geschikt om als leidsman op te treden. Welnu,
juist de strekkingen,welke bij Orunewald en Greco voorkomen, wil zekere christene kunstschool niet alleen als
richtsnoer nemen, maar nog overdrijven !
Overdrijven is van korten duur ! Gezocht symbolisme, gebrekkige vormen, grillige lijnen, zullen niet
lang den kunstsmaak bevredigen !
De ware kunst, de ware Christene kunst, zoekt den
middenweg te bewandelen : bij haar is expressie gepaard met schoone vormen, en haar eerbied voor het
-

-

(1) Onlangs ook verschenen in Het Gildeboek der St. Bernulphusgilde, Utrecht, 1922.
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verleden sluit, voor moderne toestanden, geen gezonde
nieuwe toepassingen uit. Op die wijze wil zij aan de
Heilige Kerk dienzelfden luister bijbrengen dien zij haar
gedurende eeuwen heeft gegeven. Haar gulden middenweg zoekt gij, oud-leerlingen van St. Lukas, te bewandelen, laat er U door geen holle woorden en door
geen voorbijgaande modegrillen van afleiden !
Gent, 16 Juli 1922.
R. MAERE.

^v^

PRAEFATIO
Fragment uit « Poëma Missale ».
Ik ben, dien ik zag eens : hij vloog,
een vlinder, alover een vloed
zeer 'breed in het hoogst van de tij
zijn vleugelen lepelden blij.
Ik zweeg, en het water is hoog, —
Waar haalde die vlinder zijn moed ?
zeer breed lag de stroom, — en ik zweef
zoo stout als die vlinder eens dreef.
Praefatie, gij zijt mijn rivier. —
I loe mooi dat die vlinder niet viel,
niet viel, maar genoot van zijn vlucht
tusschen den vloed en de lucht.
-

zoo

Praefatie, gij zijt mijn rivier. -hoe vlindert, hoe vlindert mijn ziel,
gelijk toen die vlinder, die sloeg,
dat 't wit van zijn vleugelen loech 1

Hoe vol is uw vloed, en hoe wijd
de hemel, die spiegelt daarin :
hoe blauw en hoe diep, en hoe wit
de wollige wolk erin zit.
Ik ben als de vlinder, en glijd
alover uw heerlijken zin,
waarboven ik sidderend vaar
en diep-diepen hemel ontwaar.
Praefatie, 'k beweeg en ik blijf

in God, den almachtigen God,
den eeuwigen Vader, die leeft,
en adem en harte me geeft.
Hem loven dat is mijn bedrijf,
en, 'k word het gewaar, mijn genot,
Hem loven bij nacht en bij noen
gestadig zoo 't de engelen doen.
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Wie zingt er, wie zingt er in mij
niet ik, die niet weet wat ik doe
tenware genieten een lot,
dat duizelen doet van genot.
Per Christum... o Vader, 't is Hij
zijn canticum zijt gij niet moe...
en ik ben zoo blijde om den klank
van dezen U waardigen dank.
Ik wiegel, ik wiegel op 't lied
van Jezus, bewusteloos schier :
dat lied is een lied als een vloed,
het lied van zijn goddelijk Bloed.
Ik zag eens een vlinder : hij liet
zich neer op de schoone rivier
zijn vleugelen staken omhoog,
alsof daar een zeilscheepje toog.
Ik ben als die vlinder die viel,
dat bootje, dat zeilde, en ik zonk
in Jezus, den zingenden Stroom,
en 'k taste noch boorden noch boom.
Ik hoor niet; ik voel hoe mijn ziel
in Jezus, in 't grootsche geronk
der zingende Liefde gestort
euphonisch doordrongen wordt.
En 'k voel het - Trisagion. 0 !
Kantere (1) Jesu, zingt Gij dat zoo,
zoo vol, dat het vult en vervult
't heelal met zijn heerlijke galmen,
en rijklijk den zetel des Vaders omhult
met Vader gevallige walmen.
JAN HAMMENECKER.
(1) Kantere, cantor, voorzanger, bij 0. Jan Ruysbroeck.
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HET FASCISME
Te Rome, op de Montecitorio gebiedt en heerscht
met ijzeren vuist een man, die niet zooals Victor Emmanuel de Eeuwige Stad moest binnentrekken langs de
bres der Porta Pia, maar die, lijk weleer Julius Cesar,
zijne overwinnende soldaten naar Rome leidde, voor
wie alle poorten der stad zich openden om hem en
zijne regimenten met bloemen en triomfkreten te huldigen als den Verlosser van Italië. Die man, welke als
Dictator, onder uitbundige toejuichingen des volks den
.30sten October aan het hoofd zijner troepen het Quirinaal voorbijtrok, was niemand anders dan de gewezen
-socialist Benito Mussolini. En wanneer hij enkele urenlater, in het zwarte hemd, een gordel om het middel
gesnoerd nevens den koning aan het balkon van het
'koninklijk paleis verschijnt, kent de geestdrift van het
volk geen palen. « Het fascisme, roept hij uit, zegeviert
over geheel de linie. Ik ben naar de hoofdstad gekomen
om aan Italië een gouvernement te geven. Over eenige
uren zult gij niet een ministerie hebben ,maar een gouvernement. Leve de koning ! Leve het zegepralende
leger ! Leve het Fascisme ! » (1)
Het volk herhaalt die kreten en huldigt de fascisten
met den Romeinschen groet, als bewijs van erkentelijkheid en onderwerping aan dengene die het bestuur des
lands op zulke plotse en krachtdadige wijze in handen
heeft genomen.
-

De fascistische beweging dateert van het jaar 1915.
Zij is ontstaan, als reactie tegen de Duitsch-getinte
neutraliteit, welke door politiekers als Giolitti werd verdedigd met het doel Italië buiten het wereldconflict te
houden. De intellectueele leiders der fase! d'azione,
welke de deelneming aan den oorlog bepleitten, waren
Gabriele d'Annunzio en Benito Mussolini. Toen de
oorlog uitbrak, was Mussolini strijdend socialist, en
hoofdopsteller van het socialisten-dagblad Avanti. De
oorlog bracht echter een algemeenen ommekeer in zijne
-

-

-

-

(1) Fascisme komt van Fascio = bundel (faisceau) . De
fascisten vormen aldus vaste eenheden die wij naar de opvatting van Mussolini stoottroepen der sociale orde mogen noemen.
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levensbeschouwing. Zijn geloof in het internationalisme
werd geschokt en, als hartstochtelijk voorstander van
Italië's tusschenkomst in den oorlog, kwam hij in scherp
confflikt met de meeste leiders der partij. Hij verliet
dan ook de socialistische partij en de redactie der
Avanti en -stichtte een eigen blad Popolo d'Italia. Toen
hij mede door zijne vurige pleidooien in zijn dagblad
Italië in den wereldkrijg had gesleept, trok hij naar het
front. Op het slagveld gewond, keert hij terug en neemt
de leiding van zijn dagblad weer op. Dan kwam het
einde der vijandelijkheden, dat Italië bedreigde met
wanorde en bolsjevisme. Uit de gevolgen van den oorlog, welke de voor-oorlogsche sociale - wantoestanden.
verscherpten en de communistische gedachten bevorderden, zou langzaam het fascisme als tegenwerkende
kracht aangroeien, om ten slotte door den genialen
ondernemingsgeest van Mussolini,als eene onweerstaan-.
bare macht, met bestuurlijke zwakheid, met communisme en wanorde te breken.
De plotse val van het Ministerie Orlando op 19n
Mei 1919 moest de geallieerden en vooral de Fran-schen doen begrijpen, dat Italië geen vrede had met het
Verdrag van Versailles. Het Italiaansche volk was zeer
ontstemd. Vanwaar die ontevredenheid ?
Men moet bedenken, dat Italië niet met die eens-

gezindheid in den oorlog was getreden, welke in

Frankrijk en België het volk tegen den Duitschen
aanvaller had verbonden. Droomen van grootheid, aanlokkende vergezichten door diplomatieke beloften vóór
de oogen getooverd, de rampen die België en Frankrijk
hadden getroffen deden ten slotte Italië naar de wapens
grijpen om naast de Entente in de zege der Geallieerden te deelen. De militaire zegepraal nu was niet voldoende. Het volk wilde tastbare voordeelen om de moedige offers ten voordeele der Entente gebracht.
Italië is nu een arm land, dat door den oorlog nog
meer uitgeput, op sterken finantiëelen steun rekende..
Italië immers heeft weinig of geen bodemschatten. Zijn
nijverheid hangt volkomen af van den invoer van grondstoffen. Om zich op te werken moet het dus op crediet
en andere hulpmiddelen kunnen rekenen. Italië had den
indruk opgedaan op de Vredesconferentie, dat het niet
behandeld werd met de noodige voorkomendheid, welke
zijne offers eischten en wettigden. De Italianen konden

-

HET FASCISME 147

niet begrijpen, waarom de Croaten zoo welwillend werdden behandeld als zij en hoe het mogelijk was hun met
zooveel hartstocht het bezit van Fiume te betwisten. De
geallieerden hunnerzijds begrepen niet genoegzaam de
Italiaansche ideologie.Zij kwetsten het volk dat Orlando
•omverwierp om Nitti de regeering toe te vertrouwen.
Op 10m Juni 1919 schreef dan ook de Corriere delta
.Sera ; « Iedereen bijna heeft zich met Wilson verstaan
.om zijne veertien punten wat schrabben te geven. De
Poloneezen, de Jougo-slaven,de Tsjecken,de Engelschen
hebben van hem een vollen aflaat verkregen. Clemen-ceau en Japan bekwamen gedeeltelijke aflaten. Alleen
Italië was de bliksemafleider van Wilson. Aan Italië
was het beschoren de ontlading zijner halsstarrigheid
-op te vangen ».
Frankrijk vooral moest het bezuren. Voor Italië
was Frankrijk de groote schuldige geworden. Van
« liefdevolle zuster » werd de Fransche natie, als kribbige mededingster gescholden ; en dat nog wel door
.Ardengo Soffici in Vraie Italie, het eens zoo Fransch.gezinde blad van Giovanni Papini.
Van den anderen kant zag het Italiaansche volk
-de droevige economische en finantieele gevolgen voor
zijn land. De levensduurte werd verschrikkelijk. De
.binnenlandsche zoowel als de buitenlandsche politiek
bevoordeeligde vooral degenen, welke tegen den oorlog
hadden geijverd. Niet alleen de katholieken, maar vooral
-de socialisten zagen het volk, verbitterd over het uitblijven van sociale hervormingen,, naar de communistisahe vergaderingen stroomen. Vandaar uit ging het
maar al te dikwijls de magazijnen leegplunderen en aan
-de burgerij bewijzen, hoe ongeschikt de leiding bleek
van den jongen en sluwen ministerpresident Nitti.
Intusschen bereidden de partijen zich voor tot de
kiezingen van 16m November 1919. Voor de liberalen
was de toestand duister. Het politieke transformisme
van Giolitti had hun de gedachtenstrijd verleerd, ook
-opp den dag, dat men van de liberale partij gedachten
en beginselen eischen zou, wisten hare aanhangers niet
van wat hout pijlen maken.
Twee partijen vooral hadden eene stevige organisatie ; de socialisten en de katholieken. De socialistische partij nochtans was verdeeld in spartakisten en
reformisten. Deze laatsten vooral waren intellectueelen,
-

-

-

-

-

-
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onder wie de bekende leider Turati. Daarneven stond
de katholieke partij (partito popolare) onder leiding
van Don Sturzo en Miglioli, deze laatste aanvoerder
der katholieke extremisten.
De onbeslistheid der liberale en democratische
aanhangers van het blok Giolitti bevoordeeligden sterk
de popolari en de vereenigde socialisten. De P. U. S.
(partito u f f iciale socialista) telde in 1919 100.000 leden_
en de C. G. T. meer dan 1.200.000 (1) . Deze volksmassa keerde zich meer en meer af van haren vroegeren
leidar Turati om te luisteren naar den bolsjevist Bombacci : « De proletariërs, zeide hij den vooravond der
kiezingen, zijn vermoeid van den oorlog. Zij zullen voor
hen stemmen die den oorlog niet wilden. Alle boeren,
die lijden onder het verouderd en anti-sociaal stelsel
der Lati f tindia, zullen voor de socialisten stemmen ».
In werkelijkheid waren het de economische toe-standen, die zoowel de buitenlandsche als de . binnenlandsche politiek in Italië beheerschten. De katholieken
ook zouden van deze gelegenheid gebruik maken om.
hunne posities te' versterken.
Zooals het voorzien was brachten de kiezingen 156
socialisten en 100 katholieken op de Montecitorio. Democraten en liberalen waren verslagen. In de Kamer
werd in tegenwoordigheid van Nitti op 1 1 December,
dag der koninklijke zitting, tegen de monarchie gemanifesteerd. Het geweld en het obstructionisme der
socialisten vierden hoogtij. De oude parlementariërs, als
Luzatti en Salandra, voelden er zich niet meer op hun
plaats. Met vele liberalen bewaarden zij steeds het stil-zwijgen. Enkel eenmaal, na eene rede van Modigliani
antwoordden op de kreten der socialisten : « Leve.
Lenine ! » 300 volksvertegenwoordigers met een «Leve
de Koning ! »
Ondertusschen werd de toestand in Italië erger..
De geweldenarijen der socialisten in de Kamer werden
ook buiten de Kamer voortgezet. De zegepraal had de.
collectivisten bedwelmd. Woelige en dreigende stoeten
trokken door de groote steden van Italië. Ruiten werden
ingeslagen. Werkstakingen braken overal uit. De socialistische partij wil hare politieke macht bewijzen en
-

-

,

-

(1) JOHANNET R. Le coup d'Etat fasciste. La Revue uni-verselle 15 Nov. bl. 467-73. Paris 1922.

HET FASCISME 149

haren haat doen gevoelen aan officieren, intellectueelen
en - nieuwe rijken (pescecani) die den oorlog hebben
gewild. Deze socialistische nevrose steeg met den dag
in hevigheid. In Januari en Februari braken twee groote
werkstakingen uit van staatsbedienden en staatswerk-lieden. Fabrieken zelf werden in beslag genomen en door
arbeidersraden naar Russische methode geleid. Al degetien die in de Kamer, zooals de popolari, tegen deze handelingen durfden protesteeren, of recht voor katholieke werklieden opeischen, werden uitgescholden voor
krounzirs ! ( gelen) of voor nieuwe rijken of zelfs, zooals
Maury, ten bloede toe geslagen.
Terzelfdertijd ontstonden revolutionnaire bewegingen te lande. Men zag er boeren en landslieden met
roode vanen optrekken onder de kreten : Aan ons het
land ! Weg met den Gabelloto (1) !
Dit was het gevolg der scherpe landbouwcrisis en van het stelsel van den grooten eigendom
(Latifundia), dat door het beruchte decreet Visocchi van
2n December 1919 werd bedreigd, daar het aan de.
boeren het recht schonk alle landerijen te bemeesteren,
welke niet genoegzaam bebouwd waren. Een der gevolgen van den oorlog en van deze wet Visocchi was
alsdan de revolutionnaire bemachtiging der landelijke
groot-eigendommen door de opgewonden boeren.
-

-

Het ministerie van Nitti was in het algemeen ge-

neigd de voldongen inbeslagneming te erkennen. Overal
immers was men eene politiek van grondverbrokkeling
toegedaan. Resto del Carlino schreef op 24 November
1920 : « De groot-eigendom is de vergaarbak waarin
men putten kan om den landhonger der boeren ` te.
stillen ». Te lande zoowel als in de stad, in de private
nijverheid zoowel als in de publieke diensten, heerschte
er wanorde door werkstaking, opstand en ontevredenheid.
Het ministerie van Nitti, ondermijnd door eene politiek van zwakheid, acrobatische behendigheid en halfslachtigheid, vond nieuwen steun en nieuw tijdelijk leven
door de medewerking van Luzatti en Bonomi. Doch ook
dit bestuur was kort van duur. Zijne toegevingen aan
(1) GABELLOTO, dat is de vertegenwoordiger van den
grooten eigenaar, een bijzonder type van den harteloozen woekeraar.

150

HET FASCISME

het communisme, zijne zwakheden en twijfelachtige
houding brachten zijn ministerie ten derdemale in
gevaar. Nu zocht hij steun bij de Popolari, die hij
vroeger had verwezen. Doch enkele dagen nadien reeds,
den 9 Juni 1920, werd hij slachtoffer zijner koordendanserspolitiek, en mede bestookt door de kuiperijen van
Oiolitti, liet hij hem het presidentschap o-ver, den 15 Juni
1920. Zoo viel, naar het woord van Mussolini, deze
noodlottige man te midden eener sociale crisis van
ongehoorde beteekenis voor het Italiaansche volk. Uit
deze crisis werd het huidige fascisme geboren.

Toen Giolitti de hand aan het staatsroer had
geslagen, woedde de storm der anarchie met onverminderde hevigheid. Op het lock-out der grootnijveraars antwoordden de socialisten met werkstaking en
inbeslagneming der fabrieken. Aan de teleurgestelde en
verwonderde patroons, zei Giolitti : «Ik blijf neutraal!»
En hij ging naar zijn buitengoed de berglucht van Bardonèche inademen, wijl over geheel Italië de Corriere
.delta Sera den angstkreet slaakte : « Wij gaan naar den
afgrond ! »
Giolitti wilde niet alleen aan de industrieelen doenk
gevoelen dat hij meester was in Italië. Hij zou ook de
communisten ontnuchteren. Hij, de oude politieke
vechtersbaas, die steeds de neutraliteitsbeweging had
gesteund, zou nu op 11 November 1920 het feest der
zegepraal doen vieren en het nationalisme tegen het
'bolsjevisme ' uitspelen.
Intusschen hadden de communisten reeds de ondervinding opgedaan, dat hunne industrieele soviets onbekwaam waren om de nijverheid in gang te houden.
Zelf riepen zij patroons en ingenieurs ter hulp om
samen in overleg het brood en de winsten onder arbeiders en ondernemers te deelen. Dit was de inzet
van een opruimingsbalans door de socialisten opgesteld,
en reeds goedgekeurd op het socialistisch congres van
Livorno van 20 September 1920.
De communisten kwamen er in de minderheid en
stichtten eene afzonderlijke partij, welke nog een voorname rol spelen zou in de komende bloeddagen.
Het fascisme immers had den kop opgestoken. Het
-
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was tijd. Onder de drukking der ontevredenheid door
het Verdrag van Versailles verwekt, door de levensduurte en de nijpende landbouwcrisis was het bolsjevisme in de ziel des volks gestegen. De werklieden
hadden de fabrieken bemeesterd, de boeren een stuk
land. Op de acht duizend gemeenten waren er twee
duizend, waaronder Milaan, in de handen der communisten. In een vierde van het land werd de roode vlag
rondgedragen door lafaards, vaandelvluchtigen en verraders. Deze mannen waren op het punt de meesters
van Italië te worden. Zekere staatsmannen zelf stonden
reeds uit te zien, den vinger in de lucht, bereid deel te
nemen aan de regeering der soviets ! Deze schrikkelijke
toestand duurde tot op het einde van 1920 (1).
Om dit onheil van Italië af te weren, 'om de offers
van den oorlog en de vruchten der zegepraal te verdedigen, ging men op de bloedige gewelddaden der
communisten het homeopathisch middel der bloedige
tegenwerking toepassen.
Zooals Mussolini het later in 1921 in eene vergadering in het theater van Bologna zeggen zal : « Uit
eene diepe en eeuwige behoefte van onzen stam, in zijn
bestaan door tragischen waanzin bedreigd, is het fascisme als heropbouwende macht geboren » (2).
Het is -de verwoede opstand van het idealisme
tegen de misdaad van het défaitisme.
aitisme.
De oud-strijders, de studenten, de arditi van Fiume
vormden de kern van den fascio rond denwelken de
vertegenwoordigers der groote en kleine burgerij zich
aaneensloten. Gedrild en goed gewapend zijn zij verdeeld in afdeelingen, welke den naam dragen hunner
gevallen makkers, ofwel met eene krachtige uitdrukking
zijn betiteld, zooals me ne frego ('k geef er geen steek
om). Zelfs ziet men enkele fascistische vrouwen in
de rangen.
Onder 't geleide van hun hoofdman en met den
kreet der vrijwilligers van d'Annunzio : Eia ! Eia !
Alalà ! trokken zij ten strijde om Italië van de sovjetnesten te zuiveren.
Een der feiten, welke de reeks burgergevechten zou

-

(1) Cf. 0. HAZAARD, Notes sur 1'Italie nouvelle. bl. 804.
Revue des deux Mondes, 15 Aug. Paris. 1922.
(1) Revue de Genève. Italie. bl. 661, 29 Nov. 1922.
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doen ontbranden, was de dood van een liberaal gemeenteraadslid, in November 1920, die door een communist in de zaal van het stadhuis te Bologna voor
-den kop werd geschoten. Daarop ontstond een verwoed
straatgevecht tusschen fascisten en communisten. Twee
gelijke feiten te Turijn deden overal eene sterke antirevolutionnaire beweging ontstaan, waarvan de fascisten gebruik maakten om zich steviger in te richten.
In den beginne was het fascisme niet zuiver nationalist, al wie ontevreden was met den bestaanden toestand, sloot zich aan bij de fascisten. Patroons, handelaars en grondeigenaars boden geldelijken steun aan het
.fascisme, dat zich meer en meer voor doel stelde het
communisme te vernietigen en de orde in Italië te herstellen. Intusschen werden overal fascistentroepen ver.zameld en afgericht en als verdedigers der sociale orde
in alle richtingen van het land gestuurd, ten einde de
plannen van den stafoverste Mussolini uit te voeren.
De fascisten talrijk, goed geleid en gewapend richten echte zuiveringstochten in ; op motorwagens gaan
zij socialistische nesten uitbranden : socialistische raad'huizen, redactiebureelen, arbeidsbeurzen en zetels van
-syndicaten. Doch deze geweldige actie welke het communisme op het einde van 1920 had neergeveld, zag
het in het begin van 1921 weder den kop opsteken.
-

-

-

De roode arditi del popoio stellen zich teweer tegen de

Jasci d'azione.
De regeering van Giollitti zag nog bloediger dagen
.dan deze van Nitti. De schrikkelijkste tooneelen speelden
zich af in de eerste dagen van Maart 1921, te Florentië,
en in de omliggende plaatsen : Rifredi, Sesto Fiorentino, Galluzo, Tavarnuzze, waar het 'communisme de
roode vlagge zwaaide en men Lenine als den verlosser
huldigde.
Een bomaanslag op een studentenstoet, welke op
.Zondag, eersten Maart, Florentië in opschudding bracht
was de inzet van hardnekkige gevechten. 's Anderendaags trokken de fascisten naar het lokaal der spoorwegmannen en joegen er een kogel door het hoofd van
hun leider Spartacus Lavigni. Daarop daagde het kleine
volk (popolo minuto) van de volkswijk Frediano op den
linkeroever der Arno, de fascisten uit : « Zoo gij moed
hebt, komt tot ons ,en gij zult zien hoe de communisten
Spartacus wreken ». De fascisten aanvaardden de uit-
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daging, en heel den Maandag, 2. Maart, knetterde het
geweervuur door de barricaden. In de richting van
San Frediano zag men voortdurend motorwagens en
bepantserde auto's oprijden. Mitrailleuzen gaapten op
alle hoeken der straten. Gelijk eertijds, ten tijde van
Alighieri, de Bianchi en de Rossi zich bevochten, zoo
werd in Florentie, de stad der roode Lelie, de zevenhonderdste verjaardag van Dante op bloedige wijze door
fascisten en communisten herdacht. En wijl langs beide
zijden dooden vielen en de communisten ten slotte zich
overgaven, poogde Giolitti zoo goed hij kon eene re-geeringsmeerderheid te zoeken in het Parlement, dat
meer op een Ring begon te gelijken, dan wel op een
politieke vergaderzaal.
Deze meerderheid was des te moeilijker te 'vinden,
daar de regeering noodzakelijk ten minste op twee der
fracties moest kunnen steunen, welke het sterkst in het
Parlement vertegenwoordigd waren : socialisten, fascisten en (popolari) katholieken.
Te midden van deze moeilijkheden, moest Giolitti
de grootste voorzichtigheid aan den dag leggen om uit
zijn ministerzetel niet te worden gelicht. Hij poogde
in de eerste maanden van 1921 het vertrouwen der socialisten te winnen, door het neerleggen van een wetsontwerp door Labriola opgesteld, dat het medezeggenschap der werklieden in de fabrieken regelen zou. Dit
wefsontwerp vond geen genade bij de vereenigde socialisten. Zoodat hij moest zoeken zijn zeilen naar gunstiger wind uit te zetten. Bij de katholieken nu telde hij
weinig vrienden en de fascisten waaronder vele
arditi van d'Annunzio hadden zijn ingrijpen in de
zaak van Fiume niet vergeten. Nog klonken in hunne
ooren de vlammende woorden van den condottiere
d'Annunzio, welke hij tot het Italiaansche volk
richtte, toen Generaal Caniglia op hem door Giolitti
in Fiume werd afgestuurd : « Wij moeten ons overgeven, ofwel worden wij beschoten. Gansch den nacht
zullen wij strijden en morgen, bij het eerste daglicht zullen wij de moordenaars der stad in het gezicht mogen staren ! Allen zullen dezelfde tronie
hebben als die van (Giolitti) den ouden diklippigen
beul, die van op den heuvel Viminale de slachting gebiedt aan zijn vervloekten beul van Triest. »
Met zulke mannen viel niet aan politieke mede-
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werking te denken. Daarom haastte zich Giolitti kiezingen uit te schrijven. De drie groote partijen waren de
katholieken onder de leiding van don Sturzo, de vereenigde socialisten afgescheurd van de communisten,
en de liberale democraten gesteund door de fascisten.
De uitslag der kiezing van 21 Mei 1921 was eene
teleurstelling voor Giolitti. De socialisten bemachtigden
nog 127 zetels en de popolari 107. In het liberale democratische blok werden de nationalisten en de fascisten gekozen. Mussolini had eene overweldigende
meerderheid te Ferrare. Daar Giolitti inzag op geene dezer partijen te kunnen steunen, nam hij ontslag. Zijn
opvolger Bonomi kon geen einde stellen aan den strijd
en de wanorde. Na moeizame besprekingen kwam in
Februari 1922 een ministerie Facta tot stand. Kabinetsoverste Facta steunde vooral op de popolari, doch het
opleven der fascistische gewelddadige beweging bracht
het tot eene nieuwe ministerieele crisis. De popolari,
verontwaardigd over den fascistischen aanslag op het
huis van den katholieke afgevaardigden Miglioli, weigerden verder hun steun te verleenen aan een man, die
de orde niet kon handhaven. Voor de vorming van een
nieuw ministerie stellen de popolari als voorwaarde :
Fascisten en socialisten buiten de combinatie. Na de
weigering van Orlando, Salandra, Bonomi en Meda om
zich met de vorming van het ministerie te gelasten, werd
het ministerie Facta weder opgelapt (1).
De eerste dagen der regeering van Facta, in Augustus 1922, zijn gekenmerkt door een waren burgeroorlog.
De communisten roepen de algemeene werkstaking uit.
Mussolini stuurt een ultimatum naar de regeering, met
order binnen de twee dagen de algemeene werkstaking
te doen eindigen. Zonder geestdrift begonnen, geboycotteerd door de fascisten die de publieke diensten verzekeren, loopt de werkstaking uit op een mislukking.
Nochtans het fascisme legt de wapens niet neer. Te
Milaan, te Ancona, te Oenua, te Turijn, te Parma,
overal vallen de fascisten de communisten aan en verdrijven ze uit hunne lokalen. Meer dan 43 steden en
belangrijke dorpen worden, de schouwplaats van bloedige fascistische aanvallen waar dooden en gekwetsten
,

(1) Revue des deux Mondes. Chronique politique. bl. 956-57.
15 aout 1922. Paris.
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vallen. De regeering neemt maatregelen. Doch Mussolini
met zijne keurbenden van een half millioen man heeft
geen vrede met die maatregelen. De regeering schijnt
hem te zwak. En lijk eertijds de Romeinsche lictoren
met hunne bundels de magistraten aankondigden, zoo
heeft hij de fascisten met wapens en geestdrift naar alle
groote steden vooropgezonden, naar Rome, om aan het
volk te zeggen, dat een bestuur voor Italië komt ! En
den 30 October, legde Mussolini den koning een lijst
van nieuwe ministers voor, en de koning keurde ze
goed.
#*

Toen Mussolini, als ministerpresident, M. Facta
deed aftreden, heeft hij zich dadelijk het vertrouwen
der parlementaire meerderheid en van het volk afgedwongen. Door dit volk moeten wij hoofdzakelijk bedoelen, al degenen die te lijden hadden of bang waren
van revolutionnaire strekkingen, zooals grondeigenaars,
bankiers, vaderlandslievende en behoudsgezinde intellectueelen, beambten, leden van het middelbaar en van
het hooger onderwijs, magistraten, officieren, enz....
natuurlijk ook de studenten.
Door den triomf van het fascisme is nu ook alle
vrees voor anarchie verdwenen. Doch daarmede blijft
Italië niet voor immer bevrijd, noch van revolutionnaire
weerwraakspogingen, noch van fascistische buitensporigheden. In het fascisme herleeft de oude geest der
Welven, verknocht aan zijne gemeentevrijheden en aan
zijne democratische instellingen. De hedendaagsche
Gibelijn, dat is de marxist, de vijand van den nationalen
geest. Over 't algemeen is het fascisme eene sterke
uitdrukking van den zucht naar orde en vrede,
die na de schokkende gebeurtenissen van den wereldoorlog eene behoudsgezinde strooming in de gemoederen heeft verwekt (1). Misschien zouden wij het meer
bepaald een zegevierend Boulangisme mogen noemen.
De strekking van het fascisme is eerst en vooral
sterk nationaal. Italië dat is het hoofddoel. Gansch de
fascistische beweging is doordrongen van de gedachte
uitgedrukt in een brief van Edda Mussolini : « ... l'opera
compiuta dal mio papa, e che spero sarà feconda di bene
(1) Cf. Revue des deux Mondes. Chronique politique. bl.
478. 15 Nov.
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per la Nazione tutta » ( 1). Mussolini immers, met eene
bestuurkracht, als die van een Lenin en van een Trotski
toegerust, is vooreerst een hartstochtelijk minnaar van
Italië, eene sterke individualiteit met diepen rechtvaardigheidszin, die Italië brengen wil op den rang der
eerste wereldmogendheden. Daarom vergt hij herstel
van orde en tucht op alle gebied, ontwikkeling van
verantwoordelijkheidsgevoel en vaderlandsliefde. Te
dien einde wil hij het openbare leven met alle zedelijke
en godsdienstige krachten doordringen.
Zijn onmiddellijk streven heeft voor doel de verbetering van Italië's finantieelen toestand, de besnoeiing
van het fonctionarisme en den economischen heropbouw
van het land (2).
Deze binnenlandsche politiek werd overigens reeds
vastgelegd in het programma der fascistische partij
welke te Rome in November 1921 werd gesticht. Zij
bevat de volgende gedachten : strijd tegen het socialisme, en aanmoediging van het nationaal syndicalisme
met gelijke rechterlijke stelling van alle arbeidsorganisaties ; verwerping van alle vormen van socialisatie
zoowel voor den Staat als voor de gemeente ; strijd
undia en tegen alle finantieele
tegen het stelsel der Latifundia
demagogie ; bevordering van het onderwijs met algemeene physieke opvoeding door het sportwezen ; onverbiddelijke verwijdering van alle mannen en methoden

welke de hernieuwing van het openbare leven vertragen
of in den weg staan.
De economische gedachte van Mussolini schijnt
wel in goede verhouding met de liberale staathuishoudkunde. Zij wil de vrijmaking van het persoonlijk initiatief en eene achteruitbrenging van de Staatsmacht (3).
Alhoewel goed bedoeld, ligt in het programma en
in de werking der fascisten een gevaar voor de syndikalistische beweging. Het is dan ook te begrijpen, dat
niet alleen de socialisten, maar ook de popolari niet in
hooge achting staan bij de fascisten. Afgezien van het
godsdienstige standpunt, zullen zij de christen werklieden steunen enkel in zooverre hunne actie niet indruischt tegen de nationale belangen. Dit is eene ver( 1 ) Cf. Giachetti. C. Fa cismo Liberatore. bi. 97. Firenze.
(2) Le Correspondant 15. Nov. Chronique politique. bi. 545.547. 1922.
Cf. L'économiste Francais .bl. 680-681. 25 Nov. 1922.Paris.
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klaring, welke verschillend kan uitgelegd worden. En
daar de hoogere standen de finantieele macht van het
fascisme uitmaken, zoo mag men toch wat sceptisch
staan tegenover het sociaal programma van Mussolini.
Om de politieke macht van de Partito Popolare en
van het socialisme te kortwieken, zal de evenredige
volksvertegenwoordiging merkelijk verminkt worden,
zoodat 2/3 der zetels aan de volstrekte meerderheid
zullen toegekend worden en 1/3 tusschen de minderheden verdeeld. De sociale beweging zelf, die overigens
in Italië op christen syndikaal gebied niet zoo heel sterk
is, wordt noodzakelijk op den achtergrond geduwd en
enkel beschouwd en geschat volgens haren invloed op
het nationale leven.
Als leiddraad der buitenlandsche politiek eischen
-de fascisten de verheffing van Italië tot den rang van
groote mogendheid. Zij verwerpen alle inschikkelijkheid
met verbondspogingen der Fransche en Engelsche ploutocratie. Zij willen de herziening der vredesverdragen
en zoeken toenadering met de eens vijandelijke mogendheden (1).
Tot in de laatste tijden was het fascisme veeleer
anti-klerikaal. Het moet dan ook geen verwondering
baren dat de fascisten de priesters aanvielen en ze zelfs
tot in de kerk vervolgden. Nu schijnt er echter een
kentering te komen in de godsdienstpolitiek van Mussolini. Zelfs schrijft men hem zekere pogingen toe, welke
Bene verzoening tusschen den H. Stoel en de Italiaansche
regeering zouden tot stand brengen.
Sommigen beweren ,dat die pogingen louter van
tactischen aard zijn. Mussolini betuigt enkel eerbied
aan de katholieken, om ze zooveel mogelijk aan den
invloed van de Partito Popolare te onttrekken, om later
ook gemakkelijker de Kerk te beheerschen.
Nochtans moet hier een onderscheid gemaakt worden tusschen zijn dictatoriaal optreden, dat hem ook
tegenover de geestelijke macht een niet-parlementairen
toon doet aanslaan en zijn politiek doorzicht, dat hem
de katholieke Kerk en den H. Stoel naar waarde doet
schatten. Daarom mogen wij wel aannemen, dat als
vernuftig man, hij eene gedragslijn volgen zal, die hem

-

-

•

-

o. Italië bl. 660. Revue de Genève.
(1) C f. Zerboglio Adolfo.
29 Novemb re. 1922.
-
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evenzeer van Napoleon I als van Jozef II zal verwijderd
houden. Ook schijnt de Osservatore Romano zijne toenaderingspogingen niet van de hand te wijzen.
In elk geval is het fascisme eene ernstige en bur
gerlijke poging om het nieuwe Italië met zijn 40.000.000
inwoners tot eene groote natie te verheffen. Zal Musso-.
lini zich hier als een tweede Cavour ontpoppen ?
Geestdrift is geen regeeringselement en volksbewegingen welke in Italië gemakkelijk ontstaan, zijn nog:
geen organisaties. Dat weten ook de leiders van net
fascisme en daarom eischen zij vlijt, tucht en eerlijkheid.
Tot nu toe is de algemeene indruk goed. Het volk heeft:
betrouwen en de anarchie neemt af. In de hoogere kringen is de houding welwillend.
Een beslissend oordeel over het fascisme blijkt:
nu op zijn minst voorbarig. Daarom sluiten wij ons aan
bij de verklaring van den fascist Cipriano Giachetti
Giudicare il fascismo è ancora troppo presto.
Nochtans de imperialistische actie der fascisten op
de slavische kusten der Adriatische zee, de verbondspogingen met zekere grootmachten, alsook de radikale.
woorden van Don Sturzo te Turijn tegen het centraliseerend fascisme uitgesproken, stellen reeds in eenschemerlicht de vredelievende en democratische doeleinden. van Mussolini en ontnemen het fascisme de au-

-

reool van onaantastbaarheid en magieke louterings-

kracht, waarmede sommigen het wilden sieren.
Prof. Dr B. MISSIAEN.

Kerstdag, 1922.

SIMON STEVIN
I.

S. Stevin en zijn tijd.

Een woord vooraf.
De beteekenis van Simon Stevin, op verscheiden
specifiek gebied, werd reeds aangetoond. Steichen
.« Memoires sur la Vie et les Travaux de S. Stevin » en
Quetelet « S. Stevin » verdedigden in hem, de weten:schap van den wiskundige. Brialmont toonde Stevin als
vestingbouwkundige « CEuvres militaires de S. Stevin ».
Cornette A. in het tijdschrift « De Vlaamsche Gids »,
Nr VI, en Goethals F. « Notice historique sur la vie et
les travaux de S. Stevin », ook De Cock A. « Simon
Stevin » vulgariseerden zijn biographie.
Doorgaans was Stevin bekend, in de geschiedenis
der Nederlandsche letterkunde, door de enkele regels
van algemeene kenschetsing, die wezen op den ijver
van dezen man der wetenschap voor de taalzuivering
van zijn Nederduytsch.
-

Het doel van deze studie :
Wat bepaalds over de verdediging van het Nederduitsch ; over de gedachten voor taalzuivering en
over het werk van woordvorming van S. Stevin.
Ik voegde gaarne een glossarium zijner verklaarde
of vertaalde woorden, welke hij zeer talrijk in de marges
zijner technische werken aangeeft, aan deze studie toe.
Doch om aan geen plaatsrooverij te doen, besloot ik
het glossarium niet in dit tijdschrift te publiceeren. Ik
verwijs tevens naar soortgelijk doch onvolledig artikel,
door H. De Groot in « De Nieuwe Taalgids » van 1919.

Werken
van Simon Stevin
deze uitgaven zijn op de Kon.
Bibl. te Brussel voorhanden.
Vita Politica tot Leyden. By Francoys van Ravelinghien C.I. D.I. D.X.C.
De Beghinselen der Weeghconst en De Beghinselen
des Waterwichts tot Leyden inde Druckerye van Christoffel Plantyn, by Francoys van Ravelenghien 1586.
De Sterctenbouwing tot Leyden by Francoys van
Ravelenghien 1594.
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Wisconstige Gedachtenissen (2 deelen) Inde Druckerye van Jan Bouwentz. 1605-08.
Castrametatio tot Rotterdam by Jan van Waesberghe 1617.
Dialectike ofte Bewysconst tot Rotterdam by Jan
van Waesberghe de Jonge op de Koren-Merct. Anno
1621.
Sterctebou deur Spil-sluysen tot Leyden by Bonaventuer ende Elzevier 1633.
Burgherlicke Stoffen tot Leyden. Ter Druckerye
van Justus Livius. 6149. bevattende :
« Het burgerlick leven
« Vande Oirdening der Steden
« Vander Raden Oirden
« Vande Amptlienkiesing
« Onderscheyt vande Crychspiegeling
« \Ïerlegging des Crychsvolcx
« Oemeene regel op gesantterie
« Vande Vorstelicke bouckhouding
« Vande Coopmans bouckhouding
« Verrechting van domeine.
Van de Spiegeling der Singconst en Van de Molens,
in 1884 door Dr Bierens de Haan uitgegeven, en aan
S. Stevin toegeschreven.

De Nederlandsche geschiedenis van het einde der
16de eeuw en het begin der 17de boogt op een reeks
geleerden, die door hun wetenschappelijken arbeid veel
tot den vooruitgang der wereld-wetenschap bijgedragen
hebben.
In de aardrijkskunde : Mercator 1512-1595 en Ortelius 1527-1598 ; in de plant- en kruidkunde, Dodoens
1518-1585 en Lobel 1538-1616 ; in de rechtskunde :
De Damhouder 1507-1581, Huygh De Groot 1583-1645.
Daarbij Vesalius 1514-1564, Lipsius 1547-1606, enz....
zoodat bijna elke tak van wetenschap Nederlandsche
vertegenwoordigers van universeele waarde bezat.
De ontwikkeling der individualiteit tot zulk peil,
dat deze zich niet meer beschouwde als orgaan eener
collectief-denkende samenleving, maar als factor eener
zoekende wetenschap vrij en onafhankelijk, om nieuwe
stellingen naar eigen oordeel op te vorschen, maakt die
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geleerden van hooge beteekenis in de evolutie der gedachten naar den modernen tijd. En onder dezen staat
Simon Stevin op een eereplaats.

Zijn leven.
Er is weinig met nauwkeurigheid over het leven
van S. Stevin geweten. Hij werd te Brugge omstreeks
1548 geboren. In 1571 was hij lid der Rederijkerskamer
« De heilighe Gheest van Brugge ». Hij legde zich toe
op den handel, en deze bezigheid bracht hem in Antwerpen. Later, het jaar is niet stipt aan te geven —,
reist hij door Polen en Pruisen, komt naar Middelburg
en verblijft in 1583 als student aan de hoogeschool te
Leiden, waar hij in de Letteren ingeschreven was. Hij
gaf in 't Nederlandsch vrije lessen, aan deze hoogeschool, over vestingbouwkunde. Hier geraakt hij zeer
bevriend net Maurits van Nassau, die Stevin om zijn
wetenschappelijk talent, aan het hoofd van staatsdiensten plaatst.
In 1620 stierf Stevin in den Haag.
De man van wetenschap, met zijn bewonderenswaardige veelzijdigheid, moet ons bekend zijn. Hetgeen
minder de aandacht heeft getrokken is de beteekenis
van S. Stevin op letterkundig en taalkundig gebied. Hij
brak de traditie van zijn tijd, dat wetenschap in het
Latijn moest verkondigd om degelijk gewaardeerd te
kunnen blijven. Hij de eerste, schreef wis- en natuurkundige werken in de volkstaal, ten einde de wetenschap
niet alleen om haar zelf, maar ten nutte van het volk
te behandelen.
Door het streven voor de waardeering en voor de
zuivering der « ghemeene sprake » heeft Stevin in het
verloop der letter- en geschiedkundige gebeurtenissen
uit de 16de en 17de eeuw naam verworven. " De wetenschappelijke kennis en het gezag van zijn ambtsbekleeding moesten noodzakelijk den invloed ten voordeele
van de volkstaal versterken. - De werkzaamheid van
woordschepping en woordvorming ten behoeve van zijn
wetenschap zou de taalkundige beteekenis bepalen.
Stevin wil het Latijn vervangen door het Nederlandsch en dit Nederlandsch moet van Fransche elementen
gezuiverd worden.
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Dit geeft aanleiding om een woordje over den
Franschen en Latijnschen invloed te reppen.
Zijn tijd:
Onder het Boe.rgondisch Huis en de opvolgers die
met pracht van weelde over de Nederlandsche Provinciën regeerden, en die den adel en de rijken naar hun
paleizen trokken, werd de invloed der Fransche taal
zeer aanzienlijk, omdat de verfijning van den hoogeren
stand deze taal aan zijn vertoon en aan zijn invloed
associeerde. De rederijkers bezaten geen eigen taalbewustheid genoeg om aan de bekoorlijkheid te weerstaan,
een tintje van hoogere kultuur voor hun letterkundige
voortbrengselen in het gebruik van Fransche woorden
te zoeken. Bovendien «werd deze verbastering der taal
rap overtroffen door de latiniseering van alle hooger
onderwijs, bijgevolg van de wetenschap. Dit schiep een
taal waarvan Coornhert (Officia Ciceronis) getuigt :
« ... een taal met woorden die noch eigenlijk Fransch,
noch eigenlijk Latijn zijn, maar grootendeels verfranscht
middeleeuwsch Latijn of verlatiniseerd ouderwetsch
Fransch, en die dan bij het opnemen in het Nederlandsch
eenigszins vernederlandscht werden... »
Het verloopen der taalzuiverheid gebeurde niet alleen onder Franschen of Latijnschen invloed ; nog meer
talen droegen bij om van het Nederlandsch een cosmopolitisch schuiloord voor vreemde woorden te maken.
Immers Bredero, in een brief aan de « Oude Kamer »
klaagt : « ... 't is toch een geckelicke zaeck van eenige
» opgeblasen verwaende sotten, die haer redeneeringh
» soecken te vercieren met Latijnsche, Fransche, Spaen» sche ofte Italiaensche tarmen, recht oft eenighe be» vallicheit inbrachte, het welcke by de Rechtsinnighe
» recht anders verstaen wert. »
Het spreekt vanzelf, dat zulk mengelmoes, niet
alleen schadelijk op de volkstaal werkte, maar ook Nederlandsch wetenschappelijk werk ontsierde.
De Damhouder schreef in ' 1572 een vertaling van
zijn « Praxis rerum civilium ». Uit de voorrede stip ik
aan : « ... Soo ghy in dele jegenwoordige Practycke,
» goedtwillige leser, vindt dat er yets oneygentlyck met
» vreemde woorden ofte vrymoedichs schynt versint
» te syn (als souvereyniteit, saysine, complainte, en» queste, appoinctemente, guaranderen, guarandt, arre-
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» menten, arrest, resort, parlement, relief, exploit, re» tablissement, etc.) dit alles -goedtwillige leser, bid ick
» dat ghy te besten wilt nemen, ende de conditie des
» schryvers neerstelyck insien, want die yets uitgeeft
» dat in handen komt van vele menschen, die moet
» soo hy van velen wilt verstaen worden, dickmael de
» eyghen woorden voorbygaende hem met gemeene
» woorden accomoderen, 't welck oock Cicero zelfs
» nooyt mispresen heeft, want alle eeuwen hebben haer
» eygene woorden gehadt ende de alder-geleerdtste en
» hebben haer nooyt beschaemt, aengenomen woorden
» te ghebruycken ofte nieuwe te versinnen als sy geen
» eygene en hadden, ofte de selve niet gheheel vaste» lyck aenghenomen en waren, te ware sy ofte niet
» verstaen, ofte 't eenemael uytglielacht wilde syn om
» haer nieuwe affectie. »
Op wetenschappelijk gebied was het Latijn, de
taal. Stevin's werk, enkele beschouwingen uitgezonderd
is gansch wetenschappelijk. Daar hij onder de baanbrekers staat, die voor het aanleeren van wetenschap
den druk der latijnsche voertaal bekampen en verweren, moet ik wat uitvoeriger bij deze taaloverheersching
stilstaan, ten einde des te vollediger de persoonlijke
zelfstandigheid en de strijdvaardige oprechtheid voor
de kultiveering der moedertaal van dezen geleerde te
-

doen hoogschatten.

De groeiende invloed van het Humanisme in onderwijsgestichten en universiteiten was overweldigend. Wie
bijgevolg als man niet geleerdheid, als hooger ontwikkelde wilde gewaardeerd worden, gebruikte het' Latijn.
Hij verzekerde zich daardoor de belangstelling van een
onderwezen publiek.
Bij gemis aan beoefening- verviel natuurlijk de
volkstaal steeds meer en meer. Het is wel van
belang, ook voor de kultuurgeschiedenis van den
tijd, van S. Stevin te vernemen, hoe de burgerij aan het
gebruik van het Latijn, een bewijs van fijnere opvoeding
toekende. (Wisconstige Gedachtenissen, bl. 20.) ...
« Soude een ghemeente haer in een const oeffenen sy
» soude moeten de tael verstaen daerse in geschreven
» is, 't welck haer eyghen tael moest wesen, want hoe
» wel ettelicke ouders hun kinders 't Latijn doen leeren,
» waerin men de vrije consten nu meest handelt, de» selve syn weynich ansien van de ghemeente. Ten
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» anderen leert men de Jonckheyt 't Latyn om hun
» eyntlick te begheven totte Rechten, Godheyt of Ohe» nesing. Isser onder de sulcke ymant die hem daer
» na gantschelick totte visconsten schickt, dat ghebeurt
» seer selden en ghemeenelick teghen hun ouders
» danck...
» Daer isser onder die, oock een grooten deel wel» cke hun tijt voort deurbrenghen in oeffening der la» tijnsche spraeck, leerende veersen der dichters van
» buyten om op alle dingen die in gemeene saemspraeck
» voorvallen, een latijns veers te comen vervoughen ;
» soucken voort bloemkens van woorden en spreucken
» om in haer brieven en schriften te pas te brenghen...
De toenemende overheersching der latijnsche taal
door de wetenschap, en de verbastering van het Nederlandsch door de hoogere burgerij nam zulke uitbreiding,
dat de volkstaal zeer bedreigd werd.
De Kamer « In liefde bloeiende » uitte onbeschroomd hare bezorgdheid, en duidde tevens de te
volgen richting aan. (Tweespraack, bl. 3.) ... « Becanus
» ijverde om het Duytsch op te helpen vercieren ende
» verrycken 't welck wy oock verstaan ons ampt te
» zyn alzo alle kamers van Rederyck als ghemene scho» len des Land-taals behoren gheacht .te zyn waar toe
» een yghelyck, niemand uytghezonderd vrije toeghang
» heeft, dies hen luy het zuyveren, verryken ende ver» eieren des taals (ende niet het rymen alleen) eyghent» lyck betaamt... »
Andere noodkreten volgden : Bredero in een brief
aan de Oude Kamer... « 0 ghy Nederlanders, waackt
op, schuurt u betooverde oogen open... » ; Van de
Werve in de voorrede van zijn « Schat der Duytscher
Talen, het Woordenboek dat Stevin raadpleegde ; enz.
Allengskens ontkiemde de bewustheid, dat de
vreemde woorden ten onrechte waren ingedrongen, dat
vreemde taal ten onrechte de plaats der volkstaal innam. Taalstudie leidde tot taalliefde en omgekeerd ;
weldra kon de onvermijdelijke reactie voorzien worden,
welke het taalpuritisme zou inluiden. Een taalstrijd tegen
het Latijn werd ingezet ten einde dèn voorrang bij het
onderwijs der wetenschap voor de volkstaal op te
eischen. Deze strijd werd tweeledig : hij beoogde de
taal niet alleen om haar innerlijke waarde maar ook om
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haar belang als leermiddel voor kennis ten dienste van
het volk.
Dezen taalstrijd kwamen politieke gebeurtenissen
en nieuwe gedachtenstroomingen ten goede.

De Nationaliteitsgedachte.
De talrijke ondernemingen der Vereenigde Provinciën tegen Spanje, in de 16de en 17de eeuw, waren
voorspoedig. Het beleid van Prins Maurits en van staatsman Oldenbarneveld zegepraalde. Alva hield het Zuiden
onder zijn bedwang doch het Noorden rukte zich vrij
en bekwam in 1609 het Twaalfjarig Bestand.
Door de dwingelandij van Alva ontvolkte het Zuiden ; en onder de vele intellectueele krachten, die uitweken en het weerstandsvermogen van het Noorden
hielpen vergrooten, was insgelijks Simon Stevin.
Het worsteltijdperk van dit opkomend volk kenschetste een vrije ontvoogding van krachten op alle gebied. Het voelen der zelfstandigheid van de Noord-Provinciën als vrije Staat, ontwikkelde den drang naar
eigen bestuur. Het was hun tevens broodnoodig den
handel te ontwikkelen, ten einde door zijn inkomsten
en rijkdommen in den - onderhoud van leger en vloot te
voorzien. De vaart op de Witte Zee werd aangepakt,
de weg naar Indië langs het Noorden opgezocht, de
Oost-Indische Compagnie ontworpen, enz.
De noodwendigheden, spruitende uit de toenemende onafhankelijke organisatie van den Staat, vonden in
het werk van Stevin weerklank. Onmiddellijk stelde hij
zijn wetenschap en kundigheden ten dienste van het
nieuwe vaderland. Hij schreef over Sterktenbouw en
Legermeting, over Spilsluizen en Haveninrichting, over
Boekhouden en Gezantschappen, en meer.
De wisselwerking van gebeurtenissen veranderde
noodzakelijk het gemoedsleven der maatschappij. De
omgang met andere volkeren als gevolg van oorlog,
handel en zeevaart deed eigen wezen hoogschatten. Men
had kennis gemaakt met vreemde letterkunde, die in de
volkstaal eigen kunstwerk voortbracht. Zulks prikkelde
den hoogmoed van dit nieuwe volk en zijn zelfgevoel
moest zich naar de taal uitstrekken.
De tot standkoming der Republiek legde den grondslag eener wordende nationaliteit : het nederlandsche
volk met eigen vrij vaderland. Weldra zou het meer en
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meer zijn eenheid bewust worden wanneer de ontwikkeling der nederlandsche taal, de wisselwerking van
gedachten zou bevorderen en vergemakkelijken. De gedachte van liefde voor het vaderland wordt in letterkunde en andere werken aangetroffen. 't Is dan ook merkwaardig hoe de meening gaandeweg voorkomt, dat door
de volkstaal te dienen tevens het vaderland gediend
wordt, dat zelfs de gehechtheid aan de taal « des ghemeens » kan bijdragen tot afwering van vreemde overheersching en tot prikkeling voor vrijheidskamp. Hooft
in zijn « Rede van de waerdicheyt der Poesie» (Brieven)
beroept zich op... « het getuichenisse van U allen die
selve beleeft hebt ende ondervonden, welcken dienst de
Hollandsche Poesie, toen sy noch maer op 't ontknoopen
van de tonge ende in 't haeperen van haer kintsheit,
desen Vaderlande in 't verstooten van de Tyrannye en
't stichten des vrijheids bewesen heeft... »
Dr Kalff in zijn « Geschiedenis der Letterkunde »,
(III, blz. 548), schrijft : De overtuiging wint veld (einde
16de eeuw) dat het vaderland evenzeer gediend wordt
door een schrijver als door iemand die zich in het openbare leven beweegt.
Deze meening vindt men duidelijk in de voorrede
van het Ruygh-bewerp van de Redekaveling ofte Neder.duytsche Dialectike, door de Kamer : In liefde bloeiende.
... « dat ghy van onze moeder-tale een moedertaal aller
» ghoeder kunsten maken, deze zaken behertigen ende
» de grote nutbaarheid die den vaderlande hier duer
» magh gheschiede, overweghen wilt. (tot de Borgher
ende Hoofden des Hoghen Schools van Leyden) .
De opvatting, het vaderland door de taal te dienen,.
deelt Stevin volkomen. Immers in « Dialectike » zegt hij,
dat wanneer sommige zijner vrienden vernamen dat hij
over mathematieken schrijven zou, doch in een vreemde
taal, dan hebben zij hem heftig gebeden... « sulcx in
» de onse oock te doen, maar bijcans met redenen wil» len overtuygen, geen behoorlicke gheneghentheyt te
» dragen tot onzen vaderlande ; diens voorderingen
» nochtans elk naer uyterste vermoghen, boven vrienden
» en maghen, ja voor syn eyghen selfs, is schuldich te
» beneerstighen. » En hij besluit : « Ic hebbe my be» neersticht 't zelve totterdaet te brenghen ».
Zoo diende Stevin de jonge geest van zijn nieuw
vaderland.
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De Hervorming.
De Hervorming veranderde het gemoedsleven der
maatschappij. Het geweten van het individu kreeg vrijheid voor zelfonderzoek, dus bevoegdheid om zelf te
oordeelen ; zoo werd de aanleg tot individualiteit versterkt. De Middeleeuwen hadden den mensch als onderdeel van Kerk en Gilde beschouwd ; de hervorming
leidde tot het zelfbesef zijner volledige, menschelijke
natuur, en deze natuur met haar vermogens krijgen
waarde zelfs zonder verband met bovennatuurlijke deug.
den. De Hervorming wilde de herkneding van volk en
samenleving ; zij bemachtigde noodzakelijk de volkstaal en stelde haar in eer voor de verspreiding harer
gedachten.
Hoeverre deelde Stevin de nieuwe strooming ?
Hij verklaarde dat religie een noodzakelijkheid voor
den Staat zijn moet... « daer moet dan nootsaeckelick
» een religie syn, ende sonder religie gaet het al ver« loren. Dit is tot hiertoe ons wit geweest, dit houden
» wij voor een vaste, stercke, eeuwige regel... (Vita
politica, Hst. VI.) Doch hij huldigde de vrijheid van
geloof... « Sy die hun ter voorseyde plaetsen daer
» dwanck is, en een ander Religie begeeren te oeffenen
» dan die des Lands, meughen sien daeraf oorlof te
» vercryghen van de ghene by de welcke de macht van
» sulck oorlof te gheven wettelick bestaet. Connen sy
» daer toe gheraken... sy commen tot haer begeeren
» sonder van onburgherlickheyt te meugh'en berispt
» worden. » (Vita politica, VII. )
In het Ilde hoofdstuk van dit boek, komt te beter
zijn afkeer van godsdienstdwang en zijn begeeren naar
persoonlijke vrijheid op den voorgrond. Men moet, zegt
hij, in binnenlandsche twisten, de eerlijkste zijde kennen
en kiezen ; en hij geeft een voorbeeld : Hertog en Senaat
twisten. De Hertog wil den Senaat doen verdwijnen en
hij zal de Inquisitie in de plaats stellen, want alzoo
gehoorzaamt hij aan een gebod der R. K. Kerk. Welnu,
besluit Stevin, men moet in naam der vrijheid, eere en
-goed, den Senaat ondersteunen.
Alhoewel Stevin de gedachte van het gezag dat
moet geëerbiedigd worden zeer toegedaan scheen (Vita.
Hst. I), toch valt het op... « Voor eeuwighe wet hou» dende, -dat de Ghemeente niet om zijnen 't wille (van
» de overheid) maar dat hij om de Ghemeentens wille
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» is... Iegelick moet voor syn rechte overheyt altydt
» houden, deghene die teghenwoordelick metter daedt
» regieren, over de plaetse daer hy syn woninghe ver» kiest, sonder hem te becommeren of sy ofte haer
» voorganghers met recht of onrecht daer aen ghe» commen syn... »
Stevin deelde den geest zijner omgeving; dit kon
een natuurlijk gevolg zijner vooraanstaande betrekkingen in de Noordelijke Provinciën zijn.
(Wordt voortgezet.)

N. B.
Ik vond nergens het bewijs, dat Stevin
uit hoofde zijner vrije gedachten het Zuiden verlaten
moest. Begrijpelijk vond hij dat geraadzaam.

}

Dr J. ROMBOUTS.

WILLEM VAN ORANJE
I. — VALLEJO.
IIIe Bedrijf.
Voorzaal der vertrekken van Margaretha van Parma. Links
voor, en in den achtergrond deuren. Deze langs achter laat
een lange gang zien in 't verschiet. Rechts twee vensters
en lage marmeren schouwmantel. Aan de muren, vlaamsche
tapijten (de vier jaargetijden). Hooggerugde stoelen. Hoek
links, zitbank met kussens.
GODELIEVE:

Vertel mij nu uw nieuws. Is het belangrijk ?
VALLEJO :

Ten uiterste. Zelfs twijfel ik of het
mij toegelaten is het te vertellen.
GODELIEVE :

Dit moest ge vroeger denken. 't Is te laat nu.
ik laat u uit de zaal niet, voor ik 't weet.
Nieuwsgierigheid is vrouwendeugd, niet zoo ?
VALLEJO :

Wat recht heb ik geheimen te vertellen ?
GODELIEVE :
Ge prikkelt fel mijne weetgierigheid,
en wenscht u wat te laten plagen, niet ?
Het staat u niet, geloof me. Foei, een hopman
die zich laat pramen om mij wijs te maken
hetgeen hij toch zoo graag vertellen zou.
Zoo iets is meer dan hoogverraad, mijnheer
Het is een karper visschen met een bliek,
die nagemaakt is ! Spanjaards, edellieden,
zich zoo gedragen, en hunne Senora
voldoening weigren, als nieuwsgierigheid
niet te bedwingen valt.
VALLEJO:
Hidalgo ben ik.
Ik heb gefaald. Vertellen mag ik niet.
Hetgeen ik weet hoort mij niet toe.
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GODELIEVE:

Vertel dus.
VALLE JO :

Ik... mag niet.
GODELIEVE:

Echt ?
VALLE JO :

Mijn eer, mijn voorgeslacht
verbieden 't mij. 'k Ben Spanjaard. 'k Spreek niet,
[jonkver.
GODELIEVE:
Hebt gij u wel bedacht ? en goed gewogen
uw daad en haar gevolgen ?
VALLE JO :

Daarom juist...
GODELIEVE:

Dat's flink. Vaarwel, heer hopman.
VALLEJO :

Wat • ten drommel...
GODELIEVE:

Uw dienares.
VALLEJO :

Wat doet gij nu ? Waarheen ?
Zijt gij vergramd ? of wat beteekent dit ?
GODELIEVE :

Beteekenen ? Het is eenvoudig, dunkt me
'k Verlaat u ; ik ga henen.
VALLEJO :

Maar waarom ?
Wat valt u in?
GODELIEVE:

Mijn eer, mijn voorgeslacht
gebieden 't mij. 'k Ben Vlaming. 'k Ga, heer hopman.
VALLEJO :

Waar gaat gij henen ? 'k Volg u.
GODELIEVE:

Met welk recht ?
Als Vlaamsche vrouw kan ik geen uitstaans hebben
met Spanjaards, die mijn land verdrukken, hopman.
Vaarwel. 'k Ken u niet meer. Laat door, zeg ik.
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VALLEJO :

En is er niets dat u weerhouden kan ?
Het is een gruwel mij nu te verlaten,
na reeds zoolang...
GODELIEVE:

Wie heeft er u gemachtigd
van mij iets te verwachten ? Vreemd zijt gij
Ik heb u eens ontmoet op Brugge markt:
ge wildet mij verleiden, gij hidalgo
Is dit uw recht ?
VALLEJO :

Vergeet gij het dan nooit ?
Ik ben u trouw geweest ; 'k heb u gediend
uw wenken waren als geboden heilig.
Ik hoor u toe ; om u heb ik er velen,
de besten en de schoonsten zelfs, geweigerd.
Nu gaat gij henen ,laat mij staan
alleen.
GODELIEVE :

Mijn wenken waren heilig ? Schoon gezegd
doch zou het waar zijn ?
VALLEJO :

Twijfelt gij eraan ?
GODELIEVE :

Wel zeker
doch 'k ben goed, en wil vergeven
indien gij mij bewijst gemeend te spreken.
VALLE JO :

Wat moet ik doen ? Welk leger moet verslagen ?
Mijn volk, mijn leven houd ik veil voor u.
GODELIEVE :

Zoo erg is 't niet : vertel mij eens - uw nieuws.
VALLEJO :

O, dit...
GODELIEVE:

Natuurlijk : alles wat ik niet vraag
staat mij ten dienst : wat moet ik met uw leven
met uwe mannen aanvangen ? Een niets,
een nieuwsje,
neen, neen, dit kan niet!
VALLEJO :

Gij eischt het ?
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GODELIEVE:

Neen ! 'k vroeg bewijzen ; 'k wist dat gij zoudt weigren.
VALLEJO

Indien het moet...
ULENSPEGEL (opkomend) :

Haha ! aan 't roetekoeten.
Dit komt u af.
GODELIEVE:

Ge zijt er in ten achter.
ULENSPEGEL:

Wat deed ik zonder Nele. ?
VALLEJO :

Zoekt gij iets ?
ULENSPEGEL :

Wat kan ik er aan doen, zoo ik u stoor ?
GODELIEVE:

Ik zag wel liefst...
ULENSPEGEL:

mijn hielen blinken, niet ?
VALLEJO :

Laat ons.
ULENSPEGEL:

Gij hebt de zaal toch niet gehuurd ?
GODELIEVE:

Wat plaaggeest.
ULENSPEGEL:

Gij moogt het mij verwijten, j
Ik wacht hier op den prins, zoo hij 't gebood.
VALLE JO :

Hebt gij hem dan verwittigd ?
GODELIEVE:

Weet ge 't niet ?
Ge zeidet nieuws voor hem te hebben, hopman.
Ik, steeds ten uwen dienst bereid, ofschoon
gij mij zoo slecht behandelt, heb hem 'dan
geroepen, om u aangenaam te zijn.
VALLEJO :

Indien ik- het vertelde, ware het
om u genoegen te verschaffen, jonkver.
Doch...
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GODELIEVE:

'k Krijg het op de zenuwen, heer hopman.
Vertel me nu uw nieuws : 'k wacht reeds zoo lang.
VALLEJO :

Ik zou het liever...
ULENSPEGEL :

Aan den prins vertellen ?
VALLE JO :

Hij komt maar niet. Ik moet vertrekken, jonkvrouw.
ULENSPEGEL :

Ik ga hem zoeken : aanstonds komt hij.
GODELIEVE:
Zooi
mijn bijzijn valt den hopman lastig ? Goed.
Tot ziens. (Wil weg.)
VAL'LEJO :

Neem het niet kwalijk, Godelieve.
Ge weet genoeg dat ik een gansche dag,
ja weken lang zou blijven naar u staren...
GODELIEVE:

Nu haalt ge weer uw handsvol spaansche prullen
en uw gebaren uit. Niet noodig, hopman.
Ik weet voortaan wat ik gelooven moet
van al die schoone woorden, die mij vroeger
zoo echt-gemeend, zoo diep-gevoeld toeschenen.
VALLEJO :

Maar jonkvrouw, ik...
GODELIEVE:

Daar is de prins. Ga heen
ORANJE (op) :

Welnu, wat nieuws brengt gij ons, waarde senor ?
GODELIEVE :

Een nieuws, doch zoo belangrijk, prins, dat hij
het niet vertellen mag ! Een uur reeds wacht hij,
en vraagt naar u, omdat ik hem verveel
zoo 't schijnt.
ORANJE:
Waarachtig ?
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GODELIEVE:

Doch vertellen, neen.
Hij doet me watertanden, en zend mij
dan wandlen.
ORANJE:
Vrouwen praten veel en lang,
En dit is plagerij. Wat is gebeurd ?
VALLEJO :

Vertellen mag ik niet.
GODELIEVE:

'k Ben er te veel.
Bedankt
VALLEJO :

Neen, doch...
GODELIEVE :

Doch « ja » is 't wat ge meent.
Vaarwel dan.
VALLEJO :

Jonkver Godelieve 1
ORANJE :

Laat haar.
De tijd is veel .te kostelijk daarvoor.
VALLEJO :

Zoo 't moet ! ... Welnu de brieven kwamen aan
waarbij de dertien nieuwe bisdommen
in Nederland gesticht worden.
ORANJE:

Heel zeker ?
VALLEJO :

Heer Schets heeft, in mijn bijzijn, die gelezen.
ORANJE:
Schets ?
VALLE JO :
'ss

Kardinaals vertrouweling.
ORANJE:

Hoe zegt ge,
de kardinaal ?
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VALLE JO :

Tot loon voor zijne diensten
heeft onzen koning Flips, dien God beware,
het aartsbisdom van Mechelen beschikt
voor hem.
ORANJE :

Dit is sinds lang beslist.
VALLEJO :

Doch , niet
dat hij den kardinaalshoed kreeg.
ORANJE :

Dus wordt
zijn grootste wensch vervuld.
GODELIEVE:

Doch zou
eenieder vreugdig zijn ?
ORANJE:

En waarom niet toch?
GODELIEVE :

Och, sinds de hertogin een brief ontving
uit Spanje...
ORANJE:
Nu ?
GODELIEVE:

gelijkVanmorgen
gi een spin.

is zij vinnig

ORANJE :

En meent ge, jonkver, dat... ?
GODELIEVE :

Ge weet, prins, hoe Granvelle weigert Flips
te spreken over Parma en Placentie
ORANJE:

Zij is nog steeds belust op dit stuk grond ?
GODELIEVE :

Nog meer dan ooit ! En zij gevoelt genoeg
dat hij hier gouwheer is, niet zij.
ORANJE :

Zoo 't kon
gaf zij hem graag een stootje, dunkt u niet ?
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GODELIEVE:
Als zij zich niet hoeft bloot te geven, ja.
ORANJE :
En Schets las 't nieuws, dat gij niet weten moogt ?
Hoe gij, een edelman, een dapper krijger,
zoo'n omgeving verkiest.
VALLE JO :
Die ' vleiers, ja...
Maar 'k gaf mijn woord.
ORANJE:
Jawel. Doch Schets,
mislukt poëet, en Morillon, een fijne,
het minder goedje nog
een duitendief
aantrekkelijk is 't niet !
VALLEJO :
De kanselier
is zeker niet te best omringd.
ORANJE:
Verlaat hem.
VALLEJO :
Neen.
GODELIEVE:
Dit is alles ?
VALLEJO:
Ik verzoek belo oning.
GODELIEVE:
Wat nu?
VALLEJO :
Volbreng uwe belofte : een kus.
GODELIEVE :
Dat kunt ge denken ! Haal hem dan.
(Ze schiet de deur uit, loopt Egmont tegen het lijf,
en verdwijnt, gevolgd door Vallejo, zeggende) :
Verschooning.
EGMONT:
Eh, zachtjes ! Zijn dit hofgebruiken ?
ORANJE:
Jeugd,
en bradheid, graaf.
,
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EGMONT:

Aan 't hof...
ORANJE :

Niet knorren, hoor.
Deedt gij nooit erger ? Als ge 's avonds sluipt
naar 't stille stadskwartier, in zwarten mantel...
EGMONT:

Weet gij dit ook ? Ik dacht dat niemand wist...
ORANJE :
Neen, niemand buiten ik, en gij.
EGMONT:

Te drommel
-

Gij weet ook altijd alles.
ORANJE:
Hindert het ?
EGMONT:

Men vraagt zich af of gij den Satan zijt.
ORANJE :

zijn neef ten hoogsten.
EGMONT:
In elk geval, waart gij in 's konings dienst...
De Satan ben ik niet

ORANJE :

Ben ik het niet ?
EGMONT:

Ja, dit weet men . ook niet.
Met u is men nooit zeker.
ORANJE :
't Hoeft . ook niet.
Doch 'k weet iets nieuws ; maar, onder ons.
EGMONT:
Natuurlijk.
ULENSPEGEL (op) :

Daar komt de kanselier.
ORANJE:
Haha!

178

WILLEM -VAN ORANJE
EGMONT:
Ik luister.
ORANJE :

Gij hoort het aanstonds, zonder ik 't u zeg.
GRANVELLE (op) :

Hoe gaat het u, mijn waarde graaf ?
EGMONT:

Ik dank u.
GRANVELLE :

En ook de prins hier ? Ik verheug mij u
hier beiden samen aan te treffen, heeren.
ORANJE :

Mij ook is 't een genoegen u te zien
en u geluk te wenschen, Eminentie.GRANVELLE :
Waar wil dit henen, prins ?
ORANJE:

Ontken het niet;
de nieuwe titel past u wondergoed.
GRANVELLE:

'k Begrijp niet...
EGMONT:
Spreek toch niet in raadsels, prins.
ORANJE :

Ik spreek heel duidelijk, me dunkt.
De kardinaal begroet ik Eminentie.
De titel staat u goed. Of zijn mijn wenschen
u niet welkom ?
EGMONT:
Aanveerd ook, Eminentie,
mijn beste wenschen.
GRANVELLE:
Ik verzeker u...
ORANJE :

Verzeker niet dat het niet waar is, heer.
Ik ben goed ingelicht.
GRANVELLE:

Ik sta - verstomd...
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ORANJE :

Dat ik reeds op de hoogte ben ? 'k Versta het,
de brieven kwamen eerst van morgen aan,
en reeds geweten !
EGMONT:
Echt en waar ? Waarom
die eer verbergen, Eminentie ?
ORANJE:

Bevredig
de monniken van Affligem, en elk
juicht toe.
GRANVELLE:

Van Afflighem. Wat wenschen die ?
ORANJE :

Een last is het, het aartsbisdom, het nieuwe,
te Mechelen, met hunne goederen
te moeten helpen.
GRANVELLE:

Dit ligt u ter hert
zoo 't schijnt ?
ORANJE:

Zooveel als mijne zaken u.
EGMONT :

En is dit alles waar ? Mijn beste wenschen
ORANJE :

Niet iedereen noemt men primaat...
GRANVELLE:

Wat meer ?
ORANJE:

Primaat der Nederlanden. Veel geluk.
GRANVELLE:

'k Verzeker u...
ORANJE:

Ge wilt de zaak nog zwijgen
tot alle moeilijkheden zijn vereffend.
't Is loffelijk. Doch dulden 't uwe vrienden ?
GRANVELLE:

Wie heeft u dit verteld ?
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EGMONT:
't Is alles zoo ?
ORANJE :

De kraaien zelf vertellen mij geheimen.
GRANVELLE :

Ik weet dat ik omringd ben door spionnen,
die alles overmelden. Kende ik ze
ORANJE :
Kent gij uw omgeving dan niet ?
GRANVELLE:

't Zijt gij,
die alles in het werk stelt om mijn helpers,
mijn trouwste mannen om te koppen,
gij
ORANJE :

Kunt gij ze niet voorgoed aan u verbinden ?
GRANVELLE :

't Zijt gij, die overal steeds ruzie stookt,
het volksmisnoegen opwekt, onderhoudt ;
't zijt gij die al de schotschriften, die men
in 't donker uitstrooit, steunt en stoffe geeft...
ORANJE :

Waarom ben ik het niet, die ook de paters
van Afflighem heb opgestookt, of die
de ketters deed verbranden ?
GRANVELLE:

Dat niet, neen
zij zijn u veel te lief
ORANJE:
Hebt gij bewijzen?
GRANVELLE:

Ge werkt steeds onderduims. Doch overal
waar iets gebeurt, steekt uwe hand er onder,
en overal erken 'k uw vingerinerk.
ORANJE :
Dit alles omdat ik u geluk gewerischt heb
uRANVELLE :

Ik weet dat gij mij haat en mij veracht.
Doch op mijn weg zijn hinderpalen zeldzaam:
gij zijt niet de eerste die voor mij zult wijken.
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ORANJE :

Omdat ik niet in alles uw gedacht deel,
en 't welzijn van het volk inzie ?
GRANVELLE :

Ge zijt
de ' leider van alle misnoegden ; ieder
die zich gekrenkt acht, vindt u op zijn weg.
Al weet ge veel, ik ook ben ingelicht.
Ge zijt de bron en oorzaak van die onrust,
die gansch het land doet rillen als in koorts
de ketters steunt gij, onderduims ; en steeds,
waar er te handlen valt, treft men u aan
om tegenstand te bieden of door woorden
des konings raadsbesluit te stuiten.
ORANJE:
Dank u.
U denkt mij toe een wonderschoone rol.
GRANVELLE :

Verraad is het.
ORANJE :

Om namen kijf ik niet.
Gij kent mij dit wel toe. Doch uw bewijzen ?
Graaf Egmont, dank zijn faam en krijgsbeleid,
is leider van den adel.
GRANVELLE :
Gij zijt plichtig
en leidt het spel in 't duister.
ORANJE:

Dit is waar
u wensch ik niet te dienen. Dat 's alles.
GRANVELLE :
Uw diensten heb ik niet van noode, prins.
Toch heeft de koning recht op uwe trouw,
en hem is 't, dien ge tegenwerkt. Ge valt
mij aan, en gij treft hem.
ORANJE:

Zoo preekt de vos.
GRANVELLE:
Uw spot kan fijn zijn, doch ik lust hem niet
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ORANJE :

Noch ik uw toon. De koning nu betrekken,
als hij alleen door uwe oogen ziet !
Des konings wil is uwe raad. Met reden
is 't volk op u verstoord.
GRANVELLE:
Uw weg is slinks.
Let op uw woorden, prins. Ik weet genoeg.
ORANJE:
We klappen er eens over als ge kalm zijt.
Nu is .uw Eminentie opgehitst.
Ik zie daar in de gaanderij Vallejo,
-de hopman van uw wacht. Ik spreek hem even,
en laat u hier bij mijnen vriend, graaf Egmont.
Straks spreken wij eens ernstig. (af)
GRANVELLE :
.Slimme deugniet!
Kent hij Vallejo ook ? Wat doet die hier ?
EGMONT:

Vergeet nu gauw die plagerij ; zoo erg
is 't niet gemeend. Oranje is toch zoo kwaad niet.
GRANVELLE:
Ge meent dit, graaf ? Betrouw den prins geen zier.
EGMONT:

Hij is de goedheid zelf, Granvelle
SCHETS:
Hij zoekt alleen
zijn eigenbaat.
EGMONT:
Ge kent hem niet.
GRANVELLE :
Toch wel.
EGMONT:
Hij houdt aan rang en staat, doch meer aan koks
en knechten. Al zijn heerschzucht is voldaan
indien hij zulk een leger rond zich ziet.
'k Ken hem sinds lang : om eere geeft hij niet.
Een flinke keuken en een mooie meid, ziedaar
zijn gansche droom.
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GRANVELLE :

Betrouw hem niet : het vuur
smeult onder de asch. Ook hij laat zich niet zien.
EGMONT:
Omdat hij het niet durft : hij is geen krijgsman.
Kende ik hem niet, ik hield hem voor een lafaard.
GRANVELLE:

Na 't geen hij heeft gezegd ?
EGMONT:

Wat zei hij wel ?
Hij laadt de schuld op u. Hij durft niet verder.
De koning durft hij niet beschuldigen.
GRANVELLE:

Graaf Egmont !
EGMONT:

Toch is het zijn schuld, ge weet het
hij luistert niet naar raad, vertoog of reden,
en talmt tot het te laat is. 't Gaat niet meer,
en 's konings schuld is het, dit zegt u Egmont.
GRANVELLE:

Gelukkiglijk heeft niemand het gehoord.
't Kon u duur kosten.
EGMONT:

Wat, de waarheid zeggen?
GRANVELLE:

Doch ik, ik houd eraan u te beschermen.
Geen sterveling wien ik uw woord herhaal.
EGMONT:
Toch deed het deugd, indien de koning. wist.
Bescherming heb ik niet vandoen, doch raad
en licht kwam Flips te stade.
GRANVELLE:

Maar hij weet het.
EGMONT:

En toch handelt hij zoo ?
GRANVELLE:
Zijn macht kreeg hij
van God, en licht daarbij voor zijn bestier.

184

WILLEM VAN ORANJE

EGMONT:
doch zeker dwaalt hij nu.
Het kan
GRANVELLE:
Heer graaf
EGMONT:
Hoe anders deed het Karel ! Flips doet alles
liefst zelf, en menschen kan hij niet gebruiken.
Waarom den adel niet geraadpleegd ?
GRANVELLE:
Best,
en ook de staten, niet ? En gij betrouwt
Oranje toch ? Gij zijt een werktuig in zijn hand
Ge zegt hem na hetgeen hij vorenzingt,
gij doet hetgeen hij wil, gij zijt zijn slaaf,
en weet het niet. Ik zocht in u een vriend,
ik vind een dienaar van Oranje.
EGMONT:
't Kan.
Doch liever dien ik eenen edelman,
heer, dan de kleinzoon van een prokureur
die mij beschermen wil. (af)
GRANVELLE:
Die 'ook loopt henen.
Eenieder, die hem ziet, is hem verkleefd.
Hij is de stronkelsteen, die alle paden
verspert. Hoe hem toch uit den weg geruimd ?
SCHETS (inkorvend)

Ik heb uw Eminentie overal
gezocht.
GRANVELLE :
Die titel niet gebruiken ; 'het hoeft niet...
Doch ja, nu moet eenieder het reeds weten.
SCHETS:
Wat zegt gij, Eminentie ? Weet men reeds ?...
GRANVELLE:
Oranje weet het. Hoe, verstaat geen mensch
Slechts ik wierd in 't geheim verwittigd. Niemand
was tegenwoordig toen 'k de brieven las.
En toch weet hij het. Daarmee hitst hij 't volk op.
Nu, meer dan ooit, komt opspraak.
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SCHETS:

Die weêr al ?
GRANVELLE:

Wist ik wie het vertelde !
SCHETS:

Weet u zeker
dat niemand tegenwoordig was wanneer
Uw Eminentie deze brieven las ?
Vallejo...
GRANVELLE:

Was die daar ?
SCHETS:
Ik zag hem toch.
-

GRANVELLE :

Hij is 't. Ga, zoek hem, breng hem hier, die schurk.
Ga, vind hem, spoedig.
SCHETS:

Eminentie. (af

)

GRANVELLE :

Spoedig !
Doch waarom moest de prins hem namen dan ?
Daar steekt wat achter... 't Ga zoo 't wil : Hij boet
... Wat komen die nu doen ?
(Binnen komen Oranje, Egmont, Montigny, Bergen.)

EGMONT:
Straks is 't verhoor.
Toon het de hertogin.
AERSCHOT :

Doch is 't wel waar ?
Gij allen zijt er slechts - op uit...
BERGEN:
Och kom.

Hoopt gij die erfenis dan in te palmen ?
ORANJE :

De brief is geen geheim, heer hertog. Lees,
hier is hij, doch verlies hem niet. (gelach)
(tot Godelieve, die haastig opkomt) Ei, jonkvrouw.
Waar gaat gij heen, zoo haastig ? Zoekt gij hem ?
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GODELIEVE:

Ik dacht dat hij... doch wie bedoelt gij, prins ?
ORANJE :
Dezelfde als gij. Vallejo komt hierheen.
GODELIEVE:

Doch ik verzeker u...
ORANJE:
Dat gij hem zoekt.
Best, best. Uw haast is niet zoo groot. - Wacht hier.
Het loont de moeite wel.
GRANVELLE :

Belangrijk nieuws ?
Een steekspel, heeren, of een feestmaaltijd ?
BERGEN:
We denken soms aan andre zaken ook.
EGMONT:

Aan de uwe zelfs.
MONTIGNY:

Al zijn wij kanselier
noch kardinaal.
GRANVELLE:

Wel goed. En wat is het,
indien men weten mag ?
EGMONT:
Wat nieuws uit England.
BERGEN:

Bedanking.
MONTIGNY:

Om bewezen diensten ! heerlijk
GRANVELLE :
Doch ik versta u niet. Waar wil dit henen ?
MONTIGNY:

Geen erger doove dan wie niet wil hooren.
ORANJE:
Daar komt hij reeds.
SCHETS (met Valejo opkomend)

'k Breng u Vallejo, Emi...
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EGMONT:

Zeg het lang uit. Eenieder weet het toch.
MONTIGNY:
Is het niet mooi te teekenen : kanselier
en kardinaal.
VALLEJO :

Wat wenscht uw Eminentie ?
GRANVELLE :

En durft, ge nog vrijpostig vragen wat,
of waarom ik u roepen liet ?
VALLEJO :

Ik weet niet
wat er gebeurd is, Eminentie.
GRANVELLE:

Neen ?
.Gij weet niet wat gebeurd is?
VALLEJO :

'k Sta verstomd.
GRANVELLE :

Ja, al de gaven van een grande heb je
Waarachtig, je zijt waardig hidalgo :
verraden eerst, en dan nog liegen - ! Mooi zoo
VALLE JO :

Als hidalgo heb ik tenminste dit ;
'k wil reden en 'k wil uitleg weten.
GRANVELLE :

Roepen,
en dan met uwen degen rammelen. Flink zoo !
Dit komt u af, mijn eedle wapenman.
VALLEJO :

Ook hoon ? Ge voelt u sterk, onwankelbaar.
Doch eens verandert het. 'k Wil uitleg.
GRANVELLE:

Uitleg ?
Waartoe ? Als kende ik niet uw slinksche wegen 1
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VALLE JO :

'k Wil weten. 'k Ben geen wichelaar en raad niet
wat men niet zeggen wil, lijk gij. 'k Spreek klaar
:Spreek zoo, indien ge 't kunt.
GRANVELLE:

Ik wou u sparen,
in .'t openbaar u niet beschuldigen.
VALLE JO :
En treft te dieper door uw zinspelingen.
GRANVELLE :

'k Spreek klaar en duidelijk : gij wilt het zoo.
Ik ben bespied, verkocht, verraden door
hopman Vallejo.
VALLEJO :

Mij, een hidalgo
werpt men zooiets in het gezicht ?
GRANVELLE:

Ja, ik.
VAL LEJO :

Waart gij de zoon niet van een prokureur
ik daagde u uit. Doch een plebeier blijft ge,
al heeft men u omhangen met de titels

de namen en al de eereteekens, die
de koning u, als eenen hond, toewierp.
Ik dacht u grooter, kanselier. De koning
zocht zich een edelvalk, en koos een kraai
GRANVELLE :
De kraai heeft hem toch goed gediend
en die,
het edelbroed, vermag hem niet te dooden...
BERGEN :
Dit komt wel, heer.
GRANVELLE :
Van nu af aan kunt gij
uw brood gaan elders zoeken, hopman.
VALLEJO :

En broodroof lijkt uw beste wapen.
GODELIEVE:
God !
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GRANVELLE :

'k Heb geen verklikkers noodig.
GODELIEVE:

Lieve
VALLEJO :

Toch is 't niet waar ! om leugens mij mijn brood,
mijn eer ontstelen...
GRANVELLE:

Nutteloos gezworen.
Ik weet.
VALLEJO :

Verloren ben ik ! Brood en eer
ontstolen, beiden.
GODELIEVE:

Arme, lieve jongen.
VALLEJO :

En dit om u, ja door u, Godelieve.
GODELIEVE:

Och arme
ORANJE:

'k Neem u aan in mijnen dienst.
Verraden deed hij niet ; doch rond u zijn er,
heer kanselier, die men moest opknopen.
EGMONT:

Of radbraken.
MONTIGNY:

Die zijn zijn lievelingen.
GRANVELLE:

Mijn huis mag ik wel zelf beheeren, dunkt me
EGMONT:

Verraders duldt men niet, zelfs niet bij u.
GRANVELLE:

Verraders ? Wie ?
ORANJE:

Lees dit.
GRANVELLE:

Heer Schets....
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BERGEN:

Die is het
die u verkoopt aan Engeland.
GRANVELLE:

Geen waar!
ORANJE :

Zie hier : dit is van den gezant
En lees nu zelf.

niet waar ?

BERGEN:

Het staat er zwart op wit :
« dat Hare Majesteit hem zelf zou schrijven,
en minstens een vijhonderd kronen zenden ».
GRANVELLE:

Doch wie ?
MONTIGNY:
Ik las : hij is vertrouweling
des kanseliers.
BERGEN:

Zijn naam staat er : G. S.
ORANJE :
Ge wordt getrouw gediend. 'k Wensch u geluk:
de trouwen op de straat, de vleiers, valschaards,
verraders, aan de kas.
GRANVELLE:

Wat is er waars
in die geschiedenis ? Geef mij den brief.
ORANJE:

Ik zag hem nooit terug : een ongeluk
is rap gekomen : met het winterweer
moet men de zalen warmen. 't Haardvuur heeft
zooveel misdreven dat ik het niet meer
betrouwen durf.
SCHETS:
Men durft u 't stuk niet geven
ge zoudt te goed de namaak onderscheiden.
Men wil uw trouwe dienaars treffen om
te beter u te kunnen lastig vallen.
GRANVELLE:

Maar toch, het zegel...
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SCHETS:

Nu Vallejo heen is,
wil men een nieuw verklikker plaatsen bij u.
Wij, oude dienaars, zijn te trouw verknocht.
Om ons te doen verdwijnen deugt elk middel.
,

BERGEN:

Wanneer wordt die de deur gewezen, heer ?
MONTIGNY:

Doch ik neem hem niet in mijn dienst, zoo'n platzak.
GRANVELLE :

Dit is en kleinigheid, iets onbeduidends.
Ik weet waarover spraak is.^
EGMONT:

Dit noemt ge
rechtvaardig zijn ?
MONTIGNY:

Zijt gij dan zelf verkocht ?
GRANVELLE :

Die hoon !...
MONTIGNY:

Ge zegt te weten wat uw knecht,
uw gunsteling verkocht

ik noem de zaak

met haar bloedeigen naam, en dit zou hoon zijn !
EGMONT:

Een schande ! Zoo een man bestiert de gouwen !
BERGEN:

Wat zegt er Aerschot van ?
MONTIGNY:

Die is vermoord
AERSCHOT :

Indien dit alles waar is...
EGMONT:

Zult ge nooit
gelooven dan ? Indien, indien !
BERGEN:

't gevonden!

Had hij
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MONTIGNY :

'k Duld 't gezag niet meer van een
verrader.
GRANVELLE:

Daar betaalt ge voor.
MONTIGNY:
Mijn Heeren,
ge zijt getuige van zijn woorden.
ALLEN:

Ja ; allen.
GRANVELLE:

We spreken later verder: laatst lacht, best lacht
(Af met Schets — dc edelen spreken onder elkander.)
VALLEJO :

Nu dank ik God dat het gebeurd is, lieve.
Wat mij ten gronde richten moest, heeft mij
met zegen overstelpt : uw hart sprak.
Nu • durf ik u opnieuw mijn vrage richten
wordt mijne vrouw. Ik ben niet rijk aan - goud,
doch wel aan liefdeschatten, u bewaard.
Ze lagen diep verdoken als juweelen
in sombere rotsenschachten ; gij bracht licht.
Den vinder hooren zij : aanveerd uw vondst.
GODELIEVE :
En moet ik daarom uw vrouw zijn, hopman ?
of licht de schuld aan mij, zoo gij uzelf
niet vroeger hebt gekend ? Ik weet niet eens
of uw juweelen echt of namaak zijn,
of het zuivere edelsteenen zijn
of glazen perels slechts.
VALLEJO :

Onmeedoogend,
en steeds aan 't spotten.
GODELIEVE:

Ja, " ik ben nu zoo.
Wat valt daaraan te doen ?
VALLEJO :
Ge weigert dus ?
GODELIEVE:

Ik zou wel willen nader toezien, beste
of g'hechte waar te koop biedt.

: I g3

WILLEM VAN ORANJE
VALLEJO :

Dus aanveerdt ge?
GODELIEVE :

Indien ge soms een stuksken ijs mocht vinden
in uwe grot, koel er uw hoofd mede af !

-

VALLEJO : •

Om u heb ik mijn plaats verspeeld ; om u
mijn vrijheid, ja mijn leven zelfs gewaagd
-- want machtig is de kardinaal te Madrid.
•
Uw antwoord is een spotgelach.
GODELIEVE :

•
.
•

Ei, klaag niet!
Ge dient Oranje, dien men vreest te Madrid,
die in de Nederlanden meester wordt,
en dit heb ik bezorgd.
VALLEJO:

Mag ik toch hopen ?
AERSCHOT :
Kwam het zoover, ge liet ons in den steek.
EGMONT :
Hoe komt ge daaraan, -hertog ?
AERSCHOT :

Een goed word,
een lofbetuiging, en gij zijt zijn vriend.
EGMONT:
Ik houd mijn woord, altijd.
BERGEN:
Zoo we niet
eenparig zijn is 't best niet te 'beginnen.
MONTIGNY:
Is het wel mogelijk nog lang te dulden
zijn zegepraal en pocherij ?
EGMONT:

zooals de koning er geen heeft. Hij heeft een lijfwacht
AERSCHOT:
Terecht.
Hij wordt gedurig aan bedreigd.
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MONTIGNY:

Daarom
kleedt hij zijn volk in panne en laken zeker ?
AREMBERG:

Hij wil ons knechten, mindert ons gezag
door nieuwe bisschopstemmen in de staten
voor zich te winnen. Hij of wij !
EGMONT:

Daarbij
hij wierd zelf aartsbisschop en kardinaal
de nieuwe bisdommen zijn hem welkom.
BERGEN:

De staatsbeambten wachtten nu reeds jaren
op hunne wedden.
MONTIGNY:

Geld voor hem genoeg;
doch verders moet elkeen zichzelven redden.
ORANJE:
en nieuwe lasten worden aangevraagd.
-

BERGEN:

Zoo heeft hij beneficiën te koop,
Wat meer dan anders
MONTIGNY

't Vult zijn kas.
AREMBERG:
Hij noemt
alleen wie hem wil dienen.
EGMONT:

Elkeen doet het !
BERGEN:
't Moet uit zijn.
EGMONT:
ja.
BERGEN:
Gaan wij te zaam ?

.195

WILLEM -' VAN ' ORANJE
ORANJE:

Natuurlijk.
Niets dat verplicht tot verder samengaan,
zoo hij verdwijnt. Doch eerst te zaam gewrocht;
om Granvelle uit den weg te ruimen.
BERGEN:
Hoe ?
daar ligt de knoop.
EGMONT:

Men klaag' hem aan.
MONTIGNY:

Waarvan ?
Men zal ons niet gelooven. Hij is machtig
ORANJE :

zeg : almachtig.
EGMONT:

Wat dan gedaan ?
AERSCHOT :
Ja wat ?
AREMBERG:

Wie niet gelukt een eerste maal, zal beter
een tweede maal aanhoord zijn.
ORANJE :
Aanhouden,
Zoo moet het. Zoo een eerste klachtenbrief
niet wordt gelezen, zenden wij een tweeden.
MONTIGNY:

En wie verstout zich tot den vorst te gaan ?
ORANJE :

Daarvoor zorg ik, indien ge mij uw woord geeft
mijn pogingen te steunen.
ALLEN:

Ja, gij hebt het.
ORANJE:
Zoo is het goed.
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AREMBERG:

Dan ga ik door.
MONTIGNY' :
Wacht u
uw vrouw ?
BERGEN:

of uwe meid ?
AREMBERG:

Kom mee, markies,
ik ga mijn nieuw span paarden nazien
BERGEN .:.
best
(Af Bergen, Montigny, Aremberg.) .

AERSCHOT:
Vaarwel, mijnheeren. Ik ga ook (af).
ORANJE
Graaf Egmont,
een oogenblik. Wij reeglen alles aanstonds.
Hopman Vallejo !
VALLEJO :

Prins.
ORANJE :

Ge kent het hof
en Madrid goed ?
VALLEJO :
. of ik!
ORANJE :

Ge kent er volk ?
VALLEJO :
Door mijn geslacht ben ik verwant aan Grandes.
ORANJE:
Wilt gij er henen ?
VALLEJO :

Zoo kan ik mij schutten
voor 't wrokken van den kardinaal.
Wat moet ik doen ?
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ORANJE :
Den koning - zelf een brief
bestellen.
VALLEJO :

Dit zal ik.
ORANJE :

Mijn vrienden zullen
het vergemakkelijken
VALLEJO :

Doch 't gelukken...
ORANJE :
Indien het indruk maakt is alles we`l'.
VALLEJO :

Doch zoo ik henenga
met... Godelieve?

wat zal gebeuren
ORANJE:

Winnen zult ge erbij.
Ik zorg ervoor. Tot later dan.
(Af met Egmont:)
VALLEJO :
Ik ga dus.
GODELIEVE:

Waarheen ?
VALLEJO:

Naar Madrid, zending van den prins.
GODELIEVE:

Ziet gij, hoe ieder u verlaat ?
VALLEJO :

De prins
nam mij in zijnen dienst.
GODELIEVE:

Voor iemand die
van elk verlaten is, lijkt dit niet kwalijk
VALLEJO :
Krijg ik geen woord, geen blijk van liefde dan ?
Geen kus die mij de lange bane bijblijft ?
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GODELIEVE:

Hoor, bij het vuur
een afscheidslied !

daar zingen krekels u
VALLEJO :

Wat maakt het mij ?
GODELIEVE :

Het duidt
geluk ten huize, heer.
MARGARETHA VAN PARMA:

.Ik vind u toch.
Natuurlijk weer .aan gang met heer Vallejo
Indien de zaken zoo staan, trouw alras,
dat ik u weer bij mij kan hebben
VALLEJO :

Vrouw...
GODELIEVE :

Zoover moet het nog komen, Vrouw ! Wat wilt ge,
de hopman heeft altijd te klagen, als
hij mij ontmoet : bedrukten troosten is
een liefdewerk.
MARGARETHA:
En het bekoort u wel.

Een kat valt altijd op haar pooten, hoor.
VALLEJO :

Verschooning, vrouw. Doch ik nam enkel afscheid.
MARGARETHA:

Toch voor niet langer dan een uur, jonkver ?
VALLEJO :

In ernst, mevrouw.
GODELIEVE :

Ja ik vergat te veeenen,
doch zoo ge wilt.....
MARGARETHA:

In ernst ? Ik wou het zien r
VALLEJO :
Ik ga naar Madrid, vrouw.
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MARGARETHA:

Een zending ? Zoo
Ik wensch u goede reis.
VALLE JO :

Vaarwel, Mevrouw.
Vaarwel, vergeet mij toch niet gansch, mijn... jonk-•
[vrouw.
GODELIEVE :

Daar zorgen wel de krekels voor. Vaarwel.
MARGARETHA:
(Af Vallejo.)

Hoe kan die man den kardinaal steeds dienen ?
GODELIEVE:

Oh, die wierp hem op de straat. Hij dient den prins
sinds een paar uur.
.

MARGARETHA:

Ook daar houdt hij 't niet uit.
KNECHT:

Graaf Egmont. Willem, prinse van Oranje.
(beiden komen binnen.)
MARGARETHA:

Waaraan mag ik uw komste wijten, heeren ?
EGMONT:

We vragen u het land te redden, vrouw.
MARGARETHA:

Me dunkt...
EGMONT:

Granvelle, vrouw, verkoopt de gouwen.
ORANJE :

of laat ten minste toe dat men ze levert.
MARGARETHA:

Hij is getrouw, verknocht tot in den dood.
ik ben recht-uit — uit eigenbaat.
Ge spreekt
EGMONT:

Bewijzen hebben we.
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ORANJE :

Lees dezen brief, mevrouw.
Doch ware het niet zoo, nog moest gij helpen.
We dienen onze zaak, en tevens de uwe.
.

MARGARETHA:

• Waarmede ? tegen wien ?
ORANJE:

Placentie, vrouw.
bekomt ge niet door hem : hij werkt u tegen.
Hij weg...
MARGARETHA:

Wie geeft u 't recht ?
ORANJE :

•

Hij speelt hier meester.
beneemt u elk gezag. Hij is de , landvoogd,
en u behoort de naam alleen.
.

MARGARETHA:

•

Hoe kan ik...?
ORANJE :

Steun ons verzoek

of minstens steun toch hem niet.
EGMONT :

's Lands welzijn eischt zijn heengaan.
ORANJE:
Noodig is 't

dat hij vertrekt, voor 't land, voor 't volk, -voor ons.
MARGARETHA:

Ik kan niet tusschenkomen in uw twist,
mijnheeren.
ORANJE:

Ik verheug mij u te groeten, .
en mijne needrig' hulde aan te bieden,
mevrouw de landvoogdes.
.

MARGARETHA:

Mijnheeren
EGMONT:
Vrouw
(Egm on t en Oranje a f .)
MARGARETHA:
•

Ik zorg voor uwen bruidschat, Godelieve,
indien het waarheid wordt.
OORDIJN.
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IV Bedrijf.
In het paleis van Oranje. — Links twee groote vensters. Langs
achter een groote sch ouly, met het wapen van Oranje en
Nassau. Rechts een boekenkast. Deur nevens de schouw en
groote deur - rechts.. Hooggerugde stoelen, - een zetel en een
vuurscherm bij den haard. Een langwerpige tafel met inktkoker, ganzepennen, perkament. Aan vensters en deuren
rood-fluweelen behangsels. Aan de muur hertsgeweien. Op
den grond, net marmer ingelegd, vossenhuiden.
(Ulenspegel zit aan de tafel, tuurt in een handschrift.
Godelieve opent behoedzaam de rechterdeur.)
-

GODELIEVE:

Zijt gij alleen, heer Thijl ?
ULENSPEGEL:

Ge doet mij schrikken
Zoo 't ging in Reinaarts tijd, zoo gaat het nu.
En ook, mij « heer.» begroeten ! Vraag toch niets
dat mij in lijfsgevaar brengt, , jonkvrouw!
GODELIEVE:
Ik?
Doch ik heb niets gevraagd.
ULENSPEGEL :-

Nog niet,. maar 't komt wel.
Ge weet dat Thijl voor' uwe zachtblauwe oogen
tot alles is bereid.
GODELIEVE :
Indien ge 'vreest
dat ik iets vraag, laat- ik u aan uw handschrift.
Vaarwel !
.
ULENSPEGEL :

En zoo ik u liet henen gaan ?
Doch zie, 'k -wil braaf zijn : Kan ik bij de jonkvrouw
geen verontschuldignig doen gelden ? Jonkvrouw,
wees niet naarnemend ; welk is uw. verlangen ? Ik ben uw slaaf. Uw dienaar luistert. Spreek...
Ja, verder kan ik toch niet hollen, hoor.
Nu moet ge spreken of vertrekken zonder
uw slag tehuis te halen.
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GODELIEVE :

Guit ! Zoo iemand
als huisvriend duldt de prins
ULENSPEGEL:

't Is onvergeeflijk.
Doch zeg nu wat ge wenscht. Men kon -ons stooren.
GODELIEVE:

Meent ge dat ik een dienst te vragen heb
omdat ik u bezoek ? Dit ware mooi.
Ik dacht dat gij mij beter kendet, - vroeger.
ULENSPEGEL:

Nu nog, nu nog !
GODELIEVE:

Of komen uwe vrienden
bij u, alleen wen zij u noodig hebben ?
ULENSPEGEL:

0, minst van al als ik hen . helpen kan
alleen als elke kans verkeken is
denkt men aan mij.
GODELIEVE:
Een mooie naam moet g'hebben.
ULENSPEGEL:

Wat wilt gij ? Eerst gehandeld, . dan gedacht
is veler 'leus.
GODELIEVE:

'k Kom u als vriend bezoeken.
ULENSPEGEL:

Ja, sinds Vallejo wegging kent ge mij.
GODELIEVE:

Hoe hatelijk !
ULENSPEGEL:

och neen
die Don den weg af.

doch vroeger stond

GODELIEVE :

Neen ! Daarbij...
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ULENSPEGEL:

't Verslecht
zoodra hij hier is.
GODELIEVE:

Komt hij dan terug ?
ULENSPEGEL:

En waarom niet ?
GODELIEVE:

De koning...
ULENSPEGEL:

jaagt groot wild,
geen knechten.
GODELIEVE:

Zoo. Wanneer komt hij terug ?
ULENSPEGEL:

Op tijd en stond • om u te huwen.
GODELIEVE:

Huwen!
Waarschijnlijk omdat ik hem steeds bespot ?
ULENSPEGEL:

Ge komt om nieuws van hem.
GODELIEVE:
Wie, ik ?
ULENSPEGEL:

Ja, vast.
GODELIEVE:
(neemt het handschrift op)

Vertel me liever hoe ge Reinaart vindt
in 't huidig leven.
ULENSPEGEL:

't Heeft geen zin
GODELIEVE:
Niet boos zijn,

omdat ik waarheid spreek
ULENSPEGEL:
ge liegt die af.
Ge wilt het niet geweten hebben, doch...
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GODELIEVE:
Mag ik van hem niet spreken soms ?
ULENSPEGEL:

Welzeker.
GODELIEVE:

of wilt ge niet bekennen dat gij zelf
niet weet wanneer hij aankomt.
ULENSPEGEL:

of ik 't weet
GODELIEVE :

Vertel het dan.
ULENSPEGEL:

Dit kost ten minste -een kus..
GODELIEVE :
Weer malligheid ! Leg. mij - uw boek - naaar -uit :
't Zal beter zijn !
-

ULENSPEGEL :

Ge kent Reinaart De Vos wel.•
GODELIEVE:
.
Jawel, doch 't heden ?
ULENSPEGEL:

Ook: Belijn moet hangen
om Reinaerts misdaad !
GODELIEVE:
Wie, Belijn ?
ULENSPEGEL:

de kapelaan van koning Nobel
GODELIEVE

Och ja,:
ja...

ULENSPEGEL:

Belijn noemt voor het oogenblik Granvelle
GODELIEV'E::
En Reinaert ?
ULENSPEGEL:

Raad l
-
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GODELIEVE:

De prins ? Men zegt - Granvelle
laat gansch het land vergaan, verspilt de lasten,
laat door de kapers schepen opbrengen,
in plaats die Engelschen te straffen, en...
ULENSPEGEL:

Als men zijn hond wilt dooden, roept men uit
« hij werd plots razend »
-

GODELIEVE:

Hij is onuitstaanbaar.
ULENSPEGEL (spot) :

Hij heeft Vallejo aan de deur. gezet
GODELIEVE:

Waarom dien naam steeds opraaklen ?
ULENSPEGEL:

Zoo is 't.
En omdat hij niet altijd zacht valt, wil men
•
niet inzien dat hij staatsman is als geen,
en 't land bestuurt spijts onrust en beroering,
't misnoegen van de Staten, 't opstoken
der hageprekers en het woelen van
de mistevreden edelen.
GODELIEVE:

Maar toch,
de prins...
ULENSPEGEL:

De prins weet dit zoo - goed als ik.
!GODELIEVE •:
Toch wil hij hem verwijderen.
ULENSPEGEL:

Een veete
om 't haastig woord, 't beschermend-krenkend wenken
hij - is te heftig, zeker.
dat hem -ontviel
Doch iedereen gaat hem te -lijf 1 En -toch,
hij is de koning van de Nederlanden. Die waarheid kwetst, - doch -hij, hij ga-at er- prat Op.
Daarom : er uit
-

-

!

t
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GODELIEVE:

En gij dient toch den prins ?
ULENSPEGEL:

'k Heb liever dat een landman heerscht.
GODELIEVE:

De. prins
neemt dan zijn plaats in ?
ULENSPEGEL:

Ja, de vreemden buiten...
Vallejo' mag wel blijven, hoor!
GODELIEVE:

Opnieuw ?
Wanneer komt hij terug, kwatong ? Ge babbelt,
ge praat, doch antwoordt . niet.
-

ULENSPEGEL:

Een kus.

Betaal den prijs.
Aanveerd ?
GODELIEVE
Voor wat ik . er om geef!
ULENSPEGEL:

Zoo!
GODELIEVE:

Meent ge dat ik schrik heb u te kussen ?
Aanveerd !
ULENSPEGEL:

Zoo heeft de dood altijd haar oorzaak.
VAN SWIETEN (op) :

De prins niet hier ?
ULENSPEGEL:

't Is best zoo : op uw wezen
lees ik een nieuwe jobstijding. Ge lijkt
ter dood veroordeeld. Zoo een. ]ijkbidder !
Zing ons de klachten van Jeremias
Iets anders kunt gij niet.
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VAN SWIETEN :

Mij steeds beschimpen
Ge maakt misbruik van mij, omdat 'k geloof,
en 't Evangelie volg.
ULENSPEGEL:

Een mooie leer
Komaan, 't geloof
het nieuwe -- is uiterst rekbaar:
men noemt een moord ' geloofsverdediging,
en effen is 't : betaal den spot stoutweg.
VAN SWIETEN :

Dat God...
ULENSPEGEL:

Zoo gij wilt woorden rijgen aan
een snoer van wenschen en vervloekingen,
baat het toch niet. Vertel dan wat ge weet.
VAN SWIETEN :

Het huwlijk van den prins met Anna...
ULENSPEGEL:
Die

uit Saksen ?
VAN SWIETEN :
is onmogelijk.
ULENSPEGEL:

Is 't al?
VAN SWIETEN :

De steun, de Duitsche broeders...
ULENSPEGEL:

blijven weg,
en anders ook. In Vlaandren zoekt de prins
een vrouw ! een bloem als deze hier.
(Hij wil ze kussen.)

GODELIEVE :
Toch niet!
Vertellen eerst!
ULENSPEGEL:

Hij kwam zooeven aan.

20$.
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GODELIEVE : .

Waar . toett hij dan ?

•

ULENSPEGEL :

.

•

Betalen eerst.
(Godelieve weert hem af en verdwijnt stillekens gedurende het volgende.)
VAN SWIETEN : .

..

Ge durft ?
Beroerde Philistijnen !. Openlijk,
en zonder schaamte zich verliederijken
Ja, ondeugd heerscht als koningin, alleen,
bij gansch den aanhang van de Kerk ! Noch Sodom
noch Go.morrha was zoo, 'als gij, verdorven.
ULENSPEGEL .:

Wij houden van jolijt, in_ deugd en. eer.
Gij knijpt de kat in 't donker.
VAN SWIETEN

Dit zijn leugens.
ULENSPEGEL:

Het masker der hervorming duikt bederf
veel grooter dan een edelman ten toon spreidt.
VAN SWIETEN :

Gij lastert mijne broeders.
ULENSPEGEL:

Flinke broeders
Ze dienden allen opgeknoopt,. - daar -1
ORANJE (opkomend achtergrond)

Vrede
ULENSPEGEL :

Die predikantentroniè wil. -ons- leerera'
dat zij alleen, als heiligen ter wereld,
door 't leven gaan.
ORANJE:
Zij hebben toch dien - naam. ULENSPEGEL :Zij geven hem zichzelf, en, eigen . lof.:
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ORANJE :- .

Elk tracht te schijnen beter dan hij is.
ULENSPEGEL:

Van Swieten trachtte dan verheugd te schijnen.
ORANJE:

Hij schijnt waarachtig droeviger dan ooit..
Wat gaat er om dan, waarde ?
VAN S\NIETEN :

Prins, •de keurvorst
verbreekt het huwelijk : zijn. dochter wordt
nooit Roomsch.
ORANJE:.
.
Zij blijve bij • haar godsdienst dan-.
,

-

VAN SWIETEN :
-

De koning eischt bekeering.
ORANJE:
Wees gerust.
Zoo 't enkel dit is R.00m sch of Lutersch is zij,
naar zij verkiest. In plaats van bijbelteksten
leest zij hier de geschiedenis van helden,
van Amadis : 't 'past beter dan 't sermoonen
.

!

.

van sanktèn of van predikanten.

VAN SWLETEN :
.

Flips...

ORANJE :

'k Geef straks het antwoord.. Zie of Egmont komt,
•
daaraan is meer gelegen.
•
(Af Van Swteten.)
ULENSPÈGI
Meent ge dit ?
Doch u wordt veel vergeven: 1ihquisitie
noch Spanjaards vreest gij.
ORANJE. .: .
Inquisitie ? Hier ?
die doet u kwaad op het`..+papi -er alleen!
zij is verdraagzaam -lijk het volk.
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ULENSPEGEL:

Toch, toch !.
ORANJE :
De godsdienst is een bijzaak.
ULENSPEGEL:

Neen, en niemand
rake aan der vaadren leer.
ORANJE:
Ge helpt nochtans
dien belhamel, Oranje.
ULENSPEGEL -:•

Hagepreekers
kan men gebruiken tegen. Spanjaards ; doch
lijk ik zijt gij de Kerke trouw.
Doch zie,
waar is de jonkvrouw heen ? En mijn belooning. (af)
ORANJE : .

Zoo gaat het immer : Roomschen roepen als
hervormden voren komen ; deze ook, op beurt
En aller hulp is noodig om mijn plaats
hier vrij te vechten. Bah ! met schipperen
en schoone woorden...
ULENSPEGEL (op met Godelieve) :
Prins, wees onze scheidsman..
ORANJE:

Waarin dan ?
GODELIEVE:
Is Vallejo hier ? Waarachtig ?
ORANJE :
•.•
Ja zeker, 'k wacht op hem.
ULENSPEGEL:

Betalen moet ge
GODELIEVE:

Ik moet eerst zien.
ULENSPEGEL:

Ja, dat...
ORANJE:

Komt hij nog niet ?
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ULENSPEGEL:

Ze zijn . daar, ja.
ORANJE

Van daar uit ziet -gij hem.
(wijst haar de voorhang der kleine deur, achtergrond.)
ULENSPEGEL:

Doch daar houdt zij 't niet uit : ze springt hier binnen
om aan zijn hals te vliegen.
GODELIEVE:

Schaamt ge u niet
zooiets te zeggen ?
ULENSPEGEL:

Schaamt ge u het te doen ?
GODELIEVE:

Wat gekheid maken, dit misschien, doch verders...
ULENSPEGEL:

Het liedje ken ik reeds.
ORANJE' :
Ga nu daarachter.
.

(Godelieve verbergt zich.)
ULENSPEGEL :

Zijn Hoogvermogende Vervrozenheid
de heer Van Swieten.
ORANJE:
Zult ge zwijgen, nietdeugd ?
(In. komen Van Swieten, Vallejo, Egmont:)

VAN SWIETEN :

Graaf Egmont.
ORANJE :
Welkom, graaf. Ik wist het wel
dat gij ons aanstonds zoudt vervoegen : waar
het goed en welvaart geldt van 't land, komt gij
steeds eerst.
EGMONT:
Ik ben het, die u danken moet
mij aanstonds den koerier te willen zenden.
En is het nieuws belangrijk ?
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ORANJE :

Vast en zeker.
Toch heb ik zijne brieven niet gelezen.
EGMONT
Neen ?
.
ORANJE
'k Wachtte op u,. den leider van . den adel.
EGMONT :
We hooren saam, gijzijt de goede raadsman.
(Zij klappen verder saam.)

GODELIEVE (uitkomend)
Ei, welkom, don Ramon.
VALLEJO:'
ALLEJO

Mijn liefste lief
(Hij kust ze ; zij - laat 'hem doen; doch ' dan.)

GODELIEVE
Zijn dit manieren voor een Spanjaard, Senor ?
(en zij zoent flink Ulenspegel).
ULENSPEGEL:
Ei, gulzigaard, niet alles is voor u !

een ander moet toch ook wat hebben, weet, je.. (A f Godelieve. — Vallejo balt . de. vuistén.)

ORANJE:
Vertel ons, hopman, hoe uw -reis verliep,
en welk het nieuws is dat gij . nniédeb.reiigt.
ULENSPEGEL:

Ik ga mijn duifje na.
VAN SWIETEN :

En ik..
ULENSPÉGEL

Uw bijbel. (beide .aaf.)
EGMONT:
Meld ons uw boodschap, let niet op die gekken.
VALLEJO (ter zijde)
Indien ik wist...
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ORANJE -:

Ge weet wat ik voorzei.
Zoo is het uitgevallen. .
VALLEJO :

Echt ?
ORANJE :

Ge zaagt het.
EGMONT:

Wat nieuws brengt gij ?
VALLEJO :
Vooreerst dit schrijven, graaf.
EGMONT:

Wat staat er zoo al in ?
ORANJE :

Lees het maar zelf.
EGMONT:
De korte inhoud slechts ; wat meldt Filips ?
ORANJE

•

Graaf Egmont en den. .. ja... goede` :onderdaan...
... getrouw te weten... wel bezorgd... bewonder...
kan niet verstaan... Hier hebben wij het, dunkt me
« Wij kunnen niet begrijpen wat gij, heeren,
die steeds een lichtbaak 'waart voor onzen staat,
bedoelt met uwen klachtenbrief. Waarom
niet duidelijker uitgesproken, heeren ?
Gij weet dat wij geneigd zijn altijd naar
den wenk te luisteren, :die wordt • gegeven- . . .
door eender wie, tot welzijn van .- den .-staat .: .•
veel meer dus naar uw raad. Het deed genoegen
zoo gij gezanten zondt, of zelve kwaamt,
om nader ons de zaken toe te lichten,
de noodige verklaringen te geven.
Want onze kanselier was ons steeds. trouw,
bewees ons allergrootste diensten, en
liet ware onweerdig voor den koning hem
op eender welke wijs te krenken, zonder
dat klaar en duidlijk schuld bewezen zij.
Ik schenk hem... ja... en verder. .. yo el rey »
Daar hebt gij het.
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EGMONT:

Wat nu gedaan ? Zeg mij...
ORANJE :

Vertel ons uwe reis, heer. hopman.
EGMONT:

Ja,

wat. hebt gij ginds vernomen ?
VALLEJO :

..Weinig, heer:
men zwijgt aan 't hof. Een eerste schrijft een brief
op 's konings zeggen, wijl een tweede reeds
een tweede schrijft, met andere bevelen.
-

ORANJE:

Dus wanorde ?
EGMONT:
Dit kan ik niet gelooven.
HOPMAN:
Wantrouwend is de koning, werkt voortdurend,
den ganschen dag en nacht, doch duldt geen man
die meer verstand heeft dan hijzelf.
-

-

ORANJE :

Zoo waar!
EGMONT :

Hoe was 't onthaal ? Onzen gezant heeft men...
VALLEJO :
Toen ik als uw gezondene optrad, graaf,
was Filips uiterst vriendelijk.
EGMONT:
Hij steunt ons !

-

VALLEJO :
-

Ik zag ook Vandenesse, prins.
EGMONT:
Wie dat ?
VALLEJÓ :

Des konings schrijver.
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ORANJE :

Die u zei ?
VALLEJO:
Oh niets.
Hij praatte slechts van weer en wind en vee.
ORANJE •
Sprak hij niet over hazen ?
HOPMAN:
Neen.
ORANJE:
Zóó !...
VALLEJO:
Wacht, -ik moest u zeggen dat het haasje liep,
doch kort van adem werd.
ORANJE:
Het arme... beest.
EGMONT:
Me dunkt, we zijn ver af van 's konings hof.
ORANJE :
Misschien.
EGMONI' :
Is er dan verder niets ?
VALLEJO :
'k Weet niets
dat u kan wanbelangen.
ORANJE:
Rust goed uit,
heer hopman. Morgen zult gij nader nog
uw ontvangst ons vertellen. Ga nu rusten.
VALLEJO :

Ik dank u, prins, doch ik ben niet vermoeid.
ORANJE :

Ge moet ten minste toch verlangen iemand
terug te zien.
VALLEJO:
'k Heb geen verlangen . meer, prins.
,
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ORANJE:

Wacht dan hierneven aanstonds roep ik u
indien gij verder iets vernemen wilt.
(Af Vallejo.)

EGMONT :
Zoo ver is 't dus. De koning hoort ons klacht,
doch wil ons niet verstaan.
•
-.
ORANJE:

nu nog niet.
EGMONT
Wie zal 't. véranderen ? Wat meer gezegd ?
Al boter aan de galg :gestreken ! Flips
buigt diep voor ons, en ruggesteunt Granvelle.
ORANJE :
Al is zijn macht nog groot, verliest Granvelle
toch veld te Madrid.
EGMONT:
Dánk voor uw bericht.
Doch ik geloof het niet. • .
ORANJE:
Ge hoordet zelf :
wat Vandenesse zei aan ' onzen bode.
-

-

EGMONT:

Dien haas... ?

•
ORANJE:
De zin is klaar.
EGMONT:
Toch blijft er hoop dan ?
ORANJE
Ik ben steeds ingelicht, en
EOMONT
Dat 's waar.
Doch tegen 's konir s.:wil,..
ORANJE:
-- ..Krijgt gij nu schrik ?
We zullen. 's konings . ril ..wei leiden, graaf.
:

:
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EGMONT:

Vooruit dan, voort gewrocht
ORANJE :

Nog meer dan vroeger:
we hebben thans de goedekant voor handen.
BREDERODE (op) :

Opnieuw aan 't samenzweren, heeren ?
-

ORANJE:

Opnieuw .
We doen nog steeds aan 't zelfde voort, niet waar ?
EGMONT:

Me dunkt toch.
BREDERODE:

Gij zijt mannen, volhouders
ORANJE:

We rukken niet aan eiken wagen, waarde.
BREDERODE:

Dit is voor mij bedoeld ? Ehwel, ik ruk
vandaag aan uwen wagen, die weer vastzit,
naar 't schijnt, en naar er wordt verteld.
EGMONT:

Door wie ?
BREDERODE:

Wat voor een vraag ! Door mij toch niet!
ORANJE :

Granvelle?
(Brederode knikt.)

Wat brengt gij ons ?
BREDERODE:
Ei mannen, kom eens 'hier.
EGMONT:
Vertel ons liever...
BREDERODE:

Zie
(Knechten op, livrei met zotskoppen.. bestikt; aan de
kaproen een vossenstaart.)
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EGMONT:
Wat gekkernij
Een vastenavondpoets speelt gij ons nu ?
BREDERODE:

In ernst, ik wil den rooden vos zijn staart.
EGMONT:
Dit alles omdat gij een vos gedood hebt ?
BREDERODE:

De groote vos moet dood.
ORANJE:

Verklaar u nader.
BREDERODE:

Leeft gij dan ook in een gesloten toren ?
Dat Egmont slechts zijn rakkersbenden - kent,
dat kan.. Doch gij, die alles weet... 't Is erg !
ORANJE:

Het is nu eenmaal zoo
EGMONT:

Leg uit. Wat meent ge ?
BREDERODE:

Van avond geeft de Marjakrans vertooning.
ORANJE:

Men speelt... ?
BREDERODE:

Die vos weet van de zaak toch af!
ORANJE:

Gemeend !
BREDERODE:

Ge wilt het niet geweten hebben ?
Mij goed. Men speelt een sotternije.
EGMONT:

Goed, goed.
Waar wil dit alles heen ?
BREDERODE:

Een oogenblik.
goor titel : als de vos de passie preekt...
ofte de kardinaalshoed.
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EGMONT:

't Duidt op hem ?
BREDERODE:

Ge vat het reeds ?
ORANJE :

Wie durft zoo'n aanslag plegen
op 't opperst staatsgezag?
BREDERODE :

Gij vraagt het mij
met zoo'n bedroefd gezicht ? Komt er geen klauw,
een prinsenklauw, soms onder 't vloerkleed uit ?
ORANJE :

Ik maak mijn hand niet vuil -aan schrijflarij.
BREDERODE:

Het spijt me. Doch het spijt u vast en zeker
niet op 't tooneel te kunnen zeggen : « kiezen,
wij moeten het : een vossenpluim, ofwel
een narrenkap », zooals een speler zegt.
EGMONT:

Dat 's raak.
BREDERODE:

Zoo zijn er meer.
EGMONT:
En uwe keus ?
BREDERODE:

Die toon ik openlijk : een vossenpluim.
ORANJE :

En weet « hij » niet wat er op touw gezet is ?
BREDERODE:

Ze spelen, spijts den duivel, dit zeg ik.
En wie het onweer wil ontgaan mag vrij
aan 't slot Vianen kloppen : bedden zijn er,
en eten schiet er dagelijks toch over.
ORANJE :
Voor drinken zij men niet bezorgd.
EGMONT:
Natuurlijk 1
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BREDERODE:

Een beker wijn geeft moed en nieuwen durf.
-

ORANJE:

Was het in 's bekers grond - dat gij dit vondt ?
BREDERODE:

een grap, jawel. -Doch zoo een mop
Niet ik:
Van Bornhem is 't, die het heeft uitgevonden.
ORANJE:

Ge moest mij' eens dien kerel medebrengen.
BREDERODE:

Hij wacht op mij. Indien gij wilt...
ORANJE :
Hij kome.
BREDERODE:

Roep heer van Bornhem, Jan.

Daar is hij reeds.

(In Van Bornhem.)

De prins zou gaarne nader kennis maken.
Ik, ondertusschen, ga eens zien.
ORANJE :

Naar wijn ?
BREDERODE:

Geraden. Mannen, op, naar « 't Gulden Kalf ».
Ik wacht u bij den Marjakrans, van Bornhem.
(Brederode af, met knechten.)

ORANJE :
Hebt gij die mop alleen gevonden, beste ?
VAN BORNHEM:

Een zot gedacht, prins..
ORANJE :
Hebt ge er dikwijls zulke ?
EGMONT:
Gij hoeft u daarvoor niet te schamen, hoor.
Een fuif lust iedereen.
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ORANJE.:.

Hoor, jonge heer:
Wanneer gij Brederode's . onmacht moe zijt,
en zijn gebral, en zijne slemppartijen,
staat u Oranje's steen steeds open, hoor.
Hoe eer ge komt hoe beter. Goed verstaan ?
VAN BORNHEM :

Ge zijt wel goed.
ORANJE : .

Tot wederziens

weldra

(Af Van Bornhem.)

zie 'k u vanavond in den Marj akrans ?
EGMONT:
Doch dit is open oorlog...
ORANJE:
Met Granvelle,
voor 't welzijn van het land, voor 's vorsten eer.
EGMONT:
Doch openlijk !
ORANJE:

Is het nu min gevaarlijk ?
EGMONT:

Gevaar ontzie 'k niet. Tot vanavond dus.
(Af Egmont.)

ORANJE :
Hoe laat de graaf zich aan eendraadje leiden
Hoe krijgt Granvelle nooit den draad in handen
... Doch wat zegt Flips daarvan ?... Och, het gelukt.
De plaats, die mij hoort, wil ik...
Heer Vallejo !
Zijt gij nog daar ? Niet eens geroerd ?
VALLEJO :
Waarvoor ?
ORANJE:

Heeft 't Eskurjaal u gansch versteven dan ?
Wat wenscht gij wel ?
-

VALLEJO :

Ik heb .geen wenschen meer.
-
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ORANJE:

Vooruit ermee. Wat zei u Godelieve ?
VALLEJO : •

Die ? Ulenspeghel heeft zij uitverkoren..
ORANJE :

Wat dwaasheid ! Zij bemint u, heer, geloof me.
-

VALLEJO :

Had ik 't niet zelf gezien
ORANJE (aan de deur)

Roep Ulenspeghel.
Ge zult misschien geloof hechten aan hem.
ULENSPEGEL (in) :

Wat is er uw believen, prins.
ORANJE:

Oh, niets.
Doch Nele is reeds terug.
ULENSPEGEL:

Uit Antwerpen ?
Reeds nu ? Dan ga ik zien.- Waar vind ik ze ?
(Wil weg.)
ORANJE

Wat heb ik u gezegd ? Gelooft gij nu ?
ULENSPEGEL:

Dan was het slechts een grap om uwen Don
te troosten over.., over zijne lompheid
met Godelieve ?
ORANJE:

Ga zelf zien.
•

ULENSPEGEL :

Gemeend ?
(Oranje op den drempel van zijn kabinet.)

ORANJE
Verwittig mij, indien graaf Hoorne komt. (af)
VALLEJO
Leg mij dan uw gedrag uit, vlegel.
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ULENSPEGEL:

Ssst !
Niet schelden, hoor
VALLEJO :

Waart gij een edelman,
ik sloeg u in 't gezicht.
ULENSPEGEL:

Al stam ik niet
uit Spaanschen heldentijd, toen Moorenbenden
uw land in peis doorkruisten en de Franken
olie mannen duchtig lessen lazen, toch...
VALLEJO :

Dit is gelogen...
ULENSPEGEL:

... Draag ik wapenschild en...
VALLE JO :

Nooit was de Moor een onbestreden heerscher
ULENSPEGEL:

Geloof hetgeen ge wenscht; doch schelden neen, hoor.
VALLEJO :

Wat heeft het te beduiden, wat ge deedt ?
ULENSPEGEL:

Zijt gij zoo teergevoelig ?
VALLE JO :

Eer is alles.
ULENSPEGEL:

Spijs er u mee !
VALLEJO :

Leg uit.
ULENSPEGEL:

Deedt gij het nooit ?
VALLEJO :

Ik achtte mij in eeuwigheid onteerd,
indien ik iemand zijne bruid ontstal
wijl hij zijn dienst deed.
ULENSPEGEL :

Grove woorden ! onzin
Uw bruid ? afhandig maken ? Ik ? Och kom !
Er bloeit slechts eene roos, die ik zal plukken.
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-

. VALLEJO

Waarom u doen beminnen dan?
ULENSPEGEL:

Groot kind
Gij zijt haar welbeminde !
VALLEJO:

Neen : 't bewijs...
ULENSPEGEL : -..
(I.n de voorkamer -roeprnd -- ondertusscheen komt
Nele uit Oran je's ° kamer.)

Jonkver van Volmerbeke, . is zij daar niet ?
NELE:
Waar wil dit alles heen ? Vertel mij, heer ?
VALLEJO :

Zooeven zag ik Godelieve wedes,.
en in zijn armen.
na mijnen tocht uit Spanje
NELE:

Is 't waar ? Zoo is 't dat gij aan Nele denkt ?
Dit kan ik ook.
(Zij omhelst Vallejo.)
VALLEJO :

Zoo zoet als honing zijt ge.
ULENSPEGEL:

Gij kent het om mij steeds te - plagen.
NELE:
Ja ?
En zoo ik 't meende ?
ULENSPEGEL:

Waart gij Nele niet.
NELE
Ah, oude deugeniet !
ULENSPEGEL

Kom hier dan, Nele.
(Zij staan gearmd' gedurende het volgende tooneel.)

KNECHT:
De jonkver.
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ULENSPEGEL:

Goed.

Verschijn voor uwe rech.ters....
GODELIEVE (in):

Wie kan op mij een recht doen gelden ? Hij?
Zijt gij dan zeekren dag vergeten, senor...
VALLE JO :
Nog steeds ? Ge weet het zelf genoeg hoe ik...
GODELIEVE :

Dit zegt ge wel. Doch handelt gij ook zoo ?
Ik ben mijn eigen meester, ik alleen
En geen voor wien ik buk, of buigen moeten,
en geen voor wien ik mij moet schamen, senor.
'k Ben meester van mijn daden, van mijn woord...
ULENSPEGEL:

Doch niet meer van uw hart.
GODELIEVE :

Verwijt gij mij iets ?
Ge moest me smeeken dat ik u wou groeten,
dat ik u wou bezien ! Gij durft mij laken
ge denkt dat ik aan u verbonden ben ?
Een vrouw, die wilt ge niet, en ik word nooit
slavin.
ULENSPEGEL:

In Vlaandren zijn de vrouwen baas.
NELE:

Zoo hoort het.
ULENSPEGEL:

Hun, tyrannenmacht en schepter.
NELE :

Zoo past het.
GODELIEVE :

Dit, en niet een pop, een speelpop,
een driftenvleister hoeft de vrouw te zijn ;
doch dit verstaat gij niet. Hoe kon het ook ?
VALLEJO :
Vergiffenis !
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GODELIEVE:

Een Zuiderling, Spanjool
een wandelende wapenkast - een meester
der aarde ! Volkeren. verdrukken, dit
is mannen .waardig, en de maagden schaken
VALLEJO :
Vergiffenis.
GODELIEVE:
Een vrouw, gezelnoot zijn
van gansch hun leven ? Nooit ! Ten hoogsten speelbal,
een prooi voor hun begeeren daarmede uit.
.

'

4

VALLE JO :

Vergiffenis.
GODELIEVE:

Op uwe knieën, senor,
zult gij die vragen, op uwe beide knieën
VALLEJO :

Och, Godelieve !
GODELIEVE :

'k Wil u niet weerzien

—

tot ik u roep.
VALLEJO :

Wat zijt ge wreed.
GODELIEVE :

En gij ?
Het zal voor u een boete zijn, een kleine.
Wees gedachtig. (af)
Nu ga ik ten paleize.
VALLE JO :

Wee mij ! Wee mij ! Nu heeft mijn leven uit.
Nu is het uitgewezen : nutteloos,
vergeefsch is elk verlangen nu. Verloren,
'k heb haar geheel verloren voor mijn, liefde.
NELE :
Gij kent ze niet : haar hart hoort u alleen.
VALLEJO :

Gij hebt gehoord...
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NELE :

Zij wil een man, geen meester,
geen dwingeland.
VALLEJO :
Zou ik een dwingeland zijn ?
NELE:
Dit zijt gij, vast.
VALLEJO :

Niet waar.
NELE:

Verbeter u !
KNECHT:
Graaf Hoorn.
ULENSPEGEL:

Ik moet den prins verwittigen. (af)
HOORN (in)

Zijt gij reeds hier ? Ik zag u toch te Madrid.
VALLEJO
Dat kon, heer graaf.
HOORN:
Bij mijn vertrek.
VALLEJO :
Ik was er.
HOORN:
En nu reeds hier ? Wat hebt ge vlug gereisd
NELE:
Men krijgt soms vleugelen.
HOORN:
Ha zoo ! ja dan...
Zijt gij het, die hem... vleuglen gaart ?
NELE :
Niet ik, heer.
ORANJE (op) :

'Welkom, graaf Hoorn.
-Ga rusten toch.

.

Zijt gij nóg daar, Vallejo ?

VALLEJO :
Kon ik ! Doch 'k moet eerst weten.
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ULENSPEGEL:

Wees toch. gerust ! Kom Nele.
(Af met Nele en V alle jo.)

HOORN
Goed gediend
zijt gij.
ORANJE:

Wat wilt gij ? Dit doet eenieder.
HOORN :
Eenieder wil u dienen.
ORANJE:

Wiens goede wind
deed u hier overwaaien ?
HOORN:
'k Dank u prins,
..
om uwe hulp. Misschien bleef ik nog lang
in Spanje, en het hong mij de keel uit.
ORANJE :

Ik
heb daarin iets te zien ? des - konings vriend...
HOORN :
Ja, aan het hof waar zwijgen zelfs verdacht is,
niet buigen voor een pennelikker moedig,
niet kruipen voor de grandes doodlijk is.
ORANJE:

Nu zijt gij het ontvlucht.
HOORN:
Omdat -gij -spraakt
de Staten saam te roepen.
ORANJE:

Zoo ? ge moet...
HOORN:
De koning - heeft ' een schrik voor Staten-beden.
ORANJE:

Dit weet ik wel, ---en daarom sprak ik door.
HOORN:
Wat nu ?
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•ORANJE •:

Het welzijn... van het land vereischt
Granvelles heengaan.
HOORN:
Dunkt . het u ? of is het
uw eigen trots die het zoo eischt ?
ORANJE:
.
Mijn trots ?
HOORN :.
Beproef niet mij een rad voor 't oog te draaien
ik ken den toestand* goed."
ORANJE :
Zooals men hem
van 't• Spaansche hof uit ziet. Vertel mij alles
dan toon ik u dat mijne woorden ernst zijn.
HOORN : •
Gehoor bekomt - gij niet. De . koning heeft
mij juist belast u te verzoenen met hem.
ORANJE:
Zoo, 'k.had het niet verwacht... en' toch...' natuurlijk..:
zoo is des konings doening : vuur met water
vermengelen ! Wat kan ik doen ? Het volk is 't...
Zie hoe de zaken. staan.
ULENSPEGEL . (in) :
Armenteros.
.
.ORANJE:
Wie ?
;

,

-

ULENSPEGEL :

Margaretha's schrijver wou .0 zien.
. ARMENTEROS (in)
Een woord slechts, prins :'.
ORANJE
Zooveel ge wilt.
ARMENTEROS:
Mevrouw komt straks orn u te ' spreken, prins.
ORANJE:
Veel eer doet zij mij aan. Aan haren wensch
gehoorzaam ik, als was - het een bevel.
-

(Tot Ulenspegel.)

..
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Laat al de heeren samenroepen : Heden
moet de beslissing vallen. -- Volg mij, graaf,
ik wil u toonen hoe de zaak ineen .zit. (Af met Hoorn in zijne kamer.)

ARMENTEROS:
Ehwel, hoe gaat het ' u ? Ik , zag u niet
sinds eeuwen.
ULENSPEGEL:
Ja, drie dagen duren lang soms.
ARMENTEROS:
Ge schijnt zoowat uit 't lood.
ULENSPEGEL:
Mij.. gaat het best.
En u?
KNECHT :
Mijnheer de Kardinaal Granvelle.
ULENSPEGEL:
Hoho ! Ik steek schuitje van kant.
(Af langs kamer van Oranje.)

ARMENTEROS:
Wat doet die hier?
GRANVELLE:
Is 't zoo dat ik ontvangen word ? Geen prins ! .. .
.Zijt gij hier ook bevriend ?
Armenteros !
ARMENTEROS :
Zoo min als gij.
.
GRANVELLE : •
Of geeft de prins gehoor ?
ARMENTEROS:
Het kan.
GRANVELLE:
En wij, we mogen . wachten.
ARMENTEROS:
Ik. niet.
GRANVELLE :
Wat doet gij hier dan wel
-

-
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ARMENTEROS :

Mijn dienst. Doch .mag
ik mij verstouten u te vragen wat
de kanselier hier bracht ?
GRANVELLE:

't Bevel des konings,..
alléén, kon mij verplichten hier te komen.
ARMENTEROS:

Den prins een pootje geven ? Dit is ' mooi
van u. (wil weg)
GRANVELLE:

Waarheen ?
ARMENTEROS

Den prins geluk gaan wenschen
zoo'n overwinning!
GRANVELLE :

Wat ?
ARMENTEROS :

Hij wint den inzet.
GRANVELLE:

We zullen zien.
ARMENTEROS :

Dit lijkt een dolle streek.
En uwe vrienden ?
GRANVELLE :

Geen die mij nog antwoordt
en men zendt een edelman,
uit Madrid
een Vlaming ! om de zaken bij te leggen.
ARMENTEROS:

Ja, ja, eenieder laat u in den steek.
GRANVELLE:

Ge zegt ?
ARMENTEROS:

Ge speelt uw vrienden kwijt,
een na, en dit door uwe schuld.

een voor,

GRANVELLE:

G.e. -hoont,•nie.
Zijt gij ook verkocht ?
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ARMENTEROS:
Aan u toch niet. Geen geld
vergoedt : " uw dwaze. streken.
GRANVELLE :
•
Wat, lakei
ge durft. mij zoo te lijf ? Mevrouws barbier
schee rë 'ëldërs, ` zoo 'hij wil
zijn schaap ben ik niet.
.

ARMENTEROS:
Dit woord zult gij beklagen.
(Tot Oranje . die inkomt.)
'k Ben uw man prins. (af)
ORANJE (op met Hoorn)
Ik heb uw Hoogheid laten wachten, doch
graaf Hoorn had ik sinds lang niet meer gezien.
GRANVELLE :
En gij miekt er gebruik van- om hem... hm ! ...
hem in te lichten ?
HOORN :
Zóóveel is voor mij
gansch nieuw.
GRANVELLE :
Miek hij..,u.-ook reeds. op om mij
't land uit te jagen, graaf ?
HOORN:
Ben ik een kind ?
Draai ik naar eiken wind ?
GRANVELLE :
•..
Doch .'k ken uw. vriend!
ORANJE .:. :..
Hoe kan uwe Eminentie mij zoo ha-ten,.
mij, die...
GRANVELLE :
steeds 's konings wenken. dwarsboomt ! ...
ORANJE:

HOORN.:.
Mijnheeren, mij zond koning Filips hier
om vr'éd te °bewerken : twist, verwijt
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is het wat ik aanschouw. De koning wil
dat gij te zamen werkt, tot heil van 't land.
Gij zijt de knapste mannen van het rijk;
gij beiden zijt geschapen -om te leiden
aan uw beleid ontsnapt geen enkel feit.
Het land zal bloeien zoo - ge . -uw -krachten eenigt ;
en 't spaansche rijk dankt u een nieuwe grootheid
dit onvergelijkbaar kleinood, Nederland,
wordt hemelsch paradijs zoo gij . het wilt..
Voor u wijkt ketterij, door 0 bloeit handel,
en landbouw. Tweedracht . brengt slechts ondergang.
Kies tusschen 's konings . wil en uwen wrik; •
kies tusschen Nederland en - uwen trots.
ORANJE :
.
Niets doe ik liever dan -de "hand te Jreiken
aan hem, dien Flips tot kanselier verkoos.
En boven 's kon.ings wil, noopt 's lands bestaan
mij tot dien stap-, dien ik- zoo gaarne deed
sinds lang
zoo 't mooglijk was geweest...
GRANVELLE.:.
Heel mooi
Uw woordenzijn, , als immer,... honigzoet. .. .
Doch toon mij daden, prins : toon daden, vraag ik,
(en dan druk ik uw hand;
_HOORN :
Gij weigert dus
't bevel des konings te gehoorzamen ?
GRANVELLE :.
••
"Ik weiger niet, ' doch neem geen woordenschat .voor klinkend . goud aan.
HOORN:
:. Wat wilt ge dan ?
GRANVELLE :
Bewijzen.
ORANJE , :
Ernmentie, heb ik 'u ooit'
'beschuldigd, u, uit louter: haat ? Ik moet,
tot mijnen spijt, 't bestuur soms.; :iets verwijten,
we weten dat geen mensch -onfaalbaar is
doch zoo ik het . beknibbel, doe ik het
voor 't welzijn van het. land.
,

-

.

.

•

-

-
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GRANVELLE":

Ook ' dit zijn woorden.
ORANJE .:
Wat heb ik dan misdaan ?
•
ORÁ NVELLÉ
Wie ruit." het. volk op ?
Wie schenkt, gestaag, zijn steun " aan h.agepree.kers ?
Wie laat plakkaten en edikten links..?
ORANJE .:
Ook ik zeg u : slechts woorden. Geef bewijzen.
GRANVELLE :
Op wien beroept zich predikant en ketter ?
Op wien bouwt burger, stad en gouw?
ORANJE:
Is 't mijn schuld
zoo men mijn naam inroept ? Of' is het kwaad
's lands welvaart te behartigen ?
GRANVELLE:
's Lands welvaart ?
En daarom hitst gij 't volk tot oproer aan.
ORANJE :
-.
Niet waar ! Bewijs !
GRANVELLE:
Gij, zijt . hun. aanvoerder..
Bewijs noch proef geeft gij in . niemands hand;
verheven boven al 't gekonkel blijft gij
in schijn ,; dóéh gij - houdt eiken draad in handen.
dus moet ik' weg;
Ik sta in uwen weg
en later zullen anderen vel. volgen.
ORANJE:
Slechts laster spreekt gij, kanselier, slechts laster,
of ingebeeld misdrijven. Geen bewijs
bleef over van mijn oproerzaaiend drijven ?
Hoe zou het kunnen ? Proomen en bedrog is 't!
-HOORN : . - .
.
Gij weigert dus verzoening. GRANVELLE :'
ik eisch bewijzen
van goede trouw, geen woorden.
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ORANJE:

Oordeel- zelf.
Doch daar gij niet van toenaadring wilt hooren,
beroep 'k mij op de Staten, heer. Vaarwel, graaf.
(Af Oranje.)

GRANVELLE :
Uw spel is goed beleid ; toch lukt het niet
HOORN:
Gij draagt den prins in 't hart niet, Eminentie.
GRANVELLE:
Ge kent hem niet. Ge kent zijn macht nog niet,
noch zijnen invloed noch zijn aanhang, graaf.
Wees op uw hoede : hij is sluw!
HOORN
Vrees niet
voor mij.
GRANVELLE:
De koning aarzelt steeds, en wacht.
En ondertusschen handelt - hij : te laat
komt 't ingrijpen, als het uit Spanje komt.
Dit kan de koning niet begrijpen, graaf.
Och, kwam hij naar de 'Nederlanden over.
Kunt gij ook hem daarvan niet overtuigen ?
-

HOORN :

Ik keer niet meer terug aan 't hof.
GRANVELLE :

Ah zoo !
Oranje heeft u reeds voor zich gewonnen ?
Ik word gehaat, vervolgd, om 's konings wil,
En Filips wil niet . zien. 0, mocht het hem
•. .
niet rouwen, later. (af) HOORN:
Kan die man één vriend
behouden ? Ja, de prins sprak louter waarheid.
(Ulenspel komt in en klopt aan bij Oranje.)
ORANJE (binnen) :
Wat nu ?
ULENSPEGEL :

De heeren ' volgen mij.
ORANJE (op) :

Vertrokken ?
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HOORN:

De strijd .moet uitgestreden.
ORANJE:
-

Ja, het moet.
HOORN:
Doch zult gij, prins, zijn invloed kunnen breken ?
ULENSPEGEL :

Hij is het sterkst, die . op ' zichzelven steunt.. (af)
(Egmont, Montigny, Glymes • in.)
EGMONT:

•

Welnu ?
ORANJE- :
De laatste slag begint. De koning
zond ons graaf Hoorn om alles bij te leggen.
De kardinaal heeft hem van kant geschoven '
Hij wil de meester zijn, en onbesproken,
.
of anders wee aan ons. .
!

EGMONT w

Zóó?
ORANJE

't :was zijn woord.
Dit kan graaf Hoorn getuigen.
HOORN
.
Onhandelbaar
is hij gebleven. 'k Dacht des konings wil
meer geëerbiedigd.
MONTIGNY ::r
Vat' er ook van zij,
wij blijven dicht bijeengeschaard.. =
HOORN:
Zoo hoort het:
zoo zal de koning toegeven.
'BERGEN:
Ge denkt het!
-

-

EGMONT:

Kan hij iets anders clan' 't geen:. de eedlen willen ?
ORANJE:
Ten minste stemt dit hem tot nadenken.
-

.
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MONTIGNY
Tot aarzelen.
ORANJE :

We houden dus te zaam ?.
ALLEN :

Ja ; vast ; betrouw op ons ; Granvelle weg!
ORANJE:

Zoo wij malkander steunen, wordt den wensch
van gansch het land verwezenlijkt. Zoóniet...
UT.ENSPEOEL :

Mevrouw de hertogin.
(Margaretha van Parma in met Armenteros.)
MARG. VAN PARMA:

Vergadering ?
Een nieuwe samenzwering ? . Zoo men 't wist
beschuldigde men u van hoogverraad.
ORANJE :

•

Men doet het reeds sinds lang,. mevrouw.
MARG. VAN PARMA
Is 't Zoo

dat gij des konings schrijven onderhoudt,. prins?
Was u niet vriendschap opgelegd ?
ORANJE:

•
Jawel, vrouw.
Graaf ' Hoorn heeft zelf gepoogd dit uit te werken.
MARC. VAN PARMA:

Welnu ?
HOORN:

De kardinaal wees alles af?
ORANJE :

Ik reikte hem de hand, wou vriendschap : sluiten.
Doch te vergeefs.
HOORN:
Ik stond verstomd.
-

MARG. VAN PARMA:
En gij?
ORANJE:

'k Had er mij aan verwacht.
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MARG. VAN PARMA :

Ge vindt het goed?
ORANJE:
'k Begrijp toch wel zijn handelwijze.
MARG. VAN PARMA:

Zoo ?
EGMONT:
Men kan geen vuur met water samenkopp'len.
ARMENTEROS:

Wie kan in vrede leven met den -kanselier ?
MARC. VAN PARMA:

Ook gij ?
ARMENTEROS

Het volk is tegen 'hem ; beluister
de rederijkers maar, en lees de schriften
die dagelijks zijn naam vermaledijden.
Klap even met de handelslui, die klagen
dat hij niet handelt tegen Engeland.
De vroom-geloovigen beschuldigen
zijn drijven voor een strenger toepassen
van Keizer Karels ketterij-plakkaten.
Wie staat hem voor, var- 't inheemsch diet? Geen

[ mensch.
Hoe de edelen de zaak verstaan, dat weet ge.
ORANJE:
Wat gij er ook van denken moogt, mevrouw,
ik ben bereid ter verrechtvaardiging.
Doch na zijn uitval, zijn beschuldigingen,
na de verdachtmaking en de verwijten
die mij zijn toegestuurd, is 't mij onmooglijk
nog langer nevens hem te zetelen
in des lands staatsraad. 'k Bied mijn ontslag aan,
en heden nog bericht ik het den koning,
met toelichting en redenen erbij.
EGMONT:
Ik stem ten volle met den prins in, vrouw.
en volg zijn voorbeeld : samenwerken met
den kanselier is ons onmogelijk,
onteerend zelfs.
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MARC. VAN PARMA:
Dit is toch 'niet gemeend, graaf ?
-

.

Dit is slechts een bedreiging, prins ?
ORANJE :
Mevrouw,
er is geen plaats voor • hem en mij . in 't land
ik eisch een. rechtspraak. Tot die aankomt, -trek ik
mijzelf terug.
-

EGMONT :

Voor tnij . heeft' hij gesproken.
MARG. VAN. PARMA:

En gij, ge keurt . dit goed, mijnheeren ?.
BERGEN:
Ja.
AREMBERG:

Ook ik : zijn rijk heeft uit.
MARG. VAN ,PAKMA :

Wat kan ik doen ?
ORANJE .:
Van u hangt 's konings wil af.
MARG. VAN PARMA:
,. Zeg dit niet

Doch ik laat hem den waren toestand kennen.
Armenteros zal zelf naar 'Madrid gaan.
ARMENTEROS (tot Oranje) :

Dan is zijn zaak gepleit, en vast verloren.
MARG. VAN PARMA:

Ik dank u voor uw openhartigheid,
en blijf op uwe trouwe reeknen, heeren.
EGMONT:

Die blijft steeds ti en zijn Majesteit.
MARG. VAN PARMA:

Ik noodig ti op mijnen jachtto-cht, heeren.
Wie volgt er mij in 't edele vermaak ? (aƒ)
ORANJE:
Graaf Egmont heeft den slag gewonnen, heeren.
Om uwen steun mijn dank, en dien van 't land.
(Af Egmont, Hoorn, Bergen, Montigny.)
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En dit is nu de lang verwachte zege, . ,
het uur dat jaren'werkens kroont. Mijn heerschzucht
wordt dra voldaan.
En ik blijf onverschillig.
Wat is dit alles ledig, klein, -verachtelijk.
Was dit het einddoel van uw streven,. Willem ?
't Is louter ijdelheid, zielsledigheid.
'k Verlang naar meer, naar hooger... - Wat ? Ik weet niet.
Doch even onvoldaan als vroeger, blijf ik
't Is alles ijdelheid, steeds ijdelheid !
In 't werk alleen ligt smaak. Is werk mijn doel ?
Is nastreven dus beter dan bereiken ?
Wat is er nu, dat ik begéeren kan?
Helaas, zelfs geen begeerte schiet nog over
En kwam er tegenslag? Dan wrocht ik weer,
hardnekkig, jaren lang: 'k wil zegepraal,
Vallejo,
Hoe ijdel die ook zij.
-

(Ziet de voorzaal in.)

Ei,
zou dit 't geluk wel zijn.
(Men ziet door de deur Vallejo knielend voor Godelieve.)
VALLEJO: :

•Vergiffenis. .
GODELIEVE:

Ik heb u niet geroepen.
•.i

Gordijn.

. L. SEURINCK.

1919.
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A. VAN H O O NAC K E R: Grondbeginselen der Moraalfilosofie. C eloofsverdediging, Antwerpen;
de
Standaard, Brussel. 1922. Pr. 16 fr.
---

Anderen zullen uitmaken welke de zuiver wetenschappelijke
en wijsge'erige verdiensten zijn van dit werk. Of de schrijver,
die een gezond-verstandelijk denkei is van eerste gehalte, genoeg heeft rekening gehouden met de nieuwste richtingen en
genoegzaam bewijst op de hoogte te zijn van 't geen Frankrijk
en vooral Amerika in de jongste jaren op 't gebied van de zedenkunde, ook in zake grondbeginselen, hebben geleverd, laten
we hier in dit tijdschrift, dat zich minder tot specialisten richt,
onbesproken.
Maar zijn doel heeft prof. Van Hoonacker bereikt.
Onze studenten een vasten leidraad te geven en ook degenen,
die op eigen houtje kennis wenschen te maken met de moraalphilosofie, een boek te schenken waaraan ze hebben een veiligen,
steeds betrouwbaren gids.
Te dezer plaatse dient vooral gewezen op de groote verdienste, die Prof. Van Hoonacker zich met dit werk verwerft als
hanteerder van de Nederlandsche wijsgeerige taal. In zoo flinke vaktaal werd totnogtoe geen enkel wijsgeerig handboek, ook
niet in Noord-Nederland, gesteld. Want met allen eerbied voor
wat ginder reeds werd gepresteerd, ook van katholieke zijde.
moet erkend dat het Nederlandsch in de- Wijsbegeerte krioelt
van vreemde woorden en wendingen. In dit opzicht gaat b. v.
Beysens allerminst vrij uit. Hier hebben we nu een moraalfilosofie die bevattelijk is, dank zij het algemeen Nederlandsch

Vlaamsch van Prof. Van Hoonacker, ook - voor elken buitenmensch die denken kan en een vaste redeneering volgen.
Juist omdat dit werk in opzicht van taal baanbrekend is
zouden we graag zien dat het een toonbeeld wordt tot in de
kleinste bijzonderheden. Daarom geven we Prof. Van Hoonacker enkele bedenkingen in overweging, waarmee hijzelf het
wenschelijke zal doen in een volgende uitgave van zijn werk,
die zeker alras noodig zal zijn. 't Zijn slechts voorstellen, waarmee hij doen kan wat zijn bij uitstek echt en zuiver taalgevoel
hem zal ingeven :
In plaats van : mondelijk : « mondeling »
»
»
godsgeleerdheid : « godgeleerdheid ».
»
»
ruimschootsche overeenkomst (blz. 10) : « ruime
overeenkomst ».
»
»
kostelijke waarheden (11) : « kostbare waarheden ».
»
»
begeerbaar in zichzelf (25) : « begeerlijk in
zichzelf ».
»
»
niet toereikt tot (81) : « niet reikt tot » of « niet
toereikend is tot ».
»
»
ondeugend doel (101: « niet deugdelijk doel »
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en zulke dingen meer, alle van denzelfden spraakkundig schakeerenden aard.
Intusschen weze Prof. Van Hoonacker hartelijk gelukgewenscht, ook om zijn nieuwe vondsten ; want willewerkig = voluntarius, tegenover vrijwillig : liber, is wel degelijk een prachtvondst. V. W.

Steden en Landschappen I : De Kern pen. Uitgave van
« De Sikkel » Antwerpen. Deze uitgave staat onder de leiding van Dr Stan Leurs.
-

Sinds het merkwaardig, zelfs baanbrekend werk van Prof.
Vliebergh over « de Kempen », den eersteling van zijn bekende
monografiëen over de Belgische landbouwgewesten, was eigenlijk niets meer over onze Kempen verschenen dat van blijvenden
aard mag heeten, behalve dan hier en daar een stuk zuivere
literatuur.
Naar de nieuwste Duitsch-wetenschappelijke methodes is
nu dit nieuwe boek, volkomen up to date. Waar Vliebergh, naar
het opzet van zijn studiën, het hoofdgewicht legt op den landbouw ,komt hier elke studiestof, zoo van geestelijken als van
stoffelijken aard, tot haar gelding. Het is dan ook een boek
van specialiseerend-geschoolde krachten in samenwerking :
Igr. A. Van Olmen leverde de « Aardrijkskunde van de Kempen » : grenzen, aardkunde, physische en economische aardrijkskunde. Dr
Dr J. Leenen gaf een overzicht van de Kempische
Dialecten. Stan Leurs, Flor Prims, J. Grietens en Jan Mosmans
legden hun kennis bijeen van de economische en politieke geschiedenis van hun geboortegouw. Kan. Erens vertelt over de
abdijen. Met genoegen teekent hij ons o. a. het portret van
Godfried Hermans, « den moedigen bestrijder der verwaandheden van Jozef II en het beleidvol kopstuk der Brabantsche omwenteling ». De abdijen, door Kan. Erens behandeld zijn : Tongerloo, Averbode, Postel, dus allemaal Premonstratenzers. Bizonder merkwaardig is het laatste opstel van den bundel : Oude
Kunst in de Kempen, door Igr. Dr Stan Leurs. Wetenschappelijk
is dit wel het beste van alle. De andere geven zeker niet minder
wetenswaardigs, maar dit is zeker het meest bezonkene. Wat
men uit de Tentoonstelling der Kempische Kunst (1922, Antwerpen) heeft mogen in zijn herinnering meedragen vindt men hier
terug in blijvenden vorm.
Ook de platen zijn keurig. Vooral Hoogstraten, Geel en
Breda spreiden hier hun luister ten toon.
Juist omdat dit boek zooveel geeft wenschen we nog meer
Een opstel over de geestelijke vruchtbaarheid der Kempen, de
groote mannen op elk gebied uit het woeste gewest opgebloeid
zou waardig besluiten al het goede en schoone dat ons hier
wordt geboden. L. D. W.

GIOVANNI PAPINI : Histoire du Christ. Payot.
Paris. 9 fr.
In Maart 1921 pas verschenen, is het boek van den beroemden Italiaanschen bekeerling reeds in vele talen overgezet. De
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Fransche vertaling van Paul-Henri Michel is uitstekend, al geeft
het Fransch niet altijd al de zwierige lenigheid, al de zangerige
welluidendheid der Italiaansche taal terug. In een werk als dit
echter, komt de vorm toch maar op den tweeden rang. Eene gemakkelijke taak is het niet, aan het Evangelie te raken. Geen
woordenrijke uitweiding, geen nauwkeurige reconstitutie van
natuur of van zeden, geen pracht van stijl of taal, kan de krachtige eenvoudigheid van 't Evangelisch verhaal evenaren. Toch
is Giovanni Papini er in gelukt ons een heerlijk boek te geven
omdat hij het Evangelie stap voor stap volgt, al mediteerend
omdat hij ook zijne ziel vrij laat spreken, zijne oprechte ziel, die
door 't woord van Christus tot de goddelijke Waarheid gestegen is ; omdat hij, eindelijk, zich geheel en al aan Jesus geeft,
met al de vurige oprechtheid van een eerlijk gemoed.
In dat boek zijn er vele bladzijden waarvan men niet weet
wat meest te bewonderen : de dichterlijke ingeving, de breedte
van de gedachte, of de diepte van 't christelijk gevoel. Zij die
weten wat lijden is zullen dit boek .van een mediteerende ziel
met vrucht lezen. T. D.

GIOV. PAPINI : De Christus, uit het Italiaansh vertaald
door Dr J.J. Weve. — Teulings' Uitgevers-Mij, 's
Hertogenbosch.
Misschien nog meer goed kan van dit Nederlandsch dan
van het Fransch worden gezegd. Ik zou niet durven beweren
dat het als vertaling hooger staat. De zorg voor stipte weergeving van 't oorspronkelijke is bij beide even groot. Maar
Weve's werk heeft meer zelfstandigheid, de taal is echter,
de zin zwieriger, en men wordt maar zelden gewaar dat deze
<. Christus » niet oorspronkelijk in 't Nederlandsch geschreven
werd.
Ook het « Voorwoord » heeft zijn verdiensten ; het geeft
over Papini zooveel als men weten moet om den man te kennen
vóor hij zich bekeerde en ook wel iets van het waarom hij
tot de Kerk kwam. L. S.

ANDRÉ DUMAS : Ma petite Yvette. 6e éd. PlonNourrit, Paris. 1922. 302 blz. 7 fr.
Twee nieuwe boeken over het kind zijn in de jongste weken
de letterkunde komen verblijden met hun zuivere schoonheid :
« Prutske » van Streuvels en « Ma petite Yvette » van . André
Dumas.
Er valt niet aan te denken ze met elkander te vergelijken,
ten ware om den eenvoud van de kunst die in beide triomfeert.
Streuvels gaf een malsch humoristisch relaas van een kinderbestaan, alle oogenblikken van dag en nacht in zijn groei bestudeerd. André Dumas gaf meer een roman in den eigenlijken
zin, maar zoo simpel en sober in zijn verloop dat het toch vóór
alles is een kinderpsychologie, nagegaan niet door de wetenschap die ontleedt, maar door de liefde die schept.
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Vóór we dit boekje lazen van hem was de schrijver ons onbekend. Toch heeft hij al heel wat geschreven. Op de binnenzijde van het titelblad staan de titels van zijn bundels : poëzie
en tooneel. Maar 't blijkt wel dat we met dit nieuwste werk van
hem het al bijzonder getroffen hebben ter kennismaking.Althans
geen van die andere werken gaat er in bij 't publiek gelijk «Ma
petite Yvette », dat op enkele maanden tijd zijn 6e uitgave beleeft.
De vader vertelt over zijn dochtertje. Zoo pas is hij met
Jeanne gehuwd, hij, leeraar in de Geschiedenis in een kleine
Bretoensche stad. De wittebroodsweken zijn niet uit, als de dokter, die bij Jeanne wordt geroepen, al weet te zeggen dat ze
in blijde verwachting is.
Blij... 't is eigenlijk een gemengd gevoelen. De jonge leeraar schrikt wel een beetje terug voor het vaderschap, en Jeanne
zou er niets op tegen hebben gehad dat een paar zomervacanties onbezorgd op reis werden doorgebracht.
Maar 't zij zoo : de kleine zal welkom zijn ; 't zal een
meisje zijn, dat staat vast, en ze zal Yvette heeten.
't Is herfst, en ze wordt verwacht. Alles is zorgvuldig in
gereedheid gebracht. « Ce sera pour le petit jour » had de baker gezegd. En zoo vaas het ook.
Nu begint het ouderen teluk ! De ziel van vader vooral
groeit mee met het kind. Hij heeft geen andere zorg en geen
andere uitspanning dan zijn dochtertje. Jeanne ook is fier op
haar Yvette, maar ze vindt haar man in zijn gestoei met het
kind belachelijk.
Totnogtoe was er niets van te merken, maar Jeanne is. naar
den geest, een erfelijk belaste. Haar. moeder stierf krankzinnig.
En Jeanne begint nu ook wel eens vreemd te doen. Maar alles
blijft nagenoeg in orde, tot een moei van haar, die haar opleidde, overkomt, en haar neus ophaalt voor zoo'n leeraartje
en zoo'n nest in Bretagne.
Ze komen dan ook aldra dichter bij Parijs. Eens te week
alvast neemt Jeanne er een dagje af om met matante te winkelen
in de stad der steden. 't Wordt voor Jeanne een obsessie. Het
Parijzer leven neemt haar heelemnal op, en zeker als ze is dat
Yvette het steeds goed zal hebben bij haar man. verlaat ze 't geluk, — omdat ze zich voor 't huwelijksleven niet geschikt voelt
We hooren nooit meer van haar. Voortaan is 't vader niet
Yvette, vader óm Yvette, want vader is er om niets anders dan
om Yvette. En zoo ,gaat het in. een idylle die met elke bladzijde
mooier en fijner wordt. Yvette loopt nu school, Yvette heeft
vriendinnetjes, Yvette heeft haar speelgoed, haar poppen vooral.
Yvette praat honderd uit op vaders knie .Het leven stoeit er.
kwettert... En de heele stad weet wat zulk een vader is voor zulk
een kind. En ' elk voelt dat dit leven vol beproeving er een is
vol geluk, omdat het er een is vol opoffering.
Yvette. wordt ziek. En nu groeit de idyle tot een tragedie.
Weken " lang worstelt het kind tegen den dood. Maar de
dood . grijpt toe... en wil, .helaas, van den vader niet... Die moet
blijven. Maar de man zal sterk -zijn. Hij leefde voor zijn dochtertje, nu zal hij leven voor haar herinnering. Zijn dochtertje
leeft elders voort. Ze zullen malkander eenmaal weerzien .Hij is
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alleen. Maar telkens blikt hij omhoog naar de sterren, en vandaar ergens straalt haar blik in den zijnen.
Die man is protestant. Maar zijn geloof is op de hoogte van
zijn lijden.En wij sluiten dit boeksken eerbiedig en dankbaar om
zoo veel goeds dat het bracht. Want wie we ook zijn, dit boek
maakt ons beter...Ik zeg niet dat er geen fouten zijn. De fataliteit
waarin die man berust bij 't heengaan en bij 't wegblijven van
zijn vrouw.... Geen enkele poging immers om haar op te
sporen en haar te brengen tot plichtbesef... Dat is inderdaad
wat àl te bar. Maar in allen eenvoud blijft hij wat hij steeds
was : een stille werker en droomer, die beschikt, in al zijn fijnbeschaafde bescheidenheid, over de hoogste kracht... het leven
te beheerschen in vertrouwen.
En dit boek van zachte, schier meisjesachtige aandoening is
een oorlogsprodukt : Yvette, dat tenger, speelsche figuurtje,
met haar lokken, haar poppen en haar babbelmondje is geboren
voor de onsterfelijkheid « aux armées, janvier-juillet 1916. »
Wij hebben « Le Feu » en dat is kranig. Wij hebben « Ma
petite Yvette » onder één zelfde bloedfurie. En dat is subliem.
J. P.
-

MAURICE PA L 2 O L 0 Q U E: La Russie des Tsars .pendant la Grande Guerre. To-me II. 3 juin 1915
18 aout 1916. 15 fr. Pion. Nourrit. Paris. -Dit 2e deel van Paléologue's merkwaardig werk moet niet
onderdoen bij het eerste, waarover wij het een paar maanden
geleden gehad hebben. Naarmate Rusland meer tegenspoed oploopt op het slagveld, wordt de binnenlandsche toestand tragischer. De ontevredenheid van 't volk, de vijandschap tusschen
Moskow en Petrograd worden dreigender, terwijl de zwakheid
van 't kolossale Rijk met den dag klaarder in 't licht komt te
staan. En, terwijl Bulgarië zich tegen Servië verklaart, en Roemenië aarzelt zijne medewerking aan de Bondgenooten toe te
zeggen, treedt Raspoutine al meer en meer op 't voorplan en
wordt ziin invloed op de keizerin, en aldus. op 's werelds zoowel
als op Ruslands lot —. immer noodlottiger. Door hun toedoen
geeft de tsar de handen aan Bene autocratische, reactionnaire
politiek ; daardoor zijn de revolutionnaire driften altijd bereid
om in laaie vlam uit te slaan, ophitsend. zonder er zich zelfs rekenschap van te geven.Zelfs aan het Hof begint felle toorn op te
laaien tegen den ellendigen Raspoutine, tegen de keizerin die
hem als een heilige vereert, tegen den zwakken tsar, die zich
door hen laat leiden. En reeds is er spraak hem te dwingen zijn
troon aan den jongen césaréwitch af te staan. 't Noodlot is op
weg.
Veel uiterst belangrijke détails en bespiegelingen over politieke personen van Rusland, Serbië, Roemenië, Bulgarië, enz. ;
op al wat achter de schelmen 'omging ; over het Hof ; over. de
leden der Doema, die 't Rijk misschien gered hadden, •zoo . 'ze
steun bij den tsar gevonden 'hadden ; en ook over de boeren van
Rusland. hun tsar zoo trouw en dier_) genegen. zoo eenvoudig
naïef geloovig, en wier ziel toch vol tegenstrijdigheden is. omslaande « d'un extrême à l'autre ,de la soumission à la révolte.
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de l'inertie à la fureur, de l'ascétisme à la luxure, de la douceur
à la férocité... » Dostoïevsky, die de Russische boer goed kende,
schreef : «Een of anderen dag.... zal hij weggaan, alles verlaten:
hij zal naar Jerusalem gaan om zijne zaligheid te bewerken, ofwel zal hij zijn dorp in brand steken, ofwel zal hij eerst de misdaad plegen, en dan op bedevaart gaan... »
Dat legt wel vele zaken uit ! T. D.
-

P. B. BENJERT en J. J. B. ELZINGA : Fransche Vertaaloefeningen, 2 deeltjes, Wolters, Groningen-Den
Haag 1922. 65 en 75 blz. ; pr. elk fr. 0.90.
De leeraars Benjert en Elzinga zetten logisch hun grooten
arbeid voort : Ze bezorgen immers het Fransch voor de Middelbare School.
Ze gaven totnogtoe twee reeksen Fransche Lectuur : daarin
komen voor een fijne keus « Récits » en « Contes », verder « Le
Tour de la France par deux enfants », en « Un Tour du Monde
en Aéroplane » ; en dan, in de tweede reeks, « Ramuntcho »
van Pierre Loti, « Les Romanesques » van Edm. Rostand.
Ze gaven ook een Fransche Grammatica, « bestudeerd in de
tekst-zinnen ontleend aan « Contemporains » van E. Boulan,
En nu deze « Fransche Vertaaloefeningen ». Onder dien
dorren titel zit voor de hoogere klassein M. 0. heel wat gezellige
leerzaamheid saam. « We hebben, zegt het korte voorbericht,
van bekende schrijvers uit de 17e, 18e en 19e eeuw, prozafragmenten bijeengebracht ,die als vertaaloefeningen dienst kunnen
doen.Het komt ons voor dat ze ook geschikt zijn om in 'de klasse
gelezen en besproken te worden ».
'k Wil 't gelooven. Een steviger leesboek, en zoo up to
date wat de keuze betreft, zal men bezwaarlijk vinden. De portretten der grooten doen ook het hunne. Daar is b. v. een prachtig portret van Anatole France uit den jongsten tijd. René Bazin, Octave Mirbeau, Louis Bertrand, Marcelle Tinayre, Henri Barbusse : ze komen allemaal aan 't woord. Maar een kinderspel is 't niet zulke Fransche teksten in even goede taal in 't
Nederlandsch weer te geven. L. D. V.

J. H. A. - GUNTHER : English Synonyms, . 4 th. Ed. Wolters, Groningen, den Haag. 1922. f. 5.90.
575 blz.
De lof van . dit' boek moet niet meer worden gemaakt. De
.Nederlandsche leeraar in het Engelsch die dit boek niet op
zijn schrijftafel liggen heeft, is er niet goed aan toe.
En deze vierde. uitgave geeft nog heel wat meer dan de
vórige:. -Want ntusschentijd is •ook de lange lijst- van de schrijvers :. die =met -dit doel door den auteur gelezen werden nog
e jk verlengd 1 thans zijn er immers nog bijgekomen:
a r erl Z
A, B n e ..J Gissing, J. Galsworthy, H. J. Wells, J. K. Chesterton, L .- B. Shaw, Compton Mackenzie, and U. Walpole.
Steeds viel ons op in de reeks van ongeveer honderd Engelsche prozameesters,. zooals reeds de 1e uitgave die onder de
.
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beëxcerpeerden vermeldde, Dickens niet werd vermeld, terwijl
integendeel zooveel auteurs van wetenschappelijk proza werden te nutte gemaakt. Vooral vreemd is het dat - een der allergeniaalste hanteerders van het Engelsche woord totnogtoe
onvermeld bleef : Kardinaal Newman. Ook Faber, Coventry
Polmore en F. Thompson hebben meer recht om als modellen te
worden beschouwd dan dozijnen van degenen die werden opgenomen.
Verder zullen de verdiensten van bewerking moeilijk te
hoog worden geprezen.
L. W.

H. 0. en J. E. DE MAAR : Engelsche Handelstaal. Inleiding 1 en 2 ; Handboek A en B. Wolters, Groningen-den Haag 1921-1922.
In 't geheel 800 bladzijden ! Iets eenigs te onzent als omvang, maar ook als hoedanigheid. En een zegen, niet enkel
voor al degenen die zich willen bekwamen énkel in het Engelsch,
én het Nederlandsch. Want de klacht is gegrond dat de Vlamingen in onze Handelsgestichten maar zeer weinig meedoen
aan Nederlandsche vakkennis te kennen zoowat hun taal, meenen ze, en ze laten de lessen in de Nederlandsche handelstaal...
aan de Walen. En op 't examen staan diezelfde Vlamingen dan
verbaasd en verbolgen dat de Walen hun voor zijn. De eeuwige
waarheid van de fabel Haas en Schildpad.We moeten ons hiervan
doordringen dat de handelstaal een vaktaal is, die als elke andere moet worden aangeleerd. En dat elke vaktaal,. en dus ook
de handelstaal, -- en warempel in niet geringe mate — een
soort van taal op zichzelf is, die in stijl, in woord- en zinswending, in spraakkunst, verschilt van de algemeene taal.
Dit werk nu brengt het onschatbaar voordeel gedurig-aan
de Nederlandsche vaktaal te plaatsen naast de Engelsche, dus
naast de grootste handelstaal ter wereld. Mochten onze scholen
en scholieren hun voordeel doen met dit degelijk studiewerk, dat
meteen zoo frisch is en zoo gezond als het groote leven zelf.
Dit alles is nog maar een voorloopige aanbeveling. Want
het Handhoek, waarvan thans deel A en deel B verschenen zijn,
moet nog drie deelen rijker worden .Wij komen op het werk
terug zoogauw als 't volledig zal zijn. D. R.
-
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Beknopte Geschiedenis
der

Nederlandsche Letterkunde
door W. VAN NEYLEN en A. VAN DEN DRIES
Vierde uitgave.
Prijs : 6 fr. (3 fl.)
3d3 blz. in klein 8°.
Geeft een VOLLEDIG OVERZICHT der Nederlandsche
letterkunde tot op onze dagen. Bevat eene RI J KE BLOEMLEZING (111 blz.) uit schrijvers van de 8e tot aan de ie eeuw.
Voor vlijtige letterlievenden die, door bronnenstudie, het vak
dieper en nader instudeeren willen, werd een OMVANGRIJKE
BIBLIOCRAPHIE bijgevoegd. Opgeluisterd met meer dan 70
PORTRETTEN van schrijvers.
Klassiek in zeer vele Onderwijs-Gestichten van Vlaamsch België.
Goedgekeurd door den Verbeteringsraad voor Staatsscholen van Middelbaar en Normaal Onderwijs.
Een onmisbaar boek voor Studiekringen en Leesbibliotheken.
Drukkerij A. DE BI ÈVRE, Brasschaat (Antwerpen). Tel. 12.

VLAAMSCHOEZINDHEID
Ik zou eens opruiming willen houden van zekere
begrippen. In oude huizen geraakt de zolder op den
duur vol rommel, die nu en dan dient opgekraamd. Zoo
ook op 't einde van een leven is het goed gedachten
en inzichten in oogenschouw te nemen, te onderzoeken
of zij nog beantwoorden aan de noodwendigheid.
Ik zou mijne Vlaamschgezindheid eens willen verklaren èn voor mij zelve èn voor. anderen.
Wanneer men op die stranden staat, die veel dichter grenzen aan het eeuwige dan aan het tijdelijke, dan
komt over de ziel een soort onthechting die ze toelaat
ook het eigen zelf als iets vreemds te beoordeelen. Dit
stadium meen ik nu stilaan te bereiken, en 't Vlaamsche
volk ziet met toegevendheid. neer op de grijze strijdster.
Wie mijn boek over mijn vader heeft gelezen, weet
dus
uit welken -diepen grond van Westvlaamschheid
van algeheele en oprechte Vlaamschheid ik ben gesproten. Mijn bloed bracht dan mee niet zoozeer den
Vlaamschen strijdlust, maar veeleer een innige
Vlaamschgezindheid, gelijk die van Gezelle b. v.
Mijn vader was er niet meer om de kiemen te
kweeken die hij, onbewust, in mij had neergelegd, maar
in mijne oudere zuster vond ik zoowel als eene opvoedster, mijne voornaamste onderwijzeres.' Van vader had zij, kind van zeven, acht jaar, haar Vlaamsche
overtuiging. Hij had er aan gehouden, dat zij Vlaamsch
zou leeren, en op hare beurt deelde zij mij hare kennis
mee. Dit gebeurde in twee boeken die ik nog voor mij
zie liggen : Conscience's Geschiedenis van België,
een prachtexemplaar met witten band ; een present
exemplaar, wie weet ? en David's boekdeel over
't Graafschap van Vlaanderen. Daar putte ik mijne.
eerste begrippen van vaderlandsche geschiedenis in..
Daardoor voelde ik voor het eerst mijn hart van vaderlandsche fierheid trillen. Gewonnen was ik dan reeds.
voor 't Vlaamsch ideaal niets is zoo machtig als
die eerste indrukken. Vlaamschgezind was ik van toen
af. Zoo Vlaamschgezind dat Vlaanderen alleen voor mij
telde. België was een fictie, ik voelde er niets- voor.
Vele jaren voor Destrée had ik kunnen uitroepen : « Sire,
il n'y a pas de Belges ! »
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En toch, aan den anderen kant der familie, en in
overwegende meerderheid, was men beslist Belgischgezind. Mijne moeder, mijn grootvader, steeds in nauwe
betrekking met regeering en vorst, op en top waren
die allen Belgen. Maar dat vermocht niets tegen den
Vlaamschen ondergrond, tegen het zusteronderricht.
Vlaanderen was voor mij alles : Vlaamsche kunst,
Vlaamsche roem, Vlaamsche vrijheidszucht en fierheid.
De leefkracht, de bloei was Vlaanderen. Was ik in
zoo verre. mis ?
Gevoel is bij kinderen overheerschend. Maar Bilderdijks geniaal woord schiet mij dikwijls te binnen :
't Gevoel is een rechtstreeksche kijk op de zaken. Het
dient dus niet afgeschaft of gewijzigd ; enkel verhelderd
en vervolledigd door de rede. Ja, Vlaanderen is de kern,
de bloei, het leven van België ; maar dat schaft België
niet af. Vlaanderen is het hart wie kan het hart
missen ? Maar België is 't geheele lichaam, en men
kan zich niet meer een hart zonder lichaam en ledematen denken dan een lichaam zonder hart, ten minste
in een levend wezen.
Mijn gevoel was juist, maar niet volledig. 't Was
't gevoel van een kind. Zouden vele leiders van de
Vlaamsche beweging nu nog niet iets over hebben van
de duistere gewaarwordingen van den kindertijd, van
de romantiek der jeugd ? En zou dat bij velen niet komen uit een gemis aan kennis van de harde lessen der
geschiedenis ? Geenszins om te wraken of te kleineeren
schrijf ik zoo iets. 't Was de roem van onze Vlaamsche
beweging dat zij eene volksbeweging, eene gevoelsbeweging was. Daaruit putte zij hare leefbaarheid, oprechtheid, onverwinnelijke kracht.'` Het volk is een
groot kind, en voelt als een kind, onstuimig, oprecht,
warm en recht naar het doel, naar de waarheid af. Maar
kennis en redeneering van ontwikkelde menschen hoeven de onstuimige gevoelens op 't rechte spoor te leiden.
En die noodwendigheid is aan den grond van de heele
beweging voor de Vlaamsche Hoogeschool. Geen klaarder bewijs van hare onontbeerlijkheid dan het primitieve en simplistische van zekere opvattingen.
Is het omdat de geschiedenis mij den eersten sprankel gaf van het heilig vuur, dat ik geneigd ben het
nut van hare kennis te overschatten? Immers vader
David sprak het Cicero na : « Niet weten wat vóór
-uwen tijd geschiedde, is altijd kind zijn ». 't Is 't ver-
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leden dat het heden opheldert. De geschiedenis is 't geheugen van 't menschdom. Mocht zij verdwijnen, dan
kwam ieder mensch op de wereld als eerste mensch,
zonder levensondervinding van anderen.
Welk zijn dan deze lessen der geschiedenis in ons
geval ? Sla ik het laatste boekdeel van Pirenne's « Histoire de Belgique » op, of het pas verschenen werk van
Paul Verhaegen : « La Belgique sous la domination
francaise 1792-1814 », dan springen de zelfde feiten
in 't oog. Ten eerste, dat Frankrijk de erfvijand van
België is, altijd op loer om het te overweldigen, uit te
buiten en te verknechten. De Duitsche aanval van
1914 is heel en al eene uitzondering. Ten tweede, dat
België oneindig rampzaliger tijden heeft gekend dan
die van den laatsten oorlog en van de huidige miskenning van onze Vlaamsche rechten. En ten derde, dat
een sterk België alleen, dicht aaneengesloten door nationaliteit en eendracht, bij machte is ons bestaan, ons
Vlaamsch-zijn te vrijwaren.
Boekdeelen zouden daarover te schrijven zijn, en
dat is het werk van bevoegden. Ik kan er enkel op
wijzen, dat een sterk België alleen de rampen .kan weren
die 't lot van onze gewesten zijn geweest, de eeuwen.
door. Wanneer men bij voorbeeld nagaat hoe het met
ons land gesteld was in de oorlogen van Lodewijk XIV
en gedurende den aanval van Frankrijks revolutionnaire

benden in 1794-95, dan wordt men gewaar dat de vierjaarsche Duitsche oorlog, in opzicht van gruwelen, verwoestingen en plunderingen, een kinderspel was. Niet
alleen hadden we, in deze noodlottige tijden, van den
vijand -- de Franschen te verduren, maar schier
evenveel van onze verdedigers, de Oostenrijkers. De
ver-wonende Oostenrijksche vorsten trokken zich hunne
onderdanen weinig aan, altijd gereed om België tegen
Beieren te ruilen, en ontstemd door den Belgischen
eisch : geëerbiedigd te worden en niet als slaaf behandeld. Want gansch onze geschiedenis door gaan
vrijheidszucht en fierheid gepaard.— Indien België te
klein, te machteloos was tegenover machtiger naburen,.
wat zou er dan gebeurd zijn met het zelfstandig Vlaanderen dat sommigen droomen ?
En nochtans is het als een axioma geworden voor
die « sommigen » dat België Vlaanderen in . den weg
staat. België is de vijand, de schuld van al het kwaad.
Een « brabanconne » kunnen zij niet hooren. De natio-
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nale driekleur is uit den booze. In hun gedacht zou
Vlaanderen reeds lang zijn recht veroverd hebben, had
het met België niet moeten afrekenen.
En 't ergste is dat men met zulke dwaasheden de
massa wil doordringen Men kan het zeer goed aannemen
dat de Vlaamsche soldaat, na vier jaar van een niet denkbaar leven modder, kou, doodsgevaar, ontbering en
nood van allen aard te huis komend en onthaald wordend op hoon en laster, den moed verliest en zelfs tot gewelddaden overslaat. Het volk redeneert niet en zoekt
een oorzaak aan zijn lijden. Een ongehoord schandaal is de houding van nationalisten en franskiljons
tegenover al wat Vlaamsch is. Maar waarom België
daar aansprakelijk voor maken ?
Een voorbeeld : Door de meeting-partij kwam het
Vlaamsch op 't stadhuis van Antwerpen, heerschte er
tien jaar lang. Toen de geuzen in 1872 ons gemeentehuis overrompelden, aan 't roer kwamen, ging de
Vlaamsche ster onder en deze ' eclipse duurde tot de
nieuwe opkomst van democratische krachten die wij
mochten beleven. Zou het iemand in 't gedacht komen
dat « Antwerpen », die vijftig jaar door, gekant was
tegen het Vlaamsch ? Neen, men zal heel bezadigd
en redelijk zeggen dat een onzalig bestuur de ware
belangen van 't Antwerpsche volk niet behartigde.
Met België is het juist het zelfde gelegen. Niet

België als dusdanig, als land of staat, heeft zijn plicht
verzuimd tegenover Vlaanderen, maar door de omstandigheden, door historische toestanden, was heel de ontwikkelde stand van ons land naar Frankrijk georienteerd.. Dat nu nog is de eenige verontschuldiging
der franskiljons --- en niet zoo zeer door opzet als door
opvoeding en vooroordeel, dacht men niet anders te
kunnen regeeren. Maar andere tijden zijn gekomen : de
steeds wassende vloed der democratie heeft de oude
wallen overstroomd ; de nieuwe tijd is in optocht en,
zoo 't volk krachtig en eendrachtig wil, heeft het zijne
toekomst in handen het veroveren van zijn recht.
Doch 't volk heeft wijze leiders voor zijn blinde
kracht van doen.
Mochten die gevonden worden ! En mocht ons zoo
edel, zoo grootsch, zoo bewonderenswaardig volk gehoor leenen aan de stem der goede herders !
M. E. BELPAIRE.
Antwerpen, 31 januari 1923.

DE PROFEET ISAIAS
en het Joodsch gemeenebest in
de tweede helft der achtste eeuw v. C.
De Wet van het Oud Testament bevat de oorkonde
van het Verbond tusschen God en het volk Israël. Door
dit Verbond neemt Ood Israël aan als zijn eigen, uitverkoren volk, en Israël erkent God, den Schepper van
hemel en aarde, die zich als Bondsheer openbaart onder
den naam Jahve, « Hij die is », als zijn oppersten Koning,
als eenig voorwerp van zijne godsdienstige hulde en
eeredienst. De Openbaring van het Oud Testament verschijnt dus als dragend een beperkt-nationaal, en bij
gevolg ook een voorloopig, inleidend karakter. • Reeds
ingezet met de patriarchen, werd die Openbaring, bij
den aanvang der geschiedenis van Israël, op den berg
Sinai, niet afgesloten, eens en voor altijd bezegeld. Zij
was integendeel voort te zetten in den loop der eeuwen.
Het uitverkoren volk, dat den immer toenemenden schat
der Openbaring te bewaren had, tot de tijden zouden
rijp zijn voor de voltooiing en de uitbreiding ervan
tot het gansche mensch-dom, moest zijne verhevene opdracht indachtig gemaakt worden door voortdurende,
meer en meer bepaalde bekendmakingen van Gods
raadsbesluiten. De voornaamste werktuigen van Gods
Geest in dat vooruitschrijdend Openbaringswerk waren
de Profeten.
Wij bedoelen hier alleen de Profeten naar de hoogste beteekenis van den naam (1), dezulken die door
God persoonlijk uitgelezen en geroepen werden om op
gezagvolle wijze, en onder waarborg van wonderbare
teekenen, zijne boodschappen aan vorst en volk mede
te deelen. Namen als die van Samuël, Nathan, Elias,
Eliseus, en zooveel andere, zijn uit de gewijde geschiedenis aan allen wel bekend. In de historische boeken van het Oud Testament worden hunne handelingen
min of meer breedvoerig verteld. Doch, alhoewel zulke
Godsgezanten als daareven genoemd, en die van in den
beginne onder Israël optraden, ook werkzaam konden
(1) Over de Profeten als maatschappelijke stand in Israël,
vgl. ons opstel in de Dietsche Warande, 1912.
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zijn, en ongetwijfeld waren, op literarisch gebied, zij
lieten ons geene geschreven verzamelingen na, in boeken onder hunnen naam verspreid,, van hunne lessen
en prediking. De z. g. Schriftprofeten, wier boeken een
afzonderlijk deel uitmaken van den Kanon van het 0. T.,.
rijzen eerst op in de 8ste eeuw v. C., een honderd jaar
later dus dan de dagen van Elias en Eliseus. In de
8ste eeuw treffen wij reeds vier van die Schriftprofeten
aan, namelijk Amos en Oseas, die ijverden in het.
Noordrijk Samaria, en Isaias en Micheas die hunne zending waarnamen te Jerusalem, de hoofdstad van het
Zuidrijk Juda. De andere Schriftprofeten, Jeremias, Ezechiël, enz. komen later. Het is van den profeet Isaias
in het bijzonder, van zijne werking en zijne leering,.
dat wij zullen trachten eene schets op te maken.
Isaias werd, zooals hij zelf verhaalt, tot het pro-.
fetenambt geroepen in het laatste jaar van koning
Oezzia (Azarja) te Jerusalem, - dus omstreeks het jaar
740 v. C., en bleef werkzaam tot na den grooten Assyrischen inval van het jaar 701. Veertig jaar lang,, onder
de drie opvolgers van Oezzia : Jotham, Achaz en Ezechias, zien wij hem aan 't werk, om de inwoners van
Juda en Jerusalem te berispen en te vermanen, aan te.
moedigen en te beleeren ; en dat in tijdsomstandig-.
heden van den vreeselijksten aard voor zijn land en
volk.
Het was de tijd toen de Assyrische macht en ver-overingzucht, in een plotselinge vlucht, haar toppunt
bereikten en West-Azië onder haar geweld verpletterden. Vier Assyrische overweldigers : Tiglath-Pileser IV,.
Salmanasar V, Sargon en Sennacherib bestookten indien tijd, beurt om beurt, de twee Israëlietische koninkrijken. Het Noordrijk Samaria bezweek voor goed onder
de slagen van Salmanasar en Sargon in het jaar 722
de tien stammen werden verstrooid om nooit weêr te.
herstellen. Ook het Zuidrijk Juda, dat reeds in 735,..
onder koning Achaz, met ondergang bedreigd geweest
was door de verbondene koningen van Samaria en Da-.
mascus, werd naderhand meermalen door de Assyriërs
in het nauw gebracht, en in het jaar 701 op den rand'
van den afgrond gedreven door Sennacherib. Te midden
die stormen was het bestuur van het staatschip nog
bezwaard door inwendige politieke twisten. Onder ko-..
ning Ezechias vooral, stak te Jerusalem een machtige;.
staatspartij op, die, tot verweer tegen de Assyrischee
-
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overmacht, keer op keer aandrong op het sluiten van
bondgenootschappen tusschen de kleinstaten van WestAzië, gesteund door de Egyptische grootmacht ; een
handel die den toestand telkens verergerde. En bij dat
,alles kwam het godsdienstig en zedelijk verval. Onder
de lange en voorspoedige regeering van Oezzia had je.rusalem haar aanzien en weelde buitenmate zien stijgen,
en een even schitterenden bloei had Samaria gekend
-onder de gelijktijdige regeering van Jeroboam II (t 745
v. C.). Maar in beide rijken had overmaat van stoffelijke
welvaart erge misbruiken geteeld of bevorderd.
Ook is het als boetprediker en strafverkondiger, dat
.Isaias vooreerst op het tooneel treedt. Laat ons uit zijn
eigen mond vernemen hoe hij in het jaar 740 zijne roeping ontving, terwijl hij in den tempel, . te Jerusalem,
1n aanbidding lag. Daar geraakte hij in geestverrukking
:en had een visioen (Hoofdst. VI) :
-

-

In het jaar van koning Oezijahoe's dood, zag ik den Heer
gezeten op een troon hoog en verheven, en zijn mantelsleep
vervulde den tempel. Serafen stonden over hem die elk zes
vleugelen hadden, met twee daarvan bedekkend elk zijn aangezicht, met twee bedekkend elk zijn voeten, en met twee
vliegend. En zij riepen de een tot den andere en zeiden:
Heilig, heilig, heilig is Jahve der heirscharen,
de gansche aarde is vol van zijne heerlijkheid!
En de grondvesten des drempels dreunden van de stem des
Troependen en .het Huis was vol rook. En ik zeide
Wee mij ! want ik ben verloren !
Want een man onrein van lippen ben ik,
en midden in een volk onrein van lippen woon ik,
en den Koning, Jahve der heirscharen, hebben mijne
oogen gezien !
En een van de Serafen kwam tot mij gevlogen, met, in
zijne hand, een gloeisteen, welken hij met een tang genomen
had van het altaar. En hij raakte mijn mond aan en zeide : zie
dit heeft uwe lippen aangeraakt, zoo is uwe schuld weggenomen
en uwe zonde vergeven ! En ik hoorde dé stem des Heeren
die sprak : Wien zal ik zenden, en wie zal uitgaan voor ons ?
..En ik sprak : Hier ben ik, zend mij! En hij zeide:
Ga en spreek tot dat volk:
Hoort immer toe, doch begrijpt niet!
Ziet immer toe, doch erkent niet! —
Maak het hart van dit volk vet,
naaak zijn ooren hard en bestrijk zijn oogen,
-

-

-

-
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dat het soms niet zie met zijn oogen en met zijn ooren
hoore,
en begrijpe met zijn hart en zich bekeere, en geneze t
En ik zeide : tot wanneer, o Heer ? En hij antwoordde:
Tot dat steden verwilderen zonder bewoners
en huizen zonder menschen,
en het akkerland verwildere tot woestenij
En Jahve zal de menschen wegvoeren
en groot zal zijn de verlatenheid midden in het land. Blijft er nog een tiende in, dit zal verder worden tot
een ` vierde ', (2)
gelijk de terebinthe en gelijk de eik,
van welke bij het vellen een wortelstok blijft:
een heilig zaad is de wortelstok ervan !

De hoofdgedachte die de gansche prediking van
Isaias, evenals die van de andere profeten, beheerscht,.
is de verkondiging van Jahve's alles overvleugelende
Majesteit : Jahve is de eenige God, Heer en Meester van
het heelal en van het menschdo.m. Wij hebben de Se-.
rafen zijn lof hooren zingen : « Heilig, heilig, heilig is.
Jahwe der heirscharen ! De gansche aarde is vol van
zijne heerlijkheid ! » Jahve heet doorloopend bij Isaias :
de Heilige Israël's. Op den dag van het komend wereldgericht zal Jahve's ontzaggelijke grootmachtigheid voor
aller oogen uitschijnen (II, 12 volg.) :
Want er is een dag voor Jahve over al wat trotsch en:
hoog is,
en over al wat zich verheft, dat het vernederd worde,
en over al de ceders van Libanon, de hooge en ververhevene,
en over al de eiken van Basan
en over al de hooge bergen
en over al de verheven heuvelen
en over elken trotschen toren
en over elken sterken muur,
en over alle Tarsisschepen
en over alle prachtvertoon
En gebogen wordt der menschen trots
en de hoogmoed der mannen vernederd,
en Jahve alleen is hoogverheven op dien dag
(2) In de plaats van het hier onverstaanbare b-r van den
hebr. tekst, lezen wij rb', mits omstelling van een letter.
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en het afgodendom ' geheel verzwonden!
Ze zullen de rotsspelonken . binnensluipen
en de holen der aarde
voor de vreeselijkheid van Jahve en voor de heerlijkheid
van zijne majesteit,
wanneer hij opstaat om de aarde te verschrikken l...

Het is van het hoogste belang wel in acht te nemen,
dat de profeten, en Isaias in het bijzonder, duidelijk
onderstellen en voorgeven, dat die kennis van Jahve
als de eenige, ware God, ook aan het volk tot hetwelk
zij spreken, niet vreemd is. Dat volk is er zich diep van
bewust, ook midden in zijn ergste dwalingen, dat Jahve
de eenige God is. Afgodendienst wordt openlijk door
de profeten bestempeld als ontrouw en afvalligheid ;
openlijk wordt het volk beschuldigd van miskenning
zijner welbekende plichten tegenover God. Daarom is
de profetische rede waarmede het boek van Isaias inzet,
een aanklacht van Jahve tegen het volk dat hem verloochent:
Hoort toe, hemelen, en luister, aarde!
want Jahve heeft gesproken :
Zonen heb ik gekweekt en groot gebracht,
en zij zijn tegen mij opgestaan!
De os kent zijn eigenaar
en de ezel zijn meester's kribbe
Israël heeft geen kennis,
mijn volk heeft geen verstand!
O zondige natie, schuldbeladen volk,
gebroed van booswichten, zonen vol bederf 1
Zij hebben Jahve verlaten,
den Heilige Israël's versmaad ! .. .

Jahve alleen God ! Er mag terloops aan herinnerd
worden, dat die leer van de eenheid van God het groot
zedelijk wondermerk is van den godsdienst van het Oud
Testament. Dat het monotheïsme, in de , oude wereld,
alleen bij het klein, onbeduidend volk op de oevers van
de Jordaan gevestigd, als streng verplichtend dogma
voorgehouden werd, is een verschijnsel waarvan de beteekenis op het gebied der geloofsverdediging niet kan
overschat worden. Zeker wordt door de rede de eenheid van God bewezen ; zeker leiden de ethnologische
opsporingen al meer en meer tot de erkenning, dat het

28

DE PROFEET ISAIAS

geloof aan het bestaan van een eenig Opperwezen het
uitgangspunt was van den ontwikkelingsgang der gods-diensten in 't algemeen, dat zelfs bij de achterlijkste
natuurvolkeren de sporen aan te treffen zijn van zulk
eene oorspronkelijke aanschouwingswijze. Maar zoo-.
veel te scherper teekent zich de tegenstelling at tusschen
de gezamenlijke godsdienstgeschiedenis der andere volkeren in -de Oudheid en die van Israël. Terwijl overal
elders, bij wilde stammen en evenzeer in de hoogst beschaafde kultuurmiddens, namelijk in die der Semietische wereld tot dewelke de Israëlieten zelven behoorden
de erkenning van het eenig Opperwezen al vroeg verduisterde, zoodanig dat, in de historische tijden, zij
geheel overwoekerd was door het uitzinnigste veelgodendom dat alleen als wet gold, zien wij het monotheïsme onder de Israëlieten recht gehouden en - voorgesteld als de echte, bindende godsdienstvorm, en dat
niettegenstaande alle verlokkingen van buiten en alle.
afvalligheden in den schoot zelf der gemeente. Zoo.
duurde het eeuwen lang, met nimmer verzwakkende
strengheid, tot aan de opkomst van het Christendom.
Hoe dat treffend feit te verklaren, tenzij als vrucht van
het aanhoudend, goddelijk Openbaringswerk ?
Naar drievoudige zijde nu, wordt dat begrip van
Jahve's oppermáchtigheid door Isaias uitgewerkt. Vooreerst in opzicht van Jahve's straffende rechtvaardigheid
tegenover zijn eigen volk ; dan, in opzicht van Jahve's
verhouding tot de vijanden van zijn volk ; en eindelijk
in opzicht van Jahve's beschikkingen aangaande het
menschdom in 't algemeen. Terwijl wij den profeet
daarover aanhooren, zullen wij tezelfdertijd een duidelijker omschrijving vernemen van Jahve's eigenschappen
en een stipter omlijnd beeld zien oprijzen van den toestand van het Israëlietische volk op het einde der achtste
eeuw v. C.
-

,

*

5*
jahve treedt op als wreker van het kwaad, ook
tegen Israël zelf. Hij is wel, op bijzondere wijze, Israël's
God ; Israël is wel op bijzondere wijze zijn volk. Maar
niet alsof Hij op één rang stond met de z. g. stamgoden ; niet zooals Kamosj b. v. voorgesteld is als
de god van Moab, Milcom als de god der Ammonieten.
Die stamgoden zijn als 't ware van nature met hun
volk vergroeid ; zij worden opgevat als er deel van uit-
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makend, als uitteraard verplicht het te verdedigen spijts
.alles en tegen allen, als noodzakelijk deelend in zijn lot.
Hunne misnoegdheid tegen hun volk is ingegeven bij
gelegenheid, door de zorg voor het gemeenzaam belang
en bestaan van god en volk. Jahve, de Opperheer
van het heelal, is Israël's God, krachtens een verdrag
vrijwillig door Hem aangegaan. Hij wil ja, en hij zal
Israël beschermen ; daartoe heeft hij zich zelf door
:plechtige belofte verbonden. Maar, op voorwaarde dat
-glit volk zijn wil en wet opvolge en onderhoude ! Hij
is onafhankelijk van zijn volk en stelt aan zijn volk
zijn zedelijke eischen. Hij nu heeft zijn verbintenis na=
geleefd, Israël niet. Daarom moet Israël gestraft worden.
Hoort hoe Isaias zingt in het lied van zijn Geliefde,
Jahve, en van Jahve's wijngaard (V. 1 volg.) :
-

-

Mijn Geliefde had een wijngaard, op een vetten heuveltop ;
en hij spitte hem om en zuiverde hem van steenen
en beplantte hem met rankenkeur.
Hij bouwde een toren in zijn midden
en graafde er ook een perskuip in.
En hij verwachtte dat hij zou druiven dragen,
maar hij droeg wilde bessen.
— Welnu, inwoners van Jerusalem en lieden van Juda,
oordeelt tusschen mij en mijn wijngaard!
Wat meer was er voor mijn wijngaard te doen,
en ik deed het hem niet?
'Waarom verwachtte ik dat hij zou druiven dragen,
en droeg hij wilde bessen?
WTelnu, ik zal u verklaren
wat ik zal doen, ik, met mijn wijngaard:
zijne haag wegnemen, dat hij worde afgeweid;
zijn tuinmuur afbreken, dat hij worde vertrapt !...
Voorwaar de wijngaard van Jahve der heirscharen
is het Huis Israël,
en de lieden van Juda de planterij zijns welbehagens :
Hij verwachtte rechtspreking, en daar was rechtsbreking;
en weldadigheid, en daar was geweld!

Israël heeft tegen Jahve gezondigd door afgodendienst. Daarom zal het zijne afgoden van goud en zilver
prijs te geven hebben op den dag der bezoeking (II, 8,
18, 20-21) .
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Jahve kan niet dulden, dat de rijken in wellust en
weelde zwelgen, terwijl de armen vergaan van gebrek ;
dat de grooten hunne macht misbruiken om de zwakken
uit te buiten ; dat de rechtspraak zelve verkeerd wordt
tot een middel om de boozen te begunstigen en de rechtvaardigen te verdrukken. Over die wraakroepende euvelen en die straffen die er op zullen volgen, spreekt
Isaias zich uit in woorden vol heiligen gloed :
Jahve treedt in rechtsgeding
met de Ouderlingen zijns volks en diens vorsten
Ja, gij zijt het die den wijngaard hebt afgeweid,
het gestolen goed van den arme is in uwe huizen
Hoe bestaat gij het mijn volk te pletten
en de aangezichten der armen af te malen ?...
(III, 14-15.)
Wee die verkeerde verordeningen verordenen
en, immer schrijvend, niets schrijven dan last,
om de ellendigen af te wijzen van het gerecht
en het recht te ontfutselen aan de armen mijns volks
zoodat hun de weduwen worden tot prooi
en zij de weezen berooven !
Wat zult gij doen ten dage der bezoeking
en onder den storm die aanrukt uit de verte ?
Tot wie zult gij vlieden om hulp
en waar uwe weelde laten ?
Niets dan te buigen onder de geboeiden,
of onder de gesneuvelden te vallen ! .. .
(X, 1 volg.)

Onverbiddelijk geeselt de profeet de zelfzuchtige
genieters die niets kennen dan het involgen van hunne
roofgierigheid of van hun zinnelijke lusten :
Wee die huis aan huis rijen,
veld aan veld toevoegen, tot er geen plaats meer is,
en zij alleen gemaakt worden te wonen in het land!
In mijne ooren verkondigt Jahve der heirscharen :
of niet veel huizen tot woestenij worden,
groote en schoone, onbewoond !...
Wee die van 's morgens vroeg uit zijn op geestrijken drank,
zich ophoudend tot 's avonds laat, dat de wijn hen
verhit!
Luit en harp en trom en fluit
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en wijn maken hun slempmaal uit,
en Jahve's opzet erkennen zij niet
en wat zijn handen bewerken zien zij niet.
Daarom moet mijn volk in ballingschap, wegens gebrek
aan kennis,
met zijn adel uitgeput van honger
en zijne menigte verdroogd van dorst !...
Wee die schuld over zich trekken met reepen van
leugen,
en zonde als met een wagenzeel !
die zeggen : verhaaste hij toch, hij bespoedige zijn
werk,
opdat wij het zien
moge het naderen en komen,
het raadslot des Heiligen van Israël, dat wij het merken!
Wee die het kwaad goed, en het goed kwaad noemen,
die de duisternis tot licht en het licht tot duisternis
maken ;
die het bittere maken tot zoet en het zoete tot bitter
Wee die wijs zijn in hun eigen oogen
en verstandig naar hun eigen dunk !
Wee de helden in' het wijn drinken,
en de . dapperen in het mengen van geestrijken drank,
die de boozen verrechtvaardigen tegen omkoopgeld
en het recht der rechtvaardigen aan dezen onttrekken
Daarom, evenals de vuurtong stoppelen verteert
en het droge gras ineenzinkt door de vlam,

zoo zal hun wortel gelijk rotheid worden
en hun bloesem opvliegen gelijk stof,
omdat zij de wijzing van Jahve der heirscharen verwierpen,
en versmaadden het woord van den Heilige Israël's !
Daarom ontbrandde Jahve's toorn tegen zijn volk,
hij strekte zijn hand er tegen uit, en sloeg het,
dat de bergen beefden,
en hun lijken lagen als veegsel langs de straten !...
(V, 8-25; vgl. XXIX, 20 volg.)

Dan beschrijft de profeet het aanstormen der onweêrstaanbare Assyrische legerbenden door Jahve zelf
tegen zijn volk losgelaten
Hij zal een veldteeken opsteken voor een volk van verre,
en het bijfluiten van het uiteinde der aarde.
En zie ! daar komt het ijlings, vlug ;
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niet een vermoeid, niet een die struikelt daarbij,
niet een die sluimert of die slaapt;
geen gordel gaat los van zijn heupen,
geen schoeiselriem die breekt.
Zijn pijlen zijn scherp en al zijn bogen gespannen.
De hoeven zijner paarden zijn als kiezel geacht
en zijne wielen zijn als een stormwind.
Hij heeft eezi gebriesch als de leeuw
hij briescht gelijk de wilde dieren,
hij brult en grijpt zijn prooi,
hij rooft en niemand redt 1...
(V. 26-29.)

Isaias waarschuwt de lichtzinnige, pronkzieke
vrouwen, die een zorgeloos leven leiden en op niets
anders bedacht zijn dan op vermaak en opschik, zonder
de minste bekommernis met de toekomst en de dreigende gevaren die ten allen kante opdoemen :
Onbezorgde vrouwen, staat op, aanhoort mijne stem;
kommerlooze dochteren, luistert naar mijne rede !
Binnen jaar en dag zult gij beven, kommerloozen,
want uit is 't met den wijnoogst, ooftpluk komt niet
weer !...
(XXXII, 9 volg.)

En op een andere plaats :
Omdat de dochteren van Sion hoovaardig zijn
en loopen met gerekten hals en verlokkende oogen,
loopen daarheen al trippelend
en ringklingelend met haar voeten,
daarom zal de Heer den schedel der dochteren van Sion
met uitslag treffen,
en Jahve zal hare schaamte ontblooten !
Te dien dage zal Jahve het pronksieraad der enkelspangen wegschaffen,
en de zonnetjes en de maantjes,
de oorslingers en de armbanden en de sluiers,
de kapsels en de voetkettinkjes en de prachtgordels
en de reukfleschjes en de tooverdingen,
de vingerringen en de neussieraden,
de feestkleederen en de mouwenmantels
en de omslagdoeken en de taschjes,
de handspiegels en de linnen opschik
en de tulbanden en de sjaals
-
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Dan, in de plaats van balsem zal het rotheid zijn,
en in plaats van gordelriem een touw,
en in plaats van kunstgevlecht een kaalkop
en in plaats van praalgewaad een zakkenpij,
een brandmerk in de plaats van' schoonheid...
(III, 16 volg.)

Die met de leiding van het volk gelast zijn luisteren
niet, waar het hunne politieke drijverijen geldt, naar
Jahve's wijzingen. Als Opperkoning behoudt Jahve zich
het recht voor, de richting aan te geven naar dewelke
zijn volk bestuurd moet worden in de tragische tijdsomstandigheden welke het te doorworstelen heeft. Door
den mond der profeten keurt hij het aangaan af van
verbonden met de heidensche grootmachten, waaruit
voor zijn erf niets volgen kan dan scha en schand. Maar
zij die de teugels van het bewind in handen hebben,
willen regeeren naar hun eigen zin en slaan de goddelijke vermaningen in den wind. Zulke weêrbarstigheid
tegen Jahve's beschikkingen kan niet anders dan op
rampspoed uitloopen.
Toen in 735 Retsien van Damascus en Peqach van
Samaria jerusalem bedreigden,. had Achaz besloten Tiglathpileser, den koning van Assyrië, ter hulp te roepen.
In Jahve's naam komt Isaias op tegen zulk een opzet.
Maar Achaz blijft verstokt. Dan barst Isaias' verontwaardiging los tegen den ongeloovigen koning én hij
voorspelt, dat het Huis David's zal gegeeseld worden
juist door middel van diezelfde Assyrische macht waarin
het nu zijn steun zoekt. (3)
Na de regeering van Achaz, onder koning Ezechias,
herhaalden zich, in omgestelde verhouding, dezelfde
verkeerdheden. Nu toonde men zich in Juda al te genegen om samenzweringen te smeden met andere
vreemde mogendheden tegen Assyrië. Ook daartegen
verzet zich Isaias, ook dat strijdt tegen Jahve's eer en
recht en tegen het godsdienstig belang van het openbaringsvolk. Aan de gezanten der Filistijnsche steden,
reeds in het jaar van Achaz's -dood (XIV, 28), en later
aan die van Ethiopië (XVIII) laat hij hooren, dat Jahve
zijn volk zal weten te beschermen zonder vreemde tus(3) Vgl. mijn opstel De Maagdelijke Ontvangenis en Geboorte van den Messias bij Is. VII, 14 ; in de Handelingen van
het Vi. Maria-Congres te Brussel, 1921, I, blz. 148. (Ons Geloof,
December 1921.)
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schenkomst. De anders vrome koning Ezechias zelf haalt
zich Isaias' vloek op den hals, omdat hij, aan de afgevaardigden van Merodakh-Baladan van Babel, die
den Joodschen koning z. g. kwamen gelukwenschen met
zijne genezing, maar er toch wel meest op uit waren
om plannen te beramen tegen den gemeenen vijand, al
zijne schatten en tuigkamers getoond had (XXXIX).
Het was vooral met Egypte dat velen in Juda zochten aan te spannen. Die lieden gingen groot op hunne
vermeende krijgsmacht, op hunne oorlogswagens en
paarden. Zij stelden er eer en behagen in met hunne
naburen te wedijveren op het gebied der bewapeningen.
Herhaaldelijk laat zich Isaias uit tegen die onbezonnen
krijgszucht, tegen dat verwaand steunen op zuiver menschelijke middelen waarbij Jahve vergeten wordt en
waarvan geen voordeel te verwachten is:
Wee, zonen vol weêrspannigheid, — kondwoord
[ Jahve's, —
die raad uitvoeren, niet komend van mij,
en een weefsel weven, niet naar mijn Geest,
om zonde op zonde te hoopen !
Die op weg gaan, af naar Egypte,
zonder mijne uitspraak te vragen,
om beschutting te zoeken onder Farao's schuts
en toevlucht in de schaduwe van Egypte.
Welnu, Farao's schuts zal u zijn tot beschaming,
en de toevlucht in de schaduw van Egypte tot smaad!
(XXX, 1-3.)
Want aldus sprak de Heer Jahve, de Heilige Israël's
Door omkeer en rustigheid zoudt gij uw heil bewerken,
in stilzitten en vertrouwen zou liggen uw kracht!
En gij hebt niet gewild !
En gij hebt gezegd : neen, maar te paard nemen wij
onze vlucht!
-- daarom zult gij vluchten !
en op vlugvoeters zullen wij rennen!
— daarom worden uwe vervolgers vlug !...
(ibid. 15-16.)

En verder nog :
Wee die naar Egypte dalen om hulpe
en steunen op paarden ;
die hun vertrouwen stellen in wagens, om hun menigte,
en in ruiters. om hun groote macht ;
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en niet blikken naar den Heilige Israël's
en Jahve niet opzoeken 1...
Egypte is mensch, en niet God;
en hunne paarden zijn vleesch, en niet geest.
Jahve zal zijn hand uitstrekken
en de helper zal struikelen en de geholpene vallen,
(XXX, 1-3.)
en alle te zamen komen zij om !

Op eene plaats beschrijft de profeet hoe die po:litieke helden in hunne vergaderingen zich overleveren
.aan walgelijke slemperij, en dan met stotterende tong
-de lessen en vermaningen van den Godsgezant bespot:ten, die hen behandelt als waren zij kleine kinderen :
Wien wil hij, (zoo wauwelen zij in hunne dronkenschap),
Wien wil hij kennis leeren,
en wien boodschap doen verstaan ?
Aan gespeenden van de moedermelk,
weggenomen van de borst ?
Want het is : les op les, les op les,
schreef op schreef, schreef op schreef,
een beetje hier, een beetje daar !...
— Ja, (antwoordt de prof eet) , met stotterende spraak
en in vreemde taal
zal Hij spreken tot dit volk,
aan hetwelk hij zeide : deze is de rustplaats,
laat rusten den moede,
en dit is het verkwikkingsoord !
En zij wilden niet luisteren !
Zoo zal hun dan Jahve's woord geworden:
les op les, les op les,
schreef op schreef, schreef op schreef,
een beetje hier, een beetje daar, —
opdat zij gaan struikelen achterwaart over en zich verbrijzelen
en verstrikt worden en gevangen!
Zoo dus, hoort Jahve's woord, mannen van spotlust,
die over dit volk van Jerusalem heerscht !
Wijl gij gezegd hebt: Wij sloten een verbond met de
Dood,
en met het Doodenrijk troffen wij een verdrag ;
wanneer de golvende geesel doorvaart komt hij niet
tot ons,
daar wij leugen tot onze toevlucht maakten
en ons verscholen in bedrog; --
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daarom, aldus spreekt de Heer Jahve:
Zie, ik ben het die in Sion een steen grondvestte,
een beproefden steen, een kostbaar hoekstuk, tot vasten:
grondslag;
— wie gelooft zij niet gejaagd 1 -en recht maakte ik tot meetsnoer
en gerechtigheid tot schietlood.
Dus rukt hagelstorm de toevlucht van leugen weg
en de schuilplaats overgolven de wateren,
en uitgewischt wordt uw verbond met de Dood,
en uw verdrag met het Doodenrijk houdt geen stand.
Wanneer de golvende geesel doorvaart
gij wordt er door vertreden ;
naarmate hij doorvaart zal hij u vatten;
want doorvaren zal hij, ochtend om ochtend, dag en
nacht,
en het zal louter opschrikking zijn boodschap te doenverstaan ;
want : het bed is te kort om zich uit te strekken,
en de deken te smal om zich ineen te trekken ! .. .
(XXVIII, 9-20.)

Om al die misbruiken en trouweloosheden, zoo in
de handelwijze der bijzonderen als in het openbaar leven
der gemeente, is het goddelijk strafgericht onontwijkbaar. Wel zou vergiffenis volgen op omkeer en boet-

vaardigheid. De God van rechtvaardigheid is ook een:
God van erbarmen en liefde :
Welaan, laat ons redewisselen, zegt Jahve
al waren uwe zonden als scharlaken
mogen zij wit worden als sneeuw!
Al waren ze rood als karmozijn,
mogen ze worden als wolle !
Indien gij gewillig zijt en gehoorzaam
zoo zult gij eten het goede des lands ;
indien gij echter weigert en weêrbarstig zijt,
zoo wordt gij verslonden door het zwaard,
want de mond Jahve's heeft gesproken ! (I. 18-20).

Maar de wijze zelf waarop het volk zijn godsdienst
beoefent is een euvel te meer. Het zoekt Jahve's gunst
te winnen alleen door uitwendigen eeredienst, daarmeê
echter is Jahve niet te vermurwen :

-
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Wat ben ik met uwe macht van slachtofferanden,
zegt Jahve
De brandoffers van rammen en het vet van mestkalveren ben ik zat ,
en bloed van stieren en lammeren lust ik niet.
Wanneer gij komt om mijn aanschijn te aanschouwen,
wie vraagt dit van u, te vertreden mijne voorhoven ?
Breng geen leugenachtige offergave meer,
een afschuwelijk reukwerk is die voor mij ! .. .
Uwe Nieuwmanen en uwe feestgetijen haat ik,
ze strekken mij tot last,
ik ben het dragen moe!
En wanneer gij uwe handen spreidt, zoo dek ik mijne
oogen voor u,
hoe gij ook meer en meer bidt, ik hoor het niet,
uwe handen zijn vol bloed !
Wascht u, reinigt u, verwijdert uw slechte werken van
voor mijn oogen,
houdt op kwaad te doen,
leert goed doen,
behartigt wat recht is;
wijst den gewelddadige te recht,
handhaaft het recht van de wees,
verdedigt het pleit der weduwe ! (1. 15-17) .

De godsvrucht van het volk is dus niet oprecht,
'daarom kan zij niet baten :
En de Heer sprak (zoo lezen wij nog op eene andere
plaats)
Omdat dit volk naderde tot mij met zijn mond
en het mij met zijn lippen vereerde,
maar zijn hart van mij verwijderd hield,
en hun vrees voor mij een les van menschen was,
• aangeleerd;
daarom zal ik voorts wonderbaar handelen met dit
volk,
wonderbaar en op wondere wijze;
en de wijsheid zijner wijzen zal vergaan,
en het verstand zijner verstandigen onderduiken 1
(XXIX. 13-14) .

Is Jahve's oppermacht de grond waarop de eischen
-zijner straffende rechtvaardigheid tegenover Israël gesteund zijn, zij is het ook anderzijds die zijne houding
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bestemt tegenover de vijanden van zijn volk. Door Herre
alleen worden de lotgevallen van alle volkeren bestuurd..
Ook dat machtige Assyrische wereldrijk, ook die ontzaggelijke Assyrische veroveraars zijn aan Hem onderworpen, en door zijne eigene macht zal Hij weten hunne
aanslagen tegen Israël te verijdelen en hun hoogmoed^
te vernederen. Assyrië is in zijne hand niets meer dan
een werktuig om zijn volk te kastijden, zoover en zoolang als hij het wil en gedoogt. Evenals hij Tiglath-Pileser kon missen tegen Retsien en Peqach in de dagen
van Achaz, evenmin zijn hem Farao's legers van noode.tegen Ninive. Gaat de Assyrische -dwingeland de perken
van de hem toevertrouwde opdracht te buiten, dan vervalt hij zelf aan Jahve's strafgericht ; en zoohaast hij
zijn dienst als tuchtroede in Jahve's hand volbracht
heeft, wordt hij terzijde geworpen.
Deze opvatting van Jahve's standpunt tegenover
de Assvrische macht komt tot uiting in het heerlijk gedicht over den val van den grooten koning, dat, vaar
de meening van velen, oorspronkelijk door Isaias opgesteld werd ter gelegenheid van den dood van Sargon,.
gesneuveld in een veroveringstocht, in 705 v. C. (Hfdst.
XIV, 4 volg.) :

-

-

-

Hoe is het uit met den dwingeland, uit met het woeden!
Jahve heeft den schepter der boozen gebroken, den
heerscherstaf,
die volkeren sloeg in verbolgenheid, met onophoudend'
slagen,
natiën vertrad in toorn, met vertreding onverpoosd.
Gerust, tevreden is de gansche aarde, men breekt los.
in gejuich ;
ook de cypressen zijn verheugd over u, de cederen
van Libanon :
« Sedert gij neêrligt, komt geen veller meer tot ons op!»
Het Doodenrijk beneden is in roering om u, uwe aankomst te gemoet ;
het wekt voor u de schimmen op, al de grooten der
aarde ;
doet opstaan van hun tronen al de Koningen der
volkeren.
Zij allen zullen daarop spreken en zeggen tot u :
« ook gij zijt ontkracht gelijk wij, gelijk geworden aanr
ons ! »-

-
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Tot het Doodenrijk is uw trots neêrgedaald, het gerucht uwer harpen ;•
onder u liggen maden gespreid, wormen zijn uwedekking r
Hoe zijt gij gevallen van den hemel, morgenster,.
zoon des dageraads !
Nedergehouwen ter aarde, veroveraar van volken !
Gij spraakt, gij, in uw hart : ik zal opklimmen ten
hemel,,
boven God's troon zal ik mijn troon verheffen
en zetelen op den berg der samenkomst, in het diepste
des Noordens ,;
ik zal beklimmen de hoogten van het zwerk, gelijk
zijn aan den Allerhoogste i
maar tot het Doodenrijk zijt- gij neêrgedaald, in het
diepste des kuils l

-

Die u zien, kijken u aan, zij beschouwen u :
Is dit de man, die de aarde deed beven, koninkrijken
schudde,
de wereld maakte als een woestenij en haar steden
vernielde ?'

(hare gevangenen niet losliet, huiswaarts ?) (4)
Alle koningen van volkeren, zij alle,
liggen in eere, elk in zijn huis ;

en gij zijt verworpen, ver van uw graf, als een misprezen tak,.
omgeven met gesneuvelden doorstoken van 't zwaardDie nederdalen in een steenen kuil, als vertreden aas,.
met hen wordt gij niet vereenigd in een grafsteê,
wijl gij uw land hebt verdorven, uw volk vermoord.
In eeuwigheid blijve ongenoemd het geslacht der
boozen t
Maakt voor zijn zonen een slachtbank gereed, om de
schuld hunner vaderen,.
dat zij niet opstaan en de aarde veroveren
en den aardbodem vol leggen met puin 1

-

Sargon was niet gesneuveld in een veldtocht tegen
Juda, en het is niet als beschermer van zijn uitverkoren
volk, in het verdedigen van zijn eigen erf, dat Jahve
(4) Waarschijnlijk glosse.
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hem neêrgeveld heeft. In het stuk, zooeven aangehaald,
verschijnt Jahve in het uitoefenen van zijn wereldbestuur, als wreker van het onrecht ook door vreemde
volkeren geleden onder het geweld van den dwingeland.
Maar daar waar hij optreedt als schutsheer van het
bondsvolk, komt zijn alles overheerschende oppermacht
niet minder duidelijk uit.
Toen in 701 Sennacherib, bij zijn inval in Juda,
het gansche land verwoestte en eindelijk Jerusalem zelf
bedreigde met den genadeslag, verhief Isaias zijne stem
om te verkondigen dat het opzet van den vijand niet
zou gelukken. Sennacherib is door Jahve opgeroepen
geweest om het schuldige volk de verdiende straf toe
te dienen. De verwaande veroveraar misgrijpt zich echter aangaande den dienst dien hij te verrichten heeft en
-schrijft zich zelf de eer van zijne overwinningen toe.
Hij zal het anders geleerd worden ! (X, 5 volg.)
... Wanneer de Heer zal voltrokken hebben al zijn werk
aan den berg Sion en aan Jerusalem:
zoo zal ik (zegt Jahve) nazoeken de vrucht der hooghartigheid van den koning van Assyrië,
en de pronkzucht zijner trotsche blikken.
Hij zegt, ja, « door de macht mijner hand heb ik het
gedaan,
en door mijne wijsheid, want beraden ben ik!

Ik schafte de grenzen van volkeren af
en plunderde hun voorraad
en bracht beneden wie vast gezeteld waren.
Gelijk eenen nest roofde mijn hand het goed der volkeren
en evenals men verlaten eieren raapt
zoo raapte ik de gansche aarde bijeen,
zonder dat er een 'n wiek verroerde
of den bek tot piepen open deed ! »
— Zal de bijl pronken tegen wie houwt ermeê,
of de zaag zich verheffen tegen wie haar drijft ?
Alsof de roede hem die haar opheft bewoog,
alsof een stok den niet-van-hout ophief i...

En de profeet gaat door met de vernedering aan
te kondigen van den hoogmoedigen veroveraar, en met
de benauwde bevolking moed en vertrouwen in te spreken. Als in een droomgezicht ziet hij den Assyriër opdagen en tegen Jerusalem oprukken uit de richting van

DE PROFEET ISAIAS

271

het Noorden ; hij nadert ; alle vlekken, en dorpen stuiven
uiteen op zijn doortocht ; daar steekt hij reeds zijne;
hand uit naar Jerusalem om het te grijpen als een prooi :
maar op dien uitersten stond treft hem Jahve's donder en
het prachtig woud van al zijn trots en praal wordt_
plotselings verdelgd (V. 27 volg.) :

,

Hij komt op van al ' Samaria ' ; (5)
hij overvalt Ajjath, trekt door voorbij Migron,
te Mikmasj stelt hij zijn tros op ;
den bergpas zijn zij doorgetrokken
« Geba weze ons nachtkwartier !
Rama beeeft, Gibea Saul's is gevlucht.
Gil met luide stem, Dochter van Gallim 1
Luister toe Laïsja ! Antwoord haar, Anatoth !
Madmene sloeg op de vlucht,
de inwoners van Gebim zochten bergplaats...
Nog heden heeft hij stand te nemen te Nob...
Hij zwaait de hand tegen den berg van de Dochter
Sion's,..
den heuvel van Jerusalem...
Zie, de Heer Jahve der heirscharen
slaat de kruin uiteen met verschrikkingslag,
en de hoogstaltigen zijn omgehakt
en de rijzig-verhevenen neergeveld
en het dicht begroeide woud wordt met het ijzerverhouwen ;
en de Libanon met zijne 'cederen' (6) stort neêr

-

Dat is het beeld door den profeet aanschouwd en
naar zijne schouwing geteekend. Hoe de voorspelling.:
in werkelijkheid bewaarheid werd, lezen wij in Hoofdst.
XXXVII. Terwijl Sennacherib met het gros van zijn
leger te Lakhisj lag, in het Zuid-Westen, waar hij zich
op een mogelijken, of liever op een verwachten aanval
van uit Egypte voorbereidde, verscheen een bevelhebber
van hem met gewapende macht voor de muren van
Jerusalem, en eischte, in een schrijven vol hoonende
zwetserij voor Jahve, de overgave van de stad. Koning
Ezechias was met schrik bevangen, evenzeer als het
volk. Maar in Jahve's- naam gaf Isaias het volgend ant
woord aan Sennacherib :
(5) Ik lees sjmrn, in pl. van sjmn.
(6) Te lezen be'arazdv ?
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Zij veracht u, zij spot met u,
de Maagd, Dochter Sions ;
Zij schudt het hoofd achter u,
de Dochter Jerusalems !
Wien hebt gij gehoond en gelasterd,
en tegen wie uw stem verheven,
en uwe oogen opgeslagen ?
Tegen den Heilige Israëls
.............................. ........................
Dewijl uw woeden tegen mij en uw zelfvertrouwen
opsteeg tot mijne ooren,
zal ik mijn haakring leggen in uwen neus
en mijn teugel in uwe lippen
en u doen terugkeeren op den weg
langswaar gij kwaamt.
......

.........

..................

..................

...

Daarom, aldus spreekt Jahve van den koning van
Assyrië
Hij zal in deze stad niet binnen komen
en hij zal er geen pijl in schieten,
noch met een schild er voor verschijnen,
noch een schans opwerpen tegen haar.
Den weg langs waar hij kwam, langs daar zal hij
terugkeeren
en in deze stad komt . hij niet binnen ! Kondwoord
Jahve's.
En ik zal deze stad beschermen om haar te redden
terwille van mijzelf en terwille van mijn dienaar David.

« En de Engel van Jahve trok uit en hij versloeg
Yn het Assyrische leger honderd vijf en tachtig duizend
man. En toen men 's morgens opstond, lagen zij daar
.alle, doode lijken. En Sennacherib de koning van Assyrië
brak op en vertrok... »
Straffende rechtvaardigheid tegenover zijn eigen
volk, en, anderzijds, zegevierende beteugeling en vernedering van den overmoed van Israël's vijanden, die
tweevoudige openbaring van Jahve's heiligheid hangt
ten nauwste samen met de leer van zijn oppergezag
als eenige God. Maar nu verder. Indien Jahve de eenige
God is, indien Hij alleen Heer en Meester is van het
heelal en van alle volkeren, dan moet Hij ook eenmaal
als God door alle volkeren erkend en gehuldigd worden,
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dan moet eenmaal zijn eeredienst zich uitbreiden over
de gansche aarde. Dan kan Jahve's bijzonder verbond'
met Israël alleen een tijdelijk, voorbijgaand karakter
hebben. Dat verbond kan maar eene voorbereiding, een
toegangsweg zijn tot de godsdienstige alleenheerschappij van Israël's God over het menschdom. Inderdaad is
dit ook de voorstelling welke Isaias, in zijne Messianische profetiën, door de schitterendste beelden aanschouwelijk maakt.
Door alle rampen heen, onder de slagen van den.
geesel door Jahve's eigen rechtvaardigheid ontketend,.
zal vooreerst van het uitverkoren volk een Rest blijven:
voortbestaan. Deze belofte aangaande het sparen van
een Rest die den ondergang zal ontkomen, is een blij-.
vend, telkens weêrom opflikkerend lichtpunt dat uit de
donkerste strafvoorspellingen van den profeet door-.
straalt, of zijne aanmoedigingen met de troostende:
klaarte van den aangekondigden dageraad beschijnt :
-

-

Had Jahve ons niet gelaten een Kleine Rest,
wij waren geworden evenals Sedom
gelijk geworden aan Gomora ! (I. 5.)
Te dien dage zal Jahve's gewas tot sieraad en heer-lijkheid strekken,.
en de vrucht van het land tot roem en luister
voor de geredden van Israël... (IV. 2).
Dan, te dien dage, zal het niet meer gebeuren,
dat de Rest van Israël en de geredden van het Huis
Jacobs
steunen op dengene die hen sloeg;
maar op Jahve, den Heilige Israël's, zullen zij steunen
in trouw..
Een Rest zal zich bekeeren,
een Rest van Jacob tot God Alsterk... (X. 20-21).
.. Want uit Jerusalem komt een Rest te voorschijn,.
en een ontkomen volk soit Sion's berg:
de ijver van Jahve der heirscharen zal dit bewerken !
(XXXVII. 32) enz.

Die belofte was op staande wijze uitgedrukt in
den naam door Isaias gegeven aan een zijner kinderen,.
Sje'ar-Jasjoeb een Rest zal wederkeeren (zich bekeeren) VII, 3. Reeds bij - de eerste opdracht van zijn
profetisch ambt had Isaias uit Jahve's mond gehoord,
dat het gestrafte volk al was het maar in een klein over-
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schot zou de nakende stormen overleven : « Gelijk de
terebinthe en gelijk de eik, van welke bij het vellen
een wortelstok blijft : een heilig zaad is de wortelstok
ervan ». De « Rest » zou inderdaad een « heilig zaad »
wezen, waaruit het vernieuwde volk van Jahve, het tot
Hem bekeerde menschdom, zou oprijzen.
Het overgaan van het menschdom tot Jahve, den
God der Openbaring, en tot Jahve's eeredienst, wordt
op heerlijke wijze geschilderd in het beeld van den optocht van alle volkeren tot den tempel op Sion's berg
(II, 2-4)
-

Het zal geschieden op het laatste der dagen :
de berg van het Huis Gods zal staan aan de spits der
bergen,
en zich verheffen boven de heuvelen,
en tot hem zullen alle natiën stroomen.
En volkeren in menigte zullen gaan en zeggen
Komt, laat ons opklimmen tot den berg Jahve's,
tot het Huis van den God van Jacob.
En hij zal ons leeren van zijne wegen
en wij zullen in zijne paden gaan,
want van Sion gaat leering uit
en het woord Jahve's van Jerusalem.
En hij zal scheidsgerecht houden tusschen de natiën,
en voor volkeren in menigte beslissing treffen.
En zij zullen hunne zwaarden omsmeden tot ploegscharen
en hunne speren tot sikkelen
geen natie zal nog tegen natie het zwaard verheffen,
en zij zullen zich niet meer oefenen ten krijg!

In tegenstelling met de wet van kamp en oorlog,
die de bekrachtiging verkondigde van het recht van den
sterkste en waaronder Israël, in Isaias' tijd, zoo vreeselijk had te lijden, zal Jahve zijn nieuw rijk stichten op
de wet van liefde en vrede ; dan zal Hij het ideaal van
rust en veiligheid laten schitteren als het hoogste aard.sche goed ; het naleven van die leus van het nieuwe
rijk zal door alle volkeren als waarborg en beginsel
kunnen en moeten erkend worden van hun waar geluk.
Nog treffender dan door het beeld der omgesmede
zwaarden en speren en der afschaffing van alle oefening
ten krijg, wordt de zegen der Messianische liefdewet
veraanschouwelijkt op een andere plaats (XI, 6-9) :
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Dan gaat de wolf te gast bij het lam
en ligt de luipaard bij het bokje ;
kalf en leeuw en mestrund al te gader,
en een klein knaapje is de leider ervan.
Koe en beerin staan te grazen
en hare jongen liggen bijeen,
en de leeuw eet strooi gelijk het vee.
Het zoogkind speelt bij het hol •der nater
en naar het gefonkel der adder steekt het gespeende
zijn hand.
Kwaad noch verderf zal men stichten op gansch mijn.
heiligen berg;
want de aarde zal vol zijn van de kennis Jahve's
gelijk de wateren den zeebodem bedekken.

Het wereldrijk van Jahve's vrede zal gevestigd worden door bemiddeling van een spruit uit het koninklijk
huis van David. Aan hem, den toekomstigen Messias,
wordt nu het hooge rechtersambt toegekend over alle
volkeren, dat wij zooeven hoorden voorstellen als door
Jahve zelf waargenomen (XI, 1-5) :
,

-

Er zal schieten een loot uit Jesse's stronk
en een schent uit zijn wortels zal vrucht dragen.
En op Hem zal zich nederlaten de Geest van Jahve,
een geest van wijsheid een verstand,

een geest van raad en sterkte,
een geest van kennis en van de vreeze Jahve's.

(En zijn welbehagen zal zijn in Jahve's vrees.) (7)
Niet volgens wat zijn oogen zien zal hij rechten
noch volgens wat zijn ooren hooren beslissing treffen;
maar rechtvaardig zal hij de ellendigen rechten,
en beslissing treffen, eerlijk, voor de zachtmoedigen der
aarde.
Hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds
en met den adem zijner lippen den booze dooden.
Rechtvaardigheid zal zijn de omgording zijner heupen,
vertrouwbaarheid de omgording zijner lenden...

-

De profetische rede in hoofdst. XI dagteekent uit
den tijd van Sennacherib's inval in 't jaar 701. De « loot
die zal schieten uit Jesse's stronk » staat in onmiddellijke tegenstelling tot het trotsche woud der Assyrische
(7) Ontstaan uit den voorgaanden regel.
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'legermacht, dat plotselings neergebliksemd wordt door
de losbarsting van Jahve's gerecht, naar de beschrijving
,op het einde van hoofdst. X (zie hierboven) Maar reeds
dertig jaar vroeger, onder Achaz's regeering, had Isaias,
met nog meer nadruk en plechtiger, de bovenmenschelijke eigenschappen van den Messias verkondigd, toen
,bij, vooruitziende wat de Assyrische bondgenooten van
den kortzichtigen Joodschen koning weldra voor zijn
volk zouden worden, ook vooraf hoop en vertrouwen
aanpredikte (VIII, 23 ,•' IX, 1 volg.) :
.

... Het blijft geen nachtfloers waar beklemming was !
In den vroegeren tijd bracht hij smaad op het land
Zaboeloen en het land Naftali;
in den lateren heeft hij verheerlijkt den zeeweg,
het Overjordaansche, de heidenmark (8) .
Het volk dat ging in de duisternis
heeft een groot licht gezien ;
die woonden in het land van de schaduwe des doods,
een licht heeft hen beschenen.
Machtig deedt gij het gejuich (9) ontstaan,
maaktet de vreugde groot!
Hunne vreugde voor uw aanschijn is als de vreugde
des oogsttijds,
zooals ze juichen bij het verdeelen des buits.
Want het juk van zijn (uw volk's) last
en den stok die zijn rug sloeg,
de roede van zijn knevelaar,
hebt Gij gebroken gelijk ten dage Midjan's.
Want elke laars van laarsvolk (stappend) met gedreun
en krijgsgewaad omgesleurd in 't bloed
zal zijn ten brande, voedsel des vuurs !
Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons geschonken,
en de heerschappij kwam op zijn schouder;
en zijn naam wordt genoemd Wonderbare Berader, God
Alsterk,
(8) Het land Zaboelon en Naftali, in het Noorden van
Palestina, had immer het eerst en het langst te lijden van de
vijandelijke legers uit Assyrië ; maar voor al was er de Israëlietische bevolking het meest met heidensche omgeving in aanraking en blootgesteld aan verderfelijken invloed. Aldus had het
onder « beklemming » te zuchten en bracht Jahve « smaad »
erover. Het zal ook het eerst het licht en de glorie van de
.Messianische bevrijding zien.
(9) Lees haggila in pl. van haggoï ló.
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Vader in eeuwigheid, Vorst van vrede ;
tot vermeerdering van heerschappij en tot vrede zonder
einde,
op den troon David's en over zijn koninkrijk,
om het te bevestigen en te stutten in recht en gerechtigheid
van nu af tot in der eeuwigheid!
De ijver van Jahve der heirscharen zal dit bewerken

Aan Achaz zelf had de profeet de geboorte van
het gezegend Kind, van den grooten Zoon David's voorspeld als een werk van God's almacht. Niet door de
natuurlijke werking der menschelijke teelkrachten, maar
door een wonderdaad van God's eigen en rechtstreeksch
beleid zou de Messias verwekt worden uit David's Huis;
hij zou geboren worden uit de Maagd :
Zie, de Maagd is zwanger en baart een Zoon,
en zij zal zijn naam noemen Immanoe -EI (God-met(VII, 14.)
ons) !

Dan, in eene rede uitgesproken het jaar nadien, en
van dewelke zooeven het laatste deel overgenomen
werd, verschijnt Immanoe-El (God-reet-ons) voor het
oog van den Ziener, als de machtige vorst, de opperheer
van het land, die zijn volk zegevierend zal beschermen
tegen het geweld zijner vijanden (VIII, 7 volg.) :

(=

.... daarom brengt de Heer over hen = over het

Joodsche volk)
de wateren van den stroom, de geweldige en groote,
-- den koning van Assyrië, met al zijn praal, -en hij zal stijgen buiten al zijne grachten
en spoelen over al zijne oevers,
en hij zal binnendringen in Juda
golvend en overstroomend,
en hij zal reiken tot den hals
en zijn uitgeslagen vleugelen
dekken vol de breedte van uw land, o God-met-ons ! .. .
-- Woedt, o volkeren, en wordt verbrijzeld!
En luistert, alle verten der aarde :
gordt u aan, en wordt verbrijzeld!
gordt u aan, en wordt verbrijzeld!
'Slaat een raad en hij wordt verijdeld!
Sluit een besluit en het zal niet staan
want : God-is-met-ons ! .. .
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Zooals uit de aangehaalde plaatsen genoegzaam:
blijkt, wordt het toekomstige Messianische Rijk beschre-.
ven of gekenschetst, door middel van beelden ontleend
aan de tegenwoordige toestanden. De uitbreiding van
Jahve's eeredienst tot alle volkeren wordt voorgesteld'
onder het beeld van een algemeenen optocht naar den
tempel van Jerusalem. De Koning-Messias treedt op, in
de aanschouwing van den profeet, als een machtige
krijgsheld die het geweld der vijandelijke legerscharen
zegevierend afslaat en overwint.
Aan te merken is nog, dat de Messias begroet wordt
als reeds thans in zijne werkzaamheid aanwezig. Hij
is het hoofd van zijn volk. Hij is het,, als plaatsvervan-ger en werktuig van den eeuwigen God, die, door de
kracht die van hem uitgaat, den stroom der Assyrische
overweldiging tegenhoudt en afkeért, evenals hij alle.
vereenigde vijandelijke machten der aarde zal breken.
Zulk eene aanschouwingswijze vinden wij telkens terug
in de andere Messianische profetiën. Ook Isaias' tijdge-.
noot, de profeet Micheas, die Bethlehem noemt als de.
bakermat van den Messias, verwacht van hem dat hij den
Assyriër zal verdrijven uit het land. Het was trouwensmet alle recht en reden, dat, aan den grooten Redder,
wiens volle openbaring eerst later verwacht was, ook
de voorbereidende verrichtingen zouden toegeschreven
worden die de vereischte voorwaarde en het borgstel-lend voorteeken uitmaakten van de eindverlossing van
het menschdom.
-

-

**

Een treffend voorbeeld van diezelfde wijze waarop.
de Messias door de profeten aanschouwd en voorgesteld wordt, als zijn heilwerkende kracht uitstralend
reeds voor zijn persoonlijk verschijnen, treffen wij aan
in het tweede deel, beginnend met hoofdst. XL, van
het boek Isaias. Ook hier komt ons de groote figuur
van den Messias tegen, namelijk in de hoofdstukken
XLIX volg., waarbij het stuk XLII, 1-7 behoort. De verwachte Messias is Jahve's Knecht, gelast met het uitvoeren der goddelijke raadsbesluiten. Hij zal de Verlosser zijn van het menschdom, de verkondiger van.
Jahve's Wet, het Licht der heidenen, de uitbreider van
het rijk Gods tot de uiteinden der aarde. Maar zijn
voorloopige opdracht bestaat toch in het redden van
het Joodsche volk uit zijn tegenwoordigen nood, in het
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herstel van Israël na de beknelling der Babylonische
ballingschap. Zijne zending als Licht en Heil der natiën
zal de voortzetting zijn van zijn hèrstellingswerk tegenover Israël. Aldus b. v. spreekt Jahve den Messias aan
in XLIX, 6-7 :
En hij sprak : 't Is luttel dat gij mijn Knecht zijt
om Jacob's stammen op te richten
en de bewaarden van Israël te herstellen
ik heb u gesteld als Licht der natiën
om te zijn mijn Heil tot het uiteinde der aarde

Van het tweede deel van het Isaiasboek hebben wij
in de voorgaande schets geen gebruik gemaakt, omdat
de toestanden die er ondersteld en beschreven zijn als
uitgangspunt der profetie, niet degene zijn van de 8ste
eeuw v. C., dus van Isaias' eigen tijd, maar wel degene
van de Babylonische ballingschap, omstreeks twee honderd jaar later, en ons opzet was, eene voorstelling te
geven van de godsdienstige en zedelijke, evenzeer als
var' de politieke omstandigheden te Jerusalem onder de
koningen Achaz en Ezechias. In het tweede deel worden
feitelijk de Joden in Ballingschap toegesproken en wordt
hun de aanstaande terugkeer naar Jerusalem en het herstel van het volk, de heropbouw van Jerusalem en van
zijn tempel aangekondigd. Alzoo werden de voorspel.lingen van het eerste deel bewaarheid. Jahve had zijn
volk hard gekastijd. Maar een Rest was gespaard gebleven en zou nu de verdere vervulling der troostvolle
beloften te gemoet gaan.
De vooruitschrijdende openbaring der heilsgeheimenissen sluit geleidelijk aan bij de voorhandene historische omstandigheden. Wanneer Isaias de maagdelijke
-ontvangenis en geboorte van den Messias-ImmanoeEl
aankondigde (VII, 14), dan was hem de openbaring
van dat mysterie geschied in verband met de hardnekkige weigering van Achaz om in Jahve als eenige Redder
van het koninklijk Huis van David zijn vertrouwen te
stellen. Willende in het aangezicht van den ongeloovigen koning zijn raadsbesluit bevestigen, dat Hij alleen
redding brengen zal, laat Jahve hem nu verkondigen dat
de groote Redder zal geboren worden door een wonder
van Gods almacht, ook zonder de natuurlijke medewerking van het Huis David zelf !
Zulk een aansluiten van de Openbaring bij de his-

.

-
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torische omstandigheden ontwaren wij ook in het twee-de deel van het boek. In de Ballinschap zucht het volk
onder het wreede juk van den dwingeland. Weggerukt
uit zijn land, is het als 't ware van zijn leven als zelfstandige gemeente beroofd ; maar het zal wederom
opstaan ! Gedurende zeven en dertig jaar bleef koning
Jechonias in strenge gevangenschap opgesloten ; waarom in het boek der Klaagliederen van hem gezegd"
wordt :

-

-

De ademtocht onzer neusgaten, de gezalfde des Heeren.
werd gevangen in hunne krochten ;
hij van wie wij zeiden : in zijn schaduw
zullen wij leven midden onder de heidenen!

Maar na zeven en dertig jaar werd Jechonias uit
de boeien ontslagen en aan het hof .van den babylonischen koning in eere hersteld.
Aanknoopend aan die gebeurtenissen en toestanden doet zich de Openbaring voor van de wijze waarop.
Jahve's Knecht, de Messias, zijn Verlossingswerk zal"
voltrekken. Hij zal het menschdom verlossen door zijn
lijden en zijne dood, waarop zijne verheerlijking volgenzal !
Tot slot van deze schets schrijven wij het roerend
stuk over uit het tweede deel van het Isaiasboek, waarin
de profeet het zaligmakend Lijden van Jahve's Knecht
beschrijft, het profetisch Evangelie (LII, 13 - LIII) : (10)
,

Zie (zoo spreekt jahve), hij zal handelen met goed gevolg, mijn Knecht;
hij zal rijzen en zich verheffen en stijgen zeer hoog.
Evenals als velen gruwden voor hem,
daar zijn aanschijn niet meer was van een mensch, .
noch zijn gedaante die der menschenkinderen ;
zoo zal hij vele natiën ` leeren '.
Voor hem zullen koningen hun mond sluiten;
want wat hun nooit verteld werd hebben zij gezien,
wat zij nooit hoorden hebben zij verstaan!

(10) Toelichtingen, waarop hier niet kan ingegaan worden,.
betreffende sommige bijzonderheden in den tekst, zal de lezer
vinden in vroegere opstellen van den schrijver, en namelijk in
zijne verhandeling The Servant of the Lord in Isaiah XL ff. verschenen in The Expositor (London), March, 1916.
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Die koningen die zullen zien en hooren wat zij
nooit gehoord noch gezien hadden, die koningen der
toekomst en hunne volkeren, die zullen getuigen zijn
van de vervulling der wonderbare voorzeggingen, laat
de profeet nu het woord nemen en den lof van Jahve's
Knecht uitspreken, om aldus zijne toehoorders te beleeren :
Wie had geloofd aan de boodschap die wij vernamen;
en Jahve's arm, aan wie werd hij geopenbaard ?
Hij groeide op voor Hem gelijk een scheut
en gelijk een wortelspruit uit dorren grond.
Er was gedaante noch schoonheid aan hem, dat wij
hem aanzagen,
noch aanschijn, dat wij er lust aan hadden:
misprezen, het uitschot der menschen,
een man van smarten, met krankheid vertrouwd;
als een voor wie men het aangezicht verbergt,
misprezen, en dien wij niet achtten.
Voorwaar onze krankheden heeft hij gedragen
en onze smarten getorst ;
daar wij hem achtten getroffen,
geslagen van God en vernederd.
Hij was ja doorboord om onze overtredingen,
verplet om onze schulden.
De tuchtiging voor ons welzijn was op hem,

en door zijne striemen gewerd ons genezing.
Wij allen waren als schapen verdoold,
elk zijn eigen weg opgegaan ;
en Jahve liet op hem nederkomen
de schuld van ons allen.
Hij werd mishandeld en hij onderwierp ' zich,
en hij deed zijn mond niet open ;
gelijk het lam dat' ter slachting gebracht wordt
en gelijk het schaap dat voor zijne scheerders zwijgt [ ] .
Krachtens dwangbevel en vonnis werd hij weggerukt;
en wie neemt zijn `pleit' in overweging?
Want hij werd afgesneden van het land der levenden,
en om de schuld van 'zijn' volk getroffen tot den dood.
Men maakte zijn graf bij de boosdoeners
en bij de 'misdadigers' zijne doodsteê
hoewel hij geen onrecht gepleegd had
en er geen valschheid was in zijn mond.
Maar het geviel Jahve hem te verpletteren
`hij kwelde hem, of hij zelf plichtig was'.
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Hij zal een nageslacht zien dat lange dagen telt
en Jahve's believen zal door hem gedijen.
Dank zij het zwoegen zijner ziel zal hij het zien,
hij zal zich verzadigen aan zijne kennis !

Om te besluiten neemt Jahve zelf het woord weder
op en bekrachtigt vooraf de lofspraak en de groote verwachtingen van de getuigen der toekomst
Mijn gerechte Knecht zal gerechtigheid bewerken voor
velen,
en hunne schulden zal hij torsen!
Daarom geef ik hem -aan de velen zijn deel
en zal hij buit deelen met de machtigen ;
omdat hij zich zelf overleverde in den dood
en bij de overtreders gerekend werd,
•daar hij de zonden droeg van velen
.en voor de overtreders optrad als bemiddelaar.

A. VAN ' HOONACKER.
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STIL LEVEN.
I.
De bel klonk drie maal met breeden galm, van den
eenen bons in den anderen, en bij den laatsten bleven
de drie in verschillende klanken door de hooge corridors
hangen.
Zuster Mathilde streek met de hand over het gezicht ; ze was moe, sukkelde al een paar dagen met
kiespijn en had 's nachts herhaaldelijk moeten opstaan
voor de laatste patiente.
Met een vlug achteroverwerpen van haar slank
lichaam schreed ze snel door de gang, draaide den knop
om, die altijd even knarste, en trad in de kleine spreekkamer boven, waar de patienten voor de kliniek altijd
dadelijk heengeleid werden.
Met den rug naar het licht zat een jonge gestalte,
die bij haar binnentreden oprees en groette met zeer
zachte stem.
Dag Mevrouw, antwoordde Zuster Mathilde
beleefd, wat is er van Uw dienst ?
Intusschen monsterde zij het figuurtje voor zich,

een klein mollig vrouwtje, met een kleur van de buitenlucht, groote reebruine oogen, en veel losse krulletjes
over voorhoofd en ooren.
De mond lachte vriendelijk, maar de oogen bleven
ongewoon groot met een vochtige glanzing er in. De
stem daarentegen was buigzaam en rustig : het vrouwtje
kon hoogstens acht- of negen-en-twintig zijn.
Ze sprak over de operatie, haar operatie, die overmorgen zou gebeuren, als dat mogelijk was.
Het is nog al gauw, Mevrouw, is er haast bij ?
0, als 't niet kan... maar dokter Dehaeze is.
onze huisdokter en hij dacht, dat u 't misschien wel
wilde schikken, omdat hij hier bijna altijd opereert..
Het kan mij anders niet schelen, ik wacht nu al vier,
vijf maand... maar nu wordt er op eens haast gemaakt..
Het is toch niet verergerd ? vroeg de Zuster met
de belangstelling die het vak, en het medelijden dat
haar menschenliefde haar ingaf.
De bruine krulletjes schudden heen en weer.

,
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Ne-ee, maar een kennis van ons is voor veertien
dagen geopereerd en er in gebleven en mijn schoonzuster, die hetzelfde had als ik, de vorige week. Nu
maakt de dokter plotseling haast, hij denkt misschien
dat langer wachten me zenuwachtig zal maken.
Had u het tegengehouden ?
Toen de vraag haar ontsnapt was aarzelde Zuster
Mathilde even. Dit was onbescheiden, ging haar niet
aan, was een rechtstreeks indringen in het zieleleven
van de patiente, wier lichaam alleen en slechts voor
enkele weken aan haar zorgen toevertrouwd zou
worden.
Maar neen, 'waarom tegengehouden ? Ik vind
alles goed, ik kan er immers zelf niets aan doen.
Ze sprak zonder angst en zonder berusting, met
een stille kinderlijke vertrouwelijkheid, die vreemd aandeed, daar ze zich het gevaar van haar toestand toch
bewust scheen en over de beide dooden gesproken had.
Zuster Mathilde vond haar plotseling lief :. zoo
zacht en vooral zoo verstandig. Ze vroeg naar de prijzen
van de kamers, van de operatiezaal, of er nog verdere
onkosten waren, alles zoo geregeld en wel overlegd.
Ze telde zelfs even op in groote sommen en zeide toen
-om zich te verontschuldigen :
U moet het mij niet kwalijk nemen, het is misschien onkiesch, maar wij weten altijd graag vooruit
wat wij te voldoen hebben.
Mathilde knikte. Jawel, ze kende dat. De soort die
ruischend en bontwuivend binnen kwam, met een auto
voor, vroeg niet naar prijzen en betaalde gewoonlijk
ook slechts met moeite. De rustige kalme vrouwtjes,
die vooruit haar berekeningen maakten, daar had je
nooit moeilijkheden mee, die regelden alles voor ze
het huis verlieten...
Wilt u dan maar uw kamer uitkiezen, Mevrouw?
Als dokter Dehaeze het verlangt, kan het overmorgen
gebeuren, om halftien, zooals hij u gezegd heeft.
Ze deed een paar kamerdeuren open. Vroolijk aan
de zonzijde lagen de lichte vertrekken met het witte
bed, de witgelakte meubels, de fluweelen ruststoelen
door kanten antimacassars en witgeborduurde kussens
bedekt, « zoo heelemaal niets ziekenhuisachtig » vond
Mevrouw Dumoulin.
Het is hier ook geen ziekenhuis, men komt hier
om het leven te geven, of om na een kleine behandeling
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weer heelemaal gezond te worden, bemerkte Zuster
_Mathilde met iets als terechtwijzing in haar stem en
.ze keek beschermend neer op het kleine figuurtje aan
.haar zijde.
't Vrouwtje lichtte het rozige gezicht met de ernstige oogen naar haar op :
Dat weet men niet, Zuster, dat weet men nooit
.vooruit.
Haar keuze viel op kamer acht-en-dertig. Er stond
een blanke Lieve-Vrouw-van-Lourdes op den schoorsteen en de zon scheen juist op het bed op dat oogen.blik.
Morgen tegen vijf uur kom ik dan, Zuster Ma. thilde. Ik ben blij dat ik niet hoef te wachten.
Voorzichtig sloot de portierster de zware deur.
.Zuster Mathilde ging weer naar boven, met een gevoel
of ze blij was, dat deze patiente kwam.
-

,

Bij het avondgebed zat Mathilde op haar gewone
plaats, de derde in de vierde bank, met de handen voor
'het gezicht, en trachtte te bidden. Och neen, ze hoefde
immers niet te bidden, ze kwam om te denken, ze had
.zoo weinig tijd voor haar gedachten. Eigenlijk was ze
•daar blij om, dat het werk haar altijd in beslag nam,
altijd en voortdurend en bijna onafgebroken. Als ze
eens even haar gedachten den vrijen loop liet, zulke
kwellende martelende gedachten, dan vroegen de
-dames : « Scheelt er wat aan, Zuster Mathilde ? Is
-er iets, Zuster Mathilde ? Heeft u vannacht dikwijls
moeten opstaan ? U ziet er zoo vermoeid uit... » Ze
wist dan zelve wel dat ze niet vermoeid was, maar
.afgetrokken, en haastig joeg ze de tobbende gepeinzen
.op de vlucht... \Verken en bidden, God zou de rest wel
-doen.
Ze was hier al bijna negen jaar op de kliniek, al
tien jaar in dit huis. Na haar noviciaat was ze dadelijk
naar hier gekomen en nooit verplaatst. Was ze er misschien te lang gebleven ? Al de andere Zusters deden
toch eenige jaren kraamverpleging buitenshuis, vreemd,
dat men er haar nooit voor had aangewezen... Nadat
.ze een jaar boven op de kraamkamer gewerkt had, werd
:ze opgeleid voor de operatiezaal en nu was ze al bijna
'vijf jaar aan het hoofd van de kliniek. Ze was rustig

-

-

-
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en tevreden geweest tot nu toe, tot voor een anderhalf
jaar... Wat bezielde haar den laatsten tijd ?
Het was toch wel beschouwd geen goede regeling,
dat de Orde maar verbintenissen aannam van jaar opjaar... 't Was misschien verstandig, o ja, 't was zelfs
heel verstandig... ze herinnerde zich hoe ze in het begin
dit systeem verdedigd had tegenover Hélène, die eeuwigdurende geloften deed en die minder voelde voor
de instelling van de Dames de la Charité Maternelle,
maar zij vond het goed. Juist omdat ze voortdurend'
met het volle leven in aanraking kwamen, juist omdat
ze naast veel huiselijk leed, toch zoo dikwijls echtelijk:
geluk zagen, en bovenal veel moederweelde en moedervreugde, vond ze het indertijd verstandig, dat de be-.
loften niet bindend waren, - dat ze elk jaar vernieuwd
werden : zoo kon er immers geen sprake zijn van strijd
of ontrouw, als de neiging veranderde en de vrijheid
lokte, of een andere levenstaak.
Ja, het was goed en verstandig gedacht. Ze was
blij, dat ze over eenige maanden vrij was, als ze dat
verkoos... Het was toch maar beter om weg te gaan,
ze voelde zich niet meer thuis... ze was hier niet meer
op haar plaats...
Niet meer op haar plaats... och kom, wat een'
idée... Ze wist immers al sedert meer dan een jaar, dat
het eenvoudig de moeilijke tijd was, nu, de strijd, dezelfde strijd, dien ze allen te strijden kregen, vroeg of
laat... Als ze eerlijk wilde zijn, dan moest ze erkennen,.
dat ze tot nu toe nog geen moeilijkheden had ondervonden. Een groot huishouden, waar genoeg verdiend"
werd, een goede hartelijke moeder, een wat alledaagsche, maar liefhebbende en werkzame vader ; de kinderen opgevoed op de ouderwetsche manier: de jongens'
om iets te worden in de maatschappij en den eerlijken'
naam ongekreukt voor te zetten, de meisjes om te.
trouwen of om naar 't klooster te gaan. Julie en Mariette
waren getrouwd, Hélène was in de Orde van MarieRéparatrice getreden en blijkbaar gelukkig in haar stil
aanbiddend leven, en zij was jong naar het klooster
gegaan, de jongste van allemaal, maar omdat vader
als dokter het zoo natuurlijk vond, dat zij lust had tot
ziekenverpleging en moeder de betrekkelijke vrijheid der
verbintenis, althans wat den tijd betrof, een geruststelling achtte, had ze zich aan de moederschapszorg gewijd
en eigenlijk zoo weinig aarzeling, zoo weinig leed of'
-
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-
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=moeite ondervonden, dat het niet meer dan billijk
scheen, als ze nu ook een zwaren tijd kreeg.
Zeg, fluisterde Zuster Oertrude, een mooi klein
.nonnetje, dat haar Zuidelijken aard nooit verloochende
.en altijd klaar stond met gekheid en plagerij, zeg Zuster
.Mathilde, u verwacht zeker een zwaren nacht en zit nu
vast vooruit een beetje te soezen.
Stil toch, Gertrude...
Gertrude boog het hoofd in de handen en bad
plotseling ernstig door. Ze was een zonderling mengsel
van luchthartigheid en vroomheid. Niemand zondigde
zoo blijmoedig tegen alle mogelijke kleine kloostervoorschriften en niemand had zooveel geduld, zooveel
opoffering, zooveel plichtsbetrachting in haar werk.
Na het wijwaterkruis op den drempel der kapel
verdeelden de Zusters zich met een herhaald « goedennacht » links en rechts. De meesten gingen naar de
slaapzaal ; twee boven naar de algemeene kraamkamer,
eene sliep bij de particuliere verpleegden en de beide
:kliniekzusters bleven op dezelfde verdieping als de
kapel.
Haar kamer lag vlak tegenover de deur der galerij
en als ze 's nachts op moesten voor haar patienten, dan
,ging er door haar vermoeid lichaam een verwarmende
stroom, wanneer ze de dubbele deuren voorbijschreed.
Zuster Gertrude, sprak Mathilde beslist, nu
wordt er vannacht niet opgestaan. Nummer 36 heeft
het eenvoudig als een gewoonte aangenomen ons te laten komen, omdat ze niet slapen kan, en aan nr 40 is
op het oogenblik toch niets te doen ; 't is trouwens de
vraag of ze er wel op gesteld is, dat u zooveel bij haar
_zit...
Och, 't is zoo'n arm stakkerdje en ze ziet er
.zoo mismoedig uit.
Ze hebben geen van beiden koorts, vervolgde
_Mathilde onverstoorbaar ; noch dokter Dehaeze, noch
dokter Benoit, die toch een beetje angstvallig is, vinden
-dat er gewaakt moet worden, dus ik zal het nog eens
-even gaan zeggen.
Ze trad de laatste kamer binnen. Een jong mager
meisje lag in de kussens met een lustelooze uitdrukking
op haar gelaat. Ze hief de oogleden even op toen Mathilde binnenkwam.
Wel juffrouw Louise, nu hoop ik, dat we het
•vannacht wat rustiger zullen hebben.
.

-
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Dat hoop ik ook, Zuster.
Mathilde dacht aan het onafgebroken kermen der
laatste dagen van deze toch niet kleinzeerige zieke, en
betreurde het nog eens te meer, dat haar eigen afgetrokkenheid haar geen enkel . vroolijk woord liet invallen.
En wat kunnen wij u nog geven voor den nacht?
Och dank u, ik heb niets noodig. Pijn doet het
toch, er is immers niets aan te doen.
Kom, kom, niet zoo moedeloos, bij de eene duurt
het wat langer dan bij de andere. Ik zal u een poeder
geven en dan slaapt u toch een paar uur.
Het meisje nam gewillig de aangeboden medicijnen,
en toen Mathilde naar haar verdrietig gezichtje keek,
streek ze even troostend over het zwarte haar.
Kom Louise, je moet wat opgewekter zijn, alles
is immers nu zoo veel beter, zoo best zelfs.
Het meisje haalde de schouders op.
Natuurlijk is alles best, maar waarom heb ik
dan zoo'n pijn ? In een kliniek ben je altijd « heel goed »,
vooral na een operatie, als je tenminste niet direct
dood gaat.
Mathilde zuchtte even, trok het gas laag, reiktede patiente wijwater en maakte aanstalten om heen - te
gaan.
Zal ik de deur maar op een kier laten ? Dat
isgezelliger hè, niet zoo alleen ?
Twee dikke tranen rolden over Louise's wangen,.
ze knikte zwijgend.
Zuster Mathilde keerde terug naar het bed.
Maar kindje, wat scheelt er toch aan ?
Och, ik weet wel, dat ik akelig ben en niets
lief of aardig zooals andere meisjes, maar ik ben eigenlijk nooit goed geweest. En nu lig ik hier. Dat is hier
toch geen kliniek voor jonge meisjes. En de dokters.
hebben zoo lang met mama en papa gepraat, en wat
ze moesten doen, weet ik niet eens. Maar wel weet ik,
dat mama thuis drie dagen lang vreeselijk gehuild heeft,
voordat ik wegging... Enne... enne,... ik ben nu zeker
niet zooals andere meisjes, klonk het aarzelend.
Een eindeloos medelijden zwol plotseling in Ma-.
thilde op. Ze sloeg de armen om Louise's schouders,
drukte haar tegen zich aan en zeide nadrukkelijk :
Mijn lief kind, je eigen moeder is de aangewezen
persoon om je, als je wat ouder bent, te zeggen wat je
-

-

-

-

-

-

-

-

.

STIL LEVEN 289gemankeerd hebt. Maar ik begrijp wel, wat je denkt
en vreest. Als ik je met de hand op het hart bezweer,
dat je, hoewel je een ernstige operatie hebt ondergaan,
later als je getrouwd bent minstens evengoed zes of
zeven kindertjes zult krijgen, als de ooievaar over je
'huisje vliegt, geloof je me dan ?
Louise zuchtte heel zwaar.
Ja, als u het zoo zegt, dan geloof ik het. Dat
is niet zoo vaag en in 't wilde weg, zooals de anderen
praten. Het lijkt je zoo dom en zoo harteloos, als je
verdriet hebt. Het is erg vriendelijk van u om het uit
0 zelve te begrijpen, dat je daar over tobt... Ik houd
eigenlijk van niemand bepaald, ziet u, en ik weet niet
.eens of ik wel trouwen , wil : Mama heeft niets geen
prettig leven gehad bij papa, alleen veel geld, maar
:ziet u...
Jaja, ik begrijp het heel goed. Doe nu vannacht
:je best eens om wat te slapen. Het is naar, als je pijn
hebt, en het is heel lief, dat je nooit belt, als 't niet
noodig is, maar als je altijd zoo boos kijkt, heb je er
niets geen verdienste van...
Och, u is toch een echt nonnetje, glimlachte
'het meisje flauwtjes, draaide het donkere hoofd om en
.sloot de oogen.
« Een echt nonnetje » mompelde Mathilde in zichzelve en het was een groot verwijt, dat heel zacht tikte
aan de deur van haar hart.
Je moet wat zachter omgaan met* Mevrouw,
fluisterde Gertrude op den overloop. Zulke oude dames
zijn gewend haar dochters en meiden te drillen en kunnen het hier moeilijk harden.
Nu nog mooier, mopperde Mathilde quasi-boos.
Ik zal ze integendeel flink de wacht aanzeggen.
Nummer zes-en-dertig lag met hoogroode kleur te
bed. Het was een zware vrouw, goed verzorgd, rijk en
veeleischend. Zuster Mathilde sympathiseerde er niet
mee : daarom was ze er dubbel inschikkelijk en gedienstig voor.
Nu Mevrouw, ik zal u nog maar een slaappoeder geven, niet waar, misschien voor den laatsten
keer, morgen zal 't niet meer noodig wezen.
Heeft de dokter het voorgeschreven, Zuster ?
Voorgeschreven voor u precies niet, maar ze
zijn absoluut onschadelijk, we mogen ze aan al onze
patiënten geven. Vooral omdat u eigenlik volstrekt geen
-
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pijn meer hebt en we dan geen morphine-inspuitingen...,
Wilt u de poeder maar halen en aan de Zuster,
die dienst heeft, zeggen, dat ze vannacht onmiddellijk
komt als ik bel ?
Er blijft vannacht in de kliniek geen Zuster
op ; het is... niet noodig, antwoordde Mathilde rustig.
Als u hulp verlangt, belt u maar, dan kom ik.
Zoo-oo.
Ja. Morgen en overmorgen zijn er weer zwareoperaties, dus trachten we onze krachten wat te sparenvoor de nachten, die komen zullen, en hopen, dat iedereen daar een beetje toe bijdraagt. Slaap wel, Mevrouw.

-

Bébé en Toto rolden met hun beiden over het
mollige tapijt in den salon. Ze waren eigenlijk al veel
te groot om over tapijten te rollen, veel te groot om.
Bébé en Toto genoemd te worden : Toto was al zes,
Bébé was vijf, ze gingen al naar school, leerden lezen
en schrijven, speelden den baas over hun moeder, over
Virginie, de oude meid-huishoudster, ook eigenlijk over
hun vader. Maar papa was officier, commandant bij de
artillerie, papa had den oorlog meegemaakt, was gewond, gedecoreerd, papa was een held, die gaf dat dus
natuurlijk niet toe.
Vind-je 't naar dat mamaatje weg gaat ? informeerde Toto.
Vreeselijk, zuchtte Bébé opeens, vreeselijk erg
naar. Ze wist dat alle groote menschen een meewarig
gezicht trokken, als er sprake was van mama, dus vond
ze dat zij dat ook moest doen en herhaalde nog eens
zelfvoldaan : vreeselijk naar ! ...
Maar daarna kan ze weer hard met ons loopen
en springen en dansen net als in Engeland, troostteToto, in wien de toekomstige man aan 't ontwaken was.
We hebben toch eigenlijk veel meer aan een speelmamaatje.
Bébé bleef op den grond zitten en schoffelde met
haar hakjes in het Perzische tapijt, dat de wol - opkruivelde ; toen begon ze er ook met haar beide handjes
links en rechts van haar kort rose jurkje in te woelen
en bleef almaar strak naar de schroef van het pianokrukje kijken, die op de hoogte was met haar gezichtje.
Heb je buikpijn ? vroeg Toto bezorgd.
-

-

-
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Nee, schudde Bébé haar krullebol, maar ik vond
het wel leuk al die tijd, toen mama in haar bedje lag.
Als jij op school was, mocht ik altijd op het andere
kussen naast haar zitten.
Je kon toch niet zoo goed medicijntjes ingeven
als ik, blufte Toto, stak de handen in zijn zakken, buikje
vooruit, en keek van de hoogte op zijn klein zusje neer,
wat hem dezen keer op zeer vorstelijke wijze gelukte,
aangezien Bébé, als ze met haar dik, broekje op het
tapijt zat, nooit van plan was zoo gauw weer op te
staan.
Nee, erkende het zusje onderdanig, medicijntjes
geven mocht ik niet.
Zie je wel...
Maar één keer heb je de heele lepel over het
bed gegooid en Virginie was z56 boos.
Heelemaal niet, pochte Toto, mama heeft er om
gelachen en het gauw afgeveegd met haar zakdoek en
toen Virginie kwam, zag ze er haast niets meer van...
De wereld van Toto en Bébé is duidelijk afgeschei1en in twee kampen : links de groote menschen als
papa, grootmama, tante Rosalie, de Zusters op school
en Virginie, rechts Toto en Bébé en mamaatje en tante
Miete, en verder de vriendjes en vriendinnetjes ; maar
Charles klikt, die hoort bij de groote menschen...
Hun leven is enkel lach en zonneschijn geweest,
vanaf dat ze al schreeuwend' hun oogen openden en
met hun vagen kinderblik recht in de zonnige oogen
hunner moeder staarden.
Ze hebben den oorlog doorgebracht bij grootmama
in Engeland, Toto kent nog een beetje Engelsch. Toen
woonden ze in een mooie villa aan zee, maar mamaatje
schreide toch dikwijls. En dan kwam papa en dan lachte
ze den heelen dag en als hij vertrekken moest en hen
beiden op zijn armen had, vleide mamaatje : « Laat ons
alle drie meegaan naar Frankrijk ». Maar papa schudde
het hoofd en grootpapa zeide : « Gebruik toch je verstand, Alice », en grootmama voegde er aan toe : «Wees
toch verstandiger ». Dan klemde mama de lippen vast
op elkaar en schreide zelfs niet meer, maar ze werd
'heel stil en als papa weg was, bleef ze soms heel lang
zoo. « Verstandig zijn » vinden Toto en Bébé dus een
akelig iets ; gelukkig komt het nu nooit meer voor.
Maar ze wonen nu ook al lang weer in hun prettig
huis in de Seutinstraat en niemand heeft er iets van
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begrepen, toen mamaatje op een goeden dag ziek werd}
en ziek bleef, en wel drie dokters haar nog niet beter
konden maken. Nu liep ze sedert een paar weken zoo'n
beetje door het huis..., van middag ging ze weg naar het
hospitaal of zoo. Toto weet nog heel goed dat hij in
Engeland mee naar het hospitaal ging, maar daar waren
soldaten in, en die zijn er niet in de kliniek, en over
een poosje komt ze weer heelemaal beter terug. Maar
geen lang poosje, hoor, o neen, heel gauw al ! Dokter
Dehaeze heeft het hun beloofd en daarbij aan Toto's
oor getrokken en Bébé's krullen allemaal tegelijk in zijn
hand genomen en boven op haar bolletje gelegd, maar
die vielen dadelijk weer terug op haar schouders.
Virginie trad heupwiegend binnen, met roodbeschreide oogen.
Kinderen, riep ze verschrikt, wat voeren jullie
daar uit ? Stoot alsjeblieft niets om ! Kom liever hier in
de verandah, we drinken allemaal samen koffie.
We praten over mama, antwoordde Toto zelfbewust, wel wetend, dat Virginie's hart tegen dit argument niet bestand was. We praten over mama en het
is hier rustiger.
Wie aapt daar zijn papa na ? lachte mamaatje's
vroolijke stem en ze kwam binnen in haar rozen
peignoir, waar Bébé en Toto dol op zijn. Wie praat
daar al van « 't is hier rustiger ! ? »
Ze ging op een pouf bij de kinderen zitten. Bébé
vleide haar kopje tegen mama's schoot, Toto legde be-.
schermend zijn twee handjes op haar schouder.
Wie houdt er veel van mama ?
Ik, ik, ik ! gilden de twee om 't hardst.
Wie komt er mama lederen dag goedendag
zeggen ?
Ik, ik... Wij, wij ! Het leed maakt deemoedig.
En wie zal er altijd vreeselijk zoet zijn, niet
babbelen 's avonds in het bedje, al de boterhammetjes
opeten en zijn haar geduldig laten uitborstelen ?
Wij, klonk het veel gematigder.
Virginie kwam er bij staan, breed en statig ; haar
' heupomvang en rokkenwijdte verborg het drietal voor
eiken onbescheiden blik, die door de kanten gordijnen
naar binnen mocht gluren.
Kom, Mevrouw, dan gaan we nog eens samen
koffie drinken.
Trek nu niet zoo'n doodbiddersgezicht, Virginie,.
-
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al de pret van de auto is er af, als je zoo doet.
Een gesmoorde snik welde uit Virginie's borst. Mevrouw Alice was niet alleen haar meesteres, maar haar
kind, haar afgod. Toen haar eigen jongetje na drie weken gestorven was, had de dokter haar als min geplaatst
bij een moederloos wichtje in de Seutinstraat te Brussel.
Ze had het opgevoed en opgebracht, ze had er voor
gezorgd en gebeden, ze was er moeder en slavin van
geweest, ze was met Alice in het huisje gebleven na
haars vaders dood, en toen ze een goed jaar nadien
trouwde, was er maar weinig veranderd. Wat vernieuwing van meubelen, een vaste meid ter vervanging van
de werkster, en een jonge kapitein in huis in plaats
van den bejaarden kolonel.
Maar toen was Toto gekomen en daarna Bébé en
dan de oorlog en Virginie was hier gebleven, wakend
over huis en eigendommen ; en toen ze haar dierbaren
terug ontving, ontbrak er niets in het lieve tehuis : juist
de wol van één matras was ingeleverd, minder kon
ook al niet. En toen werd haar afgod ziek en nu moest
ze geopereerd worden, voor de tweede maal al in haar
jong leven, en ze zou sterven.
Virginie wist het vast en zeker, dat ze ditmaal
zou sterven en ze zou alleen blijven met Toto en Bébé,.
waar ze zielsveel van hield, ze hield ook van den commandant... maar Alice, o mevrouw Alice ! .. .
En de dikke tranen rolden over Virginie's roode
wangen, rolden zoo gestadig voort, dat ook de groote
bruine oogen van Alice vochtig werden en de vier grijze
kijkers begonnen te knipperen en te pinken en tenslotte
het heele viertal snikkend tegen elkander aandrong.
Malligheid, lachte mamaatje, over veertien dagen ben ik weer thuis en dan is alles net als vroeger.
Als vroeger zal het nooit meer zijn, mompelde
Virginie op eens kwaadaardig. Ze was boos, ze wist
niet op wien, op Onzen Lieven Heer niet, natuurlijk niet,
maar toch boos op iets vaags, onbestemds... Neen,
neen, als vroeger zal het nooit meer zijn...
Alice trok de onderste lade van de waschtafel open
en bekeek alles nog eens voor het laatst. Daar lag het
pakje met haar trouwboekje en huwelijkscontract, het
testament van haar ouders, de polissen van de verschillende verzekeringen, de spaarboekjes van Virginie en
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de kinderen, de weinige zaken, die zij zelve bewaarde,
en bovenop een groote enveloppe met mooie duidelijke
letters, waarbij de hand heelemaal niet gebeefd had :
« Voor mijn lieven man oni te openen, als ik niet weer
mocht komen ». Daar stak de uiterste wilsbeschikking
in, zoo kort en eenvoudig : « Ik, Alice Jeanne Marie
Dumoulin-Verhaeren sterf zooals ik geleefd heb, als een
getrouw kind der Katholieke Kerk ;
» Alles wat ik bezit met uitzondering van één legaat laat ik na aan mijn beide kinderen Jacques en
Alice ; mijn echtgenoot zal de goederen beheeren en er
het vruchtgebruik van genieten totdat zij meerderjarig
zijn.
» Van mijn vermogen zal een legaat van frs. 20.000
(twintig duizend franken) uitbetaald worden aan Mejuffrouw Virginie Deconinck.
» Ik beveel mijn lichaam aan de gewijde aarde en
mijn ziel in de gebeden van allen, die ik liefheb :
» Alice Dumoulin-Verhaeren. »
Brussel, Augustus 1919.
En daarbij het korte innige briefje
« Mijn liefste liefste Jacques,
» Als je dit opent, dan is het omdat ik er niet
meer ben. Niet al te bedroefd wezen, mijn groote lieveling, ik ben volmaakt gelukkig met je geweest, ik dank
je voor al de liefde en toewijding, die je mij geschonken
hebt. Zorg goed voor de kindertjes en laat ze altijd
braaf blijven.
» Treur niet te veel om mij, je hoeft me daarom
niet te vergeten. Maar iederen keer dat je je best doet
-om wat moediger en opgewekter te zijn, zul je me zoo'n
groot genoegen doen, want ik houd niets van narigheid.
» Ik was ook veel liever bij jullie gebleven, maar het
is net als in Pan Michael, den roman van Sienkiewicz,
dien wij samen gelezen hebben, toen we verloofd waren : God heeft het niet gewild, mijn lieveling, God
heeft het niet gewild.
» Al mijn kleeren en juweelen moet je verdeelen
•onder de beste vriendinnen ; houd de mooiste sieraden,
die van mijn moeder en wat ik van jou heb gekregen,
voor Bébé. Vergeet Virginie niet en geef haar jaarlijks
van mijn inkomen een som behalve haar loon, zooals
ik steeds gedaan heb, om haar ouden dag te verzekeren.
» Bidt allemaal goed voor mij en maakt er je niet
-
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van af met de verzekering, dat ik wel regelrecht naar
den hemel zal gaan. Dat gebeurt zoo zelden en zeker
niet met mij.
» Mijn liefste Jacques, ik druk me nog eens heel
dicht tegen je aan ; ik nestel me nog eens veilig in je
armen met Toto en Bébé en z66 met ons vieren herhaal
ik nog eens, dat ik vreeselijk veel van jullie houd. Ik
kus jullie alle drie en ook Virginie ; zoet zijn, hoor, niet
te veel schreien en nog eens denken aan
Mamaatje Alice. »
Een paar dikke tranen, die er niet op gevallen waren, toen ze gisteren zoo moedig haar zaken geregeld
had, droppelden op het epistel, ze vouwde beide brieven
dicht, sloot de enveloppe en stak ze met den achterkant
naar boven tusschen het pak papieren.
Zachtjes liet zij den zijden peignoir van haar schouders glijden, ging naar de hangkast en nam er de donkerroode japon uit, die haar altijd zoo goed had gestaan.
Ze zou zich maar netjes aankleeden, dan kwam ze ook
met die prettige jurk weer terug.
Nu was alles geregeld : tijdelijke en eeuwige zaken.
Dezen morgen wes ze te communie gegaan, nu maar
aan opwekkende dingen trachten te denken. Ze was
immers klaar om te sterven, dan kon ze ook wel doen
alsof ze vast en zeker bleef leven.

Zorgvuldig kamde zij de kleine bruine krulletjes
over voorhoofd en ooren, zette de fluweelen toque op,
nam den mantel over den arm en ging naar beneden,
waar de kinderen al met Virginie aan tafel zaten en
bezig waren aan hun tweede boterhammetje met veel
confiture.
Zeker niet veel trek, Mevrouw ?
En of, vreeselijken honger ! Je zult zien, dat
de nonnetjes me niets meer geven. vanavond.
Als ze u maar goed verzorgen, zuchtte Virginie
meewarig, maar ik heb er niets geen vertrouwen in.
Kom, dat is toch hun plicht, en anders gaan
ze niet naar den hemel.
Nou ja, maar die ziekenzusters... afijn, ik zal
u nog maar een kop koffie geven.
Bébé legde plotseling haar laatste reepje neer.
Ik blief niet meer.
Kom snuitje, je moet goed eten.
Nee, schudde Bébé energiek haar krullebol, nee
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ik blief niet meer. Daarop liet ze zich van haar stoel
glijden en schoot in eens door naar voren, waar ze
haar neusje tegen de ruit drukte.
Mama, het kleine stemmetje klonk zoo ijl, mamaatje, ik had het wel gehoord, daar is de auto.
God zegene en beware ons ! mompelde Virginie
verschrikt, en even, heel even maar, was het of Alice's
hart stilstond.
... Zoo voelen terdoodveroordeelden zich zeker
ook, flitste het door haar brein ; toen vond ze zich zelve
laf en kinderachtig.
Kom kinderen, vlug aankleeden, en ze trok aan
'het oortje van Toto, die van de algemeene onoplettendheid gebruik maakte om al de peperkoek op te eten.
Doch toen ze met hun vieren in de auto zaten en
over de zonnige Koninklijke straat langs den bloeienden
Kruidtuin reden, toen scheen alles hun weer zoo heerlijk
.en licht, dat Bébé en Toto begonnen te kibbelen om
voor hetzelfde raampje te zitten en Alice aan Virginie
nog eens alle inlichtingen omtrent huis en voeding herhaalde, alsof het bestuur van het gezin werkelijk altijd
alleen op haar schouders had gerust.
Maar Virginie vond dit uitstekend : ze had enkele
gebreken, maar bazig was ze niet, althans niet waar het
rnamaat j e Alice betrof.
(Wordt vervolgd.)
STEPHANIE CLAES-VETTER.

DE DAGEN
De dagen gaan in eindelooze rij,
De dagen komen, glijden traag voorbij;
Geen enkel brengt mij zegen.
Ik zie ze, één voor één, in 't stug gelaat,
Ik vorsch den trek die om hun lippen staat:
Niet één dag lacht me tegen.
Geen enkel oog glimt goud van zonnelicht;
De bitterheid sluit bleeke lippen dicht.
Geen dag biedt gulle hand.
Geen noodt er mij met goed en schoon gebaar
Naar teere vreugd van klare kamers, waar
De warme kachel brandt.
Wie mij van verre scheen in 't blauw gekleed,
Blijkt spokig grauw, wanneer hij nader treedt...
0 reeks van grijze dagen 1...
De roode dagen zijn goddank voorbij,
De dagen dol van haat en razernij,
De wreede roode dagen.
0 welk der dagen die nog komen gaan
Brengt mij de éérste goede tijding aan
Na lijden, vreezen, wachten ?
Mijn blikken turen langs der dagen rij...
De dagen komen, naad'ren, gaan voorbij
Als ijdele gedachten.

cTR^

WINTERDROOM
Nu wil 'k van blauwe luchten droomen
Met rooz'gen wolkjesdrom doorzeild,
Van zonnig land dat ver verijlt
Naar kimmenlijn van malve booroen.
Nu wil ik gaan langs klare wegen
En dwalen door het breede veld,
Waar gul de zomerweelde zwelt
Met pracht van bloemenkleur doorregen.
Nu wil 'k door zon me laten streelen,
En baden in de geur'ge lucht,
En luist'ren naar het blij gerucht
Van trillend loof en voog'lenkelen.
En 'k wil mijn armen openbreiden,
Omvámen 's heelals heerlijkheid,
Vergeten smart en haat en strijd,
En als een god door 't leven schrijden...
Maar op de ruiten dof van wadem
Tikt 's winters dorre en bleeke hand;
En 'k weet : de dood zwerft over 't land
Met harden stap en killen adem.

^n,

WINTERZON
De zonne zendt een flauwen lach
Op doodschheid van de winterlanden,
En aarz'lend weert e bleeke dag
Den grauwen mist, let loome handen.
Nu ligt het veld daar hooploos kaal,
En zwarter staan de boomenschimmen ;
De hemel lijkt een dom van staal
Scherp afgelijnd op kille kimmen.
En zwarter is de ravenzwerm
Die neerstrijkt op den valen akker;
Hun krassen klinkt als angstgekerm
En roept in 't zonlicht spoken wakker.
Zoo wekt een, lach die troosten wil,
De smart gehurkt in grauwe neev'len ;
En de arme ziet weer scherp en schril
Zijn baan naar leege verten heev'len.
RENÉ ADRIAENSEN.
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EDOUARD LALO
Ceci n'est pas un conte...

Na de Franck-verheerlijking, het jubelfeest van
Lalo !
Een Vlaming uit de Fransche muziekgeschiedenis
Een Vlaming, die geen Vlaamsch kende, net gelijk
0. Charpentier, -- en die van Spaansche afkomst was !
Al had Edouard Lalo, de schrijver van Le Rol d'Ys,
het voorkomen van een zuiderling, al doet zijn muziek
in de verste verte niet denken aan die van Benóit of
Tinel, hij was nochtans een kind van 't blonde «Nord» en
werd geboren te Rijssel, de noeste Fransch-Vlaamsche
weefstad. Evenals in de Belgische Sinjorenveste, worden
daar en in den omtrek nog talrijke huisgezinnen aangetroffen, waarvan de stamvaders tot aan de Spaansche
overheersching opklimmen, en waarvan het bloed zelden
met dat van Vlamingen of Franschen versmolt. Van
daar de niet te ontkennen invloeden van rythmus en
kleur in het werk van den toondichter. Lalo heet : de
dichter van den rythmus ! Zijn Symphonie espagnole is
zoo veel als een zuster van Carmen. Door sommigen
wordt zij een bewonderenswaardige synthesis van
Spanje genoemd, gelijk er weinige in de toonkunst geleverd werden, al kunnen hier de schitterende namen
van Schumann, Wolf, Bizet, Chabrier, Moskowski, Al-.
beniz en Rimsky-Korsakoff aangehaald worden.
De vader van Lalo was een officier van' Napoleon,
die hem op het slagveld van Lutzeri het eerekruis verleende. Te Rijssel mocht de knaap les in notenleer en
cello ontvangen van een ervaren Duitsch kunstenaar,
die te Weenen onder leiding van Beethoven zelf had
meegespeeld, en die vol bewondering was voor de laatste kwartetten van den Bonnschen meester. Later zullen
de cello-partijen altijd buitengewoon verzorgd zijn in
de symphonische gewrochten van Lalo. Ander gevolg :
heel zijn leven zal hij het beeld van den strengen Beethoven voor zijn oogen zien staan en aan de ijdele mode
zal hij geen de minste toegeving doen.
Te Parijs, waar hij voortstudeerde aan het conservatorium, en weinig bijleerde, zag hij veel zwarte
sneeuw vallen en slechts op gevorderden leeftijd zou
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het hem lukken eenigszins op het voorplan te geraken.
Trouwens, met zijn verbeelding scheen hij gaarne elders
te leven, hetgeen zijn werken bewijzen : in de ,fjorden
van Noorwegen, in de « landes » van Bretanje, in de
steppen van Rusland, in de sierra's van Spanje, zelfs
in de « bleds » van Marokko. Hij trad op met trio's en
kwartetten, een vak vcwaarvoor geen de minste bijval in
Frankrijk te verhopen was. Ook had hij reeds naam
gemaakt - in Duitschland, toen hij nog zoo goed als
onbekend was ten zijnent. Hij huwde met één van zijn
leerlingen, een generaalsdochter, die een puike altzangeres was, en die zijn gloedvolle melodieën, waaronder
Marine en L'Esclaive, op verscheidene muziekplechtigheden voordroeg. Deze fiere, diepgevoelde en handig
geschreven bladzijden mogen als treffende staaltjes van
den overgangstijd in de geschiedenis van het Franschelied beschouwd worden, den tijd van Gounod en Delibes, van Reyer en Bizet, doch in 't vervolg zijn zij'
overtroffen geworden door andere Fransche lieder-componisten, als Franck, Duparc, Chausson, Fauré, deBréville, Bruneau. Het jonge echtpaar werd een zoon
geboren, de welbekende Pierre Lalo, heden een gezagvol medewerker aan « Le Temps » en één der beste
kunst-critici van Parijs.
Daar Lalo voor een uitmuntend altist bekend stond,.
leende hij gaarne zijn medewerking aan het uitvoeren
van kamermuziek. Eiken Vrijdag-avond kwamen eenigemuziekminnende vrienden, waaronder Saint-Saëns en
Gounod, in zijn woning samen, en daar werden dan de
classieke trio's en kwartetten van Haydn, Mozart en
Beethoven vertolkt. Van daar dat hij zoo gaarne voor
solo-snaartuigen schreef, meest voor viool, hetgeen
hij met een onloochenbaar talent deed. Daar is het ook,.
dat het geheim van de rotsvaste techniek moet gezocht worden, welke we in zijn werken, in àl zijn
werken, bewonderen. \Vant, is Lalo geen veelschrijver
geweest, alles wat hij heeft uitgegeven, is gaaf kunstwerk ; en tot heden toe heeft de tand van den tijd er'
niet veel aan geknaagd. Zijn vorm is die van een meester ! Geen cellist, of hij speelt zijn beroemd concerto'
in re. Zijn Viool-concert Nr 1 werd één der lijfstukken
van den knappen Sarasate, voor wien .het ontworpen
was geworden. Zijn zoogezegde Spaansche symphonie,
eigenlijk een « suite » voor viool en orkest, behoort tot
het repertorium van alle violisten. Doorgaans is het.
-
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sober, hartstochtelijk, buitengewoon dankbaar werk,
wat hij levert. Daarbij, rijk aan kleur, vol tegenstelling
en melodie,flink van rythmus, dadelijk ingrijpend bij
het publiek. Ook altijd kruimig en kort, en, daarbij, gecomponeerd door iemand, die weet over welke middelen
het instrument beschikt, waaraan hij de hoofdrol toevertrouwt.
Tot zijn orkestwerken behooren, verder, Symphonie
in sol mineur, Russisch Concerto, Fantaisie-Ballet en de
veelgehoorde Rapsodie norvégienne, die hem plotseling
beroemd had gemaakt, en die hoegenaamd geen vergelijking hoeft te duchten me.t de puike vier Noorsche Rapsodieën van Svendsen. Oorspronkelijk werd zij voor viool
en orkest gecomponeerd en uitgegeven onder den naam
Fantaisie norvégienne ; slechts later kreeg zij haar definitieven vorm en haar definitieven naam. Het slotnummer is overheerlijk ! Dit gewrocht wordt . echter nog
overtroffen door de partituur van Namouna, één der
fijnste en volledigste meesterstukken van de Fransche
balletmuziek. Ja, met Franck, Chabrier, de Castillon en
'Saint-Saëns is Lalo één der baanbrekers van de nieuwe
Fransche kunst geworden, die in de laatste jaren zulken
ongemeen schitterenden bloei mocht bereiken.
Aan de bekoorlijke Namouna is heel een lijdensgeschiedenis verbonden, want Lalo was geen « cabotin »
en bezat het talent niet zich aan anderen op te dringen.
'Eerst werd zijn oprea, Fiesque, waarvan het onderwerp
ontleend was aan Schiller, door den directeur van de
Fransche opera aangenomen, en vervolgens weer geweigerd. Hij was de twee en veertig reeds voorbij, toen
hij met deze opera in een publieken prijskamp meedong, en de jury de plechtige verklaring ontlokte, dat
de muziek van zijn drie bedrijven « d'une grande hauteur d'idées » was « et traité de main de maître ». Toen
zijn heerlijke Roi d' Ys klaar was, schreef hem de bestuurder der opera, niet om hem te melden, « Dignus
est intrare ! » maar om hem... een ballet te bestellen
Muziek voor de stemmen ? Later, vriend. In de eerste
plaats, muziek voor... de beenen ! ' Toen bedoelde directeur nog inspecteur der schoone kunsten was, had
bij in een verslag aan den minister geschreven, dat
het kunstminnende Frankrijk zich onteerde door het niet
uitvoeren van zulke meesterlijke muziek ! En, nu hij
heer en meester was in de Opera, nu wilde hij ze zelf
niet ten gehoore brengen ! Luister naar mijn woorden,

-

-

EDOUARD LALO 303

maar zie niet naar mijn werken... In stee van te mopperen, neeg de ootmoedige toondichter gelaten het hoofd'
en, al had hij zich nooit toegelegd op de kunst van
Noverre en Sallé, manmoedig toog hij aan den arbeid.
Lalo toonde den grilligen directeur een scenario, geschreven door een uitmuntend letter- en tooneelkundige.
Het werd verworpen, om plaats te maken voor het
Namouna-verhaaltje, ontworpen door Nuitter en Pepita,.
dat den armen componist opgedrongen werd, ja, krek
na drie maanden moest de partituur af en ingeleverd
zijn ! Doch eer de flinke compositie voltooid was, werd
Lalo in zijn zetel neergehamerd door een plotselinge
verlamming, zoodat een dienstvaardig collega het laatste deel der partituur diende te orkestreeren, stukje voor
stukje, trekje voor trekje. Dadelijk bood zich de edelmoedige Gounod voor dat karweitje aan. En haast alle
dagen kwam hij den zieken meester bezoeken, om hem
de georkestreerde bladen te toonen, en nieuwe wenken
voor den overblijvenden arbeid te ontvangen. Op kleine
reepjes papier, die bewaard zijn gebleven, krabbelde
de zieke man telkenmale enkele korte opmerkingen neer.
Eindelijk was het werk gereed. Maar de heeren
en de dames uit « le monde ou l'on s'amuse », toonden
zich heel weinig gevleid, om niet te zeggen gebelgd,
daar de meester, in plaats van hun een gemakkelijke
partituur van oud-conventioneele choregraphie-muziek
te leveren, met een gemimeerde handeling of een zoogezegd « ballet-pantomime » van gansch persoonlijke
opvatting, durfde te verschijnen, ja, omdat hij het ballet
bijna tot op 't peil der symphonie durfde verheffen! Een
ware misdaad, niet waar ?
Fabel : hoe op het eiland Corfoe een jonge slavin,.
Namouna geheeten, gered wordt door een Europeesch
reiziger, en hoe zij hem daarna op haar beurt uit een
hoop bandieten verlost.
Dat hadden de schouwburgbezoekers niet verwacht
en dat hoorde niet thuis hij hun wenschen en gewoonten.
Die verwaande « arbitres du bon gout » wilden beenen
in de lucht zien vliegen, meer niet. Ontgoocheld en
wrevel, luisterden zij niet ééns naar de muziek : noch
naar de pakkend schoone inleidingen, de eerste is
puik ! noch naar het levendig spel van den rythmus
of de weelde van den klank, noch naar de warm-geheimzinnige kleur, die over heel het werk verspreid lag,
noch naar de welsprekende
étrange à souhait,
-
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onderlijning der gebaren, noch naar het pittig, zwierig,
tintelend, gansch persoonlijk orkest. Rozen voor de
varkens ! Wat een meesterstukje van rythmische kunst
diende te heeten, noemden zij een misbaksel, een schandaal, zooveel als een euveldaad van «lèse-chorégraphie».
En onmeedoogend vonnisten zij dat de bejaarde toondichter tot de streng-vervelende bende der vroeg-rijpe
jongeren moest behooren. Lalo werd uitgelachen en
bij het verschijnen van den foorwagen op het tooneel,
werd spotlustig meegeneurd en met de voeten gestampt.
Men durfde hem zelfs « chuteeren ! ». Om hem nog
meer te tergen, werd een ovatie gebracht aan den bevallig-oppervlakkigen Delibes, den schrijver van Sylvia
en Coppelia, die de vertooning van in een balkon bijwoonde. De gewone en totaal onbevoegde dagbladschrijvers stelden meer belang in de rivaliteit van de
twee danseressen, Mej. Maurien en Mej. Sangalli, en
sleurden den prachtkerel, die zijn naam onder de partituur van Le Roi d' Ys gezet had, onverbiddelijk door de
modder. Brr ! .. .
Slechts vijf-en-twintig jaar later, in 1908, zou Na.moura in haar eer hersteld worden, toen de ongelukkige
meester al lang dood was !
Maar goed voor ons en voor de kunst zelf, dat
Lalo de bewonderende hulde van nagenoeg al de musici
-en al de fijnproevers uit de Fransche hoofdstad had mogen ontvangen ! Dezen oordeelden gelijk wij heden
.allen oordeelen : Namouna is en meesterstukje, zooveel
als de apotheose van den dans ! Sa, anders hadden
wij misschien de mooie, nu alombekende suite moeten
-derven, eigenlijk zijn het drie suites, — die ons op
.zóóveel concerten in stroomen van betooverende klanken en subtiele geuren heeft laten baden, en waarvan
ik maar weinig tegenhangers in de muziek-literatuur
weet aan te wijzen. Alleen die van Bizet's Arléslenne
.zou hier in aanmerking kunnen komen.
Dat vertelseltje pleit niet buitengewoon sterk voor
;den smaak der Fransche-Opera-bezoekers !. . . Zoo veel
als een tweede uitgave van het Tannháuser-schandaal.
Over de Faust- en Carmen- fiasco's durf ik niet reppen,
omdat zij heden geloochend worden.
Als ballet-handeling met meegaande muziek moet
_Namouna wellicht aan het hoofd geplaatst worden van
de vele knappe stukken, die wij in dit vak aan de Fran:sche muziek van de laatste vijftig jaar verschuldigd
.
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zijn. Ik noem Giselle (Adam) ; Le Corsaire (id.) ; La
Source (Delibes) ; Sylvia (id.) ; Coppelia (id.) ; La

Maladetta (Vidal) ; Javotte (Saint-Saëns) ; La Korrigane (Widor) ; La Farandole (Dubois) ; Espana (Chabrier) ; Les deux Pigeons (Messager) ; L'En f ant prodigue (Wormser) ; L'Etoile (id.) ; Le Lac des Aulnes
(Maréchal) ; La Fête chez Thérèse (Hahn) ; La Péri
(Dukas) ; La Ronde des Saisons (Busser) ; Salomé
(Schmitt) ; Philotis (Gaubert) ; Le Festin de t'Araignée
(Roussel) ; Hansli le Bossu (Gallon) ; L'Homme au
Désir (D. Milhaud) . Verscheidene onder deze werken
zijn niet overtroffen geworden door de beruchte Russische balletten, als De Notenkraker (Tia'ikowski), Het
Goudhaantje (Rimsky-Korsakoff), De Vuurvogel (Stra-.
winsky) , Petrouchka (id.) , De Sylphieden, Chout,
Cuadro flamenco, zonder te gewagen van de ontelbare.
aanpassingen op reeds bestaande muziekwerken. « II'
» faut rendre justice à l'élégance et à la souplesse de.
» la ligne generale, à la pureté du détail, au coloris.
» persistant, à la fantaisie souvent ailée et aussi au
» caractère passionné du style... Il (le public de 1908)
» témoigna une attention admirative aux airs marocains,
» à la danse des esclaves,. à la sérénade, aux détails-.
» pittoresques de la fête foraine, à la sieste des oda» lisques, à la chanson de la flute, à l'orgie des bri-» gands. » (C. Lesenne.)
Zijn de Namouna- nummers als een krans van
glinsterende parels te beschouwen, Lalo zal echter altijd`
de schrijver van Le Roi d' Vs heeten. Hier heeft hij
plotseling een ongemeen hooge vlucht genomen. Het
meesterlijk gewrocht, dat tijdens een verblijf in Bre-tanje werd opgevat, waar mevrouw Lalo verwanten had,
en dat aan een verhaal van Emile Souvestre ontleend
werd, is wel niet zegevierend rond de wereld gegaan,.
gelijk een Werther of een Faust, een Louise of een
Manon, doch nu en dan werd het in de Europeesche.
grootsteden voor het voetlicht gebracht, telkens met een
onloochenbaren bijval. Nopens dit gewrocht is waarschijnlijk het laatste woord nog niet gezegd.
Vooreerst een ouverture, gelijk er sedert de onsterfelijke loodellen van Beethoven, Weber en Wagner
geen half dozijn misschien geen enkele meer ge-.
schreven is geworden. Lang vóór de opvoering van de.
opera was zij reeds in de groote concerten van de hoofdstad bekend. Wie ze voor de eerste maal hoort, kan
-
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zijn geestdrift maar moeilijk bedwingen. Hij zou recht
willen springen, willen roepen en tieren, dolzinnig ! Ge.woonlijk wordt zij op het einde der concertprogramma's
geplaatst, omdat de orkestleiders zich met - recht afvragen, wat zij eigenlijk, na zulke plassen van melodie,
na zulke orkanen van klankuitbarsting,, nog wel ten gehoor zouden kunnen geven. « Après cela, on tire l'échelle », zou de Franschman zeggen. Zulk een gewrocht
zal rechtstaan, meen ik, zoo lang de ruige rotsen van
Bretanje, die het bezingt, niet in zee zullen neerplompen.
Wat in de partituur zelf het meest te prijzen valt ?
De prettige volksdansen, ontleend aan de Bretonsche
folklore of van eigen vinding, hier reikt Lalo de hand
aan de nationalisten in de toonkunst, aan den Benoit
van Het Meilief b. v. -- de heerlijke uitbeelding der
karakters, de waarheid en de natuurlijkheid der declamatie, waarin alle Wagner-invloed door sommigen
geloochend wordt, de werkelijk episch-grootsche
.kracht, die door heel de bont-wilde orkestwoeling heenstuwt.
Naar mijn meening kan de miskenning niet komen
van de dramatiseering der stof : die is doorgaans vol-doende ; aangenomen dat zij niet op alle plaatsen denzelfden lof verdient. Maar op de stof zelf blijkt ten
.huidigen dage niet iedereen verlekkerd te zijn. Twee
gezusters ontvlammen in liefde voor eén zelfden man,
.zoodat de eene afgescheept wordt, een pijnlijk on•derwerp ? en een afschuwelijke misdaad pleegt : zij
rukt de zeesluizen open en de heele stad wordt verzwolgen.
Daarenboven komt in het stuk een episode voor,
-die door de eenen subliem bevonden wordt, en die an..deren tot glimlachen noopt. Vooraleer haar schelmstuk
te voltrekken, vaart de booze prinses in razende woede
uit tegen een steenen beeld van Sint Corentijn, den
heiligen patroon van Bretanje. Doch zie, het beeld begint te bewegen, het wordt levend, het geeft de misdadige vrouw strenge vermaningen te hooren, het wil, -terwijl de engelen haar toeroepen : Repentez-vous !
.haar doen verzaken aan de helsche plannen die zij beraamd heeft. Verpletterd door schrik, duizelt zij ineen,
doch zij vermant zich weer en roept, niettemin, de
vreeselijke hulp in van den wrekenden oceaan.
Niet iedereen houdt van dat heiligengedoe op het
,tooneel, al is het hier dramatisch en echt Bretonsch.
-

EDOUARD LALO 307•

Wij leven immers in een atmospheer van legende en.
bijgeloof, van mysticisme en geweld, een vroom-naïeve.
en ietwat romantische opvatting, die sedert eenige jaren.
door het gedurig veld winnende « verisme » een gewel-digen schok heeft gekregen. Door onbevooroordeelde
toehoorders moeten die dingen echter genomen worden
gelijk zij zijn, en woorden gelijk « Les croyants sont
les forts » passen hier volkomen in den mond der personen. Na de eerste opvoering in 1888 schreef C. Bellaigue wat volgt : « Le Roi d' Vs pourrait bien être ce que
l'école francaise, depuis Carmen, a donné au théátre
de plus remarquable et de plus achevé ! L'année avait
été stérile ; mais là voilà fleurie ; elle n'aura point
perdu son printemps. «
In volle overtuiging meen ik te mogen zeggen, dat
het Mane, Thaecel, Phares niet voor goed is uitgespro-.
ken over dit mooigekleurd en -mij altijd dierbaar ge-.
bleven muziekgewrocht. Qui vivra, verra !
-

-

**
Bovenstaande regels werden geschreven onder debezetting. Na den oorlog hebben wij het werk op alle
groote muziektooneelen van België en Frankrijk zien
verschijnen, en wij stellen vast dat het publiek slechts nu
rijp is voor die heerlijke muziek, welke haar tijd ruim
dertig jaar vooruit- was in Frankrijk en ten onzent. Door

sommige critici, die nu misschien wat al te voortvarend
handelen, wordt Le Roi d' Vs gladweg het meesterstuk :
der. Fransche opera genoemd ! ...
-

i i

Ten einde meer gezag aan mijn woorden te geven,.
besluit ik met enkele aanhalingen.
« La symphonie en sol mineur de Lalo, tres das» sique de plan, est remarquable par la séduction qu'y
» exercent les motifs choisis, et plus encore par le
» charme et l'élégance des rythmes et des harmonies,
» qualités distinctives de 1'imaginatif auteur du Rol
» d'Ys. » (V. d'Indes.)
« La melodie garde, jusque dans l'extrême dou» ceur, qui chez Lalo est volontiers tendresse,. une in» tensité concise et singulière qui la sauve de la fadeur,
» lors même qu'elle s'accorde au titre de Romance. Elle
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» présente un dessin tres serré, fin et solide comme
» celui du fer forgé, dont les courbes semblent tou» jours capter la vie secrète d'un ressort. Cette mélodie
» ne se borne pas cchanter : elle vibre et palpite. »
(J. Chantavoine.)
« Tout dans la musique de Lalo, est lumière et
» mesure... L'idée est si nette que l'expression, se
» dépouille naturellement de toute redite et toute sur» charge ; rien, chez lui, qui ne soit significatif, rien
» qui ne soit vif et clair... Un vocabulaire riche, coloré,
» direct ; une syntaxe ferme et souple, la distinction
» savoureuse de 1'harmonie, le précieux coloris de l'in» strumentation corroborent le style musical de Lalo,
» et le rythme y est roi : il est à la fois la base et 1'or:.» nement. » (J. Combarieu.)
LAMBRECHT LAMBRECHTS.

WILLEM VAN ORANJE
I. — VALLEJO.
Ve Bedrijf.
_Paleis van Marg. van Parma. Zelfde schikking als in II e Bedrijf.
— De deuren zijn gesloten. — Margaretha, Granvelle.
-

GRANVELLE:

Doch iedereen is tegen mij gekant,
%elk werkt mij tegen, en waar het niet gaat
met open aangezicht, gebruikt men laster,
.beschuldiging en openlijken spot :
Dit al omdat ik trouw den koning dien,
.zoo 'k kan.
MARG. VAN PARMA:

Het volk...
GRANVELLE:

Het volk is opgeruid:
het volk leidt men zooals men het begeert;
gelijk een katje dat met schaduw speelt,
is het met woordenvloed te paaien, 't volk.
Doch nooit had ik verwacht dat gij, mevrouw
het rabbel bij zoudt treden.
MARG. VAN PARMA:

Wie zei u ? .. .
GRANVELLE.:

mok gij beziet mijn werk met tegenzin.
Waar blijft de steun dien ik van u verwachtte ?
-Of ben ik, ook voor u, een vijand ?
MARG. VAN PARMA:

Neen,
,ge weet het wel. Doch aan den haat, den onwil,
-die tegen u is opgestapeld, Hoogheid,
kan ik niet langer weerstand bieden ; onrust
en troebelen in 't land, en veete hier
--- zoo gaan de Nederlanden onder.
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GRANVELLE:

Dus,
dan maar den kanselier geofferd ,niet?
Doch weet, mevrouw : de veldtocht tegen mij,
dien gij aldus te stuiten denkt, ontvlamt
nog heviger, en tegen koning Flips,
veel vroeger dan ge denkt ; de koning is het,
in mij, dien men wil treffen ; het gezag,
wil men vernietigen : na mij,
wiens ook
den koning ! Eens het paard aan 't hollen staat
toomt geen menschelijke macht het in. .
Door krachtig in te grijpen, wint men steeds.
MARG. VAN PARMA:

Ik ken het volk : met zachtheid wint men altijd,
voor strengheid blijkt 't 'onhandelbaar.
GRANVELLE:

Wees hard,
en het gehoorzaamt u! Oranje zal
als zwakheid uwe goedheid aanzien, vrouw.
Men werpt geen perelen voor zwijnen en
geen opstandling bekeert uw zachtheid.
MARC. VAN PARMA:

Denkt ge ?
GRANVELLE:
Oranje moet gekortvlerkt : hij heeft schuld,
hij is de leider.
MARC. VAN PARMA:

Hij is wel heerschzuchtig...
-

KNECHT:

De prins van Oranje vraagt gehoor.
GRANVELLE:

Niet Antwerpen, doch hij, moest men bestraffen.
MARG. VAN PARMA:

Hij kome.
(af knecht)

Waar zijn uw bewijzen, Hoogheid?
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ORANJE (in) :

.Mevrouw.
(buigt stom voor Granvelle)

Ge liet me roepen, vrouw ? Waarmede
kan ik de landvoogdes van dienste zijn ?
GRANVELLE:

.Met uwen plicht te doen, prins.
ORANJE :
Vrouw ?
MARG. VAN PARMA:
Zoo is 't.
GRANVELLE:

.Ik kwam, mijns wetens, aan geen plicht te kort.
Gij zijt 't onschuldig lam, en ik de wolf,
verslindend en verscheurend : 't oude deuntje.
Doch onder ons hoeft gij uw masker niet
gestaag te dragen : wij, we kennen u.
-Gij zijt onwetend van hetgeen gebeurt.
Ge kent noch Hoof noch Sims, de predikanten,
gevat in uwe gouw ; gij hoordet nooit
van opstand in de stede Valencijn ;
ge weet voorzeker niet dat er Hervormden,
.herdoopten, hagepreekers zijn in Vlaanderen.
En toch weet ik dat gij de leider zijt,
dat gij het volk hebt opgestookt, dat gij
-de predikanten schut ; en onrust wekt.
De achterzijde van de schermen is
.zoo blank, zoo smetteloos niet lijk het schijnt,
wanneer men 't voortooneel beschouwt.
-

ORANJE :

Bewijzen ?
'Waarom mij niet gevat als opstandling ?
GRANVELLE:

Daarvoor zijt gij te sluw ; uw rol is schoon;
'het volk vergaapt zich aan den edelman
-die het verdedigt, die geen stroopen kent,
.die geld niet acht, en steeds onschatbaar rijk schijnt.
Doch nogmaals, veinzen baat hier niet.
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ORANJE :

Mevrouw,
duldt gij dat men aldus een edelman,
dien gij geroepen hebt, beleedigt ? of
was 't daarvoor dat ik werd geroepen ?
MARC. VAN PARMA :

Neen, doch...
GRANVELLE:

Mevrouw deelt mijne meening, zegt ze 't niet.
ORANJE:

Uw ambt en uwe titel zijn beschermers
die gij zelfs te misbruiken weet, mijnheer.
GRANVELLE:
Ik zeg de waarheid.
ORANJE:

Zoo ! dan was ik het
die Valencijn beroerde, waar ik niet
een voet gezet heb sedert jaren reeds
me docht dat de markies van Bergen daar
stadhouder was ?
GRANVELLE:

Hij is uw rechterarm.
ORANJE:

Flink uitgedacht ; doch nogmaals, geef bewijzen.
GRANVELLE:

Uw hand verduikt ge goed ; ge nijpt de kat
in 't donker ; gelijk in 't poppenspel beweegt ge
degenen die u naderen ; gijzelf
wordt nooit gezien ; doch gij doet 't niet te min.
ORANJE:

Al praatjes : kerker mij als landverrader,
of zwijg.
GRANVELLE:

Prins, loochen uwe daden niet !
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ORANJE:

'k Verdedig 't land, waar het mijn hulp behoeft.
Te talrijk zijn de vreemden die 't besturen,
en zich aan niets gelegen laten ! 'k Doe
't geen mijn geweten mij gebiedt : 'k ben u
geen rekenschap verschuldigd. Was het daarom
om oude twisten weerom op te vuren
om nooitgeëindigd misverstand te scherpen
dat ik geroepen werd, Mevrouw ? Laat mij
dan toe, daar verder maar van af te zien,
en u mijn eerbiedvolle groet te brengen.
MARC. VAN PARMA :

Niet zoo, prins. Ik heb u geroepen, ik,
niet iemand el. Ik wil en moet u spreken :
een schande is het voor u, en uwe steden,
gij die zoo goed zijt ingelicht...
GRANVELLE:

En weet
wat er aan 't hof gebeurt, en wat in Vlaandren,
en wat gezegd wordt bij de regentes,
en wat gedacht wordt in des konings werkplaats.
ORANJE:

Wanneer men zoo wordt aangevallen, en
bedreigd als ik, weet men ook gaarne wat
te vreezen valt.
MARG. VAN PARMA:

Gevaar voor u?
GRANVELLE:
Och, onzin.
ORANJE :
Ge zijt niet minder goed op d'hoogte, heer,
van 't geen gebeurt.
GRANVELLE:
Dit eischt mijn ambt.
ORANJE:
Voor mij,
mijn rust en welzijn.
MARG. VAN PARMA :

Mag ik uitspreken ?
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ORANJE:

Uw wenschen zijn bevelen, vrouw.
MARC. VAN PARMA :

Waarachtig ?
Mijn wensch, veel meer ; mijn wil, prins, is dat men
in uwe gouwen, Zeeland, Holland en
in Antwerpen vooral nauwkeuriger
onze plakkaten naleve .. .
ORANJE:

Mevrouw...
MARC. VAN PARMA :

Dat men de ketters en de hagepreekers,
die onrust over 't land verspreiden saam
met hunne valsche leer, en opstand willen,
wat nauwer op de vingers zie, en straffe
dat men ten , minste niet zoo'n janhagel
dat Duitschland dagelijks ontvlucht, hier dulde,
noch 't stoken en het drijven van die mannen,
die predikanten heeten, doch gekortoord
ofwel gebrandmerkt zijn voor 't meerendeel.
Ik had meer ijver en meer hulp verwacht, prins,
doch gij ook schijnt te slapen, zooals Bergen.
ORANJE:
Ik tracht, zooveel ik kan, al de plakkaten

in toepassing te brengen, doch mevrouw
weet best hoe overdreven streng zij zijn.
GRANVELLE:
Dit is Granvelles' schuld, niet waar ? dit monster
is 't niet zoo,
wenscht slechts in 't bloed te baden
[prins?
ORANJE:
Dit heb ik niet gezeid.
GRANVELLE:

Niet nu, 't is waar.
Doch zoo ge werklijk de plakkaten toepast
wat doet ge dan tehuis ? Zoudt gij misschien
niet weten dat uw vrouw ook een hervormde is ?
ORANJE:

't Geloof is vrij, zoo men het niet verspreidt.
Kunt gij iemands geweten dwingen, Hoogheid ?
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GRANVELLE:

Alleen de katholieke leer is waar.
Doch 't is uw voordeel zoo een open deur
te hebben, om de protestantsche Duitschers
in huis te halen.
ORANJE:

Gij - ziet meer dan ik.
Wat maakt 't geloof u . •van een vrouw ?
GRANVELLE:

Het voorbeeld
van hoog werkt op het volk aanstekelijk.
KNECHT:

Graaf Egmont.
EGMONT (in) :

't Dunkt me dat ik ongepast
uw samenspraak kom storen, heeren.
Mevrouw.
GRANVELLE:

Ook gij moogt er profijt uit trekken, graaf.
ORANJE:

Is uwe vrouw ook protestant dan, beste ?
GRANVELLE:
Ook hij beschermt die opruiers.
EGMONT:

Dewelke ?
MARG. VAN PARMA:

Laat mij u zeggen, graaf, dat ook in Vlaandren
herdoopers en hervormden vrij verkeeren.
Ook u herinner ik 's konings plakkaten.
EGMONT:

Wat ik gedaan heb, deed ik voor het welzijn
de ruste van het land.
GRANVELLE:

De dief steel' vrij
of anders moet men 't rustig volk ontwaken.
EGMONT:
De toepassing dier strenge wetten zou
in korte dagen opstand baren, niet
gedoogzaamheid...
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GRANVELLE:

Zooals in Valencijn, graaf ?
Voor die hoeft niet gezorgd : de straf komt vast.
Doch gij moet inzien, dra, dat gij een pop zijt,
een stukje klei dat anderen vervormen,
naar hunnen gril en wil. Uw invloed is het
dien men gebruiken wil : voor vreemden werkt ge
en, lijk een kind, misleid door glazen "eerels,
volgt gij hun wenk : zij spreken u van grootheid,
van macht : gij zijt een werktuig, dat men breeekt,
zoo 't doel bereikt is.
EGMONT:

Laat mevrouw het toe
dat edellieden zoo beleedigd worden
in hare tegenwoordigheid ?
ORANJE:

Och, stoor u niet:
hij is nu eenmaal opgewonden.
EGMONT:

't Kan.
Toch weet mevrouw dat gansch de adeldom
ons volgt, en een hervorming eischt ? Het land
is gansch beroerd, omdat het best gewaar wordt
hoe men de schatten van ons land naar Spanje,
steeds onverzadigd, sleept ; hoe wij betalen
den haat, dien Spanje op zijnen hals gehaald heeft.
MARG. VAN PARMA:

In raad van State kunt gij dit bespreken.
Uw plaats is daar.
EGMONT:
En nevens hem, mevrouw ?
Ik dank u wel. Ik wil geen stukje klei,
geen pop zijn in zijn hand. 'k Houd er niet aan
dit kluchtspel meê te spelen ; nutteloos
is ons bespreken : Spanje alleen beslist.
ORANJE:
door andren, vrouw
Nog eens te meer hoort gij
hoe slechts de Staten kunnen uitkomst geven:
Vergadering der Staten lost de vragen,
die nu steeds blijven hangen, op. Doch ja,
die dansen niet lijk vreemden fluiten.
,
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GRANVELLE:

Waarlijk ?
KNECHT (in) :

Men wenscht graaf Egmont en den prins te spreken.
-

ULENSPEGHEL (in) :

Dit schrijven van den koning brengt een bode.
(Oranje leest het stil Egmont voor.)
GRANVELLE (tot Marg.) :

Die wanen zich reeds meester in het land.
Wat zal het zijn zoo zij de macht bezitten ?
EG MONT :

Ge doet hetgeen ge wilt, mij is het eender,
(tot Granvelle)

doch u jaag ik er uit, met .mijne benden
indien het moet. (af)
MARG. VAN PARMA:

Uw Hoogheid ziet het zelf
onmogelijk te blijven.
GRANVELLE:

Sprak ik slechts
te Madrid, om Placentie bij te voegen
aan Parma, luidde 't dan niet anders ?
MARG. VAN PARMA:
Neen.

Ge ziet het met uw eigen oogen, dunkt me.
GRANVELLE:

Ik blijf zoolang de koning wil, spijts alles
den koning dien ik, niet die edellieden.
MARG. VAN PARMA:

Doch mag men weten prins, wat zoo uw vriend
verbitterd heeft ?
GRANVELLE:

Zijn vriend ? die heeft geen vrienden,
.slechts handlangers en knechten.
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ORANJE:

Knechten die
uw Hoogheid mij benijdt.
MARG. VAN PARMA:

Mag het geweten?
ORANJE:

Ge weet het toch weldra : bevel des konings
daar hij 't wil;
den staatsraad bij te wonen
te buigen vo-or den kanselier, wien hij
omdat hij 't wil.
zijn gunst behoudt
MARG. VAN PARMA:

Geluk!
Ik wist niet dat ge boven mij stond, Hoogheid. (wil weg)
ORANJE:

De zaken nemen wel een andren keer;
geduld, mevrouw.
MARG. VAN PARMA:

Waarop st^eumt gij ?
ORANJE:

Vallejo !
(De deur blijft open, daar Marg. heengaat zonder

te wachten.)
VALLEJO (aan den deurvleugel) :

Beveelt uw Hoogheid iets ?
-

GRANVELLE:

Ja, dit : ik wil niet
dat gij u nog vertoont aan t 'hof of waar ook,
na vier en twintig uren.
VALLEJO :

Keer ik dan
terug naar Spanje ?
GRANVELLE:

't Land is ongezond
voor u.
VALLEJO:

Verbannen dus ? Een Spaansche hopman,
een hidalgo.
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GRANVELLE:

Verbannen.
VALLEJO :

Doch waarom ?
GRANVELLE
Dit weet ge zelf. (af
)

VALLEJO :

Nu ben ik alles kwijt.
ORANJE:

Geef nooit den moed verloren : 't past geen hopman.
(Oranje vertrekt. Godelieve komt op de landing van
den trap staan.)
VALLEJO :

Gij hebt schoon klappen, gij.
Wat deert het hem.
,zoo ik verjaagd word als een vuige landsknecht ?
Verbannen, weggejaagd !... Dan trekt men zich
terug op zijne goederen, en hult zich
in zijn gekrenkte recht als in een mantel,
tot nieuwe gunstzon hem terzij doet leggen.
-- Doch ik heb geen landouwen, geen bezit.
Een eerlijk man komt door de wereld niet,
zoo hij geen geld bezit

men zei het mij.

Doch was ik niet schatrijk, schatrijk aan liefde ?
Voor haar was mijn gedacht
wat miek mij goud ?
Voor haar mijn streven
was zij niet de schat,
de rijkste, dien het Spaansche rijk bevat ?
En nu is deze zeepbel ook geborsten :
.geen geld, geen liefde ! Zij ook... neen, niet zoo.
Doch het ontvalt mij al zoo plots, en niets,
geen stap kwam ik vooruit.
GODELIEVE:
Ei, don Ramiro !
Ik ken uw ongeluk, mijn vriend.
VALLEJO :
Och jonkvrouw,
misschien is het wel grooter dan ge denkt :
mijn broodwinning ontvalt me ; wat gedaan ?
-

-
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GODELIEVE:

Wat geeft het ? Is het leven dan niet heerlijk,
ben ik hier niet, en min ik u niet meer ?
Indien ik u ten huwlijk vroeg ?
VALLEJO :

Het gaat niet.
Ik ken geen offer.
GODELIEVE :

Hebt gij niet verstaan
dat ik u heb bemind, van eersten af ?
Zoo dikwijls stond ik op het punt te spreken
doch nu mag ik niet langer zwijgen, vriend.
Wilt gij mij nog ?
VALLEJO :

Spot nu niet meer ten minste.
GODELIEVE:

Ik spreek heel ernstig : Vlaanderen hoort u.
Ge zult er wandelen, als waart ge heer ;
ge zult genieten, beter dan den meester ;
en is het huisje klein, dat mij behoort,
al noemt men het kasteel, het is benepen
toch is er plaats genoeg voor het geluk
en voor ons beiden.
VALLEJO :
Spraakt ge waarheid, jonkver !
GODELIEVE:
Indien ge mij niet wilt gelooven, ook wel;
doch ik kan 't niet gebeteren.
VALLEJO :

Wellicht
weeft 't ongeluk een aureool voor mij;
doch ras zal ze verdwijnen.
GODELIEVE:

Dit hoeft niet;
een aureool omstraalt u niet, mijn waarde.
VA LLE JO :

Wat dan ? ook gunst begeeft, ge ziet het.
GODELIEVE:
Ja.
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VALLEJO

En jeugd wordt dra illusie.
GODELIEVE:
Ja.
VALLEJO

En toch...
GODELIEVE:

En toch wil ik uw vrouw zijn.
VALLEJO :
Vroeger...
GODELIEVE:

Vroeger
waart ge niet de man, dien ge nu zijt.
VALLEJO :

't Is waar dus ?
GODELIEVE:

Indien gij van mij houdt, gelijk ik ben,
word ik uw vrouw.
VALLEJO :

Doch ik ben arm, verbannen...
GODELIEVE :
Nu• zullen onze zielen smelten, één zijn,
en daar ligt het geluk.
VALLEJO :

En gij bemint me ?
GODELIEVE:

Durft ge nog twijfelen ?
VALLEJO :

Herzeg het mij
GODELIEVE:

Wat zijt gij toch een kind.
VALLEJO :

En gij, een plaaggeest.
GODELIEVE :

Dus gaan we saam ?
VALLEJO :
Waarheen ge wilt, melieve.
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GODELIEVE:

Naar Vlaanderen.
VALLEJO :

Ik ben uw trouwe dienaar.
GODELIEVE :

Ik denk het toch.
ULENSPEGHEL (op) :

Zoo, zoo, akkoord gesloten ?
Nu, het is niet te vroeg.
GODELIEVE:

Zoudt gij niet zorgen
met Nele ook eens akkoord te slaan, Thijl ?
ULENSPEGEL:

Och,
dit is er lang.
GODELIEVE:

... Ge loopt de wereld af,
en zij hoeft slechts te volgen.
ULENSPEGEL:

Als * zij 't zoo wil?
VALLÈ JO :

Dit is een reden.
ULENSPEGEL:

Doch ik kom niet daarom
uw hemelsche vervoering storen, jonkver.
Maar liefde is geenen korf : men plaatst ze niet
al waar men wil. En daarom heeft de prins
aan u, hopman, gedacht als kastelein
op een van zijne sloten in zijn Staten,
waar gij 't verkiest.
VALLEJO :
Wist gij daar iets van, lieve ?
GODELIEVE :

Ge weet toch wel dat ik kan tooveren ?
— Zeg aan den prins dat wij hem hartlijk danken,
doch niet aanveerden kunnen. Zoo hij echter
een gunst bewijzen wil, hij kome hier
dat ik hem zelf verzoeken moge.

WILLEM. VAN ORANJE

323

ULENSPEGEL:

Goed. (af)
VALLEJO

Knakaf geweigerd ? dit was toch een uitkomst.
GODELIEVE

Ik dacht u mijnen dienaar ?
VALLEJO

Uwe wil
is mijne wet. (stilte)
GODELIEVE

:

Ben ik geen dwingeland

?

VALLEJO:

Gij zijt de wijste van ons beiden, lieve.
Aan u heb ik genoeg.
GODELIEVE:

Valt het u zwaar
het hof te laten

?

VALLEJO:

Ja, zoo gij er blijft.
GODELIEVE:

Ik blijf er.
VALLEJO:

Gij moet het beste weten, lieve.
GODELIEVE

:

Het laat mijnheer gansch onverschillig, ziet u.
VALLEJO

Maar neen...
GODELIEVE:

Er valt hier niet te maren, hoor.
VALLEJO:
Ik laat u kiezen...
GODELIEVE :

Dit noemt men dan liefde.
VALLEJO :

-Doch beste !
GODELIEVE :

Lieve, beste . Don ! Maar zeg mij eens,
hoe spreekt men menschelijk uw naam toch uit ?
(Op Oranje, Egmont, Hoorn, Lodewijk van Nassau.)
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ORANJE:

Gelooft me, heeren : wacht en gij zult zien
de vorst neemt zoo'n beslissing niet zoo snel.
EGMONT:

Misschien hebt ge gelijk.
NASSAU:

Te lang gedraald.
Een einde moet er komen, wie er . ook
in onzen weg wil loopen.
EGMONT:

't Eindige.
Ik zeg het ook.
HOORN:

Wacht 's konings laatste woord af.
NASSAU:

Ge kent het reeds.
ORANJE:

Ik laat het toch niet steken.
EGMONT:
Geen enkel onzer !
(Ze klappen verder.)

VALLEJO :

Ik kom u slechts danken
om uwe goedheid, prins.
ORANJE:

Welk slot verkiest ge ?
VALLEJO :

Geen enkel : ik kan u niet dienen, prins.
ORANJE:

Zoo ?
VALLEJO :

'k Blijf een Spaanjaard, eerst en meest. Wie weet
wat nog gebeurt.
ORANJE:

Vernaamt gij iets soms, hopman.
Dit liet u toe uw vree te maken.
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VALLEJO :
Hoe ?
ORANJE :.

Een aanklacht neemt men gretig aan in Madrid.
VALLEJO :

Ik ben uit 's konings dienst ontslagen, prins.
ORANJE:

Dus raakt hij u niet meer ?
VALLEJO :

Ik dien hem graag,
doch eerst herstell' hij 't onrecht.
ORANJE:

Kan ik niets
voor u doen, waarde ?
GODELIEVE:
Ja, heel veel.
ORANJE:

Spreek op.
GODELIEVE:

Vraag aan Mevrouw mijn ontslag.
ORANJE:
Meent gij het ?
VALLE JO :

Aan liefde zijn wij rijk genoeg.
GODELIEVE:

Dit zal
een goede toespijs zijn bij droogen brood
ORANJE:
Ge wenscht het ?
GODELIEVE:

Ja, zoodra het kan, nog heden.
Ik ben het hof en al de hovelingen
nog moeder dan een os zijn juk.
ORANJE:
'k Bedank u

in naam van allen. 'k Moet u bovendien
geluk toewenschen, denk ik ?
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GODELIEVE :

Wenschen schaadt niet.
Doch help ons eerst zoover te komen.
VALLEJO :
Ja, terstond !
ORANJE:
Wie zou aan uwen wensch weerstaan, mejonkver ?
Doch zult ge 't niet beklagen ?
GODELIEVE:
DAAxvoor, prins

komt later ook alhier.
VALLEJO :
Hoe vleiend toch
GODELIEVE:
Neem mij zooals ik ben, en dit voor u
(zij omhelst hem)
ORANJE:

'k Gehoorzaam dus.
GODELIEVE:

Ik dacht u reeds terug
(Oranje af langs trap.)
AERSCHOT (op) :
Goed nieuws, niet waar ? De kanselier blijft ons:
een zegen voor het land.
HOORN:
Voor u misschien.
NASSAU:
Het gansche land is tegen hem, heer hertog,
ge weet het wel. Of zaagt ge niet de printen
die men, van morgen nog, heeft opgespijkerd
aan zijne deur ?
AERSCHOT:
Toch noem ik het geluk:
Want hij alleen kan Nederland bestieren.
HOORN:
En hij alleen gaat fier op ieders haat.
AERSCHOT:
Men haat hem wel, doch ook Oranje haat men.
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EGMON'f :

Wat maakt dit ? Niet Oranje is 't, die bestiert.
AERSCHOT:
Doch allen ijvren voor den prins.
..
EGMONT:
Wij ijvren
alleen voor 's lands belangen.
AERSCHOT:

En voor dep uwe
HOORN :
Gij niet!
NASSAU:
Och neen, niet . hij : dit weet eenieder
AERSCHOT:

Ik moet de landvoogdes geluk toewenschen ::
tot later, heeren, tot ge blijder kijkt.
(af langs trap)
BERGEN:

Zijn afgunst is te klaar. En voeg daarbij
dat hij Granvelle gaarne vallen deed
indien hij zelf een stukske rapen kon
van het gebroken afgodsbeeld.
EGMONT:
't Is jammer
dat hij niet mede spant met ons.
HOORN:

Zijn wij
niet mans genoeg ? Hierbij kan het niet blijven.
NASSAU:

Het kan daarbij niet blijven : moest ik zelf
te Madrid onze zaak bepleiten, 'k deed het ?
EGMONT:
Dit ware een uitkomst.
HOORN:
Neen, ik ken Filips.
EGMONT:
Ikzelf zal hem gaan opzoeken.
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HOORN :

Wie, gij ?
(Marlt. van Parma, leunend op den arm van Oranje,
op langs trap. Aerschot volgt.)
MARG. VAN PARMA:

Ik zie, Mijnheeren dat ik niet moet wachten,
en dat uw ijver, spijts een wolksken kwaadheid,
toch even groot blijft
EGMONT:
Voor des konings dienst
is alles veil, mevrouw.
MARC. VAN PARMA :

Bewijs het, graaf,
en zetel weer ten Rade.
EGMONT:
Neen, dit niet!
Ik wil niet als een kind behandeld zijn
Men legge ons alle zaken voor , en niet
de prullen.
-

-

MARC. VAN PARMA:

Kibbelen kan toch niets baten
we zullen 's konings antwoord dra vernemen.
Ik heb u slechts geroepen om den opstand

en zijn gevolgen te bespreken, heeren.

(af met Hoorn, Egmont, Bergen, enz.)

ORANJE (tot Godelieve) :

Mevrouw wil u geen ontslag geven, jonkver.
Zij wil u spreken, u weerhouden zelfs.
GODELIEVE :
weerhouden ? dat gaat niet.
Mij spreken ? goed
VALLEJO :
Wilt gij u ook doen bannen, lieve ?
GODELIEVE:
Neen,
Zooverre volg ik u niet na.
ORANJE:
Wacht hier,
zij komt u aanstonds vinden.
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GODELIEVE :

Goed.
LOD. VAN NASSAU :

Een woord.
:Het is een domheid Egmont op te sturen
.naar Madrid.
ORANJE:

Ei, wie denkt daaraan?
NASSAU:

Hij zelf.
ORANJE:

..Dit mag niet ! Ulenspeghel !
ULENSPEGHEL (op) :

Wat belieft u, prins ?
ORANJE:

-Graaf Egmont wil naar Spanje : houd hem tegen.
ULENSPEGEL:

_Dit klinkt heel goed, doch wat gedaan ?
ORANJE:

Weet ik het ?
ULENSPEGEL:

,

Een muil is koppiger dan een ezel,
een kalvinist is erger dan een ' muil,
doch Egmont is tien kalvinisten waard!
ORANJE:

Wat dan gedaan ?
ULENSPEGEL:

,

'k Beproef mijn kunst, doch meent hij 't
men kan alleen hem iemand mede zenden,
die oog en oor gebruike.
ORANJE:
Wie ?- Vallejo ?
VALLEJO :

.Neen. Niemand dien ik meer.
NASSAU:
Zou Joost van Bornhem
..de man niet zijn ? Jong en flink, verstandig
Een rijk en edel op den hoop toe.
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ULENSPEGEL:

En ik als zijnen knecht.
ORANJE:

Niet slecht gedacht.
Wilt gij van Bornhe.m polsen ?
(af Ulenspeghel)

VALLEJO :

Mag ik vragen
indien mevrouw vlakaf geweigerd heeft ?
ANJ E:.
ORR^NJr.
Wat dan... ? Oh ja...
.
GODELIEVE:

'k Vertrek goed- of kwaadschiks._
ORANJE :

Heb nog geduld. Verandering komt spoedig.
MARG. VAN PARMA (in met Egmon.t) :

Een oogenblik, mijnheeren, en ik ben
ten uwen dienst. —. Gij wilt mij dus verlaten ?
'k Was zoo aan u gehecht, mijn Godelieve
GODELIEVE :
Mevrouw weet wel dat ik haar niet verliet,
was 't niet het onrecht dat hem aangedaan werd.
Aan 't hof heerscht afgunst, nijd en. hoogmoed, vrouw._
Bij 't volk vond ik meer deugd, meer eer, dan hier
Ik sleet in vrede en rust mijn blijde jeugd
en was mijn woning schamel, 'k was gelukkig.
'k Vraag mijn verloren 'schat terug, en laat
blijmoedig, 't klatergoud aan anderen.
MARG. VAN PARMA:

En gij vergeet te zeggen dat gij mint.
GODELIEVE

Mevrouw weet dit reeds lang. .
MARG. VAN PARMA:

Ge zegt uw meening
Steeds onbewimpeld : daarom minde ik u.
Ik weet wat ik aan u verliezen zal,
weerhouden kan ik u toch niet.
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GODELIEVE :
Oh neen!
MARG. VAN PARMA:

>Ge vloogt van hier, indien het moest : ik ken u.
En daarom zeg ik u : wees saam gelukkig.
Ik kon het voorval niet verhindren, hopmen,
doch mijne hoogachting bewaart ge.
VALLEJO :

Dank u.
_Mevrouw weet . gansch de zaak.
MARG. VAN PARMA:

Kan ik u niet
.bewaren wat men u ontnam, in ruiling
hebt gij een grooter schat gevonden dan
-den rijkdom, dien de Nieuwe Wereld kent:
een vrouwenhart vol moed, vol deugd, vol blijdschap.
Ik kan u niets méér schenken, doch ik wil
-dat ge u niet moet bekreunen om den broode.
Ik zorg voor uwen bruidschat, Godelieve.
,

GODELIEVE:

Mevrouw!
MARG. VAN PARMA:

'k Aanveerd geen opwerping, melieve :
:Ik kan nog koppiger dan gij zijn, weet ge!
KNECHT (in) :

. Mevrouw, een bode.
ARMENTEROS (in) :

Dringend
ORANJE:

Voor Granvelle ?
ARMENTEROS:

* Ik moest hem eerst een brief bezorgen, prins.
MARG. VAN PARMA:

.En zoo behandelt men de landvoogdes.
Ge vindt dit goed, mijnhoeren?
ORANJE:
Oh, mevrouw...
KNECHT (in) :
_.Zijn Eminentie Kardinaal Granvelle.
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GRANVELLE (in) :

Mevrouw, ik kom een droevig nieuws te ontvangen.
MARC. VAN PARMA :

De koning schrijft...
GRANVELLE:

Oh, dit betreft het niet:
mijn vrouwe-moeder is plots ziek geworden,
en daar zij oud is, kan er ook gevaar zijn.
Zij zond mijn broeder, Heer de Chantonnay
om mij te zeggen dat zij, na zoolang,
mij nog eens wenscht te zien.
MARG. VAN PARMA :

Hoe lang is 't reeds
dat gij niet huiswaarts gingt dan, Excellentie ?
-

GRANVELLE:

Reeds veertien jaar, Mevrouw.
ORANJE:
Het is wat lang.
GRANVELLE:

Ook is mijn haast heel groot.
MARG. VAN PARMA :

Ja ik begrijp het.
GRANVELLE:

Mijnheer : de Chantounay vertrekt reeds morgen,
of hoogstens overmorgen.
MARG. VAN PARMA :

Zoo haastig dus ?
GRANVELLE:

En ik begeer met hem te gaan.
MARG. VAN PARMA :

Natuurlijk.
CJRANVELLE :

Zoudt gij, mevrouw, de goedheid willen hebben
mij bij zijn Majesteit te verontschuld'gen
zijn dienst, voor korten tijd slechts, te verlaten
en aan mijn kinderplicht gehoor te geven ?
Misschien is er gevaar, en later zouden
nog grooter hinderpalen kunnen rijzen.
Mag ik op uwe voorspraak reeknen, vrouw ?
-
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MARGARETHA:
Zeer zeker, Excellentie, schoon 'k niet wist
dat ik zoo invloedrijk te Madrid was.
Uw redens vind ik hoogst gegrond.
GRANVELLE:
Vaarwel dan..
Laat toe, -mevrouw, dat ik u mijnen dank zeg
bij 't afscheidnemen. (af)
MARGARETHA:
'k Vind het wonderlijk..
Mijn broeder schrijft me dat hij voor geen goed
wil scheiden van een kanselier, die hem
zoo trouw en zoo genegen heeft gediend.
En nu vertrekt hij plots.
EGMONT:
Misschien is 't waar.
ORANJE
Zijn post verlaten als de strijd zoo woedt ?
Wanneer men veertien jaar heeft kunnen wachten?
En ook, wat maakt het ons ? Hij is vertrokken
de Spanjaard ruimt het veld.
EGMONT:
Voor korten tijd.
ARMENTEROS:

Voor goed : hij gaat, doch keert niet meer terug.
Omwenteling bracht zijne komst te weeg!
hijzelf verloor het leven, en de koning
verloor de Nederlanden : hij is oorzaak
der onrust ; zoo duikt hij zijne handelwijze.
ORANJE
Zooiets slikt men aan 't hof.
ARMENTEROS:
De waarheid is 't..
ORANJE:
Weet gij dit zeker ?
ARMENTEROS:
Juist zooals ik weet
dat hij op wenk van hoogerhand vertrekt.
EGMONT:
Niet waar.
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MARGARETHA:

Armenteros !
ARMENTEROS :
... Zooals: ik- weet
dat Flips wenscht Egmont aan het hof te zien.
MARGARETHA:

Doch waarom dan die vraag?
ARMENTEROS:
Aan 't Spaansche Hof
bekent men liefst zijn ongenade niet.
MARGARETHA:
Zijt gij daar nog, mijne goede hopman? Luister:
wilt gij in mijn dienst overgaan ?
ORANJE:
Blijf hier.
Nu zijt gij in uw eer hersteld.
MARGARETHA:
'k Verzoek u!
-

VALLEJO :

Geluk vond ik in wat moest zijn de grootste,
de zwaarste slag die mij ooit had getroffen.
Een onweer dreigt : elk schut zijn eigen hoofd
GODELIEVE:
Mijn eigen beste man !
Gordijn.
1919 .

L. SEURINCK.
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N MEMORIAM
HUGO VERRIEST

Op Vrijdag 27 Oktober 11.. ontsliep te Ingovghem in
den gezegenden ouderdom van 82 jaar de oude pastor
van te lande, Hugo Verriest. - Hij werd ten grave gedra-^
gen op Zaterdag 4 November. 't Was een sombere, griezelige dag, met sneeuwregen die neerkletste en wolken
die laag wegjoegen over, het donkere, kteurlooze land.
« Verriest is Weg, de zon is weg, » zei Streuvels. Geen
officieel-pompeuze lijkstoet, geen uiterlijke pracht en
praal, geen mooi-doende, stijve lofredenen. Een talrijke
schaar van eenvoudige buitenmenschen, . gekomen met
hun" diepe genegenheid en- hun dankbare liefde om hun
ouden pastor uigeleide te - doen ; daarnevens de getrouwe
vrienden en vereerders, opgeroepen van - heinde en verre
door de droeve doodsmare, een lange stoet van studenten
en. hoogstudenten, die met hun vlaggen-in-rouw een
eeresaluut brachten aan den oudsten -strijder voor
Vlaanderen.
-

**
. In menigen kring werd reeds hulde gebracht aan de
nagedachtenis van den ouden pastor. «Met Tijd en Vlijt»
mocht niet achterwege blijven. In dit genootschap immers trad hij voor de eerste maal op als redenaar in
1875 met zijn voordracht. over Leven en Dood in Letterkunde en Taal (1) ; later, in 1899,, sprak hij over «Smaak
(2) en in 1900 over « Vrij » (3). Bij ieder jaarlijksch
bezoek dat hij bracht aan zijn broeder Prof. Gustaaf
Verriest wilde hij telkens zijn warme belangstelling toonen voor de « taal- en letterlievende » hoogstudenten
van « Met Tijd en Vlijt » door met hen een avond door te
brengen. Dit jaar nog had hij beloofd hier te zullen optreden.., en voor de meesten zou het een onuitsprekelijk
-

(Lezing gehouden.. in het . Hoogstudentengenootschap
« Met Tijd en Vlijt » te Leuven.)
,

(1) Hugo Verriest. Voordrachten Rousselaere J. De Mees-

ter 1904 bl. 13-34.
(2) ibid. bl. 136-167.

(3) ibid. bi. 168-180.
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genot geweest zijn hem voor de eerste maal te mogen
.hooren. 0. L. Heer heeft er anders over beschikt ! — Deze lezing bedoel ik als een - nederig blijk van hulde en
erkentelijkheid voor hem, die door zijn diepingrijpenden
invloed als professor en als leider, door zijn letterkun-digen arbeid en zijn voordrachten, Vlaanderen heeft wakker geluid uit zijn doodslaap, Vlaanderen heeft veropenhaard aan zichzelf en aan zijn Noorderburen.

Hugo Verriest werd geboren te Deerlijk-bij-Kortrijk
-den 25 November 1840. Nog een zoon van West-Vlaan-deren, dat na een tijdperk van onvruchtbaarheid sedert
drie kwart eeuw zoo'n heerlijken kunstbloei heeft
doen opschieten.
Een gelukskind ! Midden in den geestelijken nood
en de intellectueele verarming vond hij in zijn familiekring en bij zijn eerste leermeesters schatten van toewijding en opoffering, die hem ten goede kwamen tot een
harmonische ontplooiing en ontwikkeling van zijn rijk
begaafde natuur. Hij stamde af van een geslacht van den
ouden stempel, sterk en stevig als eik : christen vroomheid en burgerdeugd zaten hun in merg en been vastgegroeid. Over zijn familie raakte Pastor Verriest niet
licht ;uitgepraat. Toen ik hem verleden jaar te Leuven bezocht, moest ik nogmaals de oude verbleekte photo van
rond de jaren '60 bewonderen, waar samen met hun zeven kinderen, vier zonen en drie dochters, vader en moeder Verriest op staan, hij, een vent als een boom, zij
'klein en tenger met haar platgestreken haar en haar wijden, stijven rok. « Kijk eens wat een kunst in de groepeering en in de pose ! Daar kunnen onze tegenwoordige photografen niet meer aan ! »
Moeder Verriest, uit een gegoede burgerfamilie, was
-een perel van een vrouwtje, met gouden hart en eindelooze toewijding. Pastor Verriest spreekt altijd met innige
aandoening over zijn « heilige moeder ».
Vader Verriest was koster en hield een lakenwinkel.
Toen in de ellendige hongerjaren van 1846 de typhus in
Westvlaanderen rondspookte en ook te Deerlijk in de
verarmde en verzwakte bevolking zijn wreede slagen
.sloeg, had men daar een oude kapel tot lazaret omschapen, maar niemand wilde de zieken oppassen. « Pieter,
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sprak de pastoor tot zijn koster, dat moest gij doen !
Daar moet toch iemand voor zorgen ! » « 'k En zegge
nie van nee, antwoordde Vader Verriest, maar 'k hebbe
thuis zeven kinders en 'k moete er dan eerst mijn vrouw
over spreken. » « Doe dat, Piet, 'k kenne uw vrouwe ». Als hij dan thuis kwam : « Kerliene, zei hij,
mijnheer de pastor moet iemand hebben voor zijn zieken
en hij heeft mij gevraagd of ik het wou doen. Wat peinst
ge er van ? » — « 'k Zou 't maar doen, vader ! » antwoordde ze onmiddellijk, «Onze Lieve Heer zal 't aan de
kinders weergeven ! » En hij, in allen eenvoud : « 't Is
ook mijn gedacht, vrouwe ». En alle- dagen ging
hij de zieken bezoeken en 's nachts waakt hij er dikwijls
bij.
Maar als de plaag weg was en verdwenen, kreeg hij'
zelf, den typhus. Als hij dan rondliep, daverend van de.
koorts : « Gauw naar uw bed », gebood de dokter. « 'k En ga niet liggen, kopte hij, « of 'k voel het, ik blijf
voor goed liggen ». Gaande en staande heeft hij de ziekte overwonnen. (4).
Is het te verwonderen dat de zonen van zulke ouders
moesten gedijen tot prachtkerels ? Daarbij, 0. L. Heer
heeft het aan hun kinderen weergegeven. De oudste zoon,
Karel Verriest, werd notaris en burgemeester in zijn geboortedorp ; de tweede, Adolf, advokaat en schepen te
Kortrijk. En rijkbegaafde man, dichter en componist :
Guido Gezelle was zijn groote vriend en kwam dikwijls
'5 avonds zijn harte deugd doen aan de heerlijke muziek
die in den huiskring werd uitgevoerd. Peter Benoit componeerde de cantate « De Leie » op tekst van Adolf
Verriest. De jongste broer, Gustaaf Verriest, gestorven onder den oorlog, was professor in de geneeskunde.
aan de hoogeschool te Leuven. Ook een fijnvoelende%
kunstenaar, die merkwaardige studiën heeft geschreven
over het Rhytme in de Poëzie en over Guido. Gezelle...
en merkwaardige dingen heeft verteld. in zijn colleges in
interne pathologie over... kunst en poëzie.
Als leermeesters had Hugo Verriest het wondere geluk overal mannen te ontmoeten die ver boven de mediocriteiten van zijn tijd uitstaken. Reeds zijn lagere studiën mocht hij doen bij Meester Renier, een niet onbe-

,

-

(4) cf. A. De Ridder. Pastor Hugo Verriest. Ned. Boekti.
Antwerpen 1908, waar meer bizonderheden te lezen staan ever
de familie Verriest.
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teekenend fabeldichter uit de oude Rederij kersschool.Het
was diezelfde Renier die na de omwenteling van 1830 het
éérste, ja, het allereerste Vlaamsche boek durfde uitgeven in 1833. Over #Vader Renier gewaagt Pastor Verriest
met een dankbare vereering : om te bewijzen dat die
fabeldichter uit den ouden tijd gehoor had voor de melo-die van het vers,citeerde hij gewoonlijk deze twee regels:
Op den zolder van een bakker
Woonden muizen machtig vele...

•'s Zondags avonds, als de kinderen braaf waren geweest,
mochten ze tegader naar de school komen. Daar vertelde hun de Meester uren lang uit die wondere boeken
-die dan als een zegen over het doode Vlaanderen waren
gekomen, uit De Leeuw van Vlaanderen, uit Jacob van
Artevelde, en de kinderen luisterden, luisterden naar die
verhalen uit verleden tijden en de jonge Hugo droeg ze
mee in zijn geheugen en in zijn hart. Was het niet het
eerste zaadje van zijn liefde voor Vlaanderen, de eerste
korrel van de kunst die later zou ontkiemen tot een heer.lijk talent ?
De kinderen moesten bij Vader Verriest ook muziek
leeren : kostersbloed en liegt niet !" Hij zelf gaf hun het
eerste onderwijs. Maar nu had hij in de gebuurte een
jongen gevonden die veel aanleg vertoonde en die dan
zijn kinderen verder moest opleiden. Zoo kwam dan de
jonge Peter Benoit alle weken tweemaal van Harelbeke
.naar Deerlijk en zoo ontstond de vriendschap tusschen
hem en de familie Verriest. « Bij Peter Beno?t leerden we dan de Fransche romances die dan in de mode
waren. 't Was dan alles Fransch wat de klok sloeg en
Vlaamsche muziek en hadden we nog niet ! »
Toen Hugo twaalf jaar oud was, moest hij naar 't
Klein Seminarie te Roeselare. Daar mocht hij op Poësis
het onderwijs genieten van zijn meester Guido Gezelle.
Wat deze voor Verriest en de andere leerlingen is geweest, heeft de dankbare pastor honderden malen in zijn
voordrachten verteld. « Zijn onderwijs ? Ja dat valt
moeilijk om bespreken en uitleggen ; en ik zeg het eerst
'in korte worden : Eene heele wereld van leugen, valsch
heid, conventie en gebaren wierd buitengezet en vergeten.
« Een geheele wereld van waarheid en schoonheid
trad binnen in helder stralen van hoogeren geest, in innig genieten van zingend hert, in oneindig roeren en
ontroeren van onze eindelooze ziel.
-

-

.

,
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« Eene wereld werd buitengezet :
« Gij ook misschien weet nog wat het letterkundig
onderwijs in die zalige tijden was en wat het wel nu nog
is hier en daar. Maar toch, mij dunkt altijd dat gij daar
geen juist gedacht van hebben kunt.
« Het was het eeuwig en ervig ontleden en zoogezeid uitleggen van ieder sprake, van ieder vers, van
ieder woord, met handverlammend schrijven, honderdes
en honderde bladzijden verre...
« En Gezelle ? Gezelle wist niet daarvan. Van het
onderwijs dat hij ontvangen had was geen duimprente,
geen wending, niets, in zijn werk en wezen gebleven.
« Hij stond daarbuiten ; hij leefde daarbuiten. Hij
studeerde daarbuiten, droomde daarbuiten, leerde daarbuiten, genoot daarbuiten en deed genieten.
« Zijn onderwijs was een verheffen van geest en
hert en ziel naarboven, door zijn woord en door zijn
wezen.
« Hij wist dat de jonge knapen zielen hebben die
ontwaken bij den glans en den klank van het schoone, en
zinderen er bij, en medestralen en medezingen.
« Hij wist dat de jonge knapen hunkeren naar het
schoone ; en dat het schoone de natuurlijke spijs is van
jonger zielen, die, met het schoone gevoed, opengaan en
groeien en bloeien. De « Auteurs », de Meesters, de.
Groote Dichters, ja. hij wees ze ons en gaf ze ons te ge-nieten, en zijn werk was onze zielen met de zielen - der
Grooten samen te brengen, zonder iets daartusschen. In
zijne linkerhand hief hij omhoog de Kunstenaars en
Scheppers ; in zijne rechterhand de zielen zijner kinderen, en zei : zindert samen en zingt :
« Karel De Gheldere heeft hetzelfde anders en
schooner gezeid.

-

:

Gij naamt ons op in uwe machtige armen
en kwaamt op uwe borst ons zielen wakker warmen.
.

« Niet alleen de Meesters, maar de natuur, de groote natuur, de schoone natuur leerde hij ons genieten.
« Wij waren blind ; wij waren doof ; wij waren
stom en zonder taal.
« Hij deed met zijnen profetenvinger onze oogen
open en leerde ons zien.
« Hij deed onze ooren open en leerde ons hooren.
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« Hij ontwaakte op onze lippen dat zoete, dat alderzoetste vlaamsch....
« Die groote gave heeft hij, bij iederen leerling zijn
leigen gaven, zijn verholen krachten, zijn geest en hert,
zijn klank en zang te ontwaken : Crescite.
« Poëzis en eigen taal waren ons geworden.Wij leefden ; wij rechtten. ons ; wij waren preusch ; wij waren
sterk en schoon ; en droegen door het leven het jubelend gevoel van eigen woord, van eigen kunst, van hooger eigen leven ! » (5)
In 1864 werd Hugo Verriest priester gewijd en tot
professor benoemd in Sint-Lodewijks te Brugge. In 1867
werd hij verplaatst als professor van poëzis naar Roese]are : dezelfde plaats die daar tien jaar geleden Guido
Gezelle bekleed had !
Te Roeselare valt de eerste groote werkzaamheid
van zijn leven. Hij had het geluk onder zijn leerlingen
-een schaar flinke, gezonde Vlaamsche koppen aan te
treffen als Albrecht Rodenbach, Constant Lievens, den
grooten missionaris, die later in Engelsch Indië op 10
jaar tijd 27,000 heidenen doopte ; Amaat Vyncke, Ratte
Vyncke ,den wonderen Witte-Pater, Dr Lauwers, Dr
.Adriaens, Dr Bruwier en zoovel anderen, die hij met fiere
:genegenheid beschrijft in zijn Vlaamsche Koppen. In
zijn dagelijkschen omgang met die uitverkorenen, in het
communiceeren met hun verzuchtingen en hun ideaal,
in het kuischen en kneden ,van hun edele zielen is de
meester zelf gerijpt tot dieper besef van hun nood, tot
scherper inzicht in hun intieme leven, tot meer degelijkheid en klaarheid en ruimte in eigen beschouwingen
en gedachten. Zijn onderwijs heeft hij afgekeken van
dat van Gezelle : ook is het als een weldoende regen over
zijn studenten neergekomen. Hij was voor hen de zaaier
van gezonde gedachten, de levenswekker die het goede
zaad deed ontkiemen en groeien en rijp worden.
Verschillende onder hen 'hebben hem daarvoor later
hun diepe erkentelijkheid betoond. « Evenals visselkens,
schreef de beroemde Dr Lauwers van Kortrijk in 1904,
die wellustig zitten te wikkelen in helder stroomend beekwater, evenals opengaande bloemen, die gulzig in den
morgen, het zonnelicht opzuigen, zoo dronken zijne leerlingen, zat van welligheid, geheel t jaar lang, den ver-

-

-

,

}

(5) Voordrachten. bl. 209-219 passim.
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kwikkenden, groeizamen dauw van zijn levendmakend
woord... De stonden van den leergang schenen hun, als
de klokke ging, te kort geweest en te gauw weg ; en
als wij, de jongeren, aan tafel gezeten, onze makkers uit
rhetorika hoorden vertellen, met brabbelende mondvollen
en glanzend gelaat, over die wondere lessen, zaten wij te
hunkeren van verlangen om ook de blijdschap van die
lessen te mogen genieten. » (6).
En Albrecht Rodenbach schrijft in December 1875
aan zijn geliefden meester een langen brief, waarin hij
hem zijn gansche ziel bloot legt en hem bedankt voor al
zijn goede zorgen. Enkele zinnen er uit : « Al dezen die
van hier weggaan na onder uwe handen te zijn geweest,
dragen, in de ziel eenen schat mede, hun geluk, hunne
macht, voor nu en voor later, men mag zeggen hunne
tijdelijke en eeuwige zaligheid, en ter zelver tijde eene
-erkentenisse die weinigen rondom hen begrijpen, voor u,
uit wiens handen en ziele zij dien schat ontvingen. Maar
daar zijn er die om reden van bijzonder wezen of gesteltenisse, u meer dan de anderen verschuldigd zijn. Van
dezen ben ik, Mijnheer. Voor dat ik bij u was, is er mij
van tijd tot tijd een woord ontsnapt hoe ik licht en sterkte en raad en hulpe noodig had ; en hoe ik verlangde om
bij u te zijn en kunt ge niet pelzen, Mijnheer.
Want mijn verstand heeft licht noodig, licht en zekerheid ; want letter verstaat het omdat het alles te oneindig vindt... Als gij spreekt, dan voel ik het licht door
mijn ziele stroomen, en ik ben dan niet gejaagd, maar
'versta, begrijpe en omvatte, en hebbe meer verstand dan
anderszins. En gij leert ons 't aanhoudend werk en het
machtig, grijpend gepeis...
Licht voor het verstand, vrijdom en orde en vrede
voor het herte, dat ben ik u verschuldigd. Ook nog kracht.
voor den wille. » (7).
-

In dat tijdperk ook begint Verriest's groote bedrijvigheid op Vlaamsch gebied.
(6) Vlaamsche Vlagge 1904, Verriest-nummer. — Lees ook
het getuigenis van Karel Blancke in Vl. Vlagge 1890.
(7) Leo Van Puyvelde. Albrecht Rodenbach. Amsterdam.
Veen 1908 bl. 25-28 .
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Terwijl hij professor was te Roesselaere, werd Baar
de Blauwvoeterije geboren. Het zou me te ver leiden hier
in alle bizonderheden te vertellen, hoe van lieverlede het
ras-gezonde gemoed der studenten in opstand kwam tegen den geest van verfransching, die toen in onze onderwijsgestichten baas speelde. Het is eveneens onmogelijk
met juistheid af te meten en te wegen wat . en wie den
grooten stoot heeft gegeven aan de studentenbeweging.
« Was het Gezelle ? vraagt P. Callewaert. Maar van nanatuurwege was hij geen flamingant,geen strijdende Vlaming... Was het Rodenbach ? Maar Rodenbach was:
zonder Verriest nooit Rodenbach geweest... Verriest
Was het, die voor Rodenbach, van de Vlaamsche Vlagge
maakte de groote hefboom tot vervlaamsching van de
jeugd ». (8).
Reeds in- 1872 houdt Verriest een voordracht voor
den studentenbond te Roeselare. Daar schetst hij klaar
en duidelijk het wezen en doel der Vlaamsche Beweging:
« dat groot, dat edel volk moet wederom onder de zon.
komen, leven, roeren, spreken, werken, in een woord,
bestaan ! » In 1875 wordt hij inedestichter van de.
Vlaamsche Vlagge en in de eerste jaargangen laat hij
een heele reeks studiën verschijnen over Vlaamsche kunst
en Vlaamsche letterkunde.
Zijn invloed op de studenten wordt dan ook buitengewoon sterk en werkdadig —. il ensorcelle ses élèves,.
klaagt de superior van 't Seminarie, zóó sterk zelfs.
dat hij na eenigen tijd verdacht blijkt voor de . overheid...
en Verriest wordt in 1877 tot bestuurder benoemd van
het klooster te Heule en 10 maanden later tot principaal"
van het College te veer. Maar wat gaf het ? Het heilig
vuur zat er in, in de jongens van Westvlaanderen, en 't
zou weldra aan 't knappen en aan 't knetteren gaan en
in laaie vlammen ten hemel opjagen, heel Vlaanderendoor.
Intusschentijd was zijn talent van spreker traagjes
ontloken. Verriest was 35 jaar oud, toen hij hier in «Met
Tij d en Vlijt » zijn eerste groote voordracht hield, en het
is maar na 1880 dat hij overal begon op te treden.
In 1888 werd hij pastor te Wacken : daar
kwamen hem zijn oud-leerlingen het marmeren borstbeeld aanbieden,door Josué Dupon gebeeldhouwd, waar-

-

'

-

-

.

-

-

-

(8) Onze Jeugd. December 1922.
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onder als motto prijkte de grondgedachte van geheel
zijn streven : « Ons volk moet herleven ! »
In 1890 werd hij verplaatst naar Ingoyghem, het
stille, vreedzame dorpje, dat daar zoo mooi ligt op de
glooiingen tusschen Leie en Schelde. Daar heeft hij meer
dan dertig jaar van zijn leven doorgebracht en voor ons
allen is hij geworden « de pastor van Ingoyghem, de
pastor van te lande. »
Voor zijn parochianen was hij de goede herder, die
zijn schapen kende en liefhad, de raadgever en de vriend
van den huize, die binnen drong tot in de armste hutjes
en krotjes van het dorpje en met hem meebracht in het
sombere van hun schamel bestaan wat zonneschijn en
levensvreugde, en, als het nood deed, stoffelijken steun
en hulp. Van zijn volk, verachterd en bekrompen, ruw
en bot van buiten, maar nog gaaf en gezond van binnen,
mocht ge geen kwaad zeggen : in zijn geestelijken arbeid en op het .gebied der zielezorg gaf Pastor Verriest,
als overal elders, blijken van een onverstoorbaar optimisme. Ook over hun pastor waren de dorpelingen fier
en preutsch, omdat « hij het zoo schoone zeggen kon »
en heel de wereld door beroemd was, en ze zouden voor
hem door het vuur gevlogen zijn om zijn liefdevolle minzaamheid en zijn eenvoudige, innige vroomheid.
Van lieverlede was het Witte Huis te Ingoyghem de
bedevaartplaats, zelfs de biechtstoel geworden van de
meeste letterkundigen en kunstenaars uit Vlaanderen en
Holland. Daar vond iedere bezoeker met de gulste voorvaderlijke gastvrijheid een innemend gelaat en een open
hart ; van daar droeg men mede naar huis kostelijke
wenken en wijzen raad. Ter gelegenheid van het afsterven van den grijzen pastor hebben Felix Timmermans
en anderen hun schuld van dankbaarheid afgelost tegenover hem, die hun tastende schreden heeft geleid op
de baan . naar kunst en schoonheid.
Zijn gansche leven, zijn voortdurende actie, zijn
sterke persoonlijkheid is een weldaad en een zegen gebleven voor zijn land en voor zijn volk. Het Witte Huis
is gedurende dertig jaar een foyer de culture geweest,
waaruit licht en schoonheid en sterkte en verfijning en
beschaving hebben gestraald tot gezondmaking en veredeling van Vlaanderen.
Voor al die schatten welke hij -zoo mild en zoo
kwistig uitdeelde, heeft Vlaanderen den braven, onbaat-
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zuchtigen man altijd een dankbaar hart toegedragen ;
geen enkele gelegenheid heeft het laten voorbijgaan om
te betoonen hoe warm het hart van het volk voor hem
in zijn boezem klopte. Het mag hier volstaan te wijzen
op de talrijke blijken van sympathie en van vereering
welke de oude pastor bij verschillende gelegenheden
heeft ontvangen : bij zijn benoeming tot doctor honoris
causa van de Hoogeschool te Leuven, bij zijn herstelling uit een lange en zware ziekte in 1906, vooral toen
hij door heel het ras-echte Vlaanderen als prins der
Vlaamsche Kunst werd gehuldigd op den triomfdag van
1913.

Sedert dan is de oorlog gekomen met de jaren van
eenzaamheid en verlatenheid, met ziekte en ouden dag..
Bij sommige jongeren., die - enkel droomen van radikale
vernieuwing en alle banden oversnijden die ze nog hechten aan oudere traditie, is er stilaan vervreemding ontstaan. Kleineerend en smalend hebben . ze neergezien op.
den ouden man, hem verweten dat hij zijn roem heeft
overleefd en zijn gansch leven door in woord en.
daad niet meer is geweest dan een pracht-acteur en een
pracht-komediant ! (9) Bij al degenen, die met Verriest
op vriendschappelijken voet geleefd hebben, zullen die
schampere schimpredenen een pijnlijken indruk . nalaten,
omdat ze overtuigd zijn dat, wat men ook denken moge.
over de waarde van Verriest als letterkundige, met hem
een der oprechtste en edelste en weldenkendste menschen
van Vlaanderen is verdwenen.

Hugo Verriest is niet geweest een veel-schrijver, een
verzen-lijmer : zijn letterkundige bagage is zelfs minder
omvangrijk dan men in gewone omstandigheden zou mogen verwachten. Moest alles bijeengebundeld worden
dat van hem gedrukt werd, dan zouden de gezamentlijke.
werken hoop en al drie, vier lijvige boekdeelen bedragen... of ligt er misschien nog het een of ander begraven
in de groote, zware kist die gansch den oorlog zorgvul-dig in zijn kelder stond weggedoken ?
Bijna al zijn bijdragen, opstellen, gedichten, be(9) Jos. Leonard, in het Getij. Dec. '22. — Over Verriestals-mensch schrijft Wies Moens lovend ir.. De Stem, Januari '23
als Vlaming moet de pastor het bezuren !
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schrijvingen van land en volk verschenen eerst in tijdschriften, als de Vlaamsche Vlagge (vooral van 1875 tot
1880), later in de vijf jaargangen van het weekblad
De Nieuwe Tijd, dat hij met Dr Depla en Dr Lauwers
gesticht had in 1896. Ze waren hoofdzakelijk bestemd
voor het beperkt kringetje van de Westvlaamsche studenten en ontwikkelden ; toen ze later door den uitgever
De Meester werden bijeengebracht in de bundels Regenboog (1901) Twintig Vlaamsche Koppen (1901) Op Wandel (903) konden ze, een beetje tegen de eerste bedoeling van den schrijver in, een talrijker publiek bereiken.
Zijn heele leven door werd Verriest te veel van zijn
letterkundig werk afgetrokken door zijn ambtsbezigheden als professor en als pastor en door zijn veelbewogen
leven van voordrachtgever. En daarbij, hij was wat te
veel een dilettante, een liefhebber die de moeite ontzag
zich met hart en ziel ' toe te wijden aan den dienst der
schoone letteren, een fijnproever, die liever teerde op de
kunst der anderen, en laten we het rechtuit bekennen, het
geduld, het taaie, aanhoudend geduld niet bezat om zich
in te spannen voor groote, scheppende literatuur, voor
werken van grootera omvang ? Waar is zijn lang beloofde studie gebleven over zijn meester en over den Gezelle-stam ?
In .al deze opstellen en gedichten hooren we reeds
vóór de jaren 80 de nieuwe stem, het nieuw geluid, dat
zonder effektmakerij of hol geschreeuw de nieuwe leer
van de schoonheid verkondigt ` of in woord en rhythme
omzet. Gezelle was voorgegaan, de ware dichter-bijGods-genade, de stille werker-op-zijn-eentje '; Verriest
heeft zijn taak overgenomen. De nieuwe gedachten over
leven en dood in de letterkunde,over smaak en oorspronkelij kheid, over rhythme en klank ontwikkelt hij voor
zijn studenten in lessen en tijdschriften, verschillende jaren vooraleer in Noord-Nederland de beweging der
Tachtigers is opgeschoten, vooraleer hier in België de
Jeune Belgique en de Van. Nu en Straksers hun theorieën hebben geformuleerd. Hij zal dat nieuwe geluid
vóór het groot publiek brengen, zonder aanstellerigheid
of pedantisme, zonder revol:utionnaire gebaren of ijdele
woordenkraam, eenvoudig, helder-klaar, met den gloed
en de overredingskracht eener oprechte overtuiging.
De muffe rhetoriek met haar versleten beeldenwinkel, waaruit beurtelings alle beeldjes en figuurtjes wor-
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den voor den dag gehaald en opgepoetst en te pronk gesteld, schopt hij omver dat de stukken vliegen. De oude
Meesters leest en geniet hij en stelt ze voor aan de bewondering van zijn leerlingen, maar de dichterlijke taal,
flauw afkooksel van hun voortbrengsels, de vaste, geijkte uitdrukking, de gestereotypeerde beeldspraak, dat
alles gooit hij over boord. Daar tegenover stelt hij het
eigen woord van den dichter, dat groeit uit eigen gevoel
en eigen wezen, de oprechte uitbeelding van doorvoeld
geestes- en zieleleven.
Van de gedichten veel zijn er niet : moesten ze
verzameld zijn, amper een bundeltje -- citeer ik enkel
een paar, dagteekenend van vóór 1880. Dus volop uit
den tijd, toen men hier nog in bewondering opging van
de griezeligheden ven een Burgslot van Zomergem, van
het huilerige en over-sentimenteele van de meeste romances van Van Beers en Van Duyse, het houterige van
Vuylsteke en De Geyter, de goocheltoeren en de bokkesprongen van de Makamen en Ghazelen.
« Avondstilte » (Vlaamsche Vlagge, 1877) werd herdrukt in het eerste nummer van « Van Nu en Straks. »
« Van 't oogenblik dat die verzen geschreven werden,
getuigt daar Prosper Van Langendonck, was de tijd aangebroken voor een algemeene, klassieke, tevens echtvlaamsche poëzie. » Het is een mooi stemmingsgedicht,
waarin de schrijver zijn stillen weemoed uit klaagt bij het
vallen van den avond. Wij allen hebben oogenblikken
doorleefd van moedeloosheid, van onvoldaanheid, van
onbepaald verlangen naar iets anders, dat gepaard gaat
met een stille smart. Datzelfde gevoel heeft Gezelle zoo
raak uitgebeeld in zijn gedicht « Op Krukken » uit Rijm
snoer :
Waarom het is
en wete ik niet
noch hoe het is
en wete ik,
maar dat het is
en 't lastig is
om lijden, 'n
vergete ik.

Verriest zit op zijn kamer in 't Klein Seminarie, stilaan valt de avond en het geroezemoes van het stadje
sterft weg. In zijn ziel groeit en knaagt dat stil heimwee,
die zoete smart, na het heen-en-weer-sollen van den
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Luistert hoe de dichter, geleid door het diep bedag.
sef van zijn kunst, alles weergeeft in doffe, gedempte
klanken, in mineur-tonen die zijn sombere stemming zullen uitspreken. Om het vage, het onbepaalde van zijn
gevoel uit te drukken, geen scherp afgeteekende lijnen,
geen helle, in 't oog springende kleuren : alles onduidelijk, alles vervaagd en verstompt, als in mist en halve
duisternis. Op ons gemoed moet inwerken het op- en
neerdeinen van lange, slepende verzen op een heel traag
voortschrijdend rhytme, het aaneenrijgen van woorden,
langgerekt en als oneindig, het herhalen van de laatste
woorden van ieder vers in het begin van het volgende, als
een thema dat uit de verte naklinkt.
't Wordt laat, en 't zwijgen zinkt met stillen avond neder,
En stille navond dringt me in 't eindloos hert,
En 't eindloos herte, moe van 't wentlen weg en weder,
Staakt 't wentelen en rust in stille zoete smert.

In het eerste vers, een algemeene indruk van de omringende natuur, met in de volgende, het overeenstemmen van zijn eigen hart met de omgeving. Nu denkt
hij met een zeker welbehagen, met een zekere wellust
hier steekt het Romantisme van den tijd zijn ooren op
-- aan die onbepaalde, niet juist te beschrijven gevoelens
van spleen en weemoed :
0 smert, geen zoetheid kan aan 't rustend zoet genieten,
Het zoet genieten van uwe ijdele eindloosheid
Uwe ijdele eindloosheid die 't droomen vol kan gieten,
Het stille droomen van des avonds eenigheid

Het natuurbeeld wordt verder uitgewerkt : niet meer het
algemeene van het eerste vers, maar de aarde gehuld in
een teere, half-doorschijnbare duisternis, doortinteld
met de pracht der sterren ; dat alles wordt als in een
dauwdrop weerspiegeld in de ziel van den dichter.
't Is eens en avond, en de duisternissen dalen
In halve duisternis doorschijnend in den nacht,
Waar schijnend heldre sterren aan den hemel pralen,
Den hemel licht doorlaaid in heldre sterrenpracht ;
Die sterrenpracht, die ginds oneindig wendt en wiegelt.
Oneindig wendt en wiegt in 't meteloos gespan,
Ee meetloos in den kleenen, klaren dauwdrop spiegelt
Den dauwdrop, mijne ziel, die 't eindloos spieglen kan
-

Meer en meer geraakt de dichter onder den indruk van
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de oneindigheid in de natuur : eindeloosheid op aarde,
waar alles vervaagt in de duisternis, eindeloosheid aan
den hemel, terwijl over alles een indrukwekkende stilte
hangt. Ook in zijn ziel is alles stil en roerloos : niets.
leeft in hem dan een onuitsprekelijke, onbepaalbare melancholie, een vage droefgeestigheid...
Het eindloos hangt daar hoog en ligt hier neer te droomen,.
Te droomen in de vlakte en in het zwijgend woud,
Het woud, dat zwijgend rijst met halfverlichte boomen,
Die boomen vormeloos, die schijnen eeuwenoud ;
Want eeuwenoud is 't al en meteloos te samen,
Als samen stilte ligt en nacht op de natuur,
Natuur, onroerbaar stil, waar blad noch boomen áamen,
Noch de adem van den tijd waait in de drijvende uur.
De drijvende uur ligt stil op roerelooze boomen,
En roerloos voor den bosch strekt 't ongemeten land,
Het ongemeten land dat donkre verten zoomen,
Die verten meteloos lijk zeeën zonder strand.
En zeeën zonder strand van stille, zoete smerte
Van smert onroerbaar, kalm, en vrij van bitterheid,
Onroerbaar liggen, kalm, in 't zwijgend eindloos herte
Met 't eindeloos gevoel der eeuwige eindloosheid .

Een der hoofdmotieven van « De Zee » (Vlaamsche
Vlagge 1878) is ook weemoed en neerslachtigheid, maar
niet meer de vage melancholie van een zomeravondstemming. Hier heeft, waarschijnlijk na een bezoek van.
Albrecht Rodenbach, de weeklacht over Vlaanderens
jammerlijk heden een vasten vorm gekregen in het beeld"
van de zee, die vroeger leven en schoonheid en rijkdom.
had gebracht in Vlaanderen, en zich nu heeft terugge-.
trokken :
Geen zee meer, zand ! Geen effen zand van zeegrond,
Maar duinzand, ongelijk en onbetreden.
Geen ziele en roerde daar, en onbeweeglijk
Blonk ook 't doorschijnend duister, waardoor de sterrem.
Stom, blaakten.

En dan ziet de dichter iedere maal het grootsche beeld
van de zee, die daar wentelt en woelt met haar eeuwigzingend lied, de zee die ligt te baden in de zon en schittert en tintelt in eeuwig-jonge schoonheid, de zee, waarop de witgevleugelde schepen komen aangewaaid met
rijkdommen onschatbaar. Hoe wordt alles hier voortgedragen. op een heel verschillend tempo, hoe juist en
klaar . wordt alles afgeteekend en afgelijnd. Een enkel
voorbeeld :

-
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En eens toch was het anders, als de wateren,
De groote wateren der zee daar spoelden,
De rustelooze zee. Haar lied zong dan
Bij dage, zong bij nachte, zong als 's avonds
De roode zon met gulden stoet ging duiken,
En zong als 's morgends door den oosten purprend
De dag verrees, haar lied ging altijd zingend
Voort ! 't Zij 't wentlend water rees of daalde,
Het zij de stille wind er over vaarde,
Het zij het onweer zweepte en sloeg die zee, die
Nog luider 't hooge prachtig lied deed klinken ; —
En als de witte wolk bleef roerloos hangen,
Nog droeg het grootsche lied zijn blijde tonen
Aan de ooren van de schippers, aan hun herte
Zijn blijde droomes...

Nog vallen te citeeren : Bij het Kasteel te Rumbeke,
Morgenwinden, enz.
Tranen,
Is het niet spijtig dat na die enkele gedichten, reeds
verschenen toen Kloos en Van Eeden en Verwey nog op
de schoolbanken zaten, Verriest voor goed heeft gezwegen ?
De prozaopstellen, verzameld in Regenboog, Twintig Vlaamsche Koppen en Op Wandel zijn gegroeid uit
de behoefte zijn Vlaamsch volk uit te beelden met
lijf en ziel, met vleesch en bloed.
Van het eerste oogenblik af waarop onze jonge letterkunde na 1830 als door een mirakel uit het niets op-

schiet, boort ze haar wortels in het hart van het volk,
zuigt zij er haar levenssap uit, vindt zij er haar bestaansredenen in. Ook bij Verriest is zijn letterkundig werk gegroeid uit zijn bloedeigen volk : met zijn fijne speuroogen, die tintelen van bewonderende liefde en vaderlijke
genegenheid, heeft hij de Vlaamsche menschen gadegeslagen : het gewoon boerenvolk, met 'een onhebbelijke
korst en schors er buiten op., maar door-en-door braaf
van binnen ; zijn studenten en zijn vrienden, de weinige uitverkorenen die hij ontleedt tot in de fijnste
vezels van hun wezen en beschrijft in hun groei en wording en in de ontplooing van hun edelste vermogens.
Regenboog : het werk van den priester, die in rechtstreeksche voeling leeft met de zedelijke en stoffelijke
noodwendigheden van de hem toevertrouwde zielen, die
vol medelijden neerbuigt over hun ellende en met zachte
hand en zalvend woord hun wonden heelt. In die schetsen
van psychologischen aard wijst de schrijver op de ver-
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schillende schakeeringen, van licht tot donkergrauw en
zwart, in het gemoed en het intieme leven van die eenvoudige buitenmenschen.
het werk van den
Twintig Vlaamsche Koppen
vriend en van den kunstenaar, die den groei en den ontwikkelingsgang nagaat van zijne leerlingen en zijn bekenden. Wat een fijnheid van ontleding, wat een scherpe
blik in het diepste van hun ziel, wat juistheid in het afteekenen van hun eigenaardigheden en hun persoonlijkheid. !
Op Wandel de liefdehymne van den Vlaming, als
hij daar stapt langs de onmetelijke vlakten van zijn
Ingoyghem en zijn oogen uitkijkt op al die schoonheid
die daar te grijpen ligt, op kleurenspel en lichtschakee-.
ring en bloemenweelde en natuurpracht. « Natuur, natuur en waarheid, ik verlange naar u, ik dorste naar u
en hebbe honger. Ik hebbe nood aan stillen groei en
bloei van natuurlijk landleven, aan geur en frissche veite
van bodem en omgewrochten akker,aan groente en kruid,
aan hagen en kanten, aan veld en vlakte, aan water en
grachten, aan geswatel en gepiep en geroep van vogelen, aan gebas van verre honden, aan gekwak van puiden. Ik hebbe nood aan geschemer van eenvoudige recht-zinnige geesten, aan gezinder van harten, leeg en traag
genoeg maar waar, aan geluid van zielen, aan klanken
van metaal.
« Ik keere naar huis ; en ik ga en stappe, snel eerst
vertrage dan ; en ga de velden in. Ik ga voort, altijd
voort, en voldoening van lucht en klaarheid, van land
en bosch, vol geur en kleur, omwalmt mij en brengt rust
en vrede, welzijn en lang genot. Ik geniete. Ik geniete
mijn eigen vrij ademen en peizen en voelen, en leven in
die vrije natuur ».
Al die indrukken die hij mee heeft gedragen bij zijn
parochiebezoek, de bekoorlijkheid die hem tegenlacht uit
arme kinderkopkens, de blijde reminiscenties uit eigen
jeugd en jongelingschap laat hij met stillen zang en inwendig genot uitzinderen tot liefdevolle schetsen, die
's avonds op zijn studeerkamer « zijne eenzame verlatenheid versieren en verblijden ».
Ik herinner me nog hoe wij als studenten dweepten
met die lenige, plooibare, frissche taal waarin al deze
studiën en schetsen geschreven zijn. Het uitbeeldingsvermogen en de plasticiteit, de harmonie in gang en val
:

:
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van woord en zin, de rake psychologische voorstelling
waren dan nog iets ongewoons in onze Vlaamsche letterkunde. Nu zien we beter de tekortkomingen en de
schaduwzijden : de eentonigheid en eenvormigheid in
den uiterlijken bouw, de gemaniëreerdheid in de uitdrukking, het tot vervelens toe herhalen van eenzelfde woord,
een kunstmatige climax in het gebruik van adjectieven
en uitroepingen, in een woord, het formalisme dat er
te dik overligt en ons vaak doet denken aan onn.atuurlij kheid en gemaaktheid .

In Pastor Verriest heeft het gesproken Vlaamsche
woord hoogtijd gevierd. In triomftocht heeft hij het rondgedragen voor alle standen, in alle steden van Noorden Zuidnederland : voor werklieden op hun sociale weken, voor burgers in vergaderingen van Davidsfonds en
Hoogeschooluitbreiding, voor studenten op hun gouwdagen, voor ontwikkelden op wetenschappelijke kongressen of akademische feestzittingen. Zelfs op de Brusselsche tentoonstelling van 1910 heeft hij het vrank en
vrij laten klinken in tegenwoordigheid van de koninklijke familie. Van 1880 tot 1905 trad Pastor Verriest
meer dan 800 maal op als de drager en de zaaier van
het Vlaamsche woord en van de Vlaamsche gedachte.
Welke Vlaamsche redenaar heeft ooit triomfen beleefd als Verriest ? Hoe kwam het dan toch dat zijn toehoorders immer in bomvolle zalen daar als betooverd
neerzaten, en keken met glanzende o-ogen, en luisterden
met open mond, van de deugd die ze voelden krieuwelen
over hun heele lichaam ? Hoe kwam het dat deze eenvoudige pastor van te lande die nuchtere, koude Hollanders wist warm te praten en in hun stugge, geblaseerde
gemoederen geestrift kon doen oplaaien ?
Niet dat hij, als Schaepman, zijn toehoorders met
een stem als een klok overbulderde en overdonderde,
dat hij met geweldig lijf en verpletterend gebaar ontzag
en overtuiginginhamerde
nhamerde ! Verriest, och
arme ! Verriest, zooals ik hem altijd gehoord heb, had
een zwak, zwak stemmetje, dat hij sparen en verzorgen
moest, dat hem dikwijls door schorheid belette op te
treden, een stemmetje oud en versleten, bijna gebroken
en klankloos zijn gebaren waren allesbehalve ge-
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weldig, zacht en . harmonisch, iets of wat geëffemineerd ;
zijn verschijning was die van een oud man, die zijn
mooien kop nog wel recht droeg en den last van de jaren
van zijn rug afschudde, maar die toch al teekenen vertoonde van sleet en ouderdom.
Niet dat hij verblufte met splinternieuwe,
nooit uitgesproken gedachten, die u van verwondering deden opkijken, die u van verbazing
goedgunstig deden knikken en malkaar in verrukking bekijken ! Verriest sprak over gewone dingen, honderdmaal hetzelfde thema, over het Vlaamsche
volk en het Vlaamsche land met hun gebruiken en misbruiken, over smaak en wansmaak, sleur en gewoonte,
leven en dood in de letterkunde, over Shakespeare, over
Rodenbach, over zijn meester Guido Gezelle.
Niet dat hij zijn publiek ontroerde door geweldige
pathetiek, dat hij zich richtte tot de lager gevoelens der
menschenmassa ! Verriest had niets of niets dat deed
denken aan een volksmenner of een volkstribuun : zelfs
bij minder ontwikkelden drong hij altijd door tot het
hoogere in den mensch, trachtte hij altijd hen te veredelen en te verheffen.
Maar die oude,zwakke stem was smijdig als fluweel
en malsch en plooibaar als zijde : zij was in al hare uiterlijke schamelheid het volmaakte werktuig dat al de tonen van de ziel uitzinderde, dat al de nuancen en schakeeringen van het menschelijk woord kon wedergeven,dat
de verzen van Gezelle kon opzeggen met passend rhythme en volle muzikaliteit en bizondere klankexpressie.
Wie Verriest éénmaal heeft gehoord en gezien,
ik voeg er bij : gezien ! vergeet het nooit. Hij stond
daar, een edele, aristocratische figuur, met een fijn-gesneden gelaat dat de rimpels hadden gespaard, met zijn
geestigen, innemenden glimlach. Zijn oogen, levendig
en schalksch ; zijn lippen, smekkend vooruitgestoken
als bij een fijnproever die ieder teugje in den mond
houdt en geniet van het zoete aaien : ieder woord scheen
eerst een poosje tusschen die fijne lippen te blijven liggen om ze dan te bezielen tot gepaste beweging en
klankuiting ; zijn handen met delikate vingeren, rond-,
tastend als bij een blinde die zoekt, onderlijnend en omschrijvend ieder woord, ieder gedachte in harmonisch,
expressief gebaar ; zijn heele lichaam, meelevend en
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meetrillend en meejubelend met schoonheid van klank
-en rhythme en uitdrukking.
En dat kostte allemaal geen moeite : dat kwam er
uitgeprutteld en uitgeborreld als bij een vogel die zijn
liedje zingt, ongekunsteld en natuurlijk ; dat werd een
-eenvoudige samenspraak met de toehoorders in een
vriendelijk, gezellig onder-onsje.
Verriest was op zijn best als hij spreken mocht over
.zijn meester Gezelle en over zijn leerling Berten Rodenbach. Dan klonk ieder woord zoo innig en dankbaar, gedragen, als het was op zijn diepe vereering en zijn vaderlij ke genegenheid. Ook wanneer hij mocht spreken
.over zijn volk, dat aan 't ontgroeien was .uit zijn vreemden aard, dat stilaan openbloeide onder de weldoende
zon van eigen beschaving.
Maar, al was zulk een voordracht een weelde voor
-oog en oor, een harmonie die u bij het naar huis gaan,
naklonk en nazinderde, al mocht merg den prikkelenden
wijn drinken uit fijn-geslepen roemer, toch bleef er na
,de voordracht een zekere leegte, een min of meer wrange
nasmaak.
Ik bedoel hier niet de uiterlijke pose, die sommige
toehoorders licht hinderde en ontstemde.Och Heere! Wat
konden me die dikke zwarte sjerp schelen die hij overal
meedroeg, die handschoenen waar hij schijnbaar-achte,

-

'loos mee speelde ? Zit daar meer pose in dan in een wit-

te das op een stijf-gestreken hemd of in een rok gesneden naar de laatste mode ?
Wat er dikwijls haperde was : oppervlakkigheid en
alledaagschheid van gedachten, die dan soms moest
goedgemaakt worden door een tikje humor of een min of
meer paradoxale voorstelling, gezochtheid en gemaniëreerdheid in stijl en voorstelling. Vooral bij het lezen
'hebben we nu een hekel aan die litanieën luitroepingen en
adjektieven, die de armoede van gedachten en de zwakheid van de dialektiek moeten verbergen.
Soms ook was zijn voordracht te anekdotisch: neem
'bv. Smaak, (Voordrachten, bi. 136) : we hebben daar
enkele gedachten, geïllustreerd door een reeks grepen uit
het dagelijksch leven, smakelijk verteld, zooals enkel
Verriest dat vertellen kan. Zoo'n voordracht lijkt echter
'te veel op een kinemafilm, die voor onze verbeelding
wordt afgedraaid.

.
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Tot besluit : als men over vijftig jaar de geschiedenis zal schrijven van de Vlaamsche letterkunde in de•
19e eeuw, welke plaats zal men aan den letterkundigen
arbeid van Verriest moeten inruimen ? Het zou natuurlijk vermetel wezen zich nu reeds aan te stellen als een
van de groote of kleine profetie en al precies en beslist
de juiste plaats te willen afmeten die Verriest zal bekleeden.
Sommige van zijn geestdriftige vereerders hebben
hem per fas et nefas tot op een der allereerste rijen gedrongen. Hij zelf heeft daar nooit aanspraak op gemaakt : hij heeft zich nooit als letterkundige willen aanstellen en scheen tevreden met een heel bescheiden
plaatsje.. en we denken dat de brave man gelijk had. Alhoewel zijn naam altijd verbonden zal blijven met dien
van Gezelle, daardoor juist zal hij noodzakelijker wijze
in de schaduw verdoken staan naast de heerlijke lichtstreep, welke die groote onder de grooten in zijn tijd
afwerpt.
Daarbij, wat zal er van het werk van Verriest in
aanmerking komen ? Zijn gedichten ? Maar dat komt
op heel, heel weinig weer. Enkel zijn Avondstilte zal in
onze bloemlezingen het sprekend bewijs blijven van hetgeen Verriest kón worden, maar helaas ! niet geworden
is. Zijn drie prozabundels ? Daarvoor is dat werk
te fragmentarisch, te gekunsteld ; nochtans zullen de
studiën over Gezelle, Rodenbach en Streuvels een blijvend getuigenis afleggen hoe Verriest de kunst van deze
drie meesters heeft doorvoeld. Zijn voordrachten ? Al
was hij een causeur z000als ieder menschengeslacht er
geen kent, een spreker die het koude, doode woord bezielde tot een springlevend organisme, weldra zal de
gedachtenis aan die uiterlijke volmaaktheid verdwijnen
en bij een volgend geslacht verworden tot een vage, onbepaalde herinnering. De gedrukte voordrachten van
Verriest lijken me nu al als arme boomen, die daar in hun
schamele naaktheid afgeknot en gekandelaard staan ;
het is oude, verschaalde wijn, die zijn fleur en geur kwijt
is en geschonken wordt -in een koffiekopje !
Maar een heel ruime plaats zal aan Hugo Verriest
moeten afgestaan worden in de algemeene beschavingsgeschiedenis van Vlaanderen in de 19e eeuw, omdat zijn
werking veel dieper gaat en veel breeder grijpt dan men
zou vermoeden in zijn letterkundig werk.
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Getuige van het oude regiem, waarin de natuur van
onze Vlaamsche jongens werd verkracht en verknoeid,
is Verriest nochtans harmonisch opgewassen en tot volle
ontwikkeling gekomen, dank zij den weldoenden invloed
van zijn ouderlijke omgeving en van zijn eerste .leermeesters.
Opwekker van nieuw leven, heeft hij de knapenschap van Vlaanderen opgeleid ten dienste van hun volk;
zaaier van nieuwe gedachten, die, ik weet het wel,
overal elders reeds in de lucht zweefden, maar in Vlaan-.
deren. of Holland nog geen vasten vorm hadden gekregen, heeft hij zijn leerlingen en de kunstenaars van zijn
tijd voorgelicht op den weg naar nieuwe kunst en jonge.
schoonheid.
Niet enkel heeft hij gestapt aan het hoofd van de.
keurbende, maar zijn gansche volk heeft - hij willen oproepen tot den kruistocht voor hooger zieleleven. Men
heeft van Conscience gezegd dat hij zijn volk heeft leeren lezen, van Benoit dat hij het heeft leeren zingen
God beware me er van dat ik die woorden in absoluten
zin zou willen opnemen ! maar met evenveel grond
mag men beweren dat Verriest het heeft leeren denken
en voelen. Hij heeft aan zijn volk, dat hunkerend uitzag
naar zijn woord, de waarheid en de schoonheid voorgehouden, hij heeft het de schatten van kunstzin getoond
die verscholen liggen in zijn schoot en die stilaan werden opgedolven door een keurbende.
Ook in Noord-Nederland is hij het goede woord
gaan verkondigen : zoo heeft hij een brug geslagen tusschen hunne letterkunde en de onze.Wel had men reeds
op een tiental Nederlandsche Kongressen gestreefd naar
meer samenwerking en intiemer kennismaking ; wel had
Jan Van Beers ginder een mooien bijval ingeoogst door
het voorlezen van zijn gevoelerige gedichten en aan de
oogen van vele Hollandsche toehoorders en toehoorsters
menige traan afgeperst, maar tot een eigenlijke toenadering, tot een idem velle et idem nolle was het nog niet
gekomen. « De Noordnederlander glimlachte wel eens,
zegt Professor August Vermeylen, als we hem onze verbroedering opdrongen. Want : wat heb ik aan Vlaanderen, dacht hij, zoolang ze me slechts kongrestoosten en
Vlaamsche-leeuw-gebrul aanbieden, maar met geen zelfstandig werk voor den dag komen ? » (10) Verriest
-

(1) Aug. Vermeylen. Verzamelde opstellen I. bl. 209.

-
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is naar Holland gegaan met zijn gloeiende vereering
voor Gezelle ,met zijn warme liefde voor Rodenbach, met
zijn theorieën over kunst en schoonheid. En hij heeft er
hun op gewezen dat, terwijl zij nog in den donker rondtastten naar een nieuwe kunstuiting, hier in dat
hoekje van Vlaanderen, waarop ze uit de hoogte van
hun verfijnde beschaafdheid neerkeken, een eenvoudige
priester sedert jaren een eigen, persoonlijken vorm had
gevonden, zoo rijk en verscheiden, zoo teeder en innig,
zoo persoonlijk en tevens zoo algemeen-menschelijk, dat
sedert Hooft en Vondel maar zelden zulke tonen in onze
taal hadden geklonken. En voor dien Roomsch-Katholieken onderpastoor heeft hij van die koude Calvinisten,
die nuchtere, geblaseerde Hollanders eerbied en bewondering afgedwongen.
Die kennismaking met Gezelle en de Vlaamsche letterkunde is ook de Hollandsche woordkunstenaars ten
goede gekomen, omdat zij uit de hoogvlakte van hun
stijve voornaamheid neder zijn gedaald naar meer natuurlijkheid en eenvoud.
Jan Frans Willems heeft te Gent zijn standbeeld gekregen, omdat hij in de eerste jaren van strijd niet had
gewanhoopt, maar met zijn geestdriftig woord den twijfel uit de harten der wankelmoedigen heeft gebannen.
Niet minder moet ons de gedachtenis van Verriest dierbaar blijven .: een halve eeuw lang is zijn woord en zijn
werk een voorbeeld, een hefboom geweest voor Vlaanderen.
De oude pastor zelf heeft voor zijn doodsantje geschreven :
Hij beminde zijnen God,
Hij beminde zijne Kerk,
Hij beminde zijn volk, zijne taal, zijn land
en heeft ze getrouwelijk willen dienen.

Wie hem van dichtbij heeft gekend, moet in volle
eerlijkheid getuigen dat hij zijn gansche werkzaamheid
aan die edele taak heeft gewijd. Daarom blijve zijn gedachtenis voortleven in den schoot van zijn erkentelijk
volk !
Leuven, 19-1 -'23.

Prof. ARTHUR BOON.

BOEKENNIEUWS.
Het Geert Groote Genootschap.
St Jans Singel 21,
's-Hertogenbosch.
Secretaris Dr. W. van Koeverden, Culemborg.
-

Te onzent blijkt niet overbodig te zijn een aanbeveling van
het G. G. G., dat zoo vruchtbaar werkt in Nederland.
Eerst in April e. k. zal de Vereeniging twee jaar bestaan,
en reeds meer dan 30 nrs heeft G. G. G. aan den man gebracht.
En die bedrijvigheid zal wel iets anders zijn dan de koorts van
den aanvang, afnemend naar gelang de slijtage komt op nieuwe bezems, die zoo erg druk aan 't keren zijn, — daarover kan
men gerust wezen. Het bestuur toch staat eenig-kranig in het
teeken der volharding, die jong begint maar die 't uithoudt al
klimmende steeds kloeker en geestdriftiger met de jaren, en die
wel grijsheid kent, maar geen ouderdom : Immers daar ijveren
hand in hand Mgr. Dr A. Ariëns, Dr. Gerard Brom, Dr. Jac.
Van Ginniken S. J., Prof. P. G. Groenen, Dr W. G. J. van Koe..
verden. Aldus onder 't voorzitterschap van een der ijverigste
menschen, met woord en pen en daad, die ooit onze landen hebben bevrucht.
Dat het uitgelezen Hollandsche stel zulk een beschermer koos als Geert Groote zegt al duidelijk genoeg dat
het in de bedoeling ligt het land van Groenendael zoowel als
dat van Deventer te bewerken, en is misschien evenzeer een
hulde aar' het Zuiden van voorheen, dat in Groote's tijden voorging,en waarheen het Noorden heentoog om leering,om stichting,
en om alle hooge levenslessen. De cultureele rollen zijn intusschen wel ietwat gekeerd, en er is stof tot dankbaarheid telkens als we dergelijk bezoek uit het Noorden ontvangen.
Maar wie had vijftig jaar geleden gedroomd dat we uit
het calvinistenland lessen zouden krijgen van katholiek leven,.
van katholieke wetenschap, van katholieke kunst en katholieke.
propaganda-techniek — wij katholieke Vlamingen in het katho
lieke België ? Laten we niet zóó nederig zijn dat we onder 't
gewicht onzer bekentenissen onszelven neerduwen tot beneden
't objectieve, en laten we er op staan dat ook thans de energie.
van willen en kunnen in ons land enkelen voert tot hoogten in
't scheppingsleven van den geest, die door de huidige NoordNederlanders niet worden bereikt — één feit is toch zeker onloochenbaar : t. w. dat ze in de organiseering van hun Room-.
sche krachten ons doorgaans verre vooruit zijn. Is 't niet voor
Brugge om er duizelig van te worden dat nu sinds jaren reeds
het rijk van den Noordschen ketterdtiivel wordt geregeerd door
een eersten minister die schier dagelijks ter h. - Tafel gaat ?
Moest de hoofdstad van dit katholieke land zulke dingen te zien
krijgen, van verontwaardiging vielen al Devèze's kanonnen automatisch aan 't vuren...
'k - Wil maar beduiden dat het braakliggend terrein voor
G. G. G. in België nogal wat oppervlakte beslaat, en dat we ons
mogen hnistenl oni mee te doen onder voorzitter Ariëns, willen

-
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we metterdaad over Vlaanderen niet verbeuren wat we metternaam door zooveel eeuwen heen nog bezitten.

Maar wat is dan eigenlijk dat G. G. G. ?
Kent ge de Engelsche « Catholic Truth Society » ? Dat is
eeii onderneming, die werd ingezet in 1884 ter propagandeering
van katholieke leer-en levensbegrippen onder eigen volk maar
nog meer onder andersdenkenden. 't Was eigenlijk al vroeger begonnen ; Kardinaal Vaughan zaliger had zooiets tot een der
groote droomen van zijn jeugd gekoesterd. En bij dien was het
doorgaans een korte weg van den droom naar de daad. Zoo
werd de inrichting dan ook onder zijn stuwing op nieuwe en
vastere grondslagen gevestigd in bovengemeld jaar. Propaganda door woord en schrift : verspreiding van goedkoope gebeden- en volksboeken, voordrachten met lichtbeelden, bibliotheken
ook voor blinden, zeemanclubs, tooneel, vulga. riseering, door
vlugschriften, van wetenschap en kunst en goede literatuur ;
maandschrift : « Catholic Book Notes » ; jaarlijks een bijeenkomst van de leden, die telkens 10 sh. bijdrage storten, en in
twintig jaar na de stichting reeds de 1500 bereikten.
Op dit oogenblik zijn de boekjes, uitgegeven door de Catholic Truth Society, reeds boven de 1700 gestegen. Als men bedenkt op hoeveel duizend exemplaren doorgaans zulk een Engelsch brochuurtje wordt gedrukt, is het om paf te staan bij 't
aantal millioenen van die boekjes die de goede tijding ronddragen over de wereld...
En nu treedt Dr. Ariëns op. In den tijd van zijn ziekte moest
hij rusten en reizen. En als er bij Adam van een « felix culpa »
kan kwestie zijn, dan is 't niet gewaagd, van die gelukkige ziekte van Dr Ariëns te spreken. Want men kan hem wel gebieden
uit rusten te gaan, maar hijzelf kan onder de rust zijn geest
toch niet beletten steeds door te werken. Wijl nu Engeland
het land van zijn voorkeur is, trok hij daar, onder zijn kuur,
herhaaldelijk heen. En wijl hij nu toch niet werken mocht, besteedde hij zijn tijd aan 't achterhalen, bij de meest practische
menschen ter wereld, de methodes om nog meer en nog beter
te werken : Zoo'n « Catholic Truth Society » dus in Nederland.
En Mgr. Ariëns zelf schreef nr 1 van de reeks. Drie feiten, zegt
hij, hebben ons gedreven naar de oprichting van het G. G. G.
1. de drang naar kennis der katholieke waarheid bij tal van
niet-katholieken ; 2. de drang naar meerdere beleving der katholieke waarheid in onze eigen kringen ; 3. het voorbeeld van
de Catholic Truth Society.
Verblijdende dingen waren in Nederland voorgegaan ; de
verspreiding van het half millioen « Bijbeltjes » van Petrus Canisius ; van de 200.000 exemplaren van Pastoor Koopmans'
Spijze der Engelen ; van de 1.200.000 Tarciciusblaadjes van
kapelaan Nolet... Er was dus belangstelling op nooit vermoede
schaal. Welnu, waarom o. a. niet beproefd wat in Engeland zoo
prachtig meevalt : « Bekend is de propaganda in de kerkportalen. Ieder die de Westminster-Kathedraal bezocht heeft, herinnert zich het boekenrek bij den ingang, met zijn smakelijke
kleine brochures over « alles en nog wat », wat verband houdt
met de Katholieke leer, practijk en historie. Niet dat iemand
iets opdringt — het prettige is juist, dat niemand dat doet, ge
zijt alleen met uw boekjes en kunt uw geld slechts kwijt aan een
.
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'busje. Maar het is alles zoo goedkoop en handig ; titels en
schrijvers lokken gelijkelijk aan ; er is altijd wat bij wat u zeggen doet : « Zie, dat interesseert me, dàár wil ik graag iets over
lezen ». Ik geloof niet, dat iemand met deze wijze van propaganda kennis heeft kunnen maken, zonder bij zichzelf te denken:
Ja, dat is de weg ! Zoo moet het aangepakt worden ! kleine en
goedkoope geschriftjes ,die je niet voelt in je binnenzak, en nog
minder in je beurs. Die je zoo maar meeneemt op weg naar
den trein en al half hebt uitgelezen voor je aan 't station bent.
Zoo moet de waarheid wel doordringen in alle hoeken en
gaten. »
En zoo kwamen ze over Nederland, beurt om beurt, die
gezellige witte boekjes, van G. G. G. — wit van reinheid die
deze aarde beter en mooier maakt, en in een lijstje, blauw als
-de hemel, wier boodschap ze brengen.
Zoo is 't b. v. zeker dat het besef van de gemeenschap der
heiligen onder onze menschen wel wat levendiger kon zijn.
Daar komt nu het schattig boekje van pater Stokman ons vertellen « Hoe onze Heiligen te vereeren », en ons eens voor altijd
inprenten dat degenen die ginder tronen zoo hoog toch ook eens
menschen waren, menschen als wij. Wie geeft ons heiligenlevens
:die zijn wat ze zijn moeten : levens van onze broeders, met wie
we hand in hand kunnen gaan ? 0, wat zijn daar fijne en rake
-dingen in dat boekje van Pater Stokman ! Wat heeft hij 't
goed gezegd dat die aaneenschakeling , van wonderen — de heiligenlevens beginnend met het rechtopstaan, een maand oud
in 't bad,en eindigend met een sterfbed vol hemelgeur,niets is ter
navolging ; dat het zweven in verrukking een el boven den
grond zich niet leent tot het slaken van Augustinus' kreet :
< Wat zij gekund hebben, waarom zou ik dat niet kunnen ?...»
.'De h. Alfonsus moet eenmaal gezegd hebben dat wanneer hun
levensbeschrijvers niet alleen deugden en wonderen maar ook
gebreken hadden opgeteekend, de levens 'der Heiligen driemaal
zoo dik zouden zijn. En ik zou er willen bijvoegen : driemaal
zoo interessant ook ».
Wij moeten ook méer heiligen leeren kennen. Het volk heeft
vooral op met de min of meer zonderlinge heiligen, of althans
met de min of meer zonderlinge dingen door sommige heiligen
verricht : denk aan St Antonius van Padua, denk aan St Gerardus Majella. Wij moeten ook de andere leeren. kennen : Gelukkig komt straks een Vlaming met een eenig leven van St
Paulus, en kwam een Franschman met een goed leven van St
Augustinus. Maar wat is er voor gehuwden b. v. niet te
vinden in St Lodewijk, St Brigitta, St Elizabeth van Turingen,
St Johanna Francisca de Chantal ! Hoevelen zijn er onder ons
die het leven kennen van den patroon der parochie waartoe zij
behooren ? Dat moest toch wezen een eereplicht voor elk goed
parochiaan. En hoeveel Vincentianen hebben een leven van St
Vincentius gelezen ?
Degelijke kennis van heiligenlevens en meteen van de liturgie zal ons mede weerhouden van in een ander uiterste te vervallen, en ons omzichtig doen zijn met devotieboekjes die prijken met lijsten van verkregen gunsten ; meest van kleingeestig-stoffelijken aard. Lees er liever de gebeden der officies op
.
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na, en onthou altijd dat de Kerk verbiedt een heiligenbeeld te
plaatsen op een tabernakel.
Als proef op de som wordt door G. G. G. een heiligenleventje aan den man gebracht : dat van « Melanie de Jongere ».
verteld door Marie Koenen .De rijke Romeinsche die met haar
man een leven van verstorvenheid en barmhartigheid leidt, een
toonbeeld uit beroerde tijden ter navolging in dezen beroerden
tijd .
Algemeene belangstelling moet ook wekken alles wat den
persoon van den regeerenden Paus betreft. Zoo kon het niet
anders of « Paus Pius XI » was een der meest welkome gaven
van G. G. G. ; des te meer daar het hier geldt een Paus, reeds
voor zijn verheffing zoo hooggeschat om zijn goedheid en zijn
wetenschap. Dit leven uit het Italiaansch vertaald door Pr. H.
A. Ulleman brengt ons inderdaad zeer dichtbij de groote figuur.
De kloosterorden ook mochten wel wat beter bekend zijn
onder geloofsgenooten zoowel als bij anderen : Vandaar boekjes als dat van Pater Wijtenburg over « De Carmelieten », van
de stichting af tot heden, een geschiedenis van licht en donker,
maar steeds begenadigd met den zegen van het schapulier.
G. G. G. in zijn ijver voor apostolaat, •is er in de eerste
plaats op bedacht, den gewonen man tot apostel aan te vuren.
Vandaar reeds drie brochures over de roeping die elk van ons
in minder of meerdere mate vervullen kan : « Straatsprekers in
Engeland » door Pater Klene, « Kruisvaarders van onzen Tijd »
door Pater Van Ginneken, « Wereldapostolaat » door Gerard
Brom : drie vlugschriften wedijverend met mekaar in aanstekelijke bezieling.
Hoor wat een vaart in dat proza van Van Ginneken
« Er moet en er kan dus door een andere St Bernardus van
Clairvaux, een kruistocht worden gepreekt ,een nieuwe kruistocht worden gepreekt, een nieuwe kruistocht, een mooiere
ki uistocht, met een veel verhevener doel en een veel tastbaarder
resultaat, dan die waarop onze vaderen zijn getogen.
« Er kan en er moet een nieuwe zouaven-lichting door Nederland geleverd worden, niet van soldaten voor het tijdelijke
rijk van den Paus, maar van losse arbeiders voor den buitengewoon rijken eeuwigen heidenzielen-oogst die alom te velde staat
en dat, omdat hiervoor niet alleen jonge mannen in aanmerking
komen, op veel grootere schaal dan nu voor 60 jaar. Er kan
en er moet een nieuwe uittocht trekken door de moeilijkheden
van woestijn en Roode Zee heen. God zal wel weer een Sinaï
doen rijzen op hun weg, en als ze niet zoo koppig zijn als de
aan de Egyptische vleeschpotten verwenden, dan zal er zegen
en manna wezen, zonder veertigjarige omdoling, en aan het
einde het beloofde land ; niet voor Josuë en Kaleb en de hunnen
alleen, naar voor allen die zij voor den waren God zullen hebb-en gewonnen.
« Zeker. Nederland, het in den oorlog gespaarde land, moet
een levée en masse van stormtroepen opbrengen, niet voor de
bajonetten en handgranaten, maar als hemelbrood voor naar
hooger leven hunkerende menschenzielen. Waren wij in den
oorlog betrokken, wij hadden wis een honderdduizend jonge,
sterke mannen verloren, en wij zouden toch adem halen. Kun-
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nen wij thans dan niet evenveel zielen missen, nu de Eeuwige
God het vraagt, niet voor een ellendigen broedermoord, maar
voor een heerlijke vredebrengerstaak, vredebrengers gelijk de
wereld er geen geven kan, vrede aan allen die van goeden wille
zijn ?....
« Bovendien als klein Nederland het voorbeeld gaf van
zoo'n nieuwen kruistocht, naar drie, vier missiegebieden tegelijk,
dan zal ook Spanje zich -herinneren katholiek en voor den wereldoorlog gespaard te zijn gebleven, en dan ook al de plichtzwangere conclusies uit deze gegevens durven gaan trekken.
En als dan Spanje ons, kleintjes, met vele honderden missievaarders heeft overtroefd, en zoo Frankrijk als oudste groot
missieland naar de kroon gaat steken, dan zullen ook de oorlogsweeën misschien zijn uitgebloed, en zal ook over de oorlogsmoede volken van thans een nieuwe missiegeest vaardig worden. Duitschland zal gedeemoedigd, niet meer om de wereldheerschappij, maar om het Godsrijk het teveel zijner menschenkrachten naar alle windstreken uitzenden. En daaraan zullen wij
kleinen den stoot hebben gegeven. Wij kleine kindertjes, die
thansniet sneeuwballen spelen op een Alpentop. Laten we toch
goed uitkijken naar welken kant we een sneeuwbal loslaten op
het dal.
« Ik zie dan de leeken al uitgaan bij drommen. Naar Java
hoogstaanden, en universitair gevormden, meesters in de rechten,
artsen, leeraars, ambtenaars, manusjes, van alles. En dan fijne,
hoogstaande jonge vrouwen, om Kartinitjes te kweeken. Soort
zoekt soort. P. Creutz-I.eeneitner's idealen worden in de werkelijkheid nog mooier dan hij ze bidt en denkt. En het telegram, schijnbaar ietwat onnadenkend laatst door een leden-vergadering aan Pater van Ryckevorsel gezonden : Wij komen U
helpen, ook dat was een onbewuste profetie, en ze wordt wis
en zeker vervuld. Naar Borneo zie ik gaan : arbeiders die de
handen uit de mouw kunnen steken, rubberplantingen zullen aanleggen en de idealen van Mgr. Pontificus Bos zullen helpen verwezenlijken. En ook Engelsch-Borneo zal zijn leeken krijgen,
die Dr Ahaus niet zal versmaden. Naar Sumatra zie ik gaan, ingenieurs en opzichters en fabriekarbeiders die open lucht zoeken en een warm zonnetje kunnen velen. De Paters Capucijnen
zullen heel blij zijn met zoo onverwachte hulp. Naar Celebes
onderwijzers en onderwijzeressen. ambachtslui, naaisters en andere kleine burgerluiden. Naar Flores en Timos : missieartsen
en verpleegsters, landbouwers en stratenaanleggers, landmeters
en tokohouders. De paters van Steyl en Uden zullen ze welkom
heeten.
« Naar Rusland en Mgr. Sceptycki's noodiging zie ik heele
huisgezinnen uitgaan. Monseigneur zeide mij : « Hier bij u
in Nederland bloeit het Katholiek geloof. Komt naar ons toe,
ge hoeft er zelfs niet te komen preken. komt er wonen en doet
niet anders dan wat ge hier doet — eiken dag naar de H. Mis
en te Communie, en na uw dagtaak uw tijd besteden aan sociale of charitatieve werken en de menschen zullen zeggen : ja,
dat is het ware Evangelie, dat bij ons vergeten is. Een paar
zulke katholieke huishoudens zouden een heel schismatiek dorp
kunnen hekeeren ». Deze uitlating pakte mij. En meer dan
.
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Monseigneur's Apostolische School, heeft deze gedachte mij
sedertdien bezig gehouden.
« Naar de Key en Nieuw-Guinea alleen heel gewillige en
plooibare naturen, voor alles berekend en tot alles bereid vooral
armoe lijden en zich overgeven. De paters van het H. Hart verheugen zich reeds in hun komst... »
De katholiciteit van de kerk in de ruimte ! Maar de katholiciteit van de kerk ook naar den geest, de kerk als de voedsterrnoeder van kunst en kunde, als de ónderwijzeresse der
volkeren van laag tot hoog, als de geestelijke, leidster, ook in 't
l^rttesta^itsche Nederland... En als een bazuinstoot galmt het
over de lage landen : « Een Eigen Hoogeschool ». Nu gaan
wij de vrijheid, die ons opgehemeld werd, ook eens geb-ruiken »
zegt Dr. G., Brom ; en — let op — het wordt een Alma Mater
voor Nederland gelijk de Leuvensche Hoogeschool voor België.
Van het algemeen belang, dat in oog wordt gehouden door
het G. G. G., naar het meer bizonder, dat ook niet vergeten wordt : Daar zijn b. v. de beide vlugschriften van aalrnoezenier Huys : « Voor de R. K. Dienstplichtigen >;. Daar is
b.. v. « Het Heilig Doopsel voor volwassenen », al de liturgische
teksten niet een keurvertaling er bij.
En dan de bedrijvigheid van het 0. G. G. in meer bepaald
letterkundigen zin, Hoe Dr Ariëns, ter verpoozing van zijn reuzentaak, de kunst en de letterkunde weet te genieten, is bekend
genoeg. De secretaris D'r Van Koeverden, een der veelzijdigste
menschen die 'k ooit mocht ontmoeten, heeft al te zeer zijn
-

verfijnde cultuur aan de letterkunde te danken, dan dat hij
met zijn voorzitter en zijn bestuur 't niet eens zou zijn om
langs den weg van het schoone woord de goede daad te verwezenlijken. Zoo zette G. G. G. al dadelijk in met «de Psalmen»
van Dr Van Koeverden ; vertaling naar den grondtekst en korte

verklaring ; naar 't oordeel van deskundigen een arbeid waartoe

niet velen in Zuiden noch in Noord in staat zijn. Na dat beste
van de poëzie uit alle tijden, ook naar zuiver menschelijk inzicht, wordt ook een keuze op touw gezet van wat de beste
Roomsche Nederlanders in zake poëzie mochten geven en wat
door de omstandigheden van minder gunstigen tijd zoo goed als
vergeten bleef : Dr Brom gaf en verklaarde aldus « De Bedegang » van Broere en « Frans Hals » van Schae-pman..
De geest van G. G. G. kome ook over Zuid Nederland en
ook hier werke zijn taak bevruchtend. Het zou beschamend zijn
voor ons, moest in het land van een tijdschrift als « Ons Geloof»,
dat zoovelen ons benijden, en van een actie als de Geloofsverdediging, G. G. G. niet vinden het onthaal en den bijval die het
zoo ruimschoots verdient. D. W.
-
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VAN DEN JONGEN PAULUS (1).

Tarsus in Cilicië.
Als een witte vlek lag Tarsus in de groene vlakte
van Cilicië, op beide oevers van den Kydnus.
Van den ouden burchtheuvel te midden der stad,
waarop nu de witmarmeren tempel stond, 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 zuilenrijen. Het schelle
zonnelicht pletste uiteen op die wemeling, dat de oogen
er zeer van deden. Die overdadige witheid werd enkel
gebroken door de donkere, slanke cypressen en malsch
wuivende palmboomen in de tuinen 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 glijden onder de
twee hooge bruggen door.
Zuidwaarts, even buiten de stad waar de Kydnus
tot een breede waterkom uitzwelt- en de haven maakt,
spelen en zwenken de scheepsmasten dooreen. Verderop kronkelt de zwarte Kydnus die havenkont uit door
de groene vlakte en blonde duinen heen ; bruine schepen varen traagzaam op traagzaam af naar de zee toe.
Ginder achter, voorbij de duinen, blinkt die heldere
zee, waarover schuiten drijven met spierwitte zeilen,
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 niet ettelijke mollige heuveltjes op, zien lichtgroen van koren en tarwe, en donkergroen van vlas, en
(1) Dit zijn de eerste drie hoofstukken van « St. Paulus »,
een boek 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 voortwentelende 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 kemelen gaan traagzaam die baan op, naar
Kappadocië, Lykaonië, Pisidië, Phrygië, Galatië, ja naar
den Bosphorus en naar Griekenland.
Hier ligt de brug tusschen twee werelden, de Semietsche en de CYrieksche.
In de stad zelf zijn die twee werelden niet elkaar
vergroeid : Grieksche menschen en Grieksche beschaving met Semietsche menschen en Semietsche beschaving. En dat 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 niet helderbruine oogen in,
treft gij op straat evenveel aan als hoekige Semietenkoppen ]liet fonkelzwwwarte oogen. Maar de sjouwers en
ambachtslieden die in cie kroeg op de marmeren toonbank leuneii, spreken Grieksch met den waard ; de
venters en beenhouwers in den bazar spreken Grieksch
met de koepers ; de dorpelingen - op de groentenmarkt
spreken (irieksch tegen de stedelingen ; de bedienden
in cie banl-en. (le rrlakelaars bij de haven, spreken
Griekscli tegen klanten, reeders en bevrachters.
De oude goden en helden zijn niet dood maar dragen Grieksche plunjes en heeten met Grieksche namen,
Apollo, Dionysos, Hernes, Herakles, Perseus en Triptolemos (?) ; de tempels, de raadzaal, de openbare
scholen, de markten en pleinen zijn uitgebouwd op zijn
Grieksch, net 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.
I)(.ocl i Grieksche taal, godsdienst, gebouwen er.
instelliirgcin, Zijn slechts de schaal var; het volksleven
de kern is <iostersch gebleven.
De S in i eten, die op hun hooge kemelen over dein
Âmantis komen, voelen zich thuis in die wereldstad,
waar cie zeeden streng gebleven zijn gelijk bij hen
terwijl de \:vuifte Grieksche avonturiers, die door de
Cilicische Poorten afzakken of den Kydnus opvaren,
minachtend spotten en meesmuilen. Want in hun Grieksche steden loepen cie vrouwen halfnaakt over straat
neet lokkende mogen ; te Tarsus zijn de vrouwen zedig
en bescheiden van opschik en verhullen haar gezicht
onder kleurige slluiers. 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. Zóó kunnen zij overal
gaan, in de woelige bazars als in de stille tempelhallen,
over de rumoerige havenkaaien, als in de vreedzame
-

(2) Hans Bohlig : Die Geisteskultur von Tarsos in augusteischen Zeitalter, bl. 57-78.
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achterbuurten. Haar sluier is haar gezag en haar veiligheid (3).
Die strenge vrouwentucht is de triomf van het
taaie Oosten op de Grieksche wuftheid. Tot aan den
drempel van de huisdeur mag de Orieksche geest komen, 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 stadsinstellingen de oude behoudsgezinde kastengeest der
Oosterlingen, en onderdrukt den Griekschen drang naar
gelijkheid. Want hier zijn niet alle inwoners stadsburgers niet politieke rechten ; alleen zij die er voor
betalen kunnen ; de overigen die minachtend « linnenwevers » geheeten worden, moeten zich schikken naar
den wil dier voorname kaste. Ja, de vrijheidszuchtige
Grieken aanvaarden die Oostersche bestuurszeden.

Uit de verbinding echter van die beide rassen, van
ruimzienden maar evenwichtigen Griekschen met onstuimigen maar taaien Oosterschen aard, is onder den
drang van land en ligging een volk gegroeid van nuchtere zakennienschen, 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 lieden 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 dage 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 voorrechten 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 met garven fijn vlas en plantenvezels. Van
over den Amanus, door de Syrische Poorten, komen
lange, trage karavanen kernels, 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 kemelshaar 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 heirbaan ; 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) Bohlig, op. cit., bl. 133. v.v.
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uit het gebergte af, 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. Joden
uit Kappadocië zijn naar Tarsus komen wonen voor
dien handel ((5).
De groote waterkom Zuidwaarts even buiten de
stad, waar cie Kvdnus in uitloopt, hebben zij verbreed
en uitgediept, ruime kaaien gemetseld met zware aanlegpalen in ; langs den kaaiweg heen zuilenhallen gebouwd, en achter die hallen, magazijnen en stapelhuizen.
Langs den kaaimuur, 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
armen 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 scheepsruin. I)e bevrachter zit op den grond tegen den meerpaal, net het open rekenboek op zijn knieën; luierende
matrozen liggen langsuit op het dek en zien slaperig toe.
Lage vrachtwagens hotsen over den kaaiweg en
onder cie zuilenhallen door, naar de magazijnen toe ;
slank gespierde kemels liggen daar op den grond, met
de vier pootgin onder hun lijf, grommen nog en steken
hun onderlip vooruit als zij afgeladen worden ; huppelencie r huilezels 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 vaterbobbels die van de hoogopslaande
roeispanen regenen ; op het dek, onder het purper tentzeil, wordt gezongen en op fluiten gespeeld. Slanke
witte bootjes schieten speels over het water, wijl de
lustige roeiers roepen en zwetsen naar de galeien.
Diepgeladen schepen varen uit, diepgeladen schepen varen in, traagzaam en statig ; de zingende bootslie
;

(5) Schurer, Geschichte des Jiidischen Volkes, 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 gecachten 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 worden ; 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 weverijen, 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 niet hun karren graan en gewassen opkomen, een paar bedelaars met den blikken
kroes tusschen de beenen. 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
Centenwever 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 kwijtbrieven en handelspapieren na te zien.
In den frisschen morgen trekken dan 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
ll:iiuulgei lel ViluCi UC11 dl iil.

In de klas zitten zij op lage bankjes, leggen boekrol
of tabletten op hun knieën, en houden de ijzeren schrijfstift in de hand. lee 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 om 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 Orieksch 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 hoofdtooneelen uit
Homerus en de andere groote dichters in reliëf op staan,
met de namen der helden 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 meetkundige 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 weefgetouwen 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 maken.
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 woordenkramerij 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 ; ;naar 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 Grieksche en Romeinsche wereld vermaard geraakt. De Tarsiërs zelf loopen er hoog
mee op, en durven ze in hun lokaal-patriotischen waan
gelijkstellen niet de beroemde hoogescholen van Alexandrië 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 boeken te schrijven. Wat baat
brengt dat ook bij ? Als gij dure papyrusrollen aankoopt, polieren laat en uw opstellen door boekhandelaars afschrijven, verzeilen ze dan niet allicht naar
winkel en keuken oni 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 Rome, 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 baard, dragen een onberispelijk geschikten
Oriekschen mantel gelijk voorname heldenzangers uit
den ouden tijd ; laten den meester op hun schouder leunen 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 verstandig 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 vóór- 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, zoó 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 de oogen zien, beknibbelen zijn
buitelsprongen en verkeerde streken, en dwingen hem
te handelen naar recht en reden.
1'_)e paleizen te Rome zitten vol van die fiere Tarsiërs, die zaken en menschen 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 voor 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 ; ia, 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
vóór de borstbeelden der andere groote meesters uit
de school, ;a vóór 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 Taurusgebergte, stuwen hun water langs
de heken 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 asphodelen 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 doom drijft 's avonds over het land ; als
de daghitte afkoelt, begint de vochtige lucht te rieken.
Dan worden de menschen 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,
meenen 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. Voor
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 !

(f. — De Joodsche gemeente.
Evenals in al de steden van het Romeinsche rijk
was te Tarsus 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 : F_ pt"tre aux Galates, bi. 112.
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stonden hun kranen 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 kinderen, 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 tentpel 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 eigen
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 cie 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 Jerusalem ; na een manslag mochten zij
in hun synagoog schuilen evenals in de heidensche tempels en er inet 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 heidenen
niet voor het gerecht gedaagd worden op sabbat en
op den Paaschvooravond.
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Te Tarsus en in vele andere Grieksche steden hadden zij die voorrechten gekregen in den ouden tijd, van
de Macedonische koningen. Nu stribbelden de heidensche stadsmagistraten er wel eens tegen, verhinderden
meermaals het verzenden der tempelgelden naar ierusaleni, 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 liet
stadssenaat aan, waarin doorgaans , stond : « Wij bevelen dat cie Joden mogen leven naar hun wetten en
gebruiken ; dat htin tempels het asielrecht hebben ; dat
zij naar Jerusaleni het geld mogen zenden voor den
dienst van God en dat niemand het hun mag verhinderen ; 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 financiers 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.
I)esnietteiiiin 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 niet 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 hoogt ambtenaren der stad ; als burgers van
Tarsus konden zij tot de hoogste ambten verkozen worden, 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 dogen een gruwel was, maakte 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 bescherming 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. I)ie 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 Romeinschen landvoogd gedaagd worden, nooit voor een
stadstribunaal ; als zij dan lijfstraffen of een doodvonnis duchtten, mochten zij bij den aanvang of in het
verloop van tiet 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 Ronieinsche burgerschap begiftigde ; latertijde schonken Caesar,
Antonius Cn augustus hetzelfde voorrecht aan verdienstelijke, vooraanstaande Tarsiërs (9) .
Bi 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) Ra visa y : The Cities of St. Paul, bl. 198.
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't zij uit louter genegenheid, 't zij tegen klinkende munt,
en bekwamen, door die vrijlating zelf, het burgerrecht
te Rome (10) . Daar werden zij ingeschreven op de
lijsten van de stammen hunner voormalige meesters,
en namen dan vaak den geslachtsnaam van die meesters over, zooals een van Paulus' vaderen den naam
van het geslacht Paulus nam. Van die vrijgelaten waren
velen verhuisd naar Delos, naar Ephese, naar Sardes,
gewis ook naar Tarsus en elders (1 1).
De politiek der Romeinsche keizers, landvoogden
en veldheeren legde er tevens op aan, om het Romeinsche burgerrecht aan verdienstelijke mannen uit de provincies te schenken, aan mannen vooral die als warme
aanhangers van het Romeinsch bewind te boek stonden.
Door dit hooge voorrecht werden zij uit den gewonen
volkshoop opgetild, en groeiden tot de aristocratie van
hun provinciestad. Op de trouw van die nieuwe aristocratie kon het Romeinsch beheer steunen.
Vooral onder de Joden buiten Palestina liepen zulke
Romeinschgezinden zeer talrijk. 't Volk van Jerusalem
mocht in zijn godsdienstigen trots mopperen tegen de
Romeinsche overheerschers ; de Joden in de groote
handelssteden, te Antiochië, Tarsus, Alexandrië, Thessalonika en elders, waren zakenlieden, die den keizer
en zijn wetten hoogachtten, omdat hij rust en vrede
bracht en arbeid en handel gedijen liet.
Zelfs hoogstaande Romeinsche patriciërs 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 beschermheer zelf trotsch kon gaan op zijn
talrijke vrienden en kliënten uit de groote provinciesteden, hun zaken vooruithielp te Rome, en er de processen bepleitte die zij er, als Romeinsche burgers,
aanhangig maakten.
Die Romeinsche burgers te Tarsus, wier have, lijf
en leven ten slotte schier enkel in 's keizers handen
lagen, werden ook op elk ander gebied ontzien. Als
namelijk Athenodoros de lijsten der gewone burgers
van Tarsus uitzuiverde, en allen weerde die geen vijfhonderd drachmen betalen konden voor het stadsbur(10) Schürer, op. cit., III, blz. 128.
(11) Schiirer : op. cit., 111, bl. 129.
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gerschap, dierf hij toch dit bedrag niet opvorderen
van de Ronleinsche burgers, zelfs niet van geringe ambac•htslie 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.
Oin wille van dien uitzonderlijker, bevoorrechten
toestand der Joden, was in vele Orieksche steden het
verkeer tusschen hen en de heidenen niet immer malsch.
Wel integendeel. Vaak leefden zij op krijgsvoet met de
Grieken.
De magistraten zagen met leede oogen het afdragen van het tempelgeld naar Jerusalem ; de Joden waren
burgers, doch goddelooze burgers, want zij vereerden
de stadsgoden niet ; ja, slechte burgers, want zij deden
niet mee 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 belegerd, 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 kramen op, en lieten slechts een nauwen doorgang om
naar het bedehuis te gaan. Of als de Israëlieten op
sabbat in de snagoog 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) Fl. 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 plagerijen zelden of nooit voorgekomen zijn. De Joden immers waren mede van de oude herstichters d-er stad
geweest ; van oudsher waren zij er met de Grieken
grondig vermengd ; zóó 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 rondgedragen werden.
Als de leeraren der Tarsische hoogeschool toevallig over barbaren spraken, flapten zij er soms uit, dat
de Joden de domsten der barbaren waren, lager stonden
dan Marcornannen, Quaden en Sarmaten, dat zij geen
enkel groot geleerde of wijzen man voortgebracht hadden, 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. I)e 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 hoores spreken, en aanzien de melaatschen
als onrein.
Waarom eten de Joden geen zwijnenvleesch dat de
Grieken zoo graag lusten ? waarom laten 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 teinpelschat te Jerusalem hebben zij een
zwaren gouden ezelskop dien zij aanbidden. Erger nog,
in den tempel wordt elk jaar een Griek gemest : hij
ligt heelder dagerf in een mollig bed, en heeft voor hem
een tafel staan inet 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 cie 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) Fl. Jos., Contra Appionem, passim.
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uitgebeeld. En welke goden ! Een gansche bende, gelijk
de wilde iargersstammen 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 hemel wonen hebben
een hoofdman 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
jong, anderen in de bloeijaren, anderen stokoud. Zij
deden alle 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, verleiders
en echtbrekers, en konden aleens niet verhinderen dat
hun bastaardkinderen verdronken werden (14). Ze waren wel machtig, maar niet almachtig, 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
hemel en aarde geschapen, die is en ziet overal ; die
doorschouwt de donkerblauwe zee maar ook de harten
en nieren der menschen. Die alleen is zóó groot en verheven, dat Hij onder geen beelden kan of mag voorgesteld worden.
Wat vermogen de oude goden wel oin de menschen
te bevredigen ? Vlas 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 Israël dan ? Die vermag oneindig meer. Die beloont het goed en bestraft het kwaad
reeds op aarde, maar die heeft heerlijke dingen beloofd
voor later : wie zijn geboden onderhoudt, den sabbat
viert, offeren laat te jerusalem, Hem looft in de synagoog, zal na den dood eeuwig gelukkig leven bij Hem.
Och, 's menschen hart droomt van eeuwigen vrede en
van dien spreekt alleen Israël's God !
En welke Griek kent den wil der godenbende ?
(14) Fl. Jos., Contra Appionem, 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 liet 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, bij 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 sy-

nagoog 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 God, 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) Fl. 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 `Vet. De meesten nemen
er uit over wat bij hun aard en hun stand past. Vrouwen
vooral uit de rijke burgerlij worden bekoord door Israël's godsdienst.
Velen van die Godvreezenden gaan op sabbat naar
de synagoog en luisteren ; thuis bidden zij eiken dag
cie zegeningen ter eere van Israël's God, maar laten de
beelden van Aphrodite en Apollo en den Heer van Tarsus in hun voorhof en hun eetkamper 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 svnagoogdienst bij. Doch 's anderendaags
laten zij wel een schaap slachten op 't altaar van Dionvsos, en nutten vromelijk het offermaal met andere
heidenen. Te Elceusa, in West-Cilicië, hebben dergelijke Godvreezenden een genootschap gesticht van Sabbatisten, oni 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 liet keurigste gerecht op de tafel der Orieken ? Paardenvleesch en haas kan men nog laten staan,
maar den lekkersten schotel ? Dat was zwaar...

Ernstige Godvreezenden zouden ook wel de voorschriften over de reinheid willen naleven. Maar is dat
«iel doenbaar te Tarsus ? Cie 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 onreinheden afwasschen.
Al die heidenen die den God van Israël vereerden,
den sabbat vierden, de voorschriften nopens spijzen
en reiniging onderhielden, waren wel Oodvreezenden,
maar toch geen proselieten of leden van de Joodsche
gemeente. Om dat te worden, moesten zij zich laten be-

(17) Schürer : op. cit., III, bl. 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 Jerusalem : 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 moesten de bekeerlingen maar aandachtig de boeken van
Moses lezen. Maar hun werd wel op het hart gedrukt,
zich vóór hun dood te laten besnijden, gelijk men het
vaargeld betaalt voor 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.

ri

(18) 11 Kor. V, 7; Gal. VI, 15.
(19) Lagrange : Le Messianisme, bl. 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 films datus est
nobis. (Jes. IX, 5.)

Vandaag viert men, in de heilige christenheid,
drieërlei geboorten, waarin ieder christenmensch zoo
groote vreugde en zulk genoegen zou moeten scheppen,
dat hij buiten zich zelf kon raken van verrukking, van
liefde, 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 hemelschen Vader
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, alle dagen en ieder oogenblik, in
een goede ziel, in waarheid, geestelijk wordt geboren.
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 genui te. » De Heer heeft mij gezegd:
« Gij zijt Mijn Zoon, Ik heb U heden gebaard » (1). Die
mis beduidt de ongeziene geboorte, die geschiedde in
de donkere verborgen onkenbare godheid.
De tweede mis begint met het vers : Lux fulgebit
hodie super nos. Het licht 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 ons 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 natus est nobis et ƒilius 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 beminnelijke 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 Bcetius 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 hel(3) Jes. IX, 5.
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dere bevatting doorziet Hij in Zich zelve den wezenlijken afgrond van Zijn eeuwig wezen en door dit bloote
begrijpen spreekt Hij Zich zelf uit te eenen male in één
woord, dat Zijn Zoon is ; het erkennen van Zijn eigen
zelf en de geboorte van Zijn Zoon in de eeuwigheid
zijn dus éénerlei. 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 zelf ; dan treedt Hij buiten 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 een onuitsprekelijke liefde,
die daar is de Heilige Geest. Op die wijs blijft God
binnen-in, treedt naar buiten en keert dan weêr in.
Ieder uitgaan geschiedt dus enkel om het weêr-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
alleredelst en allervolmaaktst, wanneer hij allereigenlijkst weêr 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 in zich keeren
en dan weêr 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 al wat God is en
heeft en geven kan ; met hun hulp kan zij reeds in
de eeuwigheid zien ; want de ziel is geschapen tusschen 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 neen 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
gewis treffen, dan doet hij zijn één oog toe, opdat het ander des te nauwer moge mikken. Wie een ding wil grondig leergin 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 zinnelijke, 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 worden of te winnen, op welke wijs het ook weze ; maar
enkel de wil Hem te behooren en Hem de plaats t
ruimen op de verhevenste en innerlijkste wijze, opdat

Hij zijn werk in ons volbrengen moge en in ons geboren 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 nood.zakelijk 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, o 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, nl. 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. Gaat 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 goddelij ke 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 meêsleepen ; 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 Gods 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 geschiede, die moet
letten op de eigenschap die Maria bezat, zij die zoowel
lichamelijk als geestelijk Gods moeder was
Zij was eene reine, kuische 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 een geestelijke
moeder Gods bezitten : Zij moet een reine, loutere
maagd zijn ; heeft zij soms buiten die louterheid vertoefd, zoo moet zij nu weêr inkeeren : 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 konings 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. I. Cor. VII, 34.
(7) Ps. XL\', 14.
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al hare wijzen, hare zinnen, haar handel en wandel naar
binnen gekeerd ; dan brengt zij vele vruchten voort,
een heerlijke vrucht, nl. God zelf, Gods Zoon, Gods
Woord, die alle ding is en alle ding in Zich insluit.
Maria was een ondertrouwde dochter : zoo moet
ook deze zijn verloofd, verbonden, naar St. Paulus'
leer (8) . Gij moet uwen wankelbaren 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 alleen van tijdelijke afleidingen, die eenigermate schadelijk konden zijn, maar ook van alle zinlijk
uitoefenen der deugden ; zij moet een vrede, eene stilte
in zich doen ontstaan, zij moet zich nogal dikwijls in
haar binnenste opsluiten, zich aan de zinnen onttrekken
en zich in den geest gaan verbergen en schuilhouden
en zoo in haar eene stilte, een inwendiger vrede teweegbrengen.
Van die rust zal men aanstaanden Zondag zingen
bij 't begin van de mis : dum medium silentium fieret,
terwijl een diep stilzivijgen zich verbreidde (heerschte)
over alle dingen en de nacht zijnen loop voor de helft
volbracht had, o heere, toen daalde Uw almachtige
Rede neer van den koninklijken stoel » (9) ; dat was
het Eeuwig Woord komende uit Uw vaderlijk hart. Midden in vrat zwijgen, wanneer alle dingen in het diepste
stilzwijgen gedompeld zijn en een ware stilte heerscht,
dan hoort men, in waarheid, dit Goddelijk Woord.
Want : wilt gij (lat God spreke, zoo moet gij zwijgen,
wilt gij dat Hij inga, zoo moeten alle dingen uitgaan.
Toen 0. L. Heer jezus in Egypten aankwam vielen
alle afgoden neér, die in 't land waren. Uwe afgoden :
dat is alles wat u afbrengt van de ware onmiddellijke
ontvangst van deze eeuwige geboorte, hoe goed of hoe
heilig het ook moge schijnen. 0. L. Heer sprak : « Ik
ben gekomen om te brengen 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) I. Cor. VII, 1.
(9) Boel- der Wijsheid, XVIII, 14.
(10) Matth. X, 34.
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ken dat Woord in u en breiden zich daarover uit ; zij
zijn het die deze geboorte in u belemmeren, al wordt zij
u 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 voor
deze edele geboorte, opdat wij ware geestelijke moeders zouden worden ! Hiertoe helpe ons God Almachtig!
Amen.
Vertaling uit het Elzassisch dialekt van de XI Ve eeuw,
opgedragen aan

Mgr CHARLES LUCAS,
door A. L. CORIN.

HET « TE DEUM » EENER SIN jORIN.
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 geen 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 voortzetting van de meeting-politiek.
Uit die verre tijden zijn er niet veel meer gebleven om
hunne herinneringen mee te deelen, maar voor wie weet
wat er verknoeid werd, wat een bloei van hoopvolle
beschaving 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 was ik 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 voor den bejaarden man die zijn ambt
17 jaar lang had uitgeoefend, hadden allen eerbied en
ontzag.
En wat een jammeren, wat een woede onder 't
vrouwvolk der familie
de echtgenoote, de vier dochters nadat hij afgezet was geworden ! Wat een
schelden 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
-

EEN REVOLUTIONNAIR
IN DE FRANSCHE SCHOOLWERELD
Napoleon wist door de ondervinding van de Fransche Revolutie, dat wie geen storm wil oogsten niet ongestraft aan iedereen de vrijheid mag laten om wind te
zaaien. Vandaar dat, sedert den tijd van den grooten
keizer, het onderwijs in Frankrijk altijd ingericht gebleven is naar het model van eene gesloten priesterlijke
hiërarchie. Wie het brood des wetens uitdeelt, moet van
den grootmeester van het onderwijs de wijding daartoe
ontvangen hebben. L'Université de France is een korps,
eene eenheid, een blok. Bij ons en in andere landen bewandelt het Hooger onderwijs zijn eigen paden. Niet zoo
in Frankrijk : daar snoert één band al de leden van het
onderwijzend korps aan elkander, zoowel den hoogsten
professor als den nederigsten schoolmeester. In werkelijkheid, niet in naam alleen ,zijn allen afhankelijk vare
den Minister van Onderwijs in denzelfden zin als alle leden van het leger van den Minister van Oorlog.
Het ligt niet in mijne bedoeling op het Fransche stelsel critiek uit te oefenen. Dat de Napoleontische inrichting eene al te militaire tucht in de organisatie van he
onderwijs bracht is sedert lang erkend en reen
is er reeds lang aan gaan tornen, wat op zich zelf zee.
gegrond kan heeten. Maar ik meende op deze kenmerken van het stelsel de aandacht te moeten vestigen om
beter de persoonlijkheid van den heer F. Brunot en
de beteekenis van zijn optreden in het licht te stellen.
Ferdinand Brunot heeft tot taak onderwijs te geven
in de Fransche taal aan 'de toekomstige leeraars, die later datzelfde onderwijs aan Fransche kinderen zullen
rneedeelen. En bij onze zuiderburen is het Fransch nief
alleen eene nationale taal, het is de eenige nationale taal.
Deze taal wordt door den Franschman beschouwd als
een kostbaar bezit, als een deel van de nationale erfenis, even onaantastbaar als de vaderlandsche boden.
En wie beleefd heeft welke offers die grond van he#
Vaderland den Franschman waard is, zal ook beseffen,
welke zorg de Fransche vaderlander voor zijne taal over
heeft. Zij ook moet verdedigd worden. Over hare zui,

,
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verheid en sierlijkheid waakt eene Academie. Eer die bestond waren er al de keurmeesters die over het goed of
slecht gebruik van de taal den staf braken. Ronsard
moest buigen voor de uitspraken van de grammatici en
de tijdgenoot en van Malherbe ondervonden aan den lijve
hoe bewust deze de tuchtroede hanteerde.Later was Vaugelas grootmeester « bel usage » en sindsdien heeft de
plaats niet meer opengestaan. Officieel of niet, erkend of
miskend heeft altijd in den grammaticalen katheder een
leeraar gezeten, die voorschreef en verbood, die zalfde
of verbrandde, die heilig verklaarde en verketterde.Voorwaar, het onderwijs is een priesterschap en het opperhoofd matigt zich pausenvoorrechten aan.
Maar laat zich eene taal wel aan banden slaan ?
Kunnen regeerders de taal wel plooien naar politieke
doeleinden? « Oráce à la grammaire impérialisée, 1'ordre
règne dans la langue », zegt Brunot zelf van de organisatie van Napoleon. En uiterlijk slaagde zulks volkomen.
De generaties die ons onmiddellijk voorafgingen zijn in
de vrees der faute d'orthographe grootgebracht ; de
spraakkunst die Noël en Chapsal aan de Fransche
schooljeugd opdrongen, lost alle vragen op, laat voor
twijfel geene plaats open. De Fransche taal is voor goed
in een vasten vorm gegoten, er valt niet meer aan te veranderen. In - een land waar men bovenal op eenheid en
klare begrippen verliefd is, moest deze vastheid en bepaaldheid der uiterlijke taalvormen eene buitengewone
bekoring uitoefenen. De schoolmeester kon met dezelfde
beslistheid leeraren dat ,midi précis moet gezegd worden
en dat tweemaal twee vier is. Ook buiten de school drong
deze zekerheid. Goede zetters kenden hun « Noël en
Chapsal » in de puntjes. De schrijver mocht nog zoo slordig spellen en schrijven ; uit de drukkerij kwam altijd
een foutlooze tekst, waar nooit eene dubbele P voor eene
enkele of een an voor een en zou gestaan hebben. Zoodat de Franschman op zijne in alle onderdeelen goed geregelde en effen gepolijste taal niet welgevallen kon
neerzien als op eene der volmaakste scheppingen van den
nationalen geest.
Zulk is de toestand geweest gedurende het grootste
gedeelte van de XIXe eeuw. Intussehen groeide en steeg
in aanzien eene nieuwe wetenschap, die in deze stille zekerheid en dit rustig bezit storing zou brengen. Met
Franz Bopp was de taalkunde van liefhebberij eene. we-
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tenschap geworden. ; en hoe meer deze zich ontwikkelde
en hoe vaster hare methode werd, hoe duidelijker het
bleek dat niet onveranderlijkheid, maar wel evolutie de
wet van het menschelijk spreken is. Wel kan men het
klassieke Latijn in de enge vakken van eene grammatica
opsluiten, omdat het Latijn dood en begraven is. Maar
het Fransch is eene levende taal en vrije beweging is
het kenmerk van het leven. Het is dus verkeerd het
Fransch naar de Latijnsche leest te willen vervormen ;
die vastheid en regelmatigheid van het Fransch zijn
slechts schijn en beantwoorden aan geene werkelijkheid.
Het heele stelsel moet omvergeworpen en in plaats van
als vroeger op Latijnsche grondslag te bouwen zal men
voortaan op Fransche basis zijn gebouw moeten optrekken.
Deze zijn, op het eerste gezicht, heel matige en
heel redelijke gevolgtrekkingen uit de zeer eenvoudige
waarneming, dat eene levende taal niet onveranderlijk
blijft. Maar welke macht de overlevering bezit zal
blijken als men nagaat hoe traag deze eenvoudige waarheden ingang gevonden hebben. Frankrijk bleef niet
buiten den grooten taalkundigen stroom ; reeds in 1866
vertaalde Bréal de Vergleichende Grammatik van Bopp ;
Een goede tien jaar later was diezelfde Bréal algemeen
inspecteur van het hooger onderwijs.Het ontbrak hem dus
-

niet aan macht en evenmin kan men hem ondernemings-

geest of doortastendheid ontzeggen. Maar hij was niet
geroepen om aan het machtige gebouw der Napoleontische unnversité in zake onderwijs van het Fransch veranderingen te brengen. V6 5r een twintigtal jaren werd
onder minister Gréard een eerste, vrij schuchtere aanval
tegen de overgeleverde spelling gewaagd. Het eenige resultaat was dat de Parijzenaars wel eene week lang met
de ortograf fonetic den gek scheerden. Enkele ernstiger
geesten spraken van eene bedreiging voor de toekomst
van de taal,welker «volmaaktheid» door de jongste «aanslagen » in gevaar zou gebracht zijn. Alles bleef in den
grond als vroeger.
En nu eerst in het jaar 1922 wordt door het nieuwe:
werk van F. Brunot, la Pensée et la Langue, méthode
principes et plan d'une theorie nouvelle du langage appliquée au franCais (1) de revolutie ingeluid. In andere
3

(1) Parijs, Masson et Cie, 1922, XXXVI-954 blz. jr 8°,
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i anden en met andere talen is de moeilijkheid dezelfde.
Het juk van het Latijn afwerpen en losgeraken uit de
veters van eene eeuwenoude traditie,met hare gezonde en
halfgezonde beginselen, hare grillen van schoolvoss'en
en misverstane klassieke taalregels, het is sedert het inzettenl van eene wetenschappelijke grammatica dezelfde
moeilijke taak voor geheel Europa. In Frankrijk lastiger
ilog dan elders, omdat nergens de traditie zoo diepe wortels geschoten heeft en zoo zeer vergroeid is met het
s-taatsabsolutisme. Dat vooral geeft zijne beteekenis aan
iet boek van Brunot. Voor de eerste maal zien wij in den
tempel van het Fransch Onderwijs een hoogepriester met
eigen handen de afgoden van de altaren rukken, de teekens van een valschen eeredienst van zijn gewaad af:.cheuren en zijn best doen om in het' gez!uiverde heiligdom nieuwe godheden en een gezonderen eeredienst in te
:oeren.
Wat moet het onderwijs van eene taal en bepaaldelijk van het Fiansch zijn ? Het moet zijn op de hoogte
der wetenschap en niet zooals nu « een uitschot-onder.vijs, eene vervelingsschool, een schrikbeeld voor leerlinen en meesters ». (1) Vooral moet het onderwijs niet
aan de spelling gebonden blijven. Dat is de hoofdzonde
van geheel het stelsel. Zoolang men den uiterlijken vorm
-)nveranderd laat en de kennis daarvan op den voorgrond
-

blijft, is geene verbetering te verwachten : de basis is

valsch. Valsch de formatie van het meervoud, die in hon.erden gevallen niet bestaat ; valsch het onderscheid van
-nannelijk en vrouwelijk evenmin gegrond in de werkelijkheid als het vorige ; valsch de meeste indeelingen van
werkwoorden,actief en passief,tijden en wijzen. Verkeerd
is het de logica van Port-Royal in de taal te willen brengen. Men spreekt zooals men voelt, niet zooals een wijsgeer redeneert. Verkeerd is het, alleen die categorieën te
erkennen die in het Latijn bestaan en daar een afzonderlijken vorm hebben : het Fransch bezit er veel meer, hoewel de uitdrukking er van verschillend is ; enz., enz.
Maar men zou zich vergissen als men meende dat Brunot alleen afbreekt. Integendeel ; zijne afbreking vindt
men bijna uitsluitend in de XVIII bladzijden der inleiding. Daarna een kleine duizend voor den opbouw ! Het
is licht te begrijpen dat die massa geleerdheid in enkele
(1) Brunot, t. a. p. blz. VII.
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bladzijden niet kort en bondig weer te geven is. Zelfs is
het moeilijk het plan in duidelijke bewoordingen te om.schrijven. Vooraan staat de verklaring, die heel juist en
.gegrond is : « ce livre n'est pas une Psychologie ». Men
zal hier de fijne psychologische ontledingen niet zoeken die de werken van P. van Ginniken zoo aantrekkelijk
--en zoo moeilijk—maken.Evenmin is het boek van Bru.not eene hervormde grammatica. De schrijver heeft niets
anders willen geven dan « eene methodische uiteenzetting van de gedachtefeiten, in betrekking tot de spraak
_beschouwd en gerangschikt, en tevens van de uitdruk.kingsmiddelen die er aan beantwoorden (ibid. blz. VII).
Laat ons b. v. het « getal » beschouwen .Het ()rieksch,
dat zeer rijk is aan buigingsvormen,heeft uitgangen voor
enkelvoud, tweevoud en meervoud. Het Latijn kent reeds
geen tweevoud meer : blijft dus enkelvoud en meervoud.
Deze onderscheiding van enkelvoud en meervoud is voortaan, twintig eeuwen lang, de eenige die onze grammatici
kennen en leeren. Is dat nu alles wat aangaande het begrip hoeveelheid in de spraak uitgedrukt wordt en kan
uitgedrukt worden ? Kondt ge er aan twijfelen, dan hoeft
ge slechts het Boek IV les Nombres open te slaan. Vele
woorden kunnen in den eigenlijken zin slechts als één
of als meer opgevat worden ; hoevele nochtans die in
een bepaald gebruik of met een kleine afwijking in de
beteekenis, in de twee getallen voorkomen. « Par défi-

nition les choses non nombrables n'ont pas de pluriel ;

l'argent, l'hydrogène, l'encre. Mais la plupart des matières existent en plusieurs espèces : il y a bien des
cncres, enz. (p. 96). Het taalonderwijs raakt hier veelvul-

dig de stylistiek. Zoo b. v. « le pluriel augmentatif »(blz.

97) : les blancheurs...des ambitions...enz.zijn in de aange-

haalde plaatsen stijleffecten, die in zekeren zin niet tot
de Fransche taal behooren maar alleen tot het kunstmatige element van de onnatuurlijke schrijftaal. Maar de
lijn is niet gemakkelijk te trekken tusschen de twee gebieden en niemand zal het den schrijver euvel duiden,
dat hij ze soms overschrijdt. Men spreekt in geene enkele spraakkunst van hetgeen in Hoofdstuk (Les
choses nombrables, behandeld wordt : kleine hoeveelheden, groote hoeveelheden, bij benadering geraamde hoeveelheden... ; eerst in het vervolg (Quantités précises) vinden we de bekende categorie der telwoorden terug.Daaronder een heel nuttig hoofdstuk over de :uitdrukkingsmid-
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delen van nul : geen, niemand, niet een, niets, enz. Zooals men ziet, een zeer volledige ontleding van de begrip-pen hoeveelheid en getal. Volledig ? Neen. - Een criti-··
cus heeft dadelijk op eene leemte gewezen. Er ontbreekt
een bespreking van het begrip « collectief .», dat in an-·
dere talen (b. v. het Engelsch) eene zeer groote rol speelt.
In het Fransch is die veel bescheidener, maar dat was·
nog geene reden om hierover te zwijgen.
Het zou voor gewone lezers vervelend worden het
heeIe lijvige boek te doorloopen, en Brunot te volgen
waar hij feit voor feit, ontleding na ontleding de stukken
van zijne taaI uiteenneemt, Het boek is voor schoolmannen geschreven door een schoolman. Zij die ten onzent
onderwijs in het Fransch te geven hebben zullen het methet grootste voordeel lezen, herlezen en er over nadenken. F. Brunot kent zijne taal, in al haar omvang. Voor
den buitenlander is het verfrisschend om er zoovele on-·
vervalschte stalen van het volksfransch in te vinden. AI
te dikwijls is hetgeen ons onder dezen naam opgedischt
wordt eenvoudig zoutlooze gemeene taal, ofweI zijn het
brokken van het zeer veranderlijk en vergankelijk taaltje
dat kazernefransch heet. Daarbij eene zeer grondige kennis van het algemeen gesproken Fransch, iets waarover
menigeen in Belgie nog zeer veel kan leeren, en eene
ontzettende geleerdheid op het gebied van het geschreven
Fransch. Niet aileen heeft Brunot dat meesterlijke boek
Histoire de la langue [rancaise geschreven, maar die heeIe historie heeft hij ook in het hoofd.AanhaIingen uit aIle
schrijvers uit het Roelandslied,uit den Roman de fa Rose,
uit de classieken van de XVIIe eeuw, uit Lamartine en
V. Hugo, uit modernen en allermodernsten vloeien bij
honderden uit zijne pen. Die kennis aileen van de eigen
taal, dat meevoelen met al de kunstenaars die haar gehanteerd hebben, dat volle bezit van het verIeden en tevens van het heden zijn eene van de groote bekoringen
van het aantrekkelijke boek.
En nu een oordeel over het werk van den Franschen
revolutionair ? Moest ik mijn indruk, niet mijn beredeneerd oordeel, weergeven, dan zou ik zeggen dat Brunot
een Franschrnan blijft, ook waar hij als revolutionnair
optreedt. Gernatigdheid is dat volk aangeboren, hun
ontbreekt de woestheid der Oosterschee roofdieren »(1),
(1) Toergenejef, Yaders en Zonen, hoofdstuk XXV: « Hi]
(Bazarof, de nihilist) is een roofdier, wij zijn tamme beesten »"
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'de gloed van het Zuidelijke anarchisme. De Fransche
revolutie verandert meer in schijn dan in werkelijkheid,
en bouwt, nadat ze vernield heeft, wederop naar het oude
model. De beginselen van Brunot zijn geweldiger dan
zijne praktijk. Niemand meer dan hij is overtuigd dat de
Fransche spelling een knellende Nessus-rok is, die de
ingewanden van het slachtoffer brandt. Geen oogenblik
denkt hij er aan,het gezag van zijn naam,de onafhankelij kheid van zijne hooge bediening in den staatsdienst, in
de schaal te werpen om diezelfde spelling te hervormen.
.Brunot gelooft niet erg aan de Latijnsche panaces ; hij
is niet overtuigd dat een beter en grondiger kennis van
het Latijn aan het Fransch ten goede zal komen. Bijgevolg laat hij systematiek het Latijn terzijde. Maar ook
hier blijft hij halfweg staan. Wil hij alleen met het moderne Fransch rekening houden, dan moet geheel het
historisch element uitgeschakeld worden. Of hoe kon de
historicus van de Fransche taal blind blijven voor het
feit dat op zekere oogenblikken in de ontwikkeling van
het Fransch, niet de middeneeuwsche overlevering, maar
wel de invloed van het Latijnsche classicisme het zwaarst
.gewogen heeft ?
Zooals men ziet, loopt de revolutie nog al vreedzaam af. Wie alleen de voorrede gelezen had kon ze in
twee motto's samenvatten : Qui nous délivreera des Csrecs
et des Romains ? en Mort à l'Orthographe ! In het boek
zelf,buiten niet al te talrijke zijdelingsche stooten aan het
adres dier misdadige spelling, laat de schrijver de twee
°euveldoeners over 't algemeen met rust.Hij gaat zijn eigen
weg en bekommert zich om niets anders. Hierin verdient
hij volmondig onzen lof. Maar daardoor is de toestand
in zekeren zin weinig gewijzigd .Het terrein is niet zuivergevaagd. Wat hij van de oude terminologie en van
de oude begrippen overhoudt is niet altijd duidelijk. Naar
mijn bescheiden meening hadde de schrijver vooreerst
eene korte spraakkunst moeten schrijven. Daaruit zou
klaar gebleken zijn in hoever hij nog vasthield aan de
overgeleverde methode en wat hij er van verwierp. En
dat was heel natuurlijk de plaats om aan zijne denkbeelden over spellinghervorming een practischen vorm te
geven. Zulks heeft hij niet gedaan ; mag ik er bij voegen dat hij het niet heeft aangedurfd ? In elk geval, ware
zoo iets de proef op de som geweest van de waarde zij:ner nieuwe theorie.
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Bij dit woord theorie moet ik even stilstaan. De
ondertitel luidt : méthode, principes et plan d'une théorie nouvelle du langage appliquée au fraqais. Is het wel
juist hier van -theorie nouvelle du langage te spreken ?
Nieuw is de methode, wel zeker. Maar de eigenlijke leer
is ons bekend. Het beste er van heeft Brunot, gelijk al
de Fransche linguisten, van den genialen F. de Saussure.
(1). Voor het overige is Brunot wel een zeer persoonlijke,
zeer zelfstandige taalkundige maar een ommekeer in de
theoretische studie van de menschelijke spraak beteekent
zijn boek niet. Ook de hoofdtitel is misleidend. La Pensée
et la Langue, dat laat u in de eerste plaats denken aan
eene psychologische studie over de zielsvermogens en
aan de uitdrukkingsmiddelen die het menschelijke woord
aan hunne werkzaamheid geeft. Welnu, dat heeft Brunot
juist niet willen doen.Hij behandelt alleen wat hij in de taal
vindt en rangschikt dat onder taalkundige, niet onder
philosophische rubrieken. Zoodat het boek in zekeren zin
eene teleurstelling brengt. Het vormt een ontzagwekkende verzameling van taalkundige feiten door een uiterst
fijnen waarnemenden geest gadegeslagen en opgeteekend ; het zal voor de kenners en liefhebbers van de
Fransche taal, vooral voor de leeraars eene onuitputtelij ke mijn blijken, waaruit zij buitengewoon veel zullen
kunnen scheppen en meedeelen. Maar het heeft eigenlijk
geene eenheid. En dat kon ook niet anders. A priori'
heeft de schrijver den leidraad der zielkunde afgewezen ; hij is uitsluitend proefondervindelijk te werk gegaan; de taalkundige categorieën van het verleden neemt
hij niet aan, die van de toekomst bestaan nog niet. Vandaar dat zijn werk een zeer interessante massa bij zonderheden vormt, maar geen geheel. Hoe handig hij ook gelijksoortige bouwsteenen in hoopjes verzameld en opgestapeld heeft, een gebouw moet nog daaruit worden. Wie
nu zal het optrekken ?
Dat het boek van Brunot den lezer tot nadenken
aanspoort spreekt van zelf. Voor vrienden van de elassieke oudheid, die niet gaarne met Grieken en Latijnen
afbreken, is het een zeker genoegen te bevinden hoe sterk
ondanks den stormloop van velen, de classische

-

-

(1) Andere dan Fransche linguisten hebben ook buitengewoon veel van de Saussure geleerd, waar ze erkennen het niet
altijd zoo volmondig.
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richting nog staat en ook buitengewoon beslagen en uitstekend toegeruste aanvallers als Brunot kan weerstaan.
Slenter, onwetendheid, gemakzucht, luiheid, dat alles
komt de overgeleverde opleiding ten goede. Nochtans
blijven de onderscheiding der rededeelen, de begrip-pen
getal, geslacht, tijden, wijzen, enz. enz., ook nog in de
terminologie van Brunot bestaan. Deze begrippen hadden reeds de Grieken ontleed. Ook het Latijn laat zich
niet uitschakelen. Jawel, de zotte navolging der Oudheid
'is eene dwaasheid van de Renaissance geweest : hoeveel
misverstand, hoeveel onmacht om zelf te scheppen dekt
niet deze aanbidding der Oudheid ! En toch ! Zou die
Oudheid, zoowel Latijnsch als Grieksch, alleen door de
domheid van het nageslacht hare macht en haar gezag
hebben doen gelden ? Is het alleen en uitsluitend door
eene colossale fopperij geweest, dat de moderne weten-schap, in alle vakken, steunt op de basis der oude ? Hoe
men hierover denke, het boek van Brunot is een bewijs
van de kracht van het classicisme, in Frankrijk en daarbuiten.
Een andere gevolgtrekking is de volgende : Brunot
heeft zich ver willen houden van alle apriorisme.Hij heeft
.niet eens de psychologen willen raadplegen, uit vrees dat
de feiten niet luide genoeg zouden spreken. Alleen heeft
hij willen volgen « le travail des foules dont Ie parler
commun est le résultat ». Ik wil hem hierin niet afkeuren;
in bepaalde gevallen heeft het zijn nut feiten en alleen
feiten te verzamelen ; later, als het hoort, zal de theorie
daarin licht en eenheid brengen. Maar op het gebied der
huidige theoretische taalwetenschap kan ik zulke hou-ding in beginsel niet billijken. De spraak, zooals Wundt
ze zeer juist gekenmerkt heeft, behoort bij de Vólker,psychologie, d. w. z. bij de gezamenlijke psychologie,
bij de psychologie van massa's. Welnu een taalkundige
mag noch de individueele noch de zeer eigenaardige sociale psychologie ter zijde laten,. evenmin als de psycholoog het recht heeft de taalkunde voorbij te gaan. Natuurlijk mag men de feiten niet in het keurslijf van eene
vooropgezette theorie knellen tot ze aan :een van te voren opgevat denkbeeld beantwoorden.Maar wie de zielkunde uitsluit zal niet altijd in de feiten alleen genoeg.zame aanwijzingen .vinden om een statig en harmonieus
gebouw op te trekken. Vele van de lezers van Brunot
.gullen wel boomen maar niet het woud zien. Is het
-

,

-

,

-

,

.
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des schrijvers schuld ? Slechts ten deele, zou ik meenen,.
want de vergezichten die de jongste taalwetenschapopent zijn zoo ruim en zoo ontzagwekkend, dat geengeleerde zich thans de kracht voelt om het geweldige geheel alleen te beheerschen. Het boek hadde eigenlijk
moeten heeten « La Pensée et la Langue francaises ».
Wij leeren er in hoe de Franschman denkt en hoe hij zijn
denken in woorden brengt. Zulk eene taak klaar gespeeld
te hebben is voor den schrijver wel geen kleine verdienste. JOSEPH MANSION.

'HET KINDERLIED IN VLAANDEREN
Folkloristisch-vergelijkende studie. over de vreemde
invloeden in het kinderlied, in verband met de verfran•sching van het kinderspel in Zuid-Nederland.
Veel tijd en -veel -studie werd er in Vlaanderen reeds
-aan het kinderspel gewijd. De werken van. _. den westvlaamschen onderwijzersbond, (1) van Gittée, (2) van
Van den Broeck (3) en het monumentale werk van de
Cock en Teirlinck : hun ..acht ..deelent « Kinderspel en
Kinderlust », (4) uitgegeven door • de . Kon. VI. Academie,
bieden ons een rijken schat kinderliedjes en kinderrijm
pj es. Doch, zelfs wanneer men -aan deze werken nog toevoegt al wat in de vlaamsche folklore tijdschriften
Volkskunde, Ons Volksleven, Volk , en Taal,. 't Daghet,
Vlaamsche Zanten enz. over het kinderspel verzameld
werd, geeft dit alles nog geen volledig, nog geen juist
beeld van wat het kinderspel in Vlaanderen werkelijk is.
Bij de studie van het kinderspel heeft men hier bijna uitsluitend oog gehad voor het - vlaamsche kinder-

:spel. Het kinderspel is in Vlaanderen grootendeels ver. ranse t.
Deze verfransching gaat veel verder dan men uit
de enkele verbasterde en vlaamsch-fransche liedjes die
.in de bestaande litteratuur over het kinderspel in
Vlaamsch-België te vinden zijn, zou kunnen opmaken.
Vlaamsche kinderen zingen bij .. het spel menigvuldige,
geheel fransche liedjes, reciteeren eigenlijke fransche
rijmpjes. Er is hier geen spraak van kinderen wier gewo'ne omgangstaal de fransche -is.. Al de documenten waarop deze studie gesteund is zijn herkomstig van zegslie.

,

(1) Kinderspelen uit Vlaamsch België ,verzameld door den
westvlaamschen onderwijzersbond. 2 dln. (Kon. VI. Academie)
Gent 1902.
..
(2) Gittée (Aug.) Curiosités de la vie enfantïne..'Etudes de
Folklore. Verviers 1899.
(3) Van den Broeck (V.) en ,D'.Hop.ghe .(AM.) . Kinderspelen uit het land van 'Dendermonde. Bréèht 1901 .
(4) De' Cock : '(A:) - . en Teirl nèk ` (Is'.) Kinderspel 1 inder
lust in Zuid-Nederland. Gent 1902-1910.
;

n
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den wier gewone omgangstaal het nederlandsch,. of liever een vlaamsch dialekt is ; de meeste liedjes zelf komen'
van geheel fransch-onkundige kinderen.
Hier enkele staaltjes uit stad. en dorp, van oost ent
west, van kinderen van verschilligen stand en ouderdom ::
Mademoiselle...
A de beaux yeux
bleus.
Son amour est dangereux
Dans huit jours son amour
Dans un mois son. mariage
(Koordedansliedje - Gent - meisje 7 jaar - burgerskind franschonkundig).
Manvan ,les petits bateaux
Qui vont sur l'eau
Ont-ils des jamben ?
Tais-toi, petit Louto,
S'ils en avaient
Ils marcheraient
(Rondedansliedje - vlaamsche leerlingen - 14 jaar - meisjesi:ormaalschool - Heverlee).
Sur le pont d'Avignon
On y danse, on y danse,
Sur le pont d'Avignon
On y danse tout en rond
Et les monsieurs (sic) font comme ca
Et pais encore comme ca
(Rondedansliedje met mimiek - door franschonkundige volkskinderen te Sombeke) .
Allons bébé !
Bois ton café
Mange ta tartine
Et bois ton lait !
Si tu ne veux pas,
Maman a dit,
Que tu au ras
Du martinet.
(door kinderen van 8 à 9 jaar, volksschool te Brussel.)

Toen ik op verblijf in een Gentsch huisgezin, aldaar
het dochtertje van 7 a 8 jaar, dat nog geen fransch ver-
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stond, fransche liedjes hoorde zingen en . fransche rijmpjes opzeggen, nam ik me voor te onderzoeken hoe de
verfransching van onze kinderfolklore bewerkt wordt en
wat die fransche liedjes folkloristisch te beteekenen . hebben.
Over het gentsch meisje vernam ik dat ze pas enkele weken bij de zusters op school was en dat ze daar
geen vlaamsch mochten spreken of zingen op de speelplaats.
Te Hamme bij de « maseurkens » wordt er vrij onderwijs « de betalende klassen » en aangenomen onderwijs gegeven.De leerlingen van deze twee soorten klassen
spelen gescheiden,maar op dezelfde speelplaats.Deze van
de hoogste betalende klassen, de zoogezeide fransche
school, mogen geen vlaamsch spreken ; hun spel is
fransch. Ik heb dan nauwkeurig laten opteekenen, wal
de kinderen van de andere klassen, van de aangenomen
school, die geen fransch kennen of geen fransch moeten
spreken, bij hun spel zingen of zeggen.
Op de 33 liedjes die de kinderen van 6 à 7 jaar
gen gedurende één speeltijd waren er 9 fransche, omtrent een vierde dus. Ik zeg fransche, beter brabbelliedjes, fransche liedjes die in hun mond tot een onverstaanbare taal vervormd waren als :
Messieu, Mesma (3 maal)
Mesieu, Mesma est a l'été
De la vive' est à 1 été
Tarara boemsa, boemsacère
Tarare boemsa, boemsasa
}

Bij de kinderen van 7 tot 9 jaar waren era
opde 46
liedjes
21 fransche,
dus dan
iets de helft. Bij die
'•°ë
1 ets
minder
van 9 tot 12, 8 fransche op 14; dus iets meer dan de helft.
Bij die van 12 tot 14 jaar op de 29 liedjes 12 fransche waarvan enkele in goed verstaanbare taal gezongen
het gekende :
St Nicolas mon bon ami
Descendez du paradis....

Te Sombeke, eveneens in eerre kloosterschool, maar
waar het fransch spreken niet verplichtend is, werden er
bij de externen op de 29 liedjes 9 fransche gezongen, bij
de internen 1 fransch op de 15.
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In eene stadsschool van een aristocratische wijk te
Antwerpen, liet men door de leerlingen, die allen daar of
omtrent fransch verstonden, alle liedjes en rijmpjes opschrijven die ze kenden, vlaamsche en fransche. Er wer den heel weinig fransche rijmpjes opgeteekend. Een
meisje, dat vroeger in een nonnetjes pensionaat geweest
was, teekende 5 liedjes op, alle 5 fransche. Buiten dat
waren er op een honderdtal liedjes enkel een tiental
fransche.
Hieruit zien we reeds dat de verfransching van het
kinderspel paraleel loopt met de verfransching van het
lager onderwijs. Bij de leerlingen van het vrij onderwijs,
dat in Vlaanderen over 't algemeen het ergst verfranscht
is', is ook het kinderspel het meest verfranscht.
Van waar komen deze fransche liedjes en -rijmpjes ?
Vooreerst, de uit Frankrijk weggebrachte kloosterzusters die hier onderwijsgestichten openden, zullen wel
aan hunne leerlingen de liedjes geleerd hebben die ze
zelf als kinderen gezongen hadden in hunne geboortetreek. Zoo kunnen liedjes naar hier gekomen zijn als :
.

.

Un petit chien blanc,
Sur un bátiment,
Qui tenait sa queue
Vers le soleil.
Sa maman 1'a vu
Il s'est encouru,
Pipe la galette,
Et vous n'y êtes pas.

dat op enkele wijzigingen na, gezongen werd voor 'n
paar jaren te Gent en voor 'n vijftiental jaren te Sombeke,: en dat ook voorkomt in Desrousseaux : Meeurs
Populaires de la Flandre Française, opgeteekend in 1889,
bij Franschsprekende kinderen van Ryssel.
Een kloosterzuster, onderwijzeres te Hamme heeft
eene verzameling omslagen van schrijfboeken waar
fransche kinderliedjes opstaan met de muziek erbij :
J'ai du bon tabac dans ma tabatière...

en :•
P

Sur Ie pont d'Avignon...
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deze liedjes leert zij aan in de zangles, sommigen worden dan ook gezongen op de speelplaats.
De zusters van de dorpschool te Sombeke gebruiken
als handboek voor het zangonderwijs Delcasseau : Livre
de Chants, waaruit enkele liedjes, op de speelplaats als
rondedans-liedjes gezongen worden ; zoo het volgende
Notre áne, notre áne avait si mal à la téte

In het meisjespension.naat te Saffelaere gebruikt
men als handboek « Le Livre de Musique » par Claude
Augé, (Paris Larousse) vele van de liedjes die in dit werk
voorkomen worden op de speelplaats gezongen. De geest
van deze liedjes ? « La douce France... » « ...nos vaillants poilus » !
Niet enkel kunstmatig wordt deze verfransching veroorzaakt maar ook rechtstreeks door de kinderen zelf.
. Door de vraag, waar ze die fransche liedjes ge-.
leerd hadden,kwamen wij van enkele . kinderen te weten
dat het eene met haar vader negen maand te Charleroi
geweest was, dat een ander meisje die fransche liedjes
kende door haar nichtje -uit Brussel enz.
Maar buiten de eigenlijke fransche kinderliedjes en
rijmpjes, buiten deze overgebracht uit Frankrijk of van
franschsprekenden, heb ik er talrijke ' opgeteekend die ik
veronderstel hier alleen als dusdanig gebruikt te 'wor-

den. Zoo het volgende dat opgeteekend werd te. Hamme
en te Antwerpen als koordedansliedje :
Indicatif Présent
J'ai, tu as enz.
of
Le pétrole est dangereux
dangereux (bis
(koordedansliedje te Gent, en te Nevele vóór 25 jaar).

en
Crème de glace à la vanille
à dix centimes (3 maal)
(koordedansliedje - franschonkundige schoolkinderen Ham-me - Gent en te Nevele vóór 25 jaar).
-

-
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In de literatuur over het eigenlijk fransche of waalsche kinderspel heb ik niets dergelijks ontmoet. Hoe ontstaan zulke liedjes ? De kinderen moeten fransch spreken op de speelplaats, moeten hun spel verfranschen ;
zij putten niet zooals de kinderen in Frankrijk, uit de
onuitputbare bron der overlevering ; zij komen fransche
liedjes en rijmpjes te kort. Waar halen zij die ? Zij vervormen tot kinderliedjes het fransch dat zij hooren in de
klas, op de straat, zelfs gebeden. Zoo werd er te Hamme als rondedansliedje opgeteekend
0 Marie, consi sans pliché (bis
Priez pour nous (bis)
Qui avons retour (sic) à vous
Priez pour nous.

Dit over de verspreiding en den oorsprong van de
fransche kinderliedjes in Vlaanderen. Nu de liedjes zelf.
Vele opgeteekend in Vlaanderen komen eveneens voor in
le werken als : Jules Lemonie « Le Folklore au Pays
Wallon » ; Desrousseaux : « Meeurs populaires . de la
:landre Française » ; Harou : « Le Folklore de Oordaiille » ; Rolland « Rimes et Jeux de 1'Enfance » ; Defrecheux : « Les Enfantines Liégeoises » .
Letterlijk komen onze liedjes met die van de
rranschsprekende kinderen wel niet overeen, maar sommige zijn niet meer afwijkend dan twee fransche varianten onderling. Voor ons hebben enkel belang zulke variaties die specifiek vlaamsch zijn ; zulke die voortkomen
uit het niet of min begrijpen van de taal. Zoo in het
liedje
Un, deux, trois de bij -Quat', cinq, six de bie —
O mes enfants,
Pour la guerre de France
0, mes amis
La guerre est finie
Un deux trois et vous êtes en bas

Het slot toont aan dat dit oorspronkelijk een aftelrijmpje was ; het werd niet begrepen en te Nevele werd
het door franschonkundige kinderen gezongen als koordedánsliedje. De drie varianten uit Frankrijk, die ik van
dit liedje ken, zijn alle drie aftelrijmpjes
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Meestal gaat de verbastering door het niet begrijpen
veel verder, zoodanig dat het liedje gedeeltelijk zijn zin
en beteekenis verliest. Zie hoe het liedje St Nicolas...
trapsgewijze vervormd wordt :
St Nicolas mon bon ami,
Descendez du paradis
Vite, vite,
Mon petit coeur palpite
Pour avoir des bonbons
Et du macaron
(Meisjespensionaat-Gysegem)
St Nicolas mon bon ami.
Descendez du paradis
Vite, vite,
Kare, karekite
Bon, bon, bon.
Si doux, si doux.
(kloosterschool- te Hamme)
Saint Nicolas sa bonami
Kessandé du bonami
Kitte, Kitte,
Karre, karekitte
Non, non, non,

Je doe, je don

zoo wordt het gezongen door de franschonkundige leerlingen van het aangenomen onderwijs in dezelfde school
te Hamme.
Meestal worden de niet begrepen fransche woorden
vervangen, niet door gelijkbeteekenende vlaamsche
woorden, maar door gelijkluidende vlaanische woorden :
Contre le mur qui est si dur... wordt : Contre le mur
wie is er duëd...
Madame comme il faut... wordt : Madam kom 's
voor...
Deze vlaamsche woorden zijn zonder beteekenis in
dit nieuw verband, en zoo komt het dat 'n heel spel zijne
beteekenis kwijt geraakt. In het tweede deel van de
« Kinderspelen uit VI. België » is 't volgende spel beschreven
« Een jongen. zet zich tegen den muur, een tweede
-
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» staat met gebogen hoofd tegen de borst van den.
» eersten, een derde springt op den rug van den gebo» genen en zijn duim of zijn twee vingers opstekende» vraagt hij : « Maarten » of « Cissen ». Raadt de ge» bogene juist, 't is te zeggen maarten voor den duim
» en cissen voor de twee vingers dan mag hij springen.» en moet de andere gebogen staan. Wat zin heeft dat
» « maarten » en « cissen » ? Het zijn vervlaamschin» gen van « marteau » -en « ciseaux », waarbij men de>
» vuist (marteau) of de twee vingers (ciseaux) opsteekt..
Te Hamme spelen de . kinderen een spel « katje verloren », daarin komt het volgende rijmpje voor

,

Bom, bom
De leste kees zij snu

Voor dit spel zijn de kinderen 'in twee groepen verdeeld"
« chandemeren en folaars » ; de eersten moeten de fo-laars achtervolgen. Ik ken het origineel van dit spel niet,
maar het eenig waarschijnlijke is dat dit katje verlorenoorspronkelijk een « jeu au voleur » geweest is. (Verloren voleur).
Liedjes waar hoegenaamd geen kop of staart meer
aan te vinden is hebben wij bij de vleet
-

Inne, minne, manne, mo
Brokke finne, fanne, fo
Inne minne manne mo
Vous êtes cho
(aftelrijm, dorpsschool, Sombeke)
Ara, macara
Les meni à la machon
Faikchi, faikcha
Aboe' mela la !
(aftelrijm, dorpsschool, Sombeke)
In de die — difendie — difendo
Mejlou
Quatre-vingt
Diadin
Pipi, pipoli
Poupou, poupalou
Exisou
(aftelrijm - schoolkinderen te Sinaai - vóór 40 j.)
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Ook in andere talen kent men brabbelrijmpjes, maar
in geen vreemde verzameling heb ik er, al ware liet maar
half zooveel gevonden als in het werk van de Cock en
Teirlinck. ik zelf heb er nog tientallen en tientallen die
in de verzamelingen van deze schrijvers niet voorkomen.
Zulke vervormingen zijn grootendeels veroorzaakt door
het niet begrijpen. Dat er dus hier in Vlaanderen door
het gebruik der fransche liedjes zoo'n massa brabbelrijmpjes ontstaan is, is licht te begrijpen.
Het origineel van zulke brabbelrijmpjes terugvinden
gaat zeer moeilijk. Een woord soms kan ons per toeval
er op helpen. Zoo had in het rondedansliedje .:
Sciarène de boudaine
Irène siplio
A danse la polka
Olioliola
Napoleon de Groote
Irène Siplio
A danse la polka
Olioliola
(franschonkundige schoolkinderen te Hamme)

het woord Napoleon me getroffen, later las ik in Harou
Le Folklore de Gordaville » (Anvers 1893) bl. 105
{saut à la corde :)

C'est la reine d'Angleterre
Qui est tombéee par terre
En dansant la polka
Au bal de I'Opéra
.

Napoleon Premier
Voulut la relever
Son pantalon craqua
Et sa chemise passa

-

vergelijk : Sciarèné de boudaine
Irène siplio
A danse la polka
Olioliola

Napoleon de Groote
Irène siplio
A danse la polka
Olioliola.

Hierdoor verkrijgen wij een gedachte hoe deze vervormingen in den kindermond- gebeuren, maar om algerneene regels te kunnen vaststellen zouden wij minstens
-tientallen van zulke gevallen moeten voor hebben.
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Een zeer speciale soort van verbasterde rijmpjes
zijn de tweetalige :
Up de markt — sur Ie marche.
'k Hebbe gevonden — j'ai trouvé,
Drie schapen — trois moutons
'k Ga naar huis -- à la maison
(Rond den Heerd — V — bl. 64)
Hedde nie gezien
N'avez voos pas vu
Drij dikke boeren
Onder eenen paraplu
(De Cock en Teirlinck II bl. 61).

In de volgende is het fransch en het vlaamsch reeds:
eieer gescheiden
J'ai perdu ma femme
En plantant des choux
J'ai perdu ma femme
Qui était qu'a même une mauvaise
'k Heb mijn vrouw verloren ( 3maal)
Hedde ze niet gezien.
(Jette - rondedansliedje - De Cock en Teirlinck II bi. 41).
Dans compagnie
Elle mon comme ca (bis)
In onze streek
Is de mood ainsi
(bis)
(schoolkinderen - Hamme 1919)

In dit tweede is het fransch gedeelte dus reeds vervormd :
Dans compagnie... zal geweest zijn : Dans monpays ; en : Elle mon comme ga : Est la mode comme ga.
In andere tweetalige liedjes nog zijn het fransch en
het vlaamsch gedeelte twee afzonderlijke liedjes, die.
toch samen als een geheel gezongen worden :
'k Heb een heel huishouden mee kinderen
En 'ne luirik van 'n man ;
Hij doe maar nie as zingen
En hij weet dat hij nie en kan
J'ai des roses
Demi closes
Des muguets et des jasmins
(de Cock en Teirlinck. II. bl. 53).
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Tweeltalige liedjes en rijmpjes vooral van de eerstesoort vindt men ook in Holland : (Van Vloten « Ba
ker en Kinderrijmen bl. 165).
Een os — un bceuf,
Une vache — een koe,
Fermez la porte — doet de deur toe
'k Heb gevonden — j'ai trouvé
Op de markt — au marché
Een man — un homme,
Een appel — un pomme,
Een spijker — un clou,
Fermez la porte — doet de deur toe.

Hier zijn wij aan het vergelijkend gedeelte van dit
overzicht gekomen. In de litteratuur van het hollandsche
kinderspel heb ik één enkel merkwaardig voorbeeld van
vervorming van een fransch liedje gevonden: (Driemaan-delijksche Bladen XI jg. 3-4)
Beau chateau qu'on y danse, qu'on y danse
Beau chateau qu'on y danse tout en rond

werd vervormd tot :
Bo sjato kon niet dansen, kon niet dansen
Bo sjato kon niet dansen in het rond

en eindelijk tot :
Osja toba batafieri, fiere, fiere,
Osja toba batafieri, fiere, fo.

Uit Utrecht werd me het volgende springversje ge-meld :
Mama chelle van de hoenlachée
Elocare hoenlachée
Mama chelle van de danslokaal
Extra mama extra ma
Meisje mag ik u de polka leeren
Neen mijnheer ik dank u zeer
Polka is geen mode meer
(in Holland algemeen gekend ; vóór 'n 30 tal jaren ook zoo.gezongen)
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vergelijk met wat in Vlaanderen gezongen wordt
Mademoiselle, voulez vous danser
Le polka va commencer
Non, monsieur je ne danse pas
J'ai mal a l'estomac
A 1'áge de seize ans
Ma mère m'a enfermé
Dans un triste couvent
Des Seeurs de charité
(door kostschool meisjes van 12 à 14 jaar
te Hamme)

Uit Utrecht ook dit aardige
Jan toerlesjoer'
Je beene, je beene

Jan toeresjoer
Je beene van den vloer

als fransch origineel wordt opgegeven
Je chante tous les jours
la belle, la belle
Je chante tous les jours
la belle et l'amour.

Daar Noord Nederland niet in dezelfde toestanden
verkeert, niet onder dezelfde invloeden staat als Vlaanderen, mag het ons ook niet verwonderen dat wij daar
enkel toevallige 'en uitzonderlijke sporen van verfransching te vinden krijgen.
De toestanden in Zwitserland, wat betreft de direkte nabuurschap, komen de onze meer nabij. Het boek
van Gertrud Züricher : « Kinderlied und Kinderspiel im
Kanton Bern, nach mundlicher. Ueberlieferung gesammelt » biedt ons zeer belangrijke punten ter vergelijking.
In hare inleiding, zegt. zij...: « Die aufgenommenen frans
zösische Reime erhielt ich alle von deutschen Kindern
einige sind sehr verbreitet ».
Frère Jacques frère Jacques,
Dormez vous, dormez vous^
'Sonnez les mátines, 'sónnëz Iés matines
Din din don, din din don.
1.
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dit liedje wordt te Bern door duitschsprekende kinderen
gezongen, dit zelfde liedje wordt hier in Vlaanderen door
vlaamschsprekende kinderen gezongen o. a. te Heverlee
bij Leuven en te Eeckeren bij Antwerpen.
Een ander liedje :
Ainsi font, ainsi font
Les petites marionettes,
Ainsi font, font, font,
Trapple tour (trois petits tours)
Et puis s'en vont
Mettez les mains dans les cótés
Petites, petites marionettes,
Mettez les mains dans les cótés
Marionettes et dansez !

dit werd gezongen te Ooldbach bij Bern en hetzelfde heb•
ik eveneens opgeteekend te Eeckeren.
Buiten deze komen er maar twee geheel fransche
liedjes in de verzameling van Gertr. Züricher voor :
« Il était une bergère... » en « Rondin, Picotin... »
waarvan ook in Vlaanderen varianten gekend zijn. Is de
graad van verfransching niet te vergelijken dan toch de
aard der verfransching. Nevens eigenlijke fransche liedjes hebben wij in Zwitserland even als in Vlaanderen
tweetalige liedjes :
Schâtzeli, es tu fachée
Fachée contre moi ?
So nime -n-i-e-n anderi,
Me fiche pas mal de toi,

Dergelijke tweetalige liedjes heb ik ook gevonden in het
« Deutsches Kinderbuch » van Simrock, dus uit het
eigenlijke Duitschland :
Le beeuf, der ochs
La vache, die kuh
Fermez la porte
Mach die Thür zu

bijna hetzelfde als het nederlandsche daareven aangehaald.
Toen de zweedsche folklorist prof. v. Sydow
(Universiteit Lund) op studiereis was in Ierland
vroeg ik hem inlichtingen over hetkinderspel aldaar.
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.Zonder dat ik hem over tweetalige liedjes gesproken had
schreef hij mij « One finds not seldom songs in Ireland
with every second line Oaelic and every second line English ». Tweetalige rijmpjes zijn dus niet speciaal Belgisch, men vindt ze in Nederland, Zwitserland, Duitsch'land, Ierland en wie weet waar nog.
Voor het overige hebben we in Ierland niet hetzelfde
phenomeen als in Vlaanderen. Door prof. v. Sydow vernam ik dat Ierland een rijkdom van schoone liederen bezit met heerlijke melodieën, dat de Engelschen daarentegen geen zin hebben voor muziek,dat hunne liederen arm
zijn en niet te vergelijken met de Iersche. Het is dus de
iersche invloed die hier primeert. Een voorbeeld van een
« english folkètymological change of Oaelic songs » !
Een iersch liedje met de beteekenis : I am sleeping
« Tommy, be jolly... ».
Prof. v. Sydow herinnert zich ook dat phenomenen
van denzeifden aard voorkomen in Zweden. Daar wordt
gezongen :
Baronessan sessan
De non sow sha skjussa weg....

wat als zweedsch beteekent « Barones Sessan, het is zij
die mijn wagen zal voeren ». Het origineel zou fransch
zijn :
sessan
skjussa wej
sans cesse
j'eusse aimé

Een ander zweedsch liedje eindigt :
Ebete, bebete
Vax nolta sicla
Bok hólla noll.

.« Not swedish at all », schrijft prof. Sydow en hierin
vindt hij de latijnsche woorden terug : edite, bibite...
sicla soecula, bokhólla noll, pocula nulla. Sporen van
latijn vinden wij ook elders ; hier kom ik nog op terug.
Prof. Krohn (Finland), de ziel der internationale
folkloristenvereeniging, de « Folklore Fellows » (F. F.)
schreef mij over . zijn verblijf in het gouvernement Ar-changel in Olenetz in de jaren 80 : « die mânnliche und
.
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weibliche Jugend hörte ich russisch: Lieder singen, die
meistens vollkommen unverstandlich waren ».
Finland staat ook onder Z•,vicedschen invloed. Prof.
Krohn deelt mij een zweedsch liedje mede en zijne vervorming in den finschen kindermond. Het is treffend hoe.
hier ook juist hetzelfde gebeurt als bij ons met de
fransche liedjes. Geene vertaling maar « verklanking ».
Het oorspronkelijk liedje in Zweden .
Höga berg o(ch) (d) jupa dalar
Hár ir den san mèg behagar
Kom, kom du litta söta vin
Vi ska dansa sillo gon opp igjen

In Finland :
Hugka perju juupa taalar
Hârat tanssaa, miki haakar,
Kon kommu lityta sy d trvân
Viska tanssaa suullen hypjien

Vertaling :
Hooge bergen en diepe dalen
Hier is die welke mij behaagt
Kom, kom gij kleine zoete vriendin
Wij zullen dansen tot de zon terug opgaat
............... (zonder beteekenis)
De ossen dansen
ansen ..................
...........
.................. dien ik zal opeten
Werp, dans huppelend op de maan
..

Als slot van dit vergelijkend overzicht een paar rijmem
nog uit Rusland : Prof W. Anderson van de universiteit
Darpat (Estland) schreef me (7-6-21): Um das Jahr 1896
hörte ich in Kasan von russischen Kindern mehrere verschiedene Auszâhlreime ; der beliebteste aber war jener,.
der folgender masse anfing
énten bénten
supervénten,
énten bisên
supervisen...
(der Schluss ist mir entfallen).
A

Diese Worte sind im Russischen absolut sinnlos und'
klingen überdies auch gar nicht russisch.
Vergleichen,
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Sie nun damit einen weitverbreiteten deutschen Kinderreim, der z. B. in Dorpat in folgender Form aufgezeichnet ist (nach Errinnerungen, die aus den Jahren 1875-85
stammen)
Entel tentel
Zwei regimentel,
Geh zu Fische,
Fange Fische,
Zuckerkönig los
(Gelehrter Estnische Gesellschaft, handschr. Sammlung
deutscher Kinderreime, 44 n° 9)

Het belangrijkste van al deze documenten is wel het volgende opgeteekend uit den mond van joodsche schoolkinderen te Minsk :
En, dej, trua, katr
Madmazele vule vatr
Madmazele vule vu,
Nemen zei, bite, deni slisel
Un slisen zei, bite, eu.
(Anderson 1919)

'Waarin wij een, in Duitschland vervormd, fransch liedje
voor hebben dat nu gezongen en eveneens vervormd,
wordt in Rusland.
Deze vergelijking zou nog verder kunnen doorgevoerd worden niet behulp van de studie van E. Fischer :
Rumanische Termini (Korrespondenzbl. des Ver. f. Siebenburg. Landeskunde XXVIII p.. 1) waar er spraak is
van slavische en turksche invloeden op de roemeensche
kinderspelen ; en met behulp van het werk van Van Gennep « Mythes et Legendes d'Australie « waarin er spraak
is (bl. XXXIX) van Australische stammen die dansen en
gezangen overnemen van naburige stammen zonder den
woordzin te verstaan.
Niet enkel geographisch maar ook historisch kan
deze vergelijking doorgevoerd worden. Friedr. Weise, in
zijn groot werk « Die Griechischen Wörter im Latein »
zegt wel dat Warquart overdrijft waar hij beweert « Was
wir von Spielen in Rom haren is alles griechisch oder
gilt wenigstens dafür « maar geeft toe dat grieksche invloeden niet te loochenen zijn.
Nu er spraak is van Rome en Latijn herinner ik terug aan het zweedsch liedje « ebete bebete... ».
Voor al de liedjes die beginnen met « Eunum, deu-
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num... Euken, deuken » of iets dergelijks dacht ik eerst
dat het vervormingen waren van fransche rij men (eunum,
deunum un, deux) ; nu ben ik overtuigd dat we hier
veelal met sporen van latijnsche liedjes te doen hebben.
Dergelijke rijmpjes komen ook talrijk voor in.
Duitschland, ik steun vooral op de aanvangsregels :
-

Enne, denn
Kwinkel, kwankel, selwerschotz
Maus komm eraus,
Du bist der Herr, aus
(Simrock 14)
Ene, mene mente
Locum tocum tente
Carabutti, carabutti
locum, tocum, witsch watsch al dran.
(Simrock 891).

Dit laatste vooral lijkt toch meer op latijn dan op
fransch, eveneens dit vlaamsche versje opgeteekend te
Sinaai :
Enken, denken, tirlatijn
Visavou, dominus, dou
Exentim garim
Eenen blarem zestien
en dit nederlandsche :
Eunom, deunom, dres
Katerom, cinkom, zexim
(Van Vloten, b.l. 12)

zelfs dit waalsche :
On peu, deux peu, treus peu,
Quatte peu, cinq peu, six peu
(Defrècheux 64)

vanwaar dit « peu » ? Zou het niet zijn on peu van
unum, deu peu
duo ?
Latijn vinden wij ook in refreinen van onze kinderliedjes :
Servi, servi sante, noster dominum
(Lootens en Feys : Chants Pop. Flam. pg. 23).
Sede, sede sancti quid nostre domfine
(Böhme 18)
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in 't refrein van het zweedsch liedje
Cito ,cito, citissime, Herre Domfine
(Böhme 519).

In Roland « Rimes et Jeux de l'Enfance p. 325 komt
een tweetalig latijnsch-fransch rijmpje voor
Hic liber pour de l'argent,
Emptus est chez le marchand
Si quis forte par aventure
Invenerit dans son chemin
Agnoscebit à la couverture
Qua facta est de parchemin .

Latijn vinden wij nog in de terminologie van sommige kinderspelen zoo in het lotospel : Die vijf nummers
up een rij bezetten is gewonnen.Wie er twee bezet heeft,
aldus te Mechelen (volgens de Cock en Teirlinck, VIII,
27) heeft amb (ambo) ; wie drie nummers bezet heeft,
heeft tern (terni) ; vier quatern. Wie vier nrs bezet heeft,
in het land van Waas (volgens Joos, Idioticon) heeft een
« pakt hem », volksethymologische verbastering heel
zeker van quatern.Wie er vijf heeft, volgens Schuermans'
Idioticon heeft een kwin, (quinque). Te Hamme wordt het
spel « kiemspel » genoemd.
Dat er in onze kinderspelen sporen van latijnsche
invloeden overgebleven zijn is met deze weinige voorbeelden wel genoegzaam bewezen.
Ook de wereldoorlog is eene gelegenheid geweest
waarbij we nieuwe vreemde invloeden hebben kunnen
waarnemen. De vlaamsche kinderen die als vluchtelingen
in Engeland en in Holland verbleven hebben hier zuiver
hollandsche en engelsche liedjes binnen gebracht
Ik heb een jasje gekocht
Naar den lommer gebracht
Voor een gulden tien
Ik heb het nooit meer gezien
'k Ben naar huis toegegaan
'k Heb koffie gezet
Met een stukje banket, ket, ket.
(Koordedansliedje - stadsschool Antwerpen)
En:
Een cent een ei (drie maal)
Zoo riep het joodje (bis )
Een cent een ei (bis)
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Zoo riep het joodje
Met zout erbij
Ik heb een heelen dag geloopen
Zonder een eitje te verkoopen
(Koordedansliedje, stadsschool Antwerpen).

Dit engelsche werd te Antwerpen opgeteekend
One, two three, alieri
I saw mister cheery
Sitting in the sun alieri
Eating chocolate babies.
(bij het balspel - Antwerpen - stadsschool).

Een ander engelsch liedje is te Hamme reeds heele.maal tot brabbelrijmpje vervormd :
Ze mauve, ze mauve, ze mauve, you say (?)
Welcom stranger thou
Ze mauve, ze mauve (?)
She nu misse (?)
Mauve is de bless (?) enz...

Hiermee sluit deze bijdrage tot de vergelijkende kinderfolklore; en wie eene behandeling van rijmen en liedjes
meestal zonder zin, zonder schoonheid, veelal louter
klankenspel en brabbeltaal, wie zulke studie belachelijk
of dwaas mocht vinden, die kunnen wij verwijzen naar
het magistrale werk van Vilfredo Pareto, bijgenaamd le
Lavoisier de la sociologie, « Traite de Sociologie Générale » op bl. 472 « ...qui raisonnerait de cette manière
devrait s'abstenir de s'occuper des crachats des phtisiques, pour découvrir la maladie, ou de s'ocouper des
rats, pour édicter des mesurer de précaution contre la
peste. C'est ainsi qu'autrefois, la philologie dédaignait
de s'occuper des dialectes, et ne s'attachait qu'á la langue des «bons auteurs ». Mais ce temps est aujourd'hui
passé pour la philologie, et doit aussi passer pour la sociologie. L'instinct des combinaisons est parmi les plus
grandes forces sociales qui déterminent l'équilibre ; et
si quelquefois il se manifeste par des phénomènes ridicules et qui tiennent à l'absurde, cela n'enlève rien à
son importance, « of op bl. 36 : « Nous accueillons tous
les faits, quels qu'ils soient, pourvu que, directement ou
indirectement ,ils puissent nous conduire à la découverte
1'une uniformité ».
MAUR. DE MEYER.
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De laatste patient was vertrokken.
Dokter Dehaeze stond op, rekte zijn zware, forsche
figuur, gaapte, legde zijn breede handen tegen het achterhoofd, streek langs zijn kruin over zijn gezicht,gaapte
nog twee, drie maal, ging toen naar het matglazen raam,
dat op den tuin uitzag, sloeg het wijd open en zette
zich in de vensterbank om een sigaret te rooken.
Een oogenblikje welverdiende rust. Hij had toch
waarachtig, goed beschouwd, een hondenleven. Nu
was hij van dezen nacht vier uur af onafgebroken in
touw geweest, met een half uur tijd om te eten. Maar
nu was 't ook genoeg voor vandaag, er was niets bijzonders meer. Een half uurtje zitten soezen, zelfs niet
lezen, dan zich opfrisschen, kleeden, en bij de Ramac's
gaan dineeren.
Hij trok even een leelijk gezicht. De Ramac was
een beste jongen, een alleraardigste jongen zelfs, maar
zijn vrouw... Sommige van zijn vrienden hadden toch
een rare keus. Dat je eene eenvoudige vrouw neemt,
goed, best, uitstekend ; of dat je een mondaine vrouw
trouwt, ook al goed, hij slikte zoo nu en dan voor een
avond wel de modeblad-, en je-sais-tout- en Feminaconversatie. Als ze op zijn spreekuur maar niet geestig
of interessant wilden schijnen, kon hij een boel verdragen. Maar hoe een dokter in vredesnaam met een
dóktores kon trouwen... !
Enfin, knap was ze, Mevrouw de Ramac, dat moest
hij haar ter eere nageven. Maar verstandig, neen, dat
geloofde hij niet. Hij kende massa's vrouwen in de
Brusselsche mindere wijken, die ternauwernood konden lezen en schrijven en die meer verstand, gezond
verstand, en doorzicht, en practische levenskennis bezaten, dan al de blauwkousen uit zijn omgeving bij
elkaar.
Toen . glimlachte hij toch even.... Je wordt oud,
beste jongen, je wordt oud. Chislaine de Ramac heeft
eens gelijk tegen je gehad in een zeer moeilijk geval,
dat vergeeft enen zijn collega niet licht, en zeker niet..
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:als die collega maar een vrouw is. Ze is een knap arts
en een goed mensch, hoe ze haar huis bestiert en haar
"kinderen opvoedt gaat haar en de Ramac aan... Er zijn
misschien meer gezinnen, waar Mevrouw niets anders
in haar hoofd heeft dan den nieuwsten dans en de
laatste mode, en waar de soep ook altijd koud wordt
opgediend.
Koude soep was zijn nachtmerrie. Hij beweerde,
..dat het slecht werkte op de vertering van al de volgende
.spijzen. 't Was het eenige punt geweest, waarop hij
ooit aanmerking had durven maken tijdens het kortstondig huwelijk met een jeugdliefde, die, dat besefte
hij nu pas, vroeg genoeg was heengegaan om hem al
zijn illusies te laten behouden.
Verstandige vrouwen zijn er tenslotte maar weinig, verstandige menschen toch over 't algemeen ; ge.leerde misschien genoeg, maar dat is niet hetzelfde. En
.goede moeders, die waren er ook niet veel. Als hij
.zoo zijn practijk eens rond keek, moedertjes als Mevrouw Dumoulin bijvoorbeeld...
Hij herinnerde zich nog zoo goed hun eerste kennismaking, dat was, laat eens kijken, dat was nu zeker
wel veertien of vijftien jaar geleden. Op een avond,
tegen tien uur, belde zijn oude collega, nog een vriend
van vader, hem op. Of hij dadelijk wilde komen, in de
1

.

Seutinstraat, dus vlak bij : een ernstig geval, acute

blindedarm-ontsteking. Er zou wel onmiddellijk geopereerd moeten worden, dezen nacht nog.
Tien minuten later stond hij, met den ouden huisdokter, in een wit gelakte jongemeisjeskamer, met rose
bloemen en blauwe gordijnen. Op het Engelsch ledikant, waarvan de gehaakte sprei kapot was getrokken
in een hevigen aanval, lag een zeer jong meisje, nog
bijna een kind, zich te wringen in de folterende pijnen.
Een oogenblik scheen er wat bedaring te komen ;
het meisje ging onmiddellijk recht liggen, trok de lakens over zich heen, en glimlachte tegen haar vader,
kolonel Verhaeren, die zich bij het opendoen in de
vestibule aan hem had voorgesteld.
't Is niets papa, het gaat heusch al een beetje
beter.
En kort daarop weer de angstige hulpzoekende
blik van een gewond dier. Die smeekende blik van lijdende vrouwen, dat hij daar nooit aan wennen zou...
In haar oogen was weer de vertwijfelde bede om hulp,

396 STIL LEVEN
nu tot hem, den vreemde, van wien ze alleen redding verwachtten. Maar toen hij haar kalm bleef gadeslaan,
draaide zij het gezichtje weer om, beet in de kussens,
en trok radeloos met beide handjes aan de kleeren van
haar vader, die probeerde haar in zijn armen te nemen.
De oude dokter gaf de inlichtingen : al het mogelijke hadden ze reeds beproefd : de heete compressen,
de bedarende medicijnen, het duurde zoo al bijna twee
uur. Toen had hij de schouders opgehaald, en ze waren
met hun beide in de achterkamer daarnaast gegaan,
terwijl de meid zich voorzichtig over het kermende
kind boog.
Papa, klonk de jonge stem in een oogenblik
van kalmte, luister eens !
In de achterkamer hadden ze ook geluisterd, alle.
twee.
Ja kindje.
Het is blindedarm-ontsteking, de dokters behoeven niet zoo geheimzinnig te doen. Ik weet het zelf
heel goed. Ik wil maar één ding : als ik geopereerd
moet worden, zal ik geen spektakel maken, zóó flauw
ben ik niet, alleen wil ik eerst bediend worden... Ohoh-oh...
Het gerekte oh-oh-oh, dat pijn en angst ingeven.
Wat een eigenwijs juffertje, had hij gedacht : met
dien goedigen vader, dien ouden dokter, en die sul van
een meid is het zeker een bar verwend kind, dat over
iedereen den baas speelt.
Hij was teruggekomen en had streng gevraagd
Wie spreekt er hier van opereeren ? Het is
blindedarm-ontsteking, niemand heeft dat ontkend. We
zullen trachten je te genezen, het is maar een lichte
aanval, en later, veel later, zullen we zien of je geopereerd moet worden. Het is immers maar een lichte aanval.
Toen hij naar de blauwe lippen, en de groot-open
oogen keek, en het zakdoekje, dat heelemaal in den
mond gestopt was, om het gillen te smoren, schaamde
hij zich toch over de laatste leugen, voelde zich een
klein beetje een onmensch.
En tot zijn niet geringe verwondering had hij bemerkt, dat de besliste toon, die gewoonlijk ontzag inboezemde, hier zijn uitwerking miste, want het meisje
herhaalde rustig :
-- Dat kan vu-el waar zijn, maar nu of later, als ik
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geopereerd moet worden, dan wil ik eerst een priester
hebben...
Dat was het begin geweest van hun kennismaking.
Twee uur later lag zij op de marmeren tafel en hij
verrichtte zijn zwaar verantwoordelijk werk. Haar laatste gezegde, voordat zij het bewustzijn verloor. was
hem bijgebleven
« Hoe wonderlijk, dat na God, je leven zoo
heelemaal in de handen kan liggen van één mensch. »
Die eene mensch was hij, en nooit had hij gevoeld,
hoe waar ze gesproken had en hoe vreemd dit was,
nooit zoo als nu.
Een paar maand had hij de herinnering behouden
aan het gewilligste, redelijkste patientje, dat ooit
onder zijn handen was gekomen. Altijd opgewekt en
tevreden, verstandig als een volwassen meisje en daarbij eenvoudig als een kind. En toen eenige jaren nadien
zijn oude collega het tijdelijke met het eeuwige verwisselde, toen had hij met eenige voldoening bemerkt,
dat bij zijn nalatenschap aan hem, ook de clientèle van
het gezin uit de Seutinstraat behoorde.
Hij had den kolonel tot aan het einde bijgestaan,
en toen Alice kort daarop trouwde, was hij haar « Mevrouw » gaan noemen, en had haar voor het eerst weer
behandeld, toen Toto zijn intrede in de wereld deed.
Nu moest hij haar morgen voor de tweede maal
opereeren... Of het weer zoo goed zou afloopen ?...
Waarachtig, daar zat hij nu maar te suffen, en te
suffen, en te denken aan dingen, die lang voorbij waren.
In een huis, waar de vrouw ontbreekt, kan het toch
zoo wonderlijk stil wezen, als er geen patienten zijn.
Morgen moest hij Alice Verhaeren opereeren voor
de tweede maal. Hij hoopte dat het goed zou afloopen ;.
zoo goed als den eersten keer...
Iv.
De witte kamer was in orde. Mathilde's blikken
gingen nog eens onderzoekend rond : alles zag er vroolijk en vriendelijk uit. Op den schoorsteen, links en
rechts van de vrome Onbevlekte Ontvangenis, stonden
twee prachtige bouquetten witte rozen, een uur te voren
afgegeven. Op het tafeltje prijkte een doos pralines ; de
zon scheen op het ledikant.
Het is net een bruidskamer, fluisterde Mathilde
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in zi.chzelve. Toen schrok ze -van die bemerking : ze
had toch rare gedachten tegenwoordig.
Een getriptrap van kleine voetjes, een gebabbel
van kindermondjes, een welluidende stem, die Mathilde
guit duizenden zou herkend hebben, en die voortdurend
sst, sst, vermaande, een zwaardere tred daarnaast, en
Mevrouw Dumoulin trad binnen.
Dag Zuster Mathilde, dit zijn nu mijn kleine
bengels : Toto en Bébé. En dit is juffrouw Virginie,
onze huishoudster.
Mathilde stond even sprakeloos. Ze zagen er alle
drie zoo prettig en opgewekt uit ; de jonge vrouw ging
op de rustbank zitten, Toto monsterde de centrale verwarming, Bébé staarde in verrukking naar de wondermooie Lieve-Vrouw, en Virginie maakte de riemen van
het valies los.
Die zijn hier waarlijk heelemaal thuis, vanaf • het
eerste oogenblik, dacht Mathilde.
Wij kennen de gewoonten, niet waar, lachte
Mevrouw Dumoulin, ik ben hier nog eens geweest, vijftien jaar geleden. Toen was u nog maar 'n klein meisje,
net als ik.
Zoo groot als Bébé ? informeerde Toto, die niet
van vage beweringen hield.
Nee, een beetje grooter,
! En zijn moeder
wees met haar hand tot aan Virginie's schouder.
Virginie legde de hemden, nachtponnen, zakdoeken
op stapeltjes. Hing twee peignoirs in de kast, zette een
paar geborduurde pantoffeltjes onder het bed, en begon
te knipoogen.
Er zijn zulke mooie bloemen voor u gekomen,
Mevrouw, maar er was geen kaartje bij. En ook pralines, meldde de Zuster.
-- Ja, natuurlijk van Papa, helderde Alice op, en
Bébé wierp een verlangenden blik naar de mooie doos,
die op tafel stond.
0 zoo, Mathilde deed haar best om niet ongeloovig te kijken. Is dat allemaal van Mijnheer ? Komt
Mijnheer dan zelf niet ?
Jawel, antwoordde Toto met zijn voorliefde
voor verklaringen, maar we zijn er stilletjes tusschen
uit getrokken, ziet u. Als papa straks van de krijgsschool terugkomt, dan zijn we al weg.
0 ja ? aarzelde Zuster Mathilde. Heel duidelijk
-
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was haar de toestand niet, en zij bleef Mevrouw Du
moulin vragend aanzien.
Thuis weggaan is zoo naar, hè de verveende oogenblikken moet je in het leven bekorten of
vermijden, daarom zijn we maar een uurtje vroeger
gekomen. Maar papa zal ons niet erg vertrouwd hebben, en daarom heeft hij zeker de bloemen alvast
vooruitgestuurd, eer hij zelf komt. Maar de pralines zijn
van Tante Miete denk ik, die mogen -we dus niet opeten,
besloot ze plotseling ernstig.
Hè mama, jawel, och toe mamaatje .! 't Is maar
uit gekheid, niet ?
Ze stond midden in de kamer en hield de doos
hoog in de lucht : de beide kinderen dansten in hun
witte pakjes om haar heen.
Maar Virginie, die een flink stuk grooter was en
twee maal zoo breed als het moedertje, had haar van
achteren de doos uit de hand genomen, legde ze op den
schoorsteen, en trachtte een commandostem op te
zetten :
Mama niet zoo moe maken ! Kom, nu gaan we
naar huis.• En als jullie braaf zijt, mag je morgen even
terug komen.
Zeg hun, dat het morgen niet gaat, Mevrouw,
vermaande Mathilde. U begrijpt, den dag zelf van de
operatie...
O jawel, als ik nog leef moet ik ze morgen zien,
antwoordde mevrouw Dumoulin, zacht maar beslist.
Virginie moet maar tegen dit uur komen, dan is alles
goed en wel voorbij.
Toen de kinderen, na een korte omhelzing, door
hun moeder de deur waren uitgeschoven en ze aan de
trap stond, waarlangs de statige gestalte der oude meid
en de twee witte figuurtjes licht als elfen, naar beneden
daalden, werd de nieuwe patiente plotseling zeer bleek,
wendde zich haastig om, liep Zuster Mathilde voorbij
tot aan de deur van de galerij der kapel, en zakte snikkend op een stoel neer.
Mathilde, eerst wat verbluft, herinnerde zich plot-.
seling, dat zij het huis kende. Ze tikte haar even aan
den arm.
Ik ga vast de sprei afnemen, Mevrouw. Komt
u dan zoo ?
Alice knikte zonder het hoofd op te heffen. Mathilde
-

-
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dacht toch, dat het wel een heel zware operatie moest
wezen.
Toen Zuster Mathilde een half uurtje later op de
kamer kwam, lag mevrouw Dumoulin rustig te bed. De
bruine krullen kroezelden op het witte kussen, en in
de kanten van haar nachtpon zag zij er even jeugdig
uit als aangekleed.
De kamer was nog vriendelijker dan voordien. Op
het nachttafeltje stonden portretten, een officier in tenue
te paard, en daarnaast de beeltenis van een oud man
en een jonge vrouw, blijkbaar de ouders der patiente.
Een Sèvres-klokje tikte op den schoorsteen, en op de
waschtafel lagen al de kleine, prettige dingen die
een dame gebruikt, en die Mathilde zooveel aangenamer
aandeden dan rnedicijnfles-chjes en benoodigdheden voor
zieken.
-- Zeg Zuster, als dokter Dehaeze komt moet u
niet zeggen, dat ik gehuild heb, hoor, dan krijg ik
een standje.
Wel neen, Mevrouw, zeker niet. Maar de dokter
is er van morgen geweest voor zijn patienten, heeft
toen meteen alles voor uw operatie besteld, en aangezien u heel goed is, zal hij vanavond niet meer komen.
Dat doet hij nooit.
0, antwoordde mevrouw Dumoulin, maar hij is
onze huisdokter, dus kan het toch wel zijn... Waarom
bellen ze opeens zoo ?
Dat is de klok voor al de Zusters. Er wordt geluid voor avondeten en recreatie. In dien tijd komt er
een andere Zuster hier. U krijgt vanavond alleen deze
melksoep reet het oog op morgen. Tot over een uurtje
dus.
De schemering begon zachtjes in de hoeken op te
kruipen, de vrome Lieve Vrouw blankte tusschen de
weelderige rozen, er kwam een geur van den stervenden
najaarsdag in het witte vertrek. Alice vouwde de handen op de borst, sloot de oogen en wachtte.
Als nu morgen het einde komen moest, dan wilde
ze zoo inslapen, met de herinnering aan dit uur : de
lichte kamer, de volmaakte rust, in- en uitwendig, de
kinderen lachend en trippelend voor haar verbeelding,
en zijzelve wachtend op Jacques.
Zoo had ze nooit gewacht, niet op haar huwelijksvond en niet de enkele nachten, als ze samen waren
tijdens den oorlog : dan was er iets vreemds tusschen
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:hen geweest, of iets angstigs. Kwam het door 't gescheiden leven, hij aan het front, zij iri Engeland, of de
vrees voor het telkens naderend afscheid ? Nu was het
een wachten zonder wenschen of verlangens, zonder
eenige andere gedachte dan Jacques' nabijheid.
Twee tranen vloeiden langzaam onder haar gesloten oogleden door en kittelden op haar wangen ;
. ze opende de ooggin om haar zakdoek te nemen, toen
bleef ze halfopgericht zitten, ingespannen luisterend.
Een lichte tik op de deur en zij strekte de armen
uit:
Jacques ! jubelde. ze, Jacques, ben je daar ! 0,
wat ben ik nu gelukkig ! Had ik 't niet goed aangelegd,
om je voor mij alleen te hebben.
Er bestond niets anders dan het oogenblik, dit uur,
misschien het laatste gelukkige uur, waarop zij ongestoord samen zouden zijn.
Hij ging op den rand van het bed zitten, zij legde
haar hoofd op zijn schouder en vleide haar gezicht in
zijn hals ; met heel haar wezen ademde zij hem in. Hij
boog zich tot haar over, nam haar in zijn armen, drukte
zijn lippen op de hare en voelde onmiddellijk de gewillige overgave van haar geheele lichaam. Zij was
werkelijk van hem, ze vormden één, zooals zij één
vormde niet haar kinderen.
Lieveling, fluister -de hij heesch, waarom heeft
de oorlog ons zoo lang gescheiden ?
Zij preste even haar lippen op de zijne : het was
een bede om vergiffenis van zijn kant, hij, die altijd
• geweigerd had haar naar Frankrijk te laten komen.
Maar ik ben toch zoo dikwijls bij je gekomen
als ik kon ? Dat weet je, hè Alice ?
Zijn vrouw knikte zwijgend. Nooit, nooit zou ze
hem iets verwijten, ook niet van wat , haar pijn had
gedaan. Het was immers voor zijn ouders, die 't in
Engeland naar hun zin hadden, en de kinderen bij zich
wilden houden. Zij had altijd gedaan wat Jacques verlangde.
Zijn handen gleden over haar borst en schouders,
hij voelde het sneller kloppen van haar hart, plotseling
hield hij haar even van zich af en zag tranen in haar
-oogen.
Je bent toch niet bang, mijn schat, er is niets
geen gevaar. Het zal zeker goed afloopen.
Zij schudde het hoofd.
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Ik ben niet bang, Jacques, maar...
Zeg het maar, kom zeg het me maar liever..
Wat is er ?...
Als het nu, zooals ik wel merk, dat dokter
Dehaeze denkt, als het nu misschien toch moet...
We hebben immers Toto en Bébé, wat wil jedan nog meer ? WVe zijn immers zoo gelukkig met ons
vieren. Het eenige wat ik vraag is,
s, dat je beter wordt,
heelemaal beter, voor goed...
0, fluisterde ze met een zwaren zucht van verlichting, als ik er maar heel zeker van ben, dat jij altijd
J
tevreden zult wezen, dan...
. Onder zijn hartstochtelijke kussen liet ze zich zachtjes neerglijden, en toen hij een uur nadien de kamer
verliet, staarde zij hem na met lichtende o-ogen en een.
glimlach van volmaakt geluk.

-

-

V.
Maar mevrouw Dumoulin, ligt u nu nog in het
donker ! Waarom heeft u niet gebeld ?
O, 't was heel prettig zoo, Zuster, ik verlangde
heusch niets. De droomerige toon trof Mathilde. Er was
iets onwezenlijks, iets van heel ver, in haar stem ; ze.
wist niet of het vreugde was of angst.
Het gas flapte hoog op, de kamer zag er kaler en
naakter uit dan bij daglicht, en plotseling rees de gedachte aan den nacht in haar op met bang voorgevoelen.
Waarom had ze niet gevraagd morgen vroeg naar hier
te komen ? Waarom was ze dien laatsten nacht niet
thuis gebleven, veilig in Jacques' armen ; waarom,
waarom ? .. .
. Thuis was ze moedig en vroolijk geweest en ze had'
het prettiger gevonden, zoo 's middags weg te gaan,
heel kalm, als gold het een dagje naar Antwerpen, of
een bezoek aan haar nichtje in 't klooster te Luik. Neen,
't was toch beter zoo : thuis zou het voor hen beiden
zoo iets geleken hebben als « de laatste nacht ». Ze
herinnerde zich te goed die onrustige laatste nachten,
telkens voor dat Jacques terugkeerde naar het front
neen, het was veel beter zoo, veel beter.
Maar een gevoel van eindelooze verlatenheid kroop
in haar op, nu ze daar zoo lag in de heldere klaarteder kliniekkarner, zonder de stemmetjes . van Toto en.
-
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-Bébé, zonder het zorgende gedoe van Virginie, en het
-.zalige vooruitzicht op Jacques' komst.
Wilt u dat ik u help voor den nacht, of... ?
0, wel neen, Zuster, ik kan het best alleen af.
Kom straks nog maar eens kijken, als u met de andere
patienten klaar is. Morgen zult u al genoeg last met
. me hebben.
Het was weer de rustige opgewekte stem, die zoo
vreemd afstak bij de vochtig-glanzende oogen, juist als
in de spreekkamer, dien eersten keer. Mathilde kon een
neiging tot meerdere vertrouwelijkheid niet onderdruk..ken en kwam dichter bij het bed.
De operatie is tegen half tien. Wat dunkt u,
wilt u eerst nog opstaan, of blijft u liever liggen ?
Neen, opstaan, natuurlijk opstaan : om hoe laat
is de Mis ?
Om zes uur.
-- Komt u me dan roepen om half zes, dan ga ik
te Communie, en na de Mis weer stilletjes liggen tot
het tijd wordt. Mijn man zal tegen een uur of acht
komen, denk ik.
Zij trachtte het losjesweg te zeggen, maar vreezend, dat het geluk van het voorbije uur niet te verbergen viel, en verlegen tegenover de nogal ingetogen
non, draaide zij het hoofd om en er klonk een lichte
aarzeling in haar toon.
0, komt uw man morgen vroeg ?
Ja, natuurlijk, antwoordde Alice korter dan haar
.gewoonte was, en zonder iets er bij te voegen wendde
Mathilde zich af en verliet het vertrek.
Nu huiverde de eenzaamheid weer om haar. Straks
zou het stil worden en nacht, de nachtstilte van een
huis, waar geleden wordt, vol onnatuurlijk gedempte
geluiden. Zou ze kunnen slapen ? Het was heel stil op
de kliniek, allemaal rustige patienten... Hoe zou 't morgen zijn, op dit uur,. met haar... Zou Virginie komen
met Toto en Bébé... Zou ze zelf... zou ze zelf...
Het leven is een lange weg naar ons einddoel, den
dood... Waarom zag zij dan tegen den dood op ?...
Bébé en Toto... « Wees waakzaam, want gij weet noch
den dag, noch het uur... » Waarom wenschte zij toch
zoo te blijven leven ? Jacques,... Jacques... Was ze
maar thuis dezen laatsten nacht... « Geef rekening van
uw rentmeesterschap, want gij kunt mijn rentmeester
niet langer zijn... » Bébé en Toto : ze zijn gezond als
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jonge planten en zoo rein als Gods engelen.... En•
Jacques... « Waar uw schat is, daar zal ook uw hart
zijn... » Mijn hart is nooit ergens anders geweest dan
bij Jacques... Was ze maar thuis gebleven. Als ze nu
opstond, zich aankleedde heel laat was het nog niet
een rijtuig vroeg en naar huis ging, eenvoudig maar
terug, om den laatsten nacht bij hen te zijn. Ze kon
immers morgen om negen uur evengoed weer hier wezen. Zooveel patienten gingen eerst den dag zelf. Waarom had ze toch beweerd, dat ze liever daags te voren
kwam... Wat een krankzinnig idee van haar...
Nu zouden ze bij elkaar zitten in de gezellige huiskamer en spelen van « Ik zie, ik zie, wat gij niet ziet... »
of « Wat zeg je van mijn vriend ? » En papa's vriendin.
zou onvermijdelijk de kruideniersvrouw op de Konin--ginneplaats wezen, en Virginie's vriend de kolenhancdelaar, met wien zij het altijd aan den stok had ; maar
mama's vrienden waren steeds Toto of Bébé, nog liever
Toto en Bébé tegelijkertijd, en op eiken anderen waren
zij jaloersch... Maar neen, hoe dom, de kinderen waren
nu al lang slapen. Nu zaten ze samen, Jacques en zij ;
Jacques las en zij borduurde de laatste vingerdoekjes
van het nieuwe theestel. Maar ze moest het werk dikwijls neerleggen, ze kon niets meer heel lang achter
elkaar doen ; 't was net als in de laatste maanden van
haar zwangerschap. Dan stond - ze op en begon voorzichtig heen en weer te loopen, Jacques strekte zijn
arm uit, als ze langs hem kwam, en drukte haar tegen
zich aan...
0 God, wat voelde ze zich eenzaam, hopeloos verlaten en eenzaam, en juist nu, dezen laatsten avond.
En misschien was het de laatste nacht...
Haar hart klopte hoorbaar. Hulpzoekend dwaalden
de oogen rond en vestigden zich toen op het kruisbeeld'
boven de blanke Maagd :
... Gij waart ook heel alleen, en die bij U waren
vielen in slaap. Dit is het ergste uur. Ieder mensch
krijgt eens in zijn leven het uur van opperste verlatenheid. Morgen zal het niets zijn. In Uw laatste uur waren
ze allen bij U, die Gij zoo lief hadt... Morgen zullen
ze er zijn om me te helpen, en op te beuren, en voor
me te bidden, maar nu ben ik alleen, heel alleen, zooals
Gij alleen waart, lieve Jezus, op den avond voor Uw
lijden... Eigenlijk ben ik niet alleen of verlaten, als ik
daar maar aan denk... Ik wil gaarne alles doorstaan,.
-

-

-

-

-

-
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-ook de eenzaamheid van dezen laatsten nacht, want
.ik zal altijd met U zijn...
Een vlaag van stille berusting gleed over Alice. Ze
tdacht aan de woorden uit het Evangelie : « Een engel
kwam om Hem te troosten... »
Plotseling hoorde zij gedempt praten op de gang,
een stap, een lichte klop op haar deur, en het onmiddellijk binnenkomen met de zekerheid van een rechthebbende.
Zoo, mevrouw Alice, slaapt u nog niet ?
0 dokter, en Zuster Mathilde zag, hoe een
warme gloed het ronde gezichtje overtoog, wat. heerlijk,
-dat u nog komt ! Ik voelde me juist zoo...
Van God en de menschen verlaten, voltooide
-dokter Dehaeze, terwijl zijn breede figuur naderkwam
met den lichten tred, die zware menschen menigmaal
eigen is.
Nee-ee, protesteerde Alice onmiddellijk, van God
.heelemaal niet, integendeel, maar wel een beetje van de
menschen.
Toen schoot ze in een helderen lach : daar heb
je nu den engel, die gezonden wordt om me te troosten,
.hij komt juist op het rechte oogenblik ! En de verge.lijking van den zwaarwichtigen arts met een etherisch
wezen leek haar zoo grappig, dat haar oogen bleven
tintelen, ook toen ze trachtte weer ernstig te kijken.
Wat is ze buitengewoon vroo-lijk, dacht Mathilde
.bij zichzelf, en wat zijn ze goede vrienden ! ' En dat
van dokter Dehaeze, die altijd zoo teruggetrokken is.
De geneesheer zette zich op een stoel bij het bed
neer, Mathilde bleef aan den anderen kant staan. Hij
bekeek aandachtig zijn patiente.
Waar dacht u aan ? vroeg hij onverwachts.
Verbeeld u ! Net of je altijd kunt, of wilt zeggen,
'waar je aan denkt...
0, u wilt het niet zeggen, daar heb je 't weer.
.Zuster Mathilde, z 5o zijn de vrouwen !
Ja, dokter, antwoordde Mathilde effen. Zij was
immers zelve ook een vrouw ; och neen, een vrouw was
ze niet, althans niet in de oogen der mannen.
Wel, en hoe is 't er mee ? vervolgde hij opgewekt, streek met zijn rechterduim over de nagels der
linkerhand, fronste de wenkbrauwen en trachtte langs
haar heen te kijken, maar Mathilde zag, dat hij de
.zieke heel nauwkeurig gadesloeg.
.
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Goed, best, beter dan u, lachte zij moedig terug.
Kom, dokter, vervolgde ze opbeurend, trek 't u maar
niet zoo aan. Het is morgen een benauwd uurtje voor
allemaal, en dan is 't voorbij.
Hoort u dat, Zuster ? Dokter Dehaeze keerde
zich op zijn stoel om, en keek Mathilde vol in het
gelaat. Zoo wordt er over ons en onze arme kunst ge-sproken door die dametjes. « Een benauwd oogen-blikje », voor ons wel te verstaan, voor u en voor mij,
zelve trekken zij er zich niets van aan.
't Is al erg genoeg, dat wij het geduldig moeten
verdragen, wij arme slachtoffers van de wetenschap,
antwoordde Alice. En bovendien ons leven is in jullie
handen : wij hebben geen verantwoording. Maar als u
me naar de andere wereld helpt, kom ik 's machts
spoken.
Dokter Dehaeze keek op zijn horloge.
Ik zal . u niet plezier verwachten. Om hoe laat
zoowat ?
Op 't uur dat u uw avondgebed doet.
Onmiddellijk had ze spijt van dit gezegde : het
leek haar zoo profaan, te meer daar ze wist dat Dehaeze
niet buitengewoon godsdienstig was.
Dat is nu weer, omdat ik zoo'n slecht christen.
ben.
--- Toch een goed mensch, suste Alice, en Mathilde
bleef staan en keek verwonderd van den een naar de
andere. Dehaeze was de ernstigste, . nauwgezetste geneesheer, dien ze ooit ontmoet had. Hij was niet ongeloovig, dacht ze, had vooral veel eerbied voor de
overtuiging van anderen, maar practiseerde niet.
Heeft uw man u gebracht ? vroeg hij, om het
gesprek een andere wending te geven.
Neen, Toto en Bébé met Virginie...
Een zekere schroom weerhield haar te spreken over
Jacques' later bezoek. Ze was vooral bang voor de
plagende opmerkingen van den dokter in tegenwoordigheid der non.
0 ja, Toto en Bébé, en wat zei Virginie ? Zuster
Mathilde, u heeft dus kennis gemaakt met Bébé, hoe
vindt u haar ?
Allerliefst, antwoordde Mathilde plichtmatig, en
Toto is ook heel aardig.
-- Toto wordt te veel verwend door zijn moeder,
ti moogt nooit zeggen, dat hij aardig is, Zuster Ma-.
thilde, vermaande dokter Dehaeze quasi-ernstig. En.
-

-

,

-
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Virginie keek zeker alsof de oorlog opnieuw was uit.:gebroken...
Ze komen morgenmiddag, dokter, dat is toch
,goed, 'hè ?
Natuurlijk komen ze morgenmiddag, wat dacht
Je anders ? Ik moest eens probeeren het te verbieden
we zouden mevrouw Dumoulin-Verhaeren een gezicht
:zien trekken...
Ziezoo, hij stond op, nu ben ik expres van
een diner weggeloopen om naar u te komen kijken...
Was het een erg saai diner ? vroeg Alice deelnemend.
Haar oogen glinsterden, 'haar wangen bloosden,
:haar lippen lachten : al de levensblijheid van een jonge
gelukkige vrouw straalde uit haar wezen. Morgen om
Adezen tijd zou ze er nog wezen, dat voelde ze nu. Het
leven was een gunst, waarvoor men dankbaar mocht
.zijn, een gave, die men mocht wenschen te behouden.
Dokter Dehaeze zou niet zoo vroolijk en onbezorgd
zitten te praten, zou geen gekheid maken, als ze niet
een geval was, zooals hij er jaarlijks honderden had,
..als hij niet wist, dat ze er door kwam, even goed als
,den eersten keer, nu vijftien jaar geleden...
Nu wil ik wel zeggen, waar ik aan denk. Ik
denk aan den eersten keer, dat u me geopereerd hebt.
0 ja, ik herinner me vaag zoo iets. Ik werd
's nachts uit mijn bed gehaald en je waart koppig en
eigenwijs en wilde naar niemand luisteren... en naar
mij nog 't minst van al.
En toen was u natuurlijk vreeselijk gekrenkt
.in uw ijdelheid ?
En óf, maar sindsdien heb je toch betere manieren gekregen.
Ze dacht aan haars vaders dood en aan Toto's
..komst ; aan de opoffering waarmede hij haar had bijgestaan, toen kleine teere Bébé in haar eerste levensdagen net gedaan had of ze dadelijk naar den hemel
wilde terugkeeren, en ze zweeg, plotseling ontroerd. Er
was een lichte spanning tusschen hen, zwaar van her.•inneringen aan gewichtige oogenblikken.
Zuster Mathilde, u zult Mevrouw een poeder
.geven en haar morgen zoo lang mogelijk laten slapen.
Moet ik nog slapen op den koop toe ?
Natuurlijk, waarom niet ? Ik slaap ook en ieder
-fatsoenlijk mensch.
,

3.

.

-
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Jacques niet, dacht ze in zichzelf, Jacques niet....
Mijn arme lieveling, wat zal hij angstig wezen...
Zeg dokter, mijn man komt morgen vroeg een
poosje. Hij hoeft niet hier te blijven, niet in de kliniek,
wel ?
Ze wist, dat bij zeer gevaarlijke gevallen de naastbestaanden altijd verzocht werden in de nabijheid te
vertoeven. Dit was nu eigenlijk niet heel eerlijk, vond"
ze zelf, het was een bedekte wijze om te weten te komen, of hij het geval zwaar inzag.
—Ziet u, Jacques moet morgenvroeg in de krijgsschool wezen...
Wel nee, wat zou Jacques er bij doen ? Ons
hier in den weg loopen zeker ? spotte Dehaeze lichtjes,
maar Mathilde bemerkte de aarzeling in zijn toon.
Aan de deurpost draaide hij zich nog eens om
ze lag zoo teer en kinderlijk in het blanke bed, dat hij
glimlachte en haar bij den naam noemde, als toen zij
een meisje was :
Dag Alice, tot morgen. Goed slapen, hoor!
Op de gang zuchtte hij even, streek met de hand
over het gelaat en keek Zuster Mathilde aan met een
weemoedigen blik.
Het toeval had gewild, dat Zuster Mathilde juist
in de recreatiezaal was, toen Jacques Dumoulin bij zijn

-

vrouw vertoefde, en de wachtzuster had vergeten haar

-

-

te melden, dat er nog bezoek was geweest voor de.
nieuwe patiente van kamer acht-en-dertig. .
VI.
Louise, alles is klaar. We hebben van morgen
een operatie, dus zorgt Zuster Gertrude tot twaalf uur
alleen voor de patienten. Wou je soms eerst nog iets ?
Neen, antwoordde het meisje op haar gewonen,
Iusteloozen toon, keek nog eens de kamer rond en toen
naar haar nachttafeltje, waar alles gereed stond. Is er
een groote operatie vandaag ?
Ja, antwoordde Mathilde ernstig, een zeer zware,.
en zeer gevaarlijke, geloof ik. Heel iets anders dan dejouwe, hoor. Je moogt er wel eens voor bidden.
Wie zijn er gisteren gekomen ?
Gisteren? Wel de nieuwe patiente.
Louise haalde de schouders op.
Och neen, Zuster, ik heb gisterenmiddag tegen:
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vijf uur voortdurend hooren lachen en praten : er waren
kinderen bij ook, geloof ik. Hadt u bezoek ?
Heeft het je gehinderd, Louise ? vroeg Mathilde
ernstig.
Och, gehinderd precies wel niet, maar ik be-grijp niet, hoe er menschen zijn, die in een huis, waai°
geleden wordt, en waar anderen met zoo'n angst binnenkomen, zulk een drukte kunnen maken. 't Was geen
bezoekuur meer, dus dacht ik, dat ze voor een van de
Zusters kwamen.
Mathilde bleef bij het bed staan. Hoe ongelijk zijn
Godsgaven verdeeld, mijmerde ze. Dit kind heeft veel
goeds, ze is niet eens erg zelfzuchtig, maar wat verschut ze hemelsbreed van iemand als mevrouw Dumoulin. Hoe zal zoo'n schepseltje zich bemind maken,
later, zelfs als ze liefde weet te geven.
Het was niet voor een der Zusters, Louise, antwoordde ze langzaam. Het was de patiente voor vandaag. Als haar kindertjes soms een beetje getrippeld
hebben op de gang, zijzelve was, hoewel opgewekt,
toch niet luidruchtig.
Wat zegt u ? en het meisje rees verbaasd ha(verwege in de kussens op. En u zei dat het zoo'n .gé-.
vaarlijk geval was...
Waarschijnlijk een van de gevaarlijkste gevallen, die ik ooit heb meegemaakt, maar sommige menschen zien dat heel kalm onder de oogen.
Och ja, je hebt nu eenmaal erg luchthartige
vrouwen, was het knorrige wederwoord. Nu, 't is maair
te hopen, dat ze er goed doorkomt.
Mathilde keerde zich om. Arm kind, dacht ze in
zichzelf, arm kind met je ongelukkigen aard, God alleen
weet, hoe weinig schuld je misschien zelve hebt aan je
bitterheid... Maar als zulke meisjes eens trouwen, omdat
ze rijk zijn, of om andere redenen, ze heeft soms
wel aardige oogenblikken, zooals dien avond, toen ze
me vroeg, wat ze eigenlijk scheelde, en zoo dankbaar°
was om het antwoord als zulke meisjes trouwen,
dan zit een man er toch maar mee, voor zijn heelti
leven... En zoo'n karakter wordt er op den duur niet
beter op...
Inmiddels was ze kamer acht-en-dertig binnenge-.
treden, en zag Mevrouw Dumoulin, met al de krulletjes
in haar gezicht hangend, de oogen stijf gericht naar een
stukje papier, dat op het kerkboek in haar schoot lag,
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haastig een briefje krabbelend : de letters waren toch
wat grooter dan gewoonlijk.
.' « Liefste Jacques, mijn Benige lieveling, ik ben al
» onder de werking van de morphine, ofschoon ik er,
», eerlijk gezegd, niet veel -van voel. Nu zijn mijn laatste
» heldere gedachten nog voor jou, vol liefde. Straks
». kom je, en dan soes ik een beetje, vrees ik. Als ik
» weer beter ben, zullen wij samen om dit liefdesbriefje
» lachen en als God me tot zich neemt, dan weet je,
» dat ze voor jou waren, voor jou en de kleintjes, de
» laatste gedachten van je je innig liefhebbende Alice. »
Wel, Mevrouw, nog zoo druk bezig ?
Ja Zuster, op het laatst heeft men van alles te
verrichten.
Ik moet nu de operatiezaal in orde gaan maken,
en eens dat ik daaraan bezig ben, kom ik er natuurlijk
niet meer uit...
Nee, dan is u zelf gesteriliseerd, hè ?
Mathilde glimlachte.
Zuster Gertrude komt u dan straks halen. De
dokter zal eerst nog wel even bij u gaan zien. Hij schijnt
erg bezorgd voor u te wezen. Vindt u het niet vervelend
cum het laatste uur alleen te blijven ?... Ik had gedacht,
plat uw man nog komen zou, vervolgde zij aarzelend,
bang een pijnlijke snaar aan te roeren.
-

0, maar die komt zeker, alleen wat later dan
eerst was afgesproken, omdat ik denk dat hij toch liever
Bier blijft tijdens de operatie. Maar ik zal hem wel met
een looze boodschap zien weg te krijgen : zulk wachten
niet om uit te houden...
Och, er blijven er wel eens meer hier.
't Was eigenlijk niet waar. Als regel gold, dat de
1. gastbestaanden door de geneesheeren zelve verzocht
^.verden, niet in de kliniek te vertoeven tijdens de spannende oogenblikken. Een slechte afloop kwam zoo
zelden voor en dan kon er nog steeds tijdig gewaarschuwd worden. Maar ze was zonderling benieuwd den
echtgenoot van mevrouw Dumoulin te leeren kennen.
Ze begreep niet, hoe een man zoo'n vrouwtje een oogenblik alleen - kon laten. Gisteren had ze hem ook niet
gezien... zou hij dan heelemaal niet komen ? 't Was
natuurlijk weer een van die huwelijken, zooals zij er
hier van haar patienten reeds honderden kende : wederkeerige onverschilligheid, zooal geen . antipathie... De
vrouwen hadden dan toch nog een zeker eergevoel :
-

-
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om den schijn te bewaren, nu ze voor zulk groot lijden
stonden, deden ze of de man inderdaad toch zeer liefdevol was, of althans bezorgd... Sommigen kwamen voor
de waarheid uit, niet hoeveel bitterheid ! Mathilde had
reeds veel gezien, en nog meer gehoord en begrepen.
Nee, ik heb niet graag dat mijn man hier blijf,
bemerkte mevrouw Dumoulin met een lichte onrust. II
wil liever eerst dokter Dehaeze gesproken hebben, vvoo
dat ik mijn man zie, vervolgde zij, meenend, dat Mathilde haar begreep.
Doch hier gingen haar gedachten langs elkande heen : de kloosterlinge begreep de moeder niet, d'\
kloosterlinge begreep de echtgenoote verkeerd.
Mij dunkt, dat ik liever 't allereerst mijn man
zou zien, als ik weer bijkwam, bemerkte zij op terechtwijzenden toon.
Alice glimlachte zachtjes : zoo'n goed naïef zustertje ! Als Jacques hier bleef zou ze immers nooit dei
volle waarheid weten, dan zou hij . die in overleg met
dokter Dehaeze verbloemen.
U is toch een grappig nonnetje, hoor, en u heN:
leuke opvattingen voor een religieuse. Jammer, dat ri
niet getrouwd is. Ik denk, dat u veel te veel van u"
man zoudt gehouden hebben.
-

-

Men kan nooit te veel van zijn man houder,
antwoordde Mathilde, geërgerd door de wending, diL^
hun gesprek genomen had, maar de laatste woorden
ontgingen Alice, die een welbekenden stap op de gang
had gehoord, waar ' Zuster Mathilde, dicht bij karnex
acht-en-dertig een officier tegenkwam.
U is zeker de heer Dumoulin
De commandant salueerde :
Jawel Zuster, kan ik mijn vrouw misschien nog
even spreken ?
Natuurlijk. Mevrouw verwacht u.
Maar met den deurknop in de hand bleef ze een
oogenblik staan. Commandant Dumoulin was een betrekkelijk jonge man, niet zeer groot, blond en tenger.
Zij had er onmiddellijk den vader van Toto en Bébe
in herkend.
Haar bloed joeg onrustig. Hoe zou het zijn tusschen
dien man en die vrouw ?

(Wordt vervolgd.)
STEPHANIE CLAES-VETTER.

DE LIJDENSWEG VAN 8ET KROATISCHE VOLK.

De geschiedenis der kleine volkeren, zooals deze
der zwakke enkelingen, beteekent meestal een strijd om
het bestaan tegen de macht der grooten en een streven
naar erkenning van het recht, door het internationaal
egoisme miskend. In deze geschiedenis verdienen onder
meer de Kroaten de aandacht van het Vlaamsche volk.
Vijf eeuwen na Christus, op het einde van het
Romeinsche keizerrijk, kwamen twee Siavische hoofdstammen (Hrvat, de Kroaten, en (Srb), de Serviers, het
huidige Hongarije bezetten, alsook de landen waar ze
nu nog wonen. De Serviers geraakten meer onder den
invloed der Byzantijnsche kultuur, terwijl de Kroaten
meer die landen bezetteden, welke onder den invloed
stonden der Westersche christen beschaving. In die streken vonden de Kroaten heidenen en. katholieken. De
meesten gingen over tot het katholiek geloof vooral
onder den invloed der Slavische apostels Cyrillus en
Methodius, die ook de Tsjechen tot het christendom
bekeerden, Langen tijd heeft men gedacht, dat deze
beide apostels de uitvinders waren van het nationaal
Kroatisch geschrift (Glagolica). Oudere gedenkteekens
hebben deze opvatting gewijzigd. Deze nationale
schrijfwijze vinden wij eerst in de Iiturgie, later ook
in oude officieele stukken. Nu echter is zij nog slechts
in gebruik in de kustbisdommen van Senj (Fiume), van
Zadar (Sibenik) en Spalatto (Spljet).
Te dien tijde vormden de Kroaten een zelfstandig
volk, In 925 kozen zij als koning Tomislaw. Deze koninklijke familie heerschte tot in de jaren 1100. Toen
in 1089 het koninklijke huis uitstierf ontstond groote
verdeeldheid in Kroatie, Koning Ladislaw I, koning van
Hongarije, veroverde het land tot aan de Save en voegde
het bij de Hongaarsche kroon. Na zijn dood poogde
Kroatie zich aan de Hongaarsche heerschappij te onttrekken, maar deze werd in 1097 gehandhaafd door
koning Koloman, die van 1102-1105 ook de eilanden
en de kuststreken van Dalmatie veroverde. Na dien tijd
bleef Kroatie bijna onafgebroken met Hongarije verbonden.
In 1525 werd de Hongaarsche koning Lodewijk II
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-door de Turken bij Mohac verslagen. Daar deze geen
navolger had, kwam het grootste deel van Kroatië en
een klein deel van Hongarije onder de heerschappij van
den Habsburger Ferdinand I, terwijl het grootste deel
van Hongarije en een klein deel van Kroatië onder de
macht van Ivan Zapolja kwam te staan. Toen deze op
zijne beurt werd verslagen werden Kroatië en Hongarije
bij de kroon der Habsburgers gevoegd en bleven onder
den scepter des keizers tot in 1918. Na twee maanden
koploos zelfbestuur, werd Kroatië bij Yoego-Slavië ingelijfd dat nu het Servisch-Kroatisch-Sloveensche
(S. H. S.) rijk vormt.
In de negende eeuw vestigden zich de Hongaren
tusschen Dowan en Tissa. Daar vonden zij de Slavonen,
Kroaten, Serviërs en Slovenen. Als een wig drongen de
Hongaren door dit Slavische volk en deelden het in
zuidelijk en noordelijk Slavonië. De Slovenen werden
opgedreven naar het huidige Oostenrijk, naar Stiermarken, Karinthië, Krain, Goritza en een deel van Lombardië. Het grootste deel der Slovenen werd verduitscht en
veritaliaanscht. Echte Slovenen vindt men nog hoofdzakelijk in Krain, Goritza, Istrië, zuidelijk Stiermarken en
in Westelijk Hongarije. In Zuidelijk Hongarije zijn ongeveer nog 200.000 Kroaten. In Kroatië zelf 2.300.000 ;
in Bosnië 500.000 benevens 700.000 Serviërs en 600.000
Muzulmannen ; in Herzegovina zijn insgelijks benevens
100.000 Serviërs, 150.000 Kroaten ; ifi Dalmatië en de
kusteilanden 600.000 Kroaten en 100.000 Serviërs.
Bijna het gansche Kroatische volk leeft nu onder
de regeering van Yoego-Slavië, dat de volgende landen
omvat : Oud-Servië, Macedonië, een deel van Albanië,
Montenegro, Slovenië, een deel van Hongarije, en Stiermarken, Noordelijk en Zuidelijk Dalmatië, Banath, Badcka, Bosnië, Herzegovina, boven- en beneden Kroatië.
Ten einde een beeld te geven der geografische ligging van het ingelijfde Kroatië, kunnen wij eene lijn
opgeven, die loopt langs Donau en Drauw, langs de
grenzen van Slovenië heen tot bij Fiume aan de Adriatische zee, om van daar de kust voorbij naar Dalmatië
op te stijgen met de stroomen Und en Sava tot bij
Belgrado aan den Donau.
Alhoewel de Serviërs en de Kroaten dezelfde taal
spreken, toch voelen zij zich als twee verschillende
naties, wederzijds door geloof en ku.ltuur gescheiden,
alsook door een politieke en godsdienstige geschiedenis,
-
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die ons de lijdzaamheid en de taaiheid van den katho-.
lieken Kroatischen volksstam leert kennen.

De geschiedenis van het Kroatische volk is eene
aaneenschakeling van . strijd en verdrukking, van lijden
en onverdelgbaren levenswil. Vooreerst hadden de Kroaten te kampen tegen de Frankische koningen, later tegen
de Venetianen, die de kusten van Dalmatië verwoestten,
de landerijen van Kroatië plunderden en hunne stad
bouwden op de afgehouwen eikenstammen der Slavische wouden. Het heftigst nochtans moesten zij zich
te weer stellen tegen de Turken. Alhoewel - met wisselend gevolg waren zij mede ten slotte de redders der
Habsburgers en der katholieken, zoodat de Paus niet
aarzelde de Kroaten te noemen : antemurale . christianorum ! De Oostenrijkers integendeel betaalden het
Kroatische volk met ondankbare verdrukking en poging
tot verduitsching. Het is dan ook geen wonder, dat
Pater Zrmski en Krsto Frankopan de zelfstandigheid
van Kroatië verlangden.
Naar Weenen ontboden, .werden zij gevangen genomen en het hoofd afgehouwen. Niettegenstaande deze
bloedende wonden in het hart van. het Kroatische volk
geslagen is het steeds Oostenrijk getrouw gebleven,
zelfs in 1848, toen de Hongaren zich van Oostenrijk wilden afscheuren, hebben de Kroaten nog eens onder
leiding van hun Banus Jelacie de kroon van Frans Jozef
gered. Als belooning voor deze oprechte toewijding,
werden de Kroaten door de banden eener nog sterkere
centralisatie vastgesnoerd. Deze centralisatie moest
leiden tot verduitsching van Kroatië en Hongarije, doch
deze landen verbonden zich met elkander om het Oostenrijksche juk af te werpen. Daarom liet Frans Jozef I
zijne centralisatiepolitiek varen en om de gunst der Hongaren te winnen, leverde hij hun de Kroaten over. Deze
zouden nu onderworpen worden aan de nationalistische
doeleinden van Hongarije. Intusschen poogde Oostenrijk
door eene verfoeielijke schoolpolitiek de Slovenen, de
Tsjechen en de Polen te verduitschen. Daar deze politiek
weinig gevolg had, hebben dan de Oostenrijkers, de
Slovenen aan de Italiaansche politiek overgeleverd.
Vooral in Ooritzia en Dalmatië heeft keizer Frans Jozef
steeds Italië ondersteund in zijn strijd tegen de Slavische
-
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volkeren. De Slovenen en Kroaten verzwakken ten einde
de. gunst der Italianen te winnen, was immer de grondgedachte der Oostenrijksche politiek tegenover Italië.
Doch naar de onuitwischbare wet van Gods rechtvaardigheid zou Oostenrijk althans voor dit misdrijf moeten
boeten. Want een der groote redenen welke Italië aanzetteden Oostenrijk den oorlog te verklaren, was juist
het vraagstuk der veritalianiseerde Kroaten en Slovenen,
dat Oostenrijk zelf in zijn verdrukkingsdrift had opgeworpen.
Met een woord, om de Slovenen en een deel der
Kroaten te verduitschen heeft Oostenrijk deze aan Italië
overgeleverd, terwijl de Hongaren om de overige Kroaten te nationaliseeren, de politiek der Serviërs tegen
Kroatië hebben ondersteund.
Ten tijde der heldenkampen tegen de Turken, hadden Kroaten en Hongaren steeds in vrede geleefd. Hoogere geloofsbelangen hadden het nationalisme bedwongen. De officieele taal was er alsdan bij beide volkeren
het Latijn. Eerst toen Napoleon de Hongaren en Kroaten
zocht te overwinnen en te onderwerpen werd er het
nationalisme gewekt. De Hongaren schaften na 1848 het
latijn af, als officieele taal en vervingen het door het
hongaarsch. Deze hunne taal wilden de Hongaren de
Kroaten ook opdringen, doch zij stootten hier op heftigen tegenstand. De Kroaten wilden hunne eigen taal
spreken. Nochtans Hongarije gaf zijne -politiek niet op.
Om met zijn economischen invloed zijne nationalistische
doeleinden te bereiken, legde het een groote spoorbaan
aan van Budapesth over Kroatië naar • Fiume, waar het
nog eens de Italianen tegen de Kroaten ondersteunde.
Daar de Hongaren het vruchtelooze hunner nationalistische pogingen inzagen en in de Kroatische scholen
niet konden binnendringen, stichtten zij private Hongaarsche scholen. Om ze te bevolken werden alle middelen gebruikt. Zoo genoten de kinderen dezer scholen
kosteloos spoorverkeer. Hunne ouders mochten tweemaal in het jaar op de kosten van den . Staat reizen
en ontvingen kleederen voor hunne schoolgaande kinderen. De leeraars dezer Hongaarsche scholen genoten
eene sterke jaarwedde, terwijl de Kroatische onderwijzers zeer karig werden bedeeld.- Het belastingsgeld der
Kroaten., dat de kassen der Hongaarsche regeering ging
vullen, werd als strijdpenning tegen hen uitgespeeld.
Eene verzoening vreezend tusschen Serviërs en Kroaten
.
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hebben de Hongaren steeds alles in het werk gesteld
om deze twee volksstammen tegen elkander op te jagen.
Zoo werden in Kroatië, als belastingsambtenaars, alleen
Serviërs benoemd die er vrij hunne zeden en gebruiken
mochten behouden. Het is dan ook niet zonder reden
geweest, dat graaf Tisza, de politieke leider van Hongarije, beschuldigd wordt deel genomen te hebben aan
de samenzwering tegen Aartshertog Franz Ferdinand,
die het machtsmisbruik van Hongarije eensdaags zou
pogen te breken. Daar de rechtstreeksche schuldigen in
den moordaanslag op -den aartshertog Serviërs waren,
is het begrijpelijk hoe de Kroaten een nog grooteren
haat tegen Servië hebben opgevat. Zoo gingen de
Kroaten met geestdrift in den oorlog tegen de Serviërs
om den dood van hunnen vermoorden redder te wreken.
Doch ziende dat de oorlog bleef duren, verflauwde deze
geestdrift des te meer, daar zij als. Slaven zich steeds
door Duitschers en Oostenrijkers als minderwaardig
voelden behandeld, en eene nog grootere verdrukking
van een zegevierend Duitsch-Oostenrijk vreesden. De
volkswil ten oorlog was dood. En toen in 1918 de
Veiligheidsdienst de moedelooze Kroaten tot den strijd
wilde dwingen, vluchtten de meesten in de bosschen
waar zij rooversbenden vormden die de rijke boeren
en kapitalisten gingen uitplunderen.
Toen nu in Mei 1918 de Sloveensche volksleiders
Kzek en Kovosec, den ondergang van Oostenrijk nabij
zagen, hebben zij gepoogd te redden wat voor Slovenië
en Kroatië nog te redden viel, tegen Italië en tegen
Hongarije. Te dien einde trokken zij naar Weenen om
er van de Regeering de zelfstandigheid van Slovenië
en Kroatië te bekomen, om dan met Servië en Oostenrijk een trialisme te vormen. Het was te laat. Turkije
en Bulgarije waren verslagen. De Italianen zegevierden.
Op bevel van keizer Karel werden de Sl-oveensche en
Kroatische eenheden ontbonden: De oorlog was ten
einde. Het katholieke keizerrijk, Oostenrijk-Hongarije,
werd door geheime machten verbrokkeld.

Na de nederlaag van het Oostenrijksche leger was
de toestand in Kroatië zeer gespannen en onzeker. De
rooversbenden waren er machtig .geworden. Niemand
durfde het op zich nemen Kroatië van Hongarije onaf-
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hankelijk te verklaren, daar men niet wist, welke de.
verlangens van keizer Karel waren, en men de soldaten
en officieren vreesde, die op weg naar OostenrijkHongarije, elke onafhankelijkheidsbeweging konden
verhinderen.
In deze dagen van be'stuurloos samenleven ver-.
eenigden zich de burgers ten einde zich tegen de stoutmoedigheid der soldaten-roovers te verdedigen. Intusschen had zich eene geheime vereeniging gevormd,
welke, den val van Oostenrijk ziende, zich nader bij"
Servië zocht aan te sluiten. Deze vereeniging nam de
regeering in handen. Zij wapende katholieke studenten
en turners ten einde de orde in de hoofdstad Agram te
verzekeren. Daar deze regeering in het land geen rust
kon doen heerschen, riep zij het Servische leger ter
hulp. Daarmede nochtans was de taak der Kroatische
jeugd niet ten einde.
Vóor den oorlog gingen de meeste studenten, welke
als partijgangers van het trialisme doorgingen naar Bohemen in Praag om er hunne akademische graden te
verkrijgen. Jammerlijk genoeg verloren er velen hun
geloof door den rationalistischen invloed van den tegenwoordigen Minister-president, Professor Masaryk. Mgr
Magnic, den nood der katholieke studeerende jeugd
inziende, stichtte een katholiek studentenkorps (Domagoj), dat zijne taak bewust en den nood van het volk
begrijpend, het helpen wilde en strijden voor de verheffing van het katholieke Kroatië.
Niets verwachtend van Oostenrijk of Hongarije en
afbrekend met de liberalen die de Kerk onophoudend
aanvielen, wilden de studenten eene katholieke partij
stichten, welke alhoewel op nationaal gebied met de
liberalen samenwerkend, onafhankelijk staan wilde voor
de verdediging der katholieke beginselen. De liberalen
toonden veelal neiging voor Hongarije of Oostenrijk.
De katholieke intellectueele groep integendeel hield het
meer met de Serviërs, die zij hoopten tot het katholicisme te bekeeren. De leiders dezer jeugdbeweging, Rogulja en Eckert, wilden niet alleen het groote grondbezit tegen schadevergoeding ten voordeele van het
volk verbrokkelen, maar ook de economische verhoudingen tusschen hoogen en lageren klerus verbeteren en
allen een voorbeeld geven van christen waardigheid en
plichtvervulling. Om hunnegedachten te verspreiden,
moesten zij over dagbladen beschikken. Hierin werden.
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zij edelmoedig geholpen door de Capucienen van Fiumé,
die hun het gebruik hunner drukpers toezeiden.
Na den oorlog hebben deze jonge intellectueelen
aanstonds eene politieke partij gesticht. Alhoewel niet
genoegzaam op sociale organisatie steunend, waren zij
tegen hun inzicht in verplicht deze partij te stichten,
ten einde het volk te winnen en met de Serviërs te
onderhandelen. Uit deze katholieke groep werden Simvak en Dezelic in de voorloopige regeering gekozen.
Samen met liberalen, Slovenen en Oostenrijksche Serviërs, waren zij alleen als partij, geroepen om met ' de
Servische regeering in onderhandeling te komen. In deze
voorloopige regeering zetelden, benevens den hoofdleider van liet Kroatische volk Radic, de vertegenwoordigers van Bosnië en Herzegovina.
Op 1 December kwam deze voorloopige regeering
in aanraking met de Servische partijen in Belgrad, ten
einde er broederlijk de grondslagen van het nieuwe rijk
vast te leggen. Tot al deze vertegenwoordigde volkeren
in Belgrad richtte koning Alexander eene proclamatie,
waardoor hij het Servisch-Kroatisch-Sloveensche rijk
als nieuwen staat uitriep en aan eene Constituante de
beslissing nopens den regeeringsvorm overliet. Een jaar
later werd dit nieuwe rijk onder naam van Yoego(Zuid)-Slavië door de Entente erkend. Daarmede was
.

de taak der voorloopige regeering ten einde. De Con-

stituante werd in het leven geroepen. In deze Constituante zetelden alle vooraanstaande vertegenwoordigers
der aangesloten volksstammen. De Serviërs hadden er
de meerderheid. De Minister-president, Pasic, duldde
immers alleen in de Constituante die personen welke,
onder Oostenrijksch bestuur, zich nooit als vijandig
tegenover Servië hadden aangesteld.
De Constituante
..
kondigde af, dat de Oostenrijksche wetten in de nieuw
aangesloten kroonlanden van kracht bleven tot de komende verkiezingen. De Serviërs nu, ziende dat de
Kroaten noch strijd, noch revolutie- wilden, hebben niet
gesproken zooals zij dachten. In plaats van broederlijk
samenleven in Yoego-Slavië, wilden zij een GrootServië. Kroaten en Slovenen, die zij als verbasterde
Serviërs beschouwen, wilden zij tot ware Serviërs hervormen.
In den katholieken godsdienst nu zien de Serviërs
den grootsten hinderpaal hunner nationale plannen. Zoo
gaat dan ook in Yoego-Slavië, ieder orthodox door als
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Serviër, en ieder katholiek als Kroaat of Sloveen. Deze
gemoedstoestand heeft van den beginne den strijd tegen
de katholieke Kerk ontketend. Hooghartig door hunne
macht en hun hartstocht tegen het katholicisme, hebben
de Serviërs in de Constituante alles geregeld wat zij
verlangden, zonder ooit de redenen te aanhooren der
volksvertegenwoordigers, die voor elke natie een zelfstandig bestuur eischten.
Intusschen werd door de Constituante -tot de nieuwe verkiezing besloten, onder voorbehoud, dat het koninkrijk in elk geval gehandhaafd bleef. Deze verkiezingen werden uitgeschreven op grond eener statistiek
van 1910. Intusschen, had Servië oorlog gevoerd met
Turkije, met Bulgarije en Oostenrijk, waarbij het groote
verliezen leed aan menschenlevens. Zoo kwam het dat
1.500.000 gesneuvelde Serviërs aan de verkiezingen
deelnamen !
In Banath en Backe, waar ongeveer 600.000 Duitschers wonen : benevens 500.000 Serviërs, 400.000
Hongaren en 100.000 Kroaten, werd besloten dat alleen
Serviërs en Kroaten konden verkozen worden.
Naar deze methode was de Serviërs natuurlijk eene
meerderheid verzekerd.
Hier volgen de partijen, welke met hunne vertegenwoordigers zich voor den nieuwen kiesstrijd op rang
stelden : 1) De democraten, vrijmetselaars en aanhangers van Groot-Servië (Pribicèvic) ; 2) de communisten ; 3) de socialisten ; 4) de Servische radikalen
(Pusic en Pzotic) ; 5) de Servische boerenbond ; 6) de
Kroatische hoerenbond (Radic) ; 7) de katholieke volkspartij voor alle Kroaten (Dr Rogulja en Simvar) ; 8) de
intellectueele Kroaten ; 9) de Sloveensche boerenbond
10) de katholieke Sloveensche volkspartij (Korosec).
Tegen de gemoedstemming van het Kroatische volk
in, treedt de katholieke volkspartij op met haar programma van vriendschap met de Serviërs. Radic integendeel, de gerechte verontwaardiging der Kroatische
volksziel uitbuitend, trekt ten strijde met de leuze : Tegen de Serviërs !
Het gevolg was, dat Radic met overgroote meerderheid werd verkozen en met zijne partij 58 zetels
veroverde. De Kroatische katholieke volkspartij bekwam
er enkel twee. De uitslag voor gansch Yoego-Slavië was
ongeveer de volgende : De radikalen 90 zetels ; de democraten 90; de communisten 64; de Muzulmannen 32:-
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de socialisten 10. De gansche katholieke volkspartij in
Kroatië, Slovenië, Herzegovina, Banath en Dalmatië 28;
de Sloveensche boerenbond 8 ; de Servische boerenbond 30, de Servische republikeinen 10.
De Serviërs hadden dus beslist de meerderheid en
konden zooveel te vrijer doorgaan, daar Radic met zijne
partij, zijn programma tegen de Serviërs getrouw blijvetid, in Belgrad niet wilde zetelen. Dit was voor Kroatië een ongeluk. De Serviërs vervolgden immers overal
eene sterke centralisatie-politiek ten nadeele en tegen
den wil der aangesloten volkeren. Zij noemden zich
Yoego-Slavië maar hunne politiek is en blijft : GrootServië.
De katholieke volkspartij in Kroatië vasthoudend
aan zijn programma van verzoening, poogt nu ook den
weg tot de landelijke bevolking te banen. Zoo spreken
dan de katholieke leiders : « De Kroatische, zoowel als
de Servische boer, is aan het kapitalisme overgeleverd.
Verzoent u dan, gij Kroaten met de Serviërs tegen de
kapitalisten ! Uw leider Radic zegt : « Ik wil geen oorlog ! Doch waarheen voert de haat dien hij predikt
tegen Servië ? Is het niet beter met de Serviërs tegen
de macht van liet geld en het onrecht te strijden ? »
De gevolgen dezer Servische geldmacht hebben de
goedzakkige Kroaten aan den lijve gevoeld.
Na de stichting van het nieuwe rijk waren er ongeveer in Kroatië 4 milliarden Oostenrijksche kronen.
De kroon stond er gelijk met de Servische dinar. Deze
zonk en met haar de Kroatische kroon. Daarop beval
de Servische regeering het geld in Kroatië te stempelen.
Bij deze gelegenheid werd 20 % van het Kroatische
geld weggenomen. Daarmede had de dinar nog geen
vastere noteering. De kroon integendeel stond hooger
en vaster. Niettegenstaande een officieel onnoemelijk
manceuver, waarbij de wisselstand der dinar met vier
Kroatische kronen werd gelijkgesteld, was de dinar niet
gered en zonk zij steeds dieper (1), alhoewel de uitvoer
in Yoego-Slavië den invoer belangrijk overtreft.
Daarenboven wordt de orthodoxe Servische Kerk
met milde regeeringsgelden gesteund, terwijl de katholieke, die het grootste aantal aanhangers telt, zeer karig
(1) De dollar in 1920 was gelijk aan 60 Kroatische kronen.
.Sedert zij met dinars werden verwisseld staat de dollar —
= 100
.dinars = Kroatische kronen.
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wordt bedeeld. In 1921 bedroeg het budget voor tien
godsdienst : 150.000.000 dinar voor de orthodoxe en
15.000.000 voor de katholieke Kerk. Hierbij moet nog
worden in aanmerking genomen, dat het katholieke
Kroatië de meeste belastingen moet betalen. Insgelijks
hebben de Serviërs het groote grondbezit der katholieke
Kerk verdeeld, dat der orthodoxe Kerk daarentegen onaangeroerd gelaten.
Zij hebben bovendien alle Kroatische vereenigingen ontbonden en de best-betaalde officieele plaatsen
overal de Serviërs voorbehouden. Alleen die Kroaten
welke Servische vakscholen hebben bezocht, kunnen
eene plaats bekomen. Daar worden hun anti-godsdienstige beginselen ingepompt, welke het bewijs moeten
leveren van echten Servischen aard. Want al wie ter
kerk gaat of in het openbaar durft bidden, wordt aanzien als een gevaarlijk persoon voor het nieuwe Servische rijk.
Het belastingsgeld uit Kroatië gaat steeds den weg
op naar Belgrad. Daarmede worden Servische scholen
en leeraars mild begiftigd, wijl de Kroatische universiteit van Agram moeizaam vooruitkomt.
Meest alle Kroatische soldaten worden naar Servië
gezonden. De Servische soldaten komen in Kroatië.
Servië lijdt overigens, zooals alle machtstaten, aan
schadelijk militarisme, dat omtrent de helft der staatsinkomsten verslindt. In het Servische leger zijn twee
groote partijen : de zwarten, radikalen en aanhangers
van Pasic en koning Alexander ; de witten, democraten
en aanhangers van Pribicevic en van den broeder van
koning George.
Eindelijk zoeken de Serviërs de Kroaten systematisch te verarmen. Niet alleeen moeten deze in de
dwangleeningen 2/3 van het geld opbrengen ; doch
zij nemen gansch den Kroatischen handel in beslag.
Spalato en Ragusa, twee Kroatische havens, worden
verwaarloosd. Fiume gaat ten onder. Meestal per spoor
gaat de uitvoer naar Frankrijk en Duitschland.De grootkapitalisten welke het . beursleven beheerschen zijn
grootendeels Servische ministers, van daaruit gaat de
drukking op het Kroatische volk. Zoo wordt b. v. telken
jare de dinar door de kapitalistische beursmannen hoog
gehouden, ten einde goedkooper de levensmiddelen der
bevolking af te koopen. Eens het natuur-kapitaal uit de
handen der landbouwers, zoo begint de dinar te zinken
-
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en stijgt de levensduurte 'voor het volk, dat door de
nationale en economische politiek van Servië verbitterd, naar meer zelfstandigheid uitziet en met weemoed
het Kroatische vaderland door de Servische broeders
ziet verdrukt en uitgebuit.
Wel is het bitter door vijanden te worden vervolgd, doch pijnlijker is het door hen te worden gehaat die men zijn vrienden waande. Door Hongaren en
Oostenrijkers als minderwaardig behandeld, wordt nu
Kroatië door een Slavisch broedervolk mishandeld en
wordt door Servië een nieuwe schakel gesmeed aan
de lijdensketen die de Kroaten, door de eeuwen heen,
met onverzwakten levenswil aan handen en voeten hebben gedragen.
,

**
Toen Kroatië onder den invloed der Hongaarsche
regeering stond, werden enkel die geestelijke personen
tot de bisschopszetels en betere pastorijen beroepen,
welke de nationale politiek der Hongaren steunden of
genegen waren. Alhoewel hun privaat leven in het algemeen onberispelijk was, toch waren het meestal
zwakkere karakters, sterk beinvloed door liberale en
anti-godsdienstige middens. Hunne werking droeg dan
ook niet immer een zuiver katholiek karakter, maar
werd meestal ingegeven door humanitaire doeleinden.
Bijna alle onderwijsgestichten, met de hulp van bisschoppelijke geldmiddelen opgebouwd, zijn tegenwoordig in de handen der vrijmetselaars. De katholieken
zelf beschikken in Kroatië over geene drukkerij. Die der
capucienen in Fiume, welke ten dienste der katholieke
Kroaten was gesteld, werd door de fascisten vernietigd.
Alhoewel later hersteld is zij, door de Italiaansche bezetting, voor de Kroaten verloren. In de laatste tijden
nochtans heeft de katholieke volkspartij gelden ingezameld ten einde eene drukkerij op te richten. Daarmede
krijgt langzaam de propaganda-werking betere vooruitzichten.
De katholieke godsdienstige verhoudingen in Bosnië en Herzegowina zijn er veel beter voor de Kroaten
en Sloveenen, daar deze niet zoo sterk door de Regeering van Oostenrijk-Hongarië , waren beinvloed. De
priesters leiden er een voorbeeldiger leven dan in Kroatië, waar hun invloed na den oorlog zeer verminderde.
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Deze invloed wordt vooral bestreden door den nationalistischen leider Radic, welke het bedroevende zedelijke leven eener groote meerderheid van priesters als
ophitsingsmiddel tegen hen bij de landelijke bevolking
uitspeelt. Ook de Servische orthodoxen hebben op zekere afvalligen geaasd en door hun algemeen slecht
leven het katholieke volk en zekere priesters beinvloed.
Deze toestand door de wereldcrisis verergerd, staat op
een keerpunt. Vele jongere priesters niet hooge idealen
zoeken hernieuwing en opbeuring van het godsdienstige
leven. Hun mangelt alleen sterkere steun uit Agram.
Het' volk nochtans heeft zich vooral van Kerk en
priesters verwijderd door de lastercampagne van Radic,
die zich als echte katholiek uitgeeft en zijne reden
doorspekt niet vurige aanvallen tegen Kerk en priesters.
Zoo sprak hij op 12 November 1922 : « Er was een tijd
dat de priesters de wereld hooger brachten. Doch zij
jagen de jeugd enkel schrik aan door het hellevuur,
door kokende ketels en knarsetanden. Nochtans zij
zouden grooten invloed uitoefenen ; zoo ze leerden als.
Christus, zou door hen cie oorlog onmogelijk geweest
zijn ! »
Een voorbeeld nog om de laagheid van dezen zoogezeiden katholieken volksleider te schetsen. Op zekeren dag kwam hij spreken in een dorp waar de pastoor
hem vriendelijk ter tafel had uitgenoodigd. 's Namiddags, sprak hij tot de boeren : « Geloofd zij JezusChristus ! Mijne lieve landbouwers ! Weet gij wat ik
bij uw pastoor heb gegeten ? Gebraden kiekens ! Hebt
gij, arbeiders, dat vandaag ook gegeten ? Gij arbeidt
en leeft in armoede ? Hij arbeidt niet en leeft goed ! »
Is dat rechtvaardig ? » Zoo spreekt deze -verrader, die
zooveel te gevaarlijker is, daar het volk weet dat hij
door de Serviërs om zijn nationalisme wordt gehaat.
Nochtans tegenover deze katholieke wantoestanden en deze lasterpropaganda, staan nu in Kroatië jongere krachten, welke met deze toestanden willen opruimen en den verderfelijken invloed van valsche volksleiders te keer gaan.
De katholieke volkspartij namelijk heeft aangevangen met het volk op politiek en economisch gebied te
vereenigen. Zoo worden, naar Belgisch voorbeeld,overal
boerenbonden in Kroatië en Slovenië gesticht.. Alhoewel
door oudere en hoogere geestelijke waardigheidsbekleeders niet begrepen, •gaan de jonge katholieke demo-
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craten niet moed vooruit, gesteund door den ijver van
jonge priesters en kloosterlingen. Van politieke en zedelijke beteekenis zijn vooral de studentenvereenigingen,
alsook de turnorganisaties. Deze worden overal ingevoerd onder den naam van Orel (adelaar) . Daar
tegenover staan de antiklerikale turnkorpsen van YoegoSlavië, gekend onder den naam van Sokol (valk). De
beweging der Sokols is gericht tegen de katholieken.
Hunne leiders zijn meestal pantheisten, die er zich dan
ook op toeleggen aan deze jonge lieden de theorieën
van Hegel en Schopenhauer in te pompen. Niet alleen
voor de jongelingen, maar ook voor jonge meisjes staan
deze vereenigingen open.
Tegen dezen stroom van ongeloof en zedeloosheid
stellen de katholieken zich edelmoedig te weer en rekenen niet recht op een heropleven van het godsdienstige leven, dat zich als een behoefte, zelfs bij de
orthodoxe Serviërs, doet gevoelen.
In de Servische orthodoxe Kerk immers zijn geloot en zeden der priesters in erbarmelijken staat. Hunne
predikingen dragen enkel een politiek karakter. Het
godsdienstig onderricht verwaarloozen zij volkomen.
Het volk nochtans voelt behoefte aan geestelijk leven.
Van hunne priesters walgend, zoeken velen een troost
in het Adventismus. In vele dorpen verzamelt zich het
volk in de kerken zonder priester. Zij bidden er, beweenen hunne zonden en kastijden zelf hun lichaam.
Van deze godsdienstige behoefte verwachten de
jonge katholieken groot heil voor de ware Kerk van
Christus. Zij willen zich aanstellen als de nieuwe herders der dolende kudde door hunne leiders eens verwaarloosd. Waar immers de leiders den waren weg
zijn afgedwaald, daar loopt de kudde verstrooid. Wie
het ware woord van Christus spreken en beleven wil,
die zal de kudde verzamelen en zij zal weder opgaan
naar den weg van het licht !
.

**
Het lot van het Kroatische volk is een bitter lot ;
strevend naar nationaal en hooger godsdienstig leven,
werd het steeds door verdrukking in zijne krachtenontplooiing belemmerd. Zooals alle kleine volkeren en
naties, heeft het steeds buigen moeten voor de macht
van het geld en het egoisme, doch ook het bewijs ge-
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leverd, dat men een volk, dat leven wil, niet dooden
kan. Sterker dan ooit herleeft zijn verlangen naar zelfstandigheid en zonder twijfel zullen de macht en het
geweld waarop Yoego-Slavië steunt, het niet vermogen
dit verlangen te onderdrukken. Wel steunt de regeering
op eene veiligheidsmacht van 60.000 gendarmen en het
Servische leger, doch vergeten wij niet dat de Kroaten
zoowel als de andere volkeren van het Zuid-Slavische
rijk, geene liefde gevoelen voor het nieuwe vaderland.
Niet alleen de Kroaten, maar de Duitschers, de Hongaren, de Albaneezen, de Sloveenen, de Muzulmannen,
de Macedoniërs, tot zelfs de Servische republikeinen
en communisten hebben geen vrede met het YoegoSlavische rijk. Een enkele stoot ware genoeg om dit
kunstmatig gebouw te doen uiteenvallen. Komt dan een
zelfstandige staat ?
De laatste verkiezingen van Maart -1923, waarbij
de partij Pasic 120 zetels veroverde, hebben eens te
meer het willekeurige der Regeering bevestigd, maar
daarbij ook de onafhankelijkheidsbeweging van Radic
. versterkt.
Zoo zien wij eens te meer hoe de vredesverdragen
.na 'den oorlog op valsche beginselen zijn gesteund.Men
heeft gehoopt zonder Christus den vrede te herstellen.
Doch in plaats van liefde en recht te laten spreken
heeft men de oude machtsposten van het egoïsme der
naties met bajonetten en kanonnen bezet. Van op dezen
troon heeft men tot zijne vijanden gesproken. Men heeft
.niet de edelmoedigheid gehad het onrecht met recht
en liefde te herstellen, maar men heeft weer moeten
.bekennen : de kleinen kennen rechtsgevoel, de grooten.
•enkel macht !
Prof. Dr MISSIAEN, o. cap.

^v

AVOND

't Bloemperk van den avondhemel
wiegt een gouden sterrenbrand...
't zit een gulden manevlinder
boven sneeuwen wolkenrand...
Sterren... broze mimosaknopjes
pinken toe en open weer...
't Is of gaat een teeder windje
over een tintiend bloemenmeer...
Peinzend hangt de manevlinder
roerloos op 't bepereld perk...
Heel de hemel ligt doortrild met
't lichten van zijn sneeuwen vlerk...
De avond heeft mooi uitgeschreven
heel zijn gouden bloemgedicht...
Kon ik maar 't Oneindige grijpen
dat er in te roeren ligt...

G ^^
^9

MIST

Gelijk een ziel, gewurgd door wee,
ligt bleeke dag versmoord
in 't warrend wier van mistenzee,
waar geen geluid door boort...

Het land is een vergane boot
die zonk door zompgen mist...
en 't ligt in zijnen diepen schoot
als in gesloten kist...

Er duikt geen gouden stralenkoord
van zon tot redding neer...
niets dat het klevend wier doorboort
van 't roerend mistenmeer...

Boomen en huizen zijn vergaan,

de menschen liggen droef
te snakken naar het openslaan
der kille misten groef .. .

Gelijk een ziel, gewurgd door wee,
blijft bleeke dag versmoord
in 't wassend wier van mistenzee,
waar geen geluid door boort...

^T^ Cr
i
e•

BOTTEN

Vreemde tintelverwen scheemren
over 't levenwordend woud...
gouden zonnemonden zuigen
botten uit liet zwarte hout...
Zoenen doen hun warme lippen
't jonge leven, dat er roert
en dat door de kleine oogen
van de groene knoppen loert...
Alle dagen zwelt hun hartje
waar het levenssap in woont...
dan... zal 't mondje openbreken
dat hun bladertongske toont...
't Komen dan op gouden voetjes
al de zonnestralen aan...
hangen kleurge bloemenbellekens
aan de oorkens van de blaan...

't Leven... 't leven is aan 't worden...
vogelliedjes klinken luid...
breken frisch als klankenbotten
aan hun jonge kelen uit...
't Bot en 't leert nu al een hymne
voor het nakend Meiefeest...
Ook in mij voel ik het wonder
van den blijden Lentegeest...

^Xcí^

HOOP

Wie zal mijn hope breken,
mijn sterken staf ?...
Die zal mij, kranke, dragen
tot in mijn graf...
Ik heb op 's levens wegen
alleen zijn steun,
en 'k hoor door 't droeve stromplen
zijn doffen deun.
Sta ik verweesd... verlaten,
ik heb mijn stok...
Mijn armoe is mijn jubel,
maar ook mijn wrok...
-

Wie zal mijn hope breken
mijn trotschen stut ?...
Ik blijf met hem een koning
in schaamle hut...

Ik trek door 't dorre leven
met gouden staf...
Mij, kranke, zal hij dragen
tot in mijn graf.

STERREN

Mijm'rend komt door hemelhoven
0. avond lijzë aangegaan:
uit zijn groote grijze schorte
;ollen gouden korrels graan...
Stroc en doet hij tallen kante
't glanzend rijpe sterrenzaad...
over al zijn donkre tuinen
heerlijk het te lichten staat...
Af is dan zijn gulden take;
stille keert hij nu te rust...
Hoor... hoe diep, in 't loover, biddend
't windekind zijn moeheid sust...
Peinzend zit hij op te kijken
naar zijn diepen hemelgaard...
naar zijn reine sterrenroosjes
met witgouden trilgeblaart...
Vreevol gaan zijn oogen rapen
al hun heerlijk lichtend mooi...
.. Zalig mag wel d'avond slapen
ander gouden sterrentooi...
A. NAGELS.

MENSCHEN IN BOTSING.
Tooneelspel in drie bedrijven.

PERSONEN :
JAN GORSEN.
FIENE, zijn vrouw.
JETJE, hun dochter.
MONNE, hun oudste zoon.
RIK, hun jongste.
TANTE LEENTJE, Gorsen's zuster,
NETJE, Fiene's moeder, kostgangster van 't oud-vrouwtjesgesticht.

MENEER PASTOOR.
VAN WORP, lid van 'n kieskomiteit.
AGENDIJK, dito.
Een postman.

Ten huldigen dage, in een Vlaamsch-Brabanter stadje, ten
huize van Gorsen.

Huiskamer van menschen die welletjes zijn.

Linkerwand : Venster. waarvóór makkelijke zetel ; naaimachine ; deur naar keuken

Achterwand : Deur naar gang tusschen twee kasten in
Rechterwand : Slagdeur naar salontje ; piano, toegedekt, op 't
voorplan ; krukje ervóór.
Portretten aan de wanden. Aan achterwand, boven elke
kast, portret der zoons. Boven de deur minder-verschotepe
vlek op 't behang, waar portret weggenomen werd. Boven
naaimachine krucifix. In 't midden groote eettafel, met stoelen
errond.
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Eerste bedrijf.
Deemstering. Allengerhand wordt 't donkerder.
NETJE zit in den zetel, breiwerk op heur schoot, dubbend.

Oogenblik.
LEENTJE (op uit gang).
Van den trap val 'k me nog 'ns kapot. 'k Ben weeral afgeschove. Hij 's veel te steil.
NETJE.

Weeral ?
LEENTJE.

Da's den derde keer dezen achternoen. Of da 'k ik an
Jan spreek -- of niks zeg... da komt ten eenen uit.
NETJE.
Hij heet zoo weinig tijd... Dienen avond hier 'n vergadering -- nen andere ginder... En Monnen. ook.
LEENTJE.

En Rik is te lui... Want de jonkheid deugt niemeer.
NETJE.

Sss, sss... E beetje los van gedachte.
veurzichtiger zijn, mensch.

Ge moet e wat

LEENTJE.

Zij maar veurzichtig, as 'ni zoo recht is. Den eenen of
den andere keer, in plaats van na 't lof te gaan, kunne ze me weerom bovedrage.
NETJE.

Gaat-de na 't lof ?
LEENTJE.

Moet-de dà vrage :a 't Is Lievrouwkeslof, zulle
da slaag 'k ik nie over.

en

NETJE.

Let 'ns hoe rood dat de locht ziet, ginder wijd. Da's nog
regen veur morrege.
LEENTJE.

Ja, da's 't ongeluk van de Zomer, al dat onweer. Dezen
achternoen, iedere keer as 't bliksemde, meinde 'k
da 'k stierf. As 't dondert... Br, 'k hoor 't nie gere.
—Gaat-de mee na 't Maria-lof, Netje ?
NETJE.
Nee. Fienen is eweg.. En 'k hèm toch den. tijd nie. 'k
Moet binne zijn. En 'k moet nog ete.

MENSCHEN IN BOTSING.

433

LEENTJE.
:Hm, ja.

NETJE.

.'k Was bij mezelven e-wat an 't bidde... Dat 't... Dat 't
ne goeien afloop zou hèmme.
LEENTJE.

.Hm, hm... Wanneer is 't, de ? 't Moet nie lang niemeer
gaan dure ?
NETJE.
.Ze is al 'n maand of vijf e-weg. 't Moet een van dees
dage zijn.
LEENTJE.
.Hm, zoo... Ik word d'r goed buitegehouwe.
NETJE.

Van zoo'n
Wie zou d'r hier durve van spreke ?
locht... Da's percies bloed. Daar hèm 'k schrik veur.
God geeft dat 't...
LEENTJE.

-God ? Cod, rnensch ?

Spreekt-de gijlie van God ?
NETJE.

Hij kan d'r 't meesten an.
LEENTJE.

Weet-de wat da 'k peis, Netje ?... Fienen
want die affronteert me te
is wel e-weg, hee ?
gere... Weet-de wat da 'k ik peis ? Ga gijlie meer
na de kerk, en spreekt dan van God.

.Hm, God !

NETJE.

:Leentje, kind !
LEENTJE.

Wie dat 'r 't minsten an houdt, spreekt 'r 't meeste van
as ze in de mizerie zitte.
NETJE.

Ge ga me toch nie zegge da wijlie...
LEENTJE.

'k Zeg niks. Maar gijlie houdt d'r nie genoeg an van na
de kerk te gaan... Sssst, ssst ! la-mij is spreke. As ge d'r meer an gehouwen hadt, dan was da misschien... (hoofdschuddend naar de vlek boven de
deur) met heur... nie overkome. Ssst, sst ! La-.mij
is me gedacht zegge. 'k Ben maar 'n oud mensch,
en 'k ben nooit nie getrouwd geweest, maar afijn...
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Hadt-de gijlie meer devosie gehad... Ge weet, Ons
Lievrouwke da's de patroon van die dinges... 't
Zou dan nie gebeurd zijn... Enne - enne... as gijIie
nu... Fienen en gij... (nijdig) de manslie kunne nie,
mee hun vergaderinge.. as gijlie nu - dees maand
- de Mei is de maand van Maria - dees maand na
't lot aile dage gingt ..- veur Ons Lievrouwke...
misschien - misschien kwam d'r niks van... K\\'aITI
d'r niks van.
NETJE.

Och, mensch, ge...
LEEN1'JE.

Oeh mensch ? Oeh mensch ? Ik ? Ik wat ? Da's goeien
raad. Is da goeien raad. Maar hier moet 'k d'r nie
mee veur den dag kome. Ze tache mee mij. Ze
zien me nog nie 'ns staan. - As ze 't allegaar veurhadde lijk ik, d'r zou veel beter zijn, geloof 111e,
Netje.
NETJE.

Triestig is 't, waar dat 't veurvalt. moest zijn.

Oat 't ook hier

LEENTJE.

De jonkheid ! De jonkheid is bedorve. En dat 't hier
juust rnoest zijn ? Van eige moest 't hier zijn. 't Is
'11 straf van God. Da neem 'k ik eruit, Gijlie het
geenen iever lijk dat 't zijn moet. 't Is 'n leering.
Ze geloove me hier nooit nie. 'k Hem altijd te veel
gezeid. Maar an u kan 'k 'ns rechtuit klappe. Da
met heur... Da met heur, hee ? - da's 'n straf van
God. De menschen in dees huis zijn nie kristelijk
genoeg. Geloof me, Netje, geloof me.
NETJE.

Maar, Leentje ! Mizerie kan iedereen overkome. Jetje,
de sloor...
LEENTJE.

Ssst, sst ! ge zegt heure naarn !
NETJE.

Oei ! Maar we zijn toch onder ons...
LEENTJE.

'k Hoor 'm ook liever nie... liever nie. Zij is genoeg..
Meer is ze nie weerd.
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NETJE.

.Ha' hij geene schavuit geweest... Zij is 'n sukkel. Iedereen kan 'ns valle.
LEENTJE.
.Zoo?
NETJE.

Moest-de gij van den trap valle... ge zoudt 't ook aspres
nie zoeke.
LEENTJE.

Maar zoo ! Da was 'n ongeluk... maar 't heur, da's 'n
straf van God. Vallen en vallen is twee. D'r zat
ook geenen lever in... in die... Sukkel ? Sloor ?
Slet !... Tata ! Dat da geschied is... en dat 'm heur
dan late zitten heet, as 't 'r op ankwam... Nee, nee,
as God heur gestraft heet, moete wijlie d'r geen
kompassie mee hèmme. Dan heet ze 't verdiend.
God is wijs. Zonde is 't, zonde, d'r kompassie mee
te hèmme.
NETJE.
,

Och...

LEENTJE.
.Ja, ja, och. Oei, 't is m'nen. tijd. Dan, na...
POSTMAN (buiten in den gang).

Hola ! hola ! Gorsen-Dierickx ! Nen brief
LEENTJE.

De facteur. (Af. Eenige oogenblikken later op, met brief
in handen.) Wa zou dà zijn ?
NETJE.

Jeezes ! Misschien... Mischien..
LEENTJE.

Zou zij durreve ? Zou ze dat durreve ? Schrijve ? Goed,
mensch !
NETJE.

Nonkel Dor.
LEENTJE.

Nonkel Dor ! Ha' nonkel Dor 'm d'r ook nie mee `gemoeid !
NETJE.

En dan ?
LEENTJE.

En dan ?
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NETJE.

Wat ha' 't kind dan moeten anpakke ? Da's slechts.
Leen.
LEENTJE.

Heur plan trekke, 't kind.
NETJE.

Da's slecht, Leen. Da's allegaar slecht.
LEENTJE.

Ik ken m'n plichte. Wie geene schrik heet van zonde te.
bedrijve, moet 'r veur kunne souffreere.
NETJE.

Da's slecht, da's slecht.
LEENTJE.

Och. Ik kan d'r geen kampassie mee hèmme. (Houdt den
brie f tegen 't licht.) Zoo kan 'k toch niks zien.

-

NETJE.

't Kan ook wel nen brief veur Jan zijn. Die houdt 'm de
lesten tijd mee zooveel hooge zakes bezig.

,

LEENTJE.

Mee veel te veel. Maar nie genoeg mee wat da zou moete... Maar d'r staat op : meneer en madam Oorsen-.
Dierickx. Ei, 't tampt al veur 't lof. 'k Zal alvast
de eerste niemeer zijn... (Luistert.) Da's Fiene.
FIENE (op van uit gang, met kabasje).
Aï, mensche, 't begint weer te zeppere.
LEENTJE.

Nen brief. De facteur heet 'm juust gebracht.
FIENE.

Da zal veur Jan zijn.
LEENTJE.

Nittes. D'r staat op : meneer en madam...
FIENE.
God, as... Laat zien.
NETJE.

In den donkere kunt-de toch nie zien, Fiene.
FIENE steekt 't licht op, haalt den brief uit, doch laat hem on-.

• verlet als
LEENTJE naast haar komt staan, om hem mee te lezen.
FIENE.

'k Hèm nu geenen tijd, 'k moet veur 't mansvolk hunnen baf zorge.
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LEENTJE.

Wil 'k ik ? Ge kunt gij voortsdoen. (Neemt onverhoeds
het velletje, en leest.) 't Is nie lang... geteekend van
nonkel Dor. Wa nieuws van... van... ?
(leest, schier spellend : )

Beste zuster en broeder en kindere. In der haast een
woordeke. Met de moeder
hm !
Met de moeder is alles opperbest. Het kindeken is
dood.
FIENE snikt.
NETJE.

Ocheere.
LEENTJE.

Dood ? E geluk veur heur ! Wa zou ze d'r mee doen,
de ? Ze zal nog voor heurzelf geen brood verdiene.
(Leest :) De doktour...
FIENE (rukt den brief uit Leentje's hand).

.'t Is genoeg. Ge... Gij...
LEENTJE (bits).

'k Hem d'r weer geen uitstaans mee. Maar ik wasch
d'r m'n hande van. Lijk altijd. Wie ze gat brandt,
moet op de blaze zitte. Ik blijf op me kamerke —
en da's 't beste. (Af, in gang.)
FIENE (sobt).
Mn arrem schaap... m'n arrem schaap.
NETJE.
Kom. Ons Heer heet 't zoo gewild. Zij zal wel rechtkome.
't Is misschien maar 't beste dat... dat 't dood is.
LEENTJE (terug op, met regenscherm in hand.)

'k Ga na 't lof. 'k Zal terna ete. (Af).
FIENE.
As die altijd onder ne paraplu kan loope, dan zal alles
van heur wel afblijve.
NETJE.

D'r zit slecht volk onder de kwezels, kind. Ruig volk.
Maar van den trap valle kan ze toch nog 'ns.
FIENE.
M'n arrem schaap...
Ei, astreen geraak ik nie gereed.
(Af. Begint heen en weer te loopen naar keuken, en alles bij te
halen om de tafel klaar te zetten.)

NETJE.
Staat 'r niks verder in den brief, Fiene. ?

38

Dat dan.
diene.
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FIENE (leest).
Dan da... da Jetje spreekt van gaan te
NETJE.

Da's misschien 't beste. Seffes terugkome kan ze toch
nie.
FIENE.

Terugkome ? Maar, ma, in 't geheel niemeer
NETJE.

Ge kunt nie wete.
FIENE.

As Jan d'r moest van hoore... Hij 's nu nog lijk ne viie-gende leeuw, as ge maar van 't schaap spreekt.
NETJE.

As 't e-wa gesleten is... Ne mensch weet niet... As we
goed bidde, da kan d'r an helpe.
FIENE.

En da-ze zoo e verdriet heet...
NETJE.

Ocheere.
FIENE.

M'n arrem schaap...
NETJE.

En wa nog ?
FIENE.

Da's alles.
Da's alles. De goeien dag an alleman van
nonkel Dor en matant.
Gotogot, wat is 'r mizerie.
op de wereld... En dat dat an zoo e braaf kind
moest overvalle !... 'k Moet voortsddoen. Astreen..
(Opnieuw overendw'eer geloop.)
,

NETJE.

Zoudt-de 'r is nie hene gaan ?
FIENE.
Oei, hij at me leeftig op.
NETJE.

Zoudt-de dan nie goed doen, van den brief nie late te.
zien ?
FIENE.
Dat... dat... Maar zij weet 't nu. En daarbij
daarbij....
as 'm leest, da ze spreekt van gaan te diene, zal 'rn.
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misschien snoeffe... Hij, die misschien ne man wordt
in de gemeinte... Wie weet ? Schepenen of zoo...
En 'n dochter hèmme die heure meester dient
NETJE.

Dan zal 'm juust nog koleiriger zijn.
FIENE.

_Maar zij weet 't immers, ma. As zij 't nie wist ! (Blijft
thans bezig aan de tafel. Stilte.) Wa zijt-de gij an
't doen, de ?
-

NETJE.

.Ik bid e beetje. Da kan altijd helpe. (Ze snikt.)
FIENE.

'Toe, toe. Houd op. As 'm 't zag... Ik moet 't immers ook
opkroppe... D'r mag nog zelfs an de sukkel niemeer
gepeisd worde. (Ze snikt eveneens.)
NETJE.

Hier moet-de lache mee 't verdriet in :uw hert.
FIENE.

Stil, stil. Daar zijn ze.
JAN.
G

Goeie navend.
MONNE.
Navend.

RIK (met zijn pet nog op.)
Dag, ma. Dag, bomma. Ba, 't is buite nat.
NETJE.
Valle d'r geen ha.lffrankskes, jong ?
RIK.

Da zou e-wat herd zijn.
MONNE.

As 'r die somtemets viele, dan zouë d'r nog meer loope
die mee niks iet inzitte.
RIK.
.Dan zouë d'r nog malkontente zijn, zoowel as nu... van
't pelzen op hun geld, bruuke.
JAN.

-Geen s j okanen,hee ?
Zijn we gereed mee 't ete,
Fiene ? (Fien schenkt koffie.) Wat is da ? (Neemt
den brief. Leest.) Hm... hm... Ja, hm... hm.. We ha'n
nie noodeg, dat te wete.
MONNE neemt den brief aan.
RIK komt naast hem staan lezen.
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JAN.

As 'r nog nen brief komt, Fiene.. ge doet 'm nie ope..
'k Zal 'k ik wel zien wat dat 'r instaat, en as 't...
't Vuur.
FIENE.

Maar...
JAN.
'ns Gezeid, blijft gezeid. We drage d'r ons niks van an..
FIENE.

Da's e vaderhert. Lijk ne steen is 't.
JAN.
't Is te gemeen. Tè gemeen.
Ze heet 't gezocht.
NETJE.

Och, Jan, 't schaap...
FIENE (terzet f derti jd).
Zoo meugt-de toch nie zijn...
JAN.
Pssst !
Wijlie kunne d'r nie onder lijje. (Neemt den
brief, dien Rik even nalas, uit dezes handen, ensteekt hem op zak.) Kom.
RIK.
Da ze weerom n'r huis komt. Gaan diene

-

JAN.

Rik !

Doet uw klak af .

RIK af in gang ; een stond je later weer op, zonder pet.
JAN.

Gij moet uw lichtzinnigheid afleere, jong. Ge zijt ook
bij kans twintig.
RIK.

Da lichtzinnigheid ? As 'k veur me zuster niks mag over
hèmme...
JAN.
cie zwijgt. (Poosje. Rik fezelt met Monne.) Gereed ?
Kom, ma, zet u bij.
RIK.
Ja.
MONNE.
Nee.
RIK.
Ja. Voor mij part wel.

-
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MONNE.

Voor uw part ? Begin gij 'ns serieuzer te worde, veur
mij part.
RIK.
Da's de liefde...
MONNE.

De liefde ! De liefde ? Ge meugt veel voele veur de merg .
sche, maar nie lijk gij.. Zonder eige- scha.
FIENE.

De mensche ? Hier is 't uw bloedeige zuster... Me kind
zoowel as gij.
MONNE.

D'r is geen verschil tussche de twee
JAN.
Genoeg, hee ? Monne, we kunnen op ander dinges peize.
Rik, stil. Wijlie kunnen onder 'n anders schande nie
lijje., nog 'ns. En 'k wil nie te doen hèmmen as mee
deftig volk.
NETJE.

E... Moest 'k ik...
JAN.
Ja, vrouwlie. Dat 't nu uit is, en ame.
(Ze maken alle een kruisteeken, bidden even ; na een tweede
kruisteeken gaan zitten en eten.)
JAN.

Waar is Leen ?
NETJE.

Die 's na 't lof. Ze zal astreen ete.
FIEN staat plots op, en gaat snikkend de keuken in.
NETJE • wil heur na.
JAN.

Ma, blijf zitte. Da's dienen brief. 't Zal wel overgaan,
en dan is 't voorbij. Gijlie zijtveel te week, en da
moet-de tegewerke. Want da's maar 'n toegevendheid. Veural in dees geval. Wijlie kunne d'r nie veur
boete. 't Is ons schuld nie.
NETJE.
Ge moet toch kampassie hèmme, Jan...
JAN.
't Dees is nog e-wat anders. Onze goeie naam... da's ook
iet weerd. As dienen in 't spel nie kwam, kompas=
sie genoeg.
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RIK.

Ne mensch is meer weerd as ne naam.
MONNE schokschoudert.
JAN.

Rik
NETJE.

Toe, Jan. 't Is ze goed hert da spreekt. Rik is ne goeie
jong. --- Zwijg liever, Rikske.
JAN.

D'r is geene kop an te krijge. Hij moet verstandiger worde, of 'k zal 'm... (Aan de keuken.) Toe, Fiene ! Astreen kome d'r mensche.
FIENE na een wijltje terug op ; zet zich aan tafel, doch eet niet.
NETJE.

Eet, meiske.
FIENE.

'k Hèm geen goesting.

Wie komt 'r ?
JAN.

Van Worp en Agendijk, en meneer pastoor.
FIENE.
Blijft-de hier zitte ?
't Is da Leen nog moet ete.
JAN.
Wel
We kunnen in 't salonke gaan.
MONNE.
Komt de pastoor ook ? Ja ?
JAN.
Ze gingen hem hale, zeie ze. Ze zulle dan same kome.
Denkelijk is d'r iet gewichtig an de orde.
MONNE.

Hm... hm... 'k Vrees maar
dat de pastoor te weinig
energiek is. Me dunkt dat 'm
dat 'm nogal 'ns
stokken in de wiele steekt.
RIK.
Onze Monnen is tege den duur nog katholieker as de
pastoor.
MONNE.
'n Musch is wel slimmer as onzen Rik.
JAN.
Nu
de pastoor.. 't Is toch hij die de meesten invloed
heet. We moeten e-wa meewille. Ten andere, 't is
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hij toch die ons 't beste zal zegge waaran en
Heet alleman gedaan ?
waaraf.
(Elkeen staat recht, maakt een kruisteeken, bidt, gaat- terug
zitten na 't tweede kruis.)
FIENE, NETJE beginnen de tafel af te dekken ; laten slechts't noodige voor Leentje staan.
MONNE.

te nauw zien in kiesstrijd, da's ook 't middel
Maar e
de pastoor diene staat 'r nie op. As,
nie. Enne
de buis komt , dan meuge zij die op de lijst stonde,
ze drage.
JAN.
'k Sta d'r ook nie op.
MONNE.

Ge moet nu wete wat da ge doet. D'r is nie veel
tijd over veur de lijsten in te geve.
JAN.
We zulle zien. 't Is daarover da ze kome spreke.
Och.

MONNE.

Ge moet 't anpakke. 't Kan uit zijn mee de propagandist
te spele. Van ons hangt de overwinning van de
lijst af. 't Heel fabriek is in ons hande... Gij, as
ploegbaas, hèt uw manne mee en uw mannen hun
vriende. Ik hem m'n kameraden onder den duim.
Tot zelfs Rik, daar hange d'r ander an vast. omdat
't zoo ne kwibus is.
RIK.

Rik is ook veur iet goed. 't Doet 'm plezier. Mersie veur
de « kwibus ».
MONNE.

Da's 'n heel deel mee ons. As gij op de lijst nie komt, dan
stemme die hier en dan stemme die ginder nave
nant wat dat hun op de lesten oogenblik gezeid
wordt. Veur 't goed van de partij... veur 't goed
van de partij, moet-de d'r op kome.
JAN.
Hm, ja. Kan wel...
MONNE.
Zeker. As 'k ik nie te jong was... Enne, ge moet 'r natuurlijk eersten of tweeden opstaan. Veur de ander.
Gij zijt de overwinning van de lijst.
JAN.
Nee, nee. Nee, nee. 't Is den eerste keer da 'k opkoom.,
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MONNE.

Z'hèmme 't u gevraagd, omda ze wel zage da gij de man
waart. Ge moet uw kondisies stelle.
JAN.
Maar 't is toch Agendijk die « de » man is van de partij
in de gemeinte.
MONNE.
Goed. Dan moet-de gij 't maar worde. Da geeft den
beste klop. Dan laat-de terwijlent an die avekaten
en renteniers zien da ne simpele werkmensch in dezen tijd hun gelijken is.
JAN.

Tatatatata... Agendijk is « de » man. Hem kent de heel
stad. 't Profijt van de partij is hoofdzaak.
MONNE.
Dan komt-de gij op ze minste - den tweede. 't Zijn de
stemme van 't fabriek die den deurslag moete geve.
Zijn die verdeeld dan is 't maar zoo-zoo. 't Is
-in 't belang van de partij da gij op ze minst den
tweede staat.
JAN.
We zulle zien. Laat ons maar altijd eerlijk zijn.
MONNE.

Goed. Natuurlijk ! Maar e... kiezing is kiezing. En d'r
kome da's 'r kome. As de pastoor... As de ander
gemeen te werk gaan, wie kan 't ons dan verwijte ?
We moete d'r kome.
NEi !E

Ikke... stap 't af. 't Is bijkans acht ure, en 'k moet binne zijn. Navend, Jan, en navend, Monne. Slaapwel,
Rikske.
JAN.
Wel ter ruste, ma.
MONNE.
Navend.
RIK.
As onze Mannen is in de gemeinteraad zit, wordt-de gij
direktrice van 't sticht, bomma.
NETJE.
Dan . ben 'k ik ter ziele, jong.
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RIK.

Moet-de nie geloove. Te nacht droomt 'm dat 'm 't is.
Droom gij dan maar da ge 't ook zijt. (Men schelt.)
MONNE.

Ze zijn daar.
NETJE.

Laat maar, Fiene. 'k Zal 'k ik ze binnelate. Slaapwel, alleman. (Af.)
JAN.
Rik, we fluite nie vandaag.
RIK.

Plezier, omdat er deur mij veur ulie lijst zulle stemme.
Spijtig da 'k ik nog geen stem hèm,
hee,Monne ?
JAN.
Binne
VAN WORP.

Na u, meneer pastoor.
PASTOOR.

Ach. wel ! Al dit bescheer ! Goeien avend al te zamen.
't Weer is niks goed.
VAN WORP.

Navend, mensche.
AGENDIJK.

Madam, Jan, Monnen en jongen-heer.
RIK.
Rik.
PASTOOR.

Ja, da's Rik. De rikste rik van alle rikken.
RIK.

Maar geenen Rik lijk onze pastoor, heere. (Gelach.)
PASTOOR.
Ne lacher is 't, maar ne beste jong.
Hewel, Oorsen ?
Hoe is 't, madam ?
FIENE.

Stillekes, meneer pastoor. Veel .werk.
PASTOOR.
Hèm 'k gedacht. Anders ha'k u wel 'ns meer in 't lof ge
zien. Maar 'n huisvrouw die doet wat ze moet, verd ook heuren hemel. Daarbij,, matant zal 'm
voor ulie allemaal wel verovere. Da's een van m'n
goei klante.
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VAN WORP.

Zouë we nie... 't Was dus kwestie van de kiezinge, Jan...
JAN.
'k zal
Ja, we zullen in 't salonke gaan. E momentje
de gas in brand steke. (Af in 't salontje. Steekt daar
't gas op.)
AGENDIJK (citeert).
Na duisternis, licht.
PASTOOR.
Da's waar, Agendijk. En zegge dat 'r maar 'n simpel
fosfoorke voor noodig is.
VAN WORP.
Oroote zake ligge somtemets an simpel dinges.
MONNE.

As meneer pastoor wilt...
PASTOOR.
Madam Oorsen, we zullen 't licht spare. We trekken 't
zoo kort as 't maar zijn kan. (Af in salontje. Van
Worp en Agendijk volgen. Verward gepraat na
eenige oogenblikken.)
RIK.
Den beste man van den heelen hoop, is meneer' pastoor.
De ander zijn kwakzalvers. Monnen inkluis.
FIENE.

Ge moet 'm toch nie te veel affronteere. Hij 's...
RIK.

Ne Jood. Die kenne niks as geld ; hij niks as politiek.
FIENE.

Laat 'm toch maar doen. Ge weet hoe dat 'm e voetje
veur heet bij pa.
RIK.
Ja, koekoek-éénzang. Die zijn uit dezelfde deeg gebakke.
Kiezinge ! 't Profijt van de partij ! Hun eige
buikspe smere ze. Ze zoeke nie anders. Monne toch.
FIENE.

Ssst, sst ! Spreek zoo maar nie as ze 't hopre
RIK.
'k Zou d'r e-wat om geve !
Juust 'hun eige persoontje
zoeke ze wel te doen. Monne, mee al z'n pretensie !
Hij 's van de partij ! maar katholiek lijk m'n vesseme ! En de paternel ! Politiek is ne rotten
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boel. Wilt-de geloove, ma... Wilt-de geloove (gedempt) dat 't daarveur is da Jetje... Politiekers die
houwe zooveel meugelijk hun vuil pottekes gedekt.
De ander zouën 't an 't klokzeel hange. En dan zooveel stemroe verlore. Daarveur mag Jetje nie
terugkonle. Toe, toe, moetje... nie grijze, kind...
As ons Jetjen heur eigen uit de slag nie kan trekke,
dan zal 'k ik 't doen al ware m'ne paternel en
z'n schim nog duuzend keere katholieker... (luistert)..
enne... al kwezelde matant Leentjen heur eige dood.
LEENTJE (op.)

Navend.
RIK.
Navend, matant. Ge ziet d'r nat uit, mensch ?
LEENTJE.

Ja. Ne paraplu kan nog nie genoeg vrijwaren, as 't weer
d'r na is. Wa volk zit 'r allegaar in 't salonken an
't razen en an 't sjaze, de ?
FIENE.

Heere. veur Jan,

en -meneer pastoor.
LEENTJE.

Meneer pastoor ook ?

Hm.
RIK.
Wat, hm, matant ? Da moet uw herteke veural plezier
doen !
LEENTJE.

't Is nie veur mij dat 'm komt.
RIK.

Jaloersch ? Kom, mensch...
Vermits dat ge in ons
huis woont, profiteert-de mee van de zegeninge van
meneer pastoor z'n komst. (citeert) Uitverkoren zij.:.
zij... zij, zij... Afijn, gij en ik, en alleman hier.
LEENTJE.

As diene moest wete wat dat 'r hier gebeurt, hij zou hier
ook z'ne voet over den dorpel nie zette.
FIENE ziet haar nijdig aan.
RIK.

Wel, vermits da gij 't nog over uw hert kunt krijge,
matant !
LEENTJE.

Genoeg tege m'n goesting.
Is da mijn ete Ze bedient zichzelf. Bidt lang en dibachtig.) Wat heet Jan
? (
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gezeid van den brief van.. e.. ? (Poos.) Wat heet 'm•
gezeid, de ?
RIK gaat aan 't venster staan fluiten.
FIENE trekt de keuken in.
LEENTJE.

As 'k ik hier iet zeg !... 'k Ben nog geen antwoord weerd.
(Poos.) 't Is hier plezant om leve. Dat is 't hier.
RIK.
Ge hèt sakkertwee ook zoo'n manier van iet te zegge
LEENTJE.

'k Vraag u geen antwoord, jong.
RIK.

'k Zeg u toch me gedacht, matant op of neer.
LEENTJE.

Ce deedt beter 'ns na den trap om te zien. Dan zouë de
-

mensche d'r nie afvalle.
RIK.

Wie dat 'm an de leun houdt, zal nie valle.
LEENTJE.

juust, juust ! Ha' die heur ook an de leun gehouwe !... Ze
wist heel goed waar heur an vast te houwe.
RIK.

Gaat u nie an.
LEENTJE.

Mij ga niks an. Mij ga niks an. Mij gaat nooit niks an.
Maar as ze na mij luisterde...
RIK.

D'r zo:uë veel... D'r zouë veel... (Begint te fluiten : D'r
was ne keer 'n kwezel.)
LEENTJE.

Enne
ge deedt veel beter u daartusschen uit te houwe,
jong.
RIK.

'k Laat me zuster nie veur niet e rokske passe.
LEENTJE.

Oei, oei. E schoon zuster.
RIK.
Me zuster. En wie dat 'r iet van te zeggen heet, moet 't
mij maar vertelle... 'k Zal heur diene. As ge m'n matant nie waart...
LEENTJE.
Ge hèt 'r nogal respekt veur, veur uw matant.
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RIK.
Al wa ze verdient.
LEENTJE.

Goed, jong. Goed, jong. Wacht maar. Lest lacht, best
lacht. Den eenen of den andere keer leg 'k me
boeksken ope... Hee ? An uw papa. Leg 'k me
boeksken ope.
RIK
Bah
LEENTJE.

Dan zal d'r is uitkomen hoe da ge me respekteert --- en
hoe da ge veur die... veur die...
RIK.
Veur die ?
LEENTJE.

Partij trekt. Uw z:usterke !
RIK.
As ge daarmee aflate kunt verdiene.
-

LEENTJE.

Hier komt de pastoor in huis, en hier jokke ze niee dinge
van de kerk.
RIK trekt schielijk de keuken in.
LEENTJE (mommelend).

heur eetmaal samen op 'nt telloor, err
gaat ermee weg. Aan de keukendeur, luid :) 'k Ben
nog veel liever alleen, op me kamerke. (Af.)

Slecht volk. (Stelt

RIK (op.)

As die in den hemel komt, dan blijf 'k nog liever an de
poort staan, totdat ze ruzie krijgt mee Sinte-Pieter,
en d'r uit moet.
FIENE.

Zweegt-de 'r liever tege. 't Zet alles nog meer en meer inde gang. Zoo ne stokebrand... D'r is al broelte genoeg.
RIK.
Ze moet altijd nie kritikeere. En ze moet van Jetje zwijge. Jetjen is geen kwezel, enne... maar ze is honderd keere beter as zij.
FIENE.
Ze is toch uw matant.
RIK.
Matant, matant.

,
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FIENE.

As ze 't in heet, laat ze grommele, da's 't beste.
RIK.
As ze 'r Jetje bijsleept, dan zeg 'k heur wat da 'k meen.
Ze geneert heur ook nie. 't Is van vuil potte, da ge
bekroosd wordt. (Poos.) E Zondag gaan 'k naar
Antwerpe, ma.
FIENE.

Naar ?

IZIK.

Ik gaan Jet bezoeke.
FIENE.

Meuge !

•
RIK.
'k Neem permissie an m'n eige

as 'k van u mag.

FIENE.

Laat 't liever steke. Hij dee ongelukke.
KIK.
We vinden iet uit. 'k Zal d'r is op peize. 'k Wil weten
hoe dat 't mee Jetje is. Tutut, 'k haal dat af op ze
. beste.
(Jan, Agendijk, Monne, Van Worp en pastoor. op.)
AGENDIJK.

Dat doe me waarlijk plezier, Jan,. U hadde we nog noodig op de lijst, en, ge zult zien, 'n volstrekte meerderheid hale we.
JAN.

E feit is vast, al de werklie van 't fabriek hèm 'k mee.
AGENDIJK.

En die zulle de klop geve. Nu kunne we op ons twee
oore slape.
VAN WORP.
Nu is onze lijst flink opgesteld, heere. En goed an 't
werk, hee ? 't Is noodig. 'n Flinke propaganda
AGENDIJK.
Zoodat uwe man... ja, ja, we kunne d'r zeker van zijn...
uwe man in de gemeenteraad zal kome, madam.
Enne misschien... misschien schepene...Wie weet,
wie weet. As we zoo 'n overwinning zouën hale dat
'r ne nieuwen burgemeester moet gekoze worde...
JAN.
Agendij k ! Agendijk-man ! Wie dat te hoog vliegt,
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AGENDIJK.
Ja, ja,meneer pasEnne...
We zullen afwachte.
toor, 'k geloof dat ge 't. nogal straf hèt tege Monne?
PASTOOR.
D'r zijn sommige zake, somHm, ja. Hm, ja. Ikke...
mige middele... D'r is nie rechtuit over gesproke
maar 't draait er toch op uit... Heere, d'r zijn sommige van ulie gedachte waarmee 'k nie t'akkoord
ben.
VAN WORP.
Ha ? En dat is ?
AGENDIJK.
Nie t'akkoord ?
JAN.
Wat dat ?
PASTOOR.
Hm.
We kome veuruit as katholieke. We moete dan
ook waarlijk katholiek handele. Volgens de leer, en
volgens de Kerk. Afijn, volgens Kristus, heere. Da
zijn hooge woorde, stadhuiswoorde. Gijlie, as toekomstige stadhuisbaze, zult ze wel kunne slikke.
't Gaat juust over de manier van propagandamake. Ikke 'k zal d'r nog 'ns op slape. Nacht
brengt raad. En u dan m'n bezwaren uiteenzette.
MONNE.

't Komt hierop neer : in kiesmeetingen en kiesgazetjes
wordt de tegenpartij nogal 'ns door de goot gesleept.. Of wijlie zoo ook meuge te werk gaan ?
PASTOOR.
Dat is 't.
MONNE.
Ik vind dat dood-natuurlijk. Den eene ze recht is den an-.
dere 't zijn.
AGENDIJK.
Wel...
VAN WORP.
Da's klaar.
PASTOOR.
Da's nie klaar. Van Worp. Neem nie kwalijk, da's nie.
klaar. De kristelijke liefde verbiedt da. Den eene ze
recht is den andere 't zijn : da's zoo kristelijk.. da's
zoo katholiek as as wraakneme, wat da Kristus
verbood.

-
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VAN WORP.

Maar as zijlie 't doen... ?
PASTOOR.
Zoo 'n middeltjes zijn uit den booze. We moete te werk
gaan in de geest van Kristus. Da moet ons eerste
princiep zijn. Is 't zoo nie ?
MONNE.

Poets wederom poets. Da's 't simpelste.
PASTOOR.

Da's oog voor oog, tand voor tand. We zijn katholieke,
heere, geen heidene.
VAN WORP.
Maar as zijlie 't doen... ?
PASTOOR.
Laat ze doen. As 't volk dan oordeelt, ziet 't wie de eerlijkste zijn.
AGENDIJK.

't Volk oordeelt nie, meneer pastoor. 't Volk is grof. Wie
dat 't grofste te werk gaat... wie dat doe lache...
heet 't meeste succes.
PASTOOR.

'k Weet wat da ne kiesstrijd is. In m'n vroeger parochie
maakte 't ik ze ook mee. 't Is ongelukkig.
VAN WORP.
Da wel.
AGENDIJK.

Zeker, zeker.
PASTOOR.
Maar wijlie kunne d'r an verhelpe. Waar 'k vroeger was,
dreef 'k mij gedacht deur. Hier doen 'k den eerste
keer mee. We moete 't goed exempel geve. As katholieke.
MONNE.
En verslage worde.
1

PASTOOR.

Zelfs dan nog. Ons princiepe kunne we in geen geval
late schiete. Veur niks. Nooit nie. Heeren, onthoudt
da wel : Kristus eerst en vooral.
AGENDIJK.
Damaar...
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PASTOOR.

Daarbij, heere... van 'n buis om die rede, geen kwestie.
Integendeel, integendeel. Ik spreek van ondervinding. Zuiver handen hèmme, kan de mensche maar
sympathieker zijn. As de ander ons beschimpe,
weerlegge we. As aanvallend middel hèmme wijlie
't uiteenzette van ons programma. Gijlie zelf gelooft toch in ons programma ?
(Poos.) Maar late we nie aanvalle mee grofheid
en leugens. Nie
liege ! Nie liege !
De leugens van de ander
stelle we an de kaak
en 't volk zal wel oordeele. 't Is zo grof nog nie ! 't Komt er maar op an,
ze goed en wel an de kaak te kunne stelle. 'k Geloof
dat 'r an geen van ons mannen iet te verwijte valt
an ulie nie an de ander twaalf nie... Zooveel
te lichter zal 't ons valle. Ons kandidate zijn, Goddank, mensche die godsdienst en moraal eerbiedige,
hun hert op d rechte plaats liggen hèmme, -en goed wille doen an hun medemensche
niet as
't kiezing is anders ook. Overtuigd zijn, en volgens hun overtuiging leve. Zulke moete we hèmme : manna die niks kan verwete worde
die ze
niks veur de voete kunne werpe.
Ieder kent ze
geweten, heere. 'k Geloof da gijlie alle vijftien de
gepaste lie zijt. Is 'r e schurftig schaap onder, die
heet tot plicht hem terug te trekke. En dan kunne
we doorwerke, in de geest van Kristus en dat
is 'n zeker overwinning. (Poos.) Heere, dat trok erg
op e sermoon, maar sermonen hèmmen hun goed in.
Ge peist 'ns op, hee ? Ik ook nog. En we zoeke iniddele de middele die ons en ons gedacht weerdig
zijn.
g

AGENDIJK.

Zeker, zeker. As 'r meugelijkheid is, zoo liefst.
VAN WORP.
Meneer pastoor, meneer pastoor, ge kent de mensche nie.
PASTOOR.

We zulle probeere. (ie weet : eerlijk duurt 't langst. Er
bestaan veel goei spreekwoorde. En 'r zal ons toch
nie verwete kunne, da we gemeen tiepe zijn : nog
e voordeel. Da's dubbel : tegenover Kristus en te
genover de mensche. Die zulle veel meer angetrokke worde door openhertigheid in de gedachten as
door schelden en schimpen op de tegestrevers.

-
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Heere, ge permitteert... ? 'k Zou hier nu, as pastoor
van de parochie, e beetje wille babbele... Ge peist
op wat 'k zei, hee ?
AGENDIJK.
Da's heel schoon, heel schoon... Goeie navend... goeie
navend... navend.
VAN WORP.

Madam, en heel. de kliek, goeie navend. (Beide af. Jan
mce tot buiten ; blijft daar even wat praten.)
PASTOOR.
H adt-de dit gepeisd van Jan, madam ?
FIENE.
Hij hield 'm altijd nogal bezig mee a1 die zake, meneer
pastoor.
PASTOOR.
en veural, 't is nen brave vent. Zoo zouë
't Is ne goeie
En Monn.e ! da's nen hevid'r meer moete zijn.
de sleur nie volgen, hee ?
ge politieker ! Maar e
En gij, Rikske ? Gij gaat
Eerlijk zijn ! eerlijk !
'ns 'n flinke propaganda maken, hee ? Veur de goei
zaak ?
RIK.
Veur al wat dat 'n goei zaak is, is Rik present.
PASTOOR.

Enne... hoe maakt Jetjen 't in heure past?
Da's spreke.
't Was daarover da 'k nog e wóordeke 'wou zegge.
FIENE.
\Vel, meneer pastoor...
MONNE.
Gewend is ze 't eigenlijk nog nie...
PASTOOR.

Nog nie ? Hoelang is ze nu e-weg ? 'n Maand of drie ?
Vier al wel ?
MONNE.
Vijf.
PASTOOR.
Vijf maand ? En nog nie gewend ? Wel, wat da 'k ik
peis...
JAN (op).
PASTOOR.
jan, proficiat. 'k Ben blij da ge angenomen hèt. De partij kan d'r maar wel bij vare. Manne lijk gij hèmme
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we noodig. Nie veel zegge, maar 't wel meine. Wete
wa ge wilt ,en wille wa ge weet. 't Wel meine, en
dade stelle.
JAN.
We zulle nu allegaar samen ons best doen, hee.
PASTOOR.

Recht veur de vuist. Geen loenschheid. D'r is ons niks
te verwijte. Want dat ieders doen en late -mag -gekend zijn, da's e groot in politiek.
JAN.
Ja... Ja, ja, natuurlijk.
MONNE.

Daar komt-de 't verste mee, as ge uw doge maar in
uw hand houdt.
PASTOOR.
Wel, 'k meinde percies as ge binnekwaamt te zegge..
Monne zei dat Jetje 't nie gewend wordt, 't diene.
MONNE.
Uit heur brieve zoudt-de 't toch zegge.
JAN.

Ja, ge zoudt 't zegge.
PASTOOR.

Wel, 'k hem 'r nie veel veur over, dat e deftig meisken
in 'n bedorve stad lijk Antwerpe gaat diene, Jan.
'k Spreek rechtuit ge neemt 't toch nie kwalijk ?
JAN.
Nee, nee.
PASTOOR.
Ziet-de, as pastoor tege ne goeie parochiaan. 'k Hèm d'r
nie veel veur over.
Waarom ? Ge kunt da wel
begrijpe. Daarbij no-odig.. Uit nood is 't nie.
Da weet ik. Drie mann.emensche die flink werke -en daarbij den Rik !
RIK.
Die veur ze zuster mee wil werke, meneer pastoor.
JAN.
Nee, daar was geen kwestie van. Maar e... ziet-de...
Jet was e snugger ding. Moeder de vrouw kost 't
werke nie late. Veur twee was er hier geen werk genoeg en 't meisken hield 't luirikken nie. uit.
Daarveur is ze d'r eigenlijk uitgegaan.
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PASTOOR.

Toe, daar kan wel iet anders op gevonde worEnne
de. Jet was te braaf kind... Hee, madam, daar zultde wel 'n ander middel veur wete ?
FIENE.
'k Zou ook liever wille da ze hier was.
JAN.
Jae...Jae...
PASTOOR.
We zulle d'r allegelijk samen is an peize. Tussche 't
kieswerk door vinde we daar wel 'ns tijd veur.
M'ne paraplu zal 'k in de gang wel vinde.
Nu.
Dat 'r 'ns geene slimmerik ne paraplu tege 't kwaad
Elk ze gedacht, hee ?
uitvindt !
En zalige
nachtrust.
RIK.
FIENE.
Slaapwel, meneer pastoor.
MONNE.
Navend.
JAN gaat mee met den pastoor tot in den gang. Poosje. Terug
op. Gaat zitten dubben.
RIK (citeert) .

's Avonds as ik slapen ga, gaan er zestien engeltjes mee
met mij.
Pa.
JAN geeft hem 'n kruisje.
RIK.

Monne, nie droome van rood en blauw en geel, hee !
Moetje ! (Kruisje. Af. Poos.)
JAN.
Toe, meiske, leeft is e-wat !
FIENE.
Wa gaat-de doen mee dienen brief ?
JAN.
Och !... Laat ons over die zaak zwijge. As... God-weet
wat 'n mizerie breng ze nog over onze kop nie.
(Poosje.) Wij lie moete nog eenige dinges bespreke..
kwestie van de kiezinge. Ge moet na ons nie wachten, as ge nie wilt. 't Kan lang dure.
FIENE.
Goeie nacht dan. (Geeft Monne 'n kruisje. Af.)

MENSCHEN IN BOTSING.

451

JAN.
Slaapwel.
MONNE.
Navend, ma. (Poos.)
JAN.
Ocheere. (Po-os. Haalt den brief uit zijn zak, en herleest
hem.)
MONNE.
As 'r last komt,
is 't de pastoor z'n schuld. Gelijk da
wij gehanteerd worde, moete we de ander vastneme.
Geen handschoenen andoen. Hij kan hij schoon
zegge... De leer, de geest van Kristus... Politiek is
politiek.
JAN.
As 't zoo kost, lijk 'm zei.
MONNE.

Ja, às 't zoo kost. Dan liep 't op wieltjes.
JAN.
Dat 'r ons niks te verwijte viel.
MONNE.

Maar
JAN.
Ja, maar. Ze zien nie alleen na de persoon van de kandidaat.
MONNE.

Z'n heel familiegeschiedenis pluize ze uit.
JAN.

't Is laf. Z'n heel familiegeschiedenis. En 'n onnoozel
schaap wordt schurftig gemaakt mee de last van 'n
ander.
LEENTJE (in nachtgewaad, met blaker, op).

Ik hoorde ulie nog op. 'k Zou wille, Jan, dat 'r is iet an
den trap gedaan werd. Dezen achternoen ben 'k 'r
weer drij keere bijkans afgevalle. Den eenen of den
anderen dag haal 'k 'r m'n ongeluk op.
JAN.
Waarveur zijt-de nie veurzichtig ?
LEENTJE.
Veurzichtig ? Den trap is te steil. En 'k ben ook van de
eerste jonkheid niemeer.
JAN.
°Goed, goed. Gelijk dat de kiezingen 'ns zulle voorbij zijn.
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We hèmme nu al genoeg -tot onze last. Dan zulle we
d'r hene zien.
LEENTJE.
Kiezinge gaan vóór ne mensch z'n armen en beene.
JAN.
Och, Leen...
LEENTJE.

'k Hèm hier bij iedereen 't zelfden onthaal. As 'k tege
Rik iet zeg, dan krijg 'k niet iet, maar den al te hoore. Zeg 'k tege Fien iet... Astreen ben 'k moete bove gaan ete, da ze 't me zoo lastig maakten alle
twee.
JAN.

Tegen Rik ? En Fien ?
LEENTJE.

As 'k maar e woordeken hip van... van die... Wa zegt-de
van den brief, de ?
JAN.

Ge moet over dat allegaar zwijge. Da's 't beste. Da's 't
beste, Leen. Da schijnt-de gij over uw hert niet te
kunne krijge. Ge steekt 't veel te veel in ruwe kop.
As 't den eenen of den andere keer op 't straat is...
LEENTJE.

Op straat ?... Op straat ?
JAN.
...dan wete we wie dat 't uitbelde.
LEENTJE.
Uitbelle ? Ik 't uitbelle ? 'k Ben d'r fier op. Of meint-de
da ? Ik schaam me d'r over schaam 'k me d'r over.
't Uitbelle !... 't Uitbelle da 'k zoo .'n... da 'k zoo 'n..
JAN.
't Is goed. Na den trap zal omgezien worde. Wel ter
ruste.
LEENTJE gaat weg.
MONNE.

Ik

zou- ze doen weeromkome.
JAN.

Jet ?
LEENTJE.

Wie ? Die ? Nee ! Nee, nee... Die ? Die ! Ook veur de.
kiezing ?... Veur de kiezing mijn armen en - beene.

-
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Veur de kiezing zij... Dan trek 'k ik d'r uit. Den
trap... en de genegenheid... en de - lijvelijke zonden
in huis ! 'k Oefen al geduld genoeg. Da's wel 'n
kristelijke deugd.. maar dat ! (Af.)
JAN.
Jet doen weeromkome ?
MONNE.
Jet. Uit politiek.
As ze (wijzend op de vlek in 't behangsel) da ne keer in 't oog krijge
de pastoor
wa gaat-de dan zegge ? Hij zal dan
misschien
wel snappe dat 'r iet anders achter zit as diene. En
dan ?
JAN dubt.
MONNE.

Wie dat iet mocht op z'n konscientie hèmme, hem terugtrekke... Gij kunt u nie terugtrekke. De lijst draait
op u af. Dat hoort-de genoeg.
JAN.
Da's straf.
MONNE.

De kader d'r weerom omhooghange. Da's 't veurzichtigste. En, ze doen n'r huis kome.
JAN.

Nee, da kan 'k nie gedooge. De schand, de oneer... Dat...
Dat... 't miezerabel van die zaak
MONNE.

Die zijn nies gekend. Niemand weet 't. Wijlie zulle 't wel
wete te zwijge. Zij ook. Hij, de schavuit, is 'r uitgetrokke. 't Kind da zal niks verraje. Ze n'r
huis doen kome.
JAN.
.Nee, dat
da krijg 'k over m'n hert nie. Da's te grof.
Zoo'n zake vergeet-de nie licht.
MONNE.

.Da's 't middel om da potteke... 't eenigste da ze ons kunne verwi j te ! 't cenigste... om da potteke 't zekerst gedekt te late. Ziet-de da ze beginné na te
gaan wat er van Jet is, de ander. In ne kiesstrijd
wordt alles nagegaan. En ze ondervinde dat ze in
Antwerpe... Ze achterhalen alles... Integendeel, as
ze hier is, hiér in uw huis, wie gaat dan ginder
snuffele ?
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JAN.
Da's toch te straf. 't Zou schijnen, da we 't goedkeurde.
MONNE.
't Zou niks late schijne.
JAN.
Maar an heur ?
MONNE.

Dat hangt af. We gaan d'r natuurlijk niemeer mee om
lijk anders.Ten andere, da's bijzaak
da regele we
later. Hoofdzaak is nu politiek
en : winne.
JAN.

't Is

't is toch te erg, tè erg.
MONNE.

We staan d'r voor, hee ? We moete d'r door.
JAN.

Leen die trekt 'r hier zeker uit, moest 't ... En die brengt
toch ook goed an onze naam bij. Moest ze weggaan,
da wordt ook nagegaan en dan ?
MONNE.

Die zulle we paaie
zoo.

mee den trap late te verbetere, of

JAN.
Dat... Da zal me moeite koste, Monne.
MONNE.
Maar mee uw moeite... mee uw moeiten hèmme we twee
troeven in ons hand : matant Leentjen, én, dat dit
van heur nie bekend wordt in plaats van 'n troef
en 'n ongelukskaart. Da's 't verschil.
JAN schudt van neen.
MONNE.

Pa, ge moet 't 'ns goed in z'n ooge zien. 'k Ben den eerste veur d'r van te walge -- van da van heur... Maar
da gij op de lijst staat, is de overwinning van de
partij. Ge meugt u nie terugtrekke. En ge kunt 'r nie
op staan, as da van heur gekend moest zijn. --- De
pastoor... As we mochte betale mee de munt waarmee ze ons trakteere, dan...
Maar de pastoor
heet nu 'ns z'n eige gedachte
z'n verwonderlijke
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gedachte. We zulle moete bukke, en... en... Ge
moet slim spele. En alleman, pastoor en tegepartij, den bek stoppe. Dus... !
JAN (staart vóór zich).

Da's

da's toch erg.

MONNE.
Alles dan zoo geregeld... en de overwinning an
Enne
ons... Agendijk spreekt van u : schepene. Misschien
zoo'n overwinning dat 'r nen burgemeester uit onze
lijst moet gekipt worde... Ge staat den derde. Van
Worp... Maar afijn.
As zoo'n overwinning komt,
dan is 't dank an u
en da zal wel gezien worden
an de voorkeurstemme... wie weet... tot 't goed van
de partij...
Alla, 'k ga slape. Navend, pa.
JAN (geeft hem een kruisje).

Slaapwel.

1

MONNE (af).
JAN (na 'n lange poos dubbens).

Burgemeester Gorsen... (Poosje.)

DOEK.

OP WARANDE-WANDEL.
ï Ook volgens D. Th. Endaar ('Tijdschrift voor Nederl. '['aal
en Letterkunde XLI, afl. 4) is het duidelijk dat de dichter van
den Reinaert Maerlant's « Alexander » parodieerde.Zoo wordt te. en Kalff in, cie meening van Jan te Winkel al meer en meer bevestigd.
Pater Stracke heeft het over den plaatsnaam « iiy ►te » in
tien Reinaert (Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde XL, afl. 3) en zoekt naar dat Hyfte in de nabijheid van
te Sint Bavo-abdij te Gent, en die van Drongen.
Ruysbroek wordt niet meer losgelaten. Geen maand gaat
voorbij of een of ander tijdschrift weet over hem iets goeds te
►)rengen.
Naast dat heerlijke portret van hem door Pater Reypens
vóor twee maanden in D. W. en B. geteekend, verschijnt in « de
Studiën » het geleerde betoog van Pater J. Van Mierlo, waarin
t,leze de « Biuloft »(ook door P. Reypens alree zoo flink bestudleerd) als voorbeeld der « Twaalf Dogheden » handhaaft, tegen
,Je meeding in van A. C. Bouman, die beweerde dat Ruysbroek
:ingekeerd in zijn Bruloft een van zijn jeugdwerken zou hebben
uitgebreid en opgefrischt. De studie van Bouman verscheen in
Tijdschrift voor Nederl. Taal- en Letterkunde (XLI afl. 1 en 2).
Ook Jan Walch in zijn reeks « Mediaevalia »(Groot Nederland
922 en '23), waarin hij met warmte over den Reinaert heeft
eschreven en eenige schoone plaatsen in Maerlant's « FranLiscuS: veeft aangewezen,konnt nu in bewondering voor den grooten Brabantschen mysticus : « De diepe vroomheid en de scherpe gedachtenkracht en de bekoring zijner uitdrukkingen doen
'set hetreiuren dat nier hem zoo «'einis leest. »
In een Leidsch proefschrift 1922 behandelt E. M. Fr. Ednonds « de Legende van Sinte Kunera in de Middeleeuwen ».
De berijmde legende werd op tamelijk slordige wijze uitgegeven
door De Pauw en Stallaert. Daarnaast vond Edmonds elf prozateksten, die alle teruggaan op een Latijnsch origineel. Onder
die vertalinien zijn er drie zelfstandige. De berijmde legende is
van omstreeks 1450.Met groote zorg is ze door Edmonds afgedrukt en verklaard.Wellicht komt ze ons uit Rhenen, en de dichter zal ;misschien tot een Duitsche orde hebben behoord. Vandaar dan dat zijn taal zoo sterk onder Overlandsch-Duitschen
invloed staat.
« Nederlandsche Lyriek van af de dertiende eeuw tot 1880 »
werd verzameld door Th. E. C. Keuchenius en toegelicht door
Dr D. C. Tinbergen. Althans zijn op dit oogenblik twee van
de drie beloofde deelen verschenen (Sijthoff, Leiden). De
tweede bundel besluit met Camphuysen. Vondel is nog niet aan
de beurt. Van het minder bekende treffen we hier aan Simon van
Beaumoiit, « het Prieel der Ciheestelicker Melodie » en Justus
de Hardren.
Die Justus de Harduyn, onze Vlaamsche Jan Luyken,schijnt
eindelijk zoowat tot zijn recht te komen. In 1830 deed Prof.
Schrant een eerste poging om het dichterschap van den gemoedelijken pastoor uit het land van Dendermonde te doen
herleven. Maar de « Uitgelezen Dichtstukken » vonden weinig
gehoor. Nu, straks honderd jaar daarna, komt Dr Rob. Foncke
op zijn beurt om den ouden Vlaming herop te frisschen. Met
-
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inleiding en aanteekeningen gaf hij uit : « De Weerlicke. Liefden
tot Roosemond ». (De Sikkel, Antwerpen).
Inderdaad merkwaardig zijn vooral de klinkdichten «die met
schaars een vlekje hier of daar den fikschen slag en de lenige
deining van het uitgezongen sonnet weghebben. »
Ook in 't gevang bij ons wordt nog steeds druk aan literatuur gedaan. Men weet wat Wies Moens daaruit meebracht. Van
dien onverdroten werker Dr. Jacob verschenen nu, slag op slag
twee bundels : Vooreerst Karel Broeckaert : « Borgers in den
Estaminé » niet inleiding en aanteekeningen (Antwerpen, de
Sikkel) .
Die Broeckaert is een leuke Gentsche Van Effen ,wiens
spectatoriale vertoogen verschenen onder het Directoire (179598) . De inleiding is een flink stuk Vlaamsche beschavingsgeschiedenis. Niet iedereen zal bij Broeckaert aan Dickens denken,
en de goeie man wordt wel wat zwaar opgenomen waar het
geldt zijn apostelschap voor het wordende Voltairiaansche
Vlaanderen ; maar zeker is 't dat zijn figuren leven en dat
Gysken een kostelijk type is. « Gysken, de kleine rentenier uit
het provinciaal geatrofieerde Vlaanderen van het vergulde Oo:;tenrijksche re ;inii , kerksch en utilitair, gemoedelijk en konviviaal, het type van den na-Munsterscheii Vlaming overstelpt
door de nieuwe ordening. »
De Thijni-kenner Pater H. Duurkens S. J. wijdt aan zijn
meester een merkwaardig opstel : « Alh.erdingk Thym en de
Kerkbouw, (Studiën (Jan.-Febr.-Maart '23) ». Aan het symbolisme van liet kerkgebouw heeft Alberdingk Thijm, ik durf wel
.eggen, zijn allermooiste werk gewijd : het boek van de H.
Linie.
De belangstelling voor Frederik van Eeden is er met zijn
bekeering zeker niet op verminderd : L. J. M. Feber schreef diepinzichtil; over hem in de Beiaard een bijdrage die nu ook in
boekvorm verkrijgbaar is (Teulings uitgeversmij, den Bosch) en
Dr. H. H. Knippenberg gaf een leerrijk relaas over het globale
werk van den vruchtbaarsten der Tachtigers in Tijdschrift voor
Taal en Letteren (1922) .
Aan Kees Meekel's tooneelwerk wordt al meer en meer aandacht gewijd. Ger. Knuvelder treedt op voor hem in Tijdschrift voor Taal en Letteren XI afl. 1.
Ook bij ons droomt men van tooneelvernieuwirlg en met
meer dan gewone belangstelling worden de jongste pogingen
gevolgd.
Pogingen van zeer uiteenloopenden aard. Daar is eenerzijds
H. Teirlinck met zijn « Vertraagde Film » Daar is anderzijds
notaris Thuvsbaert met zijn apostelschap voor Ghéon. Over
beiden meer in een volgend nr, alsook over Dirk van Sina's
eersteling.
« Het nieuw katholiek tooneel in Vlaanderen » werd bedacht met een bizonder kenschetsend overzicht door J. B. in
« Ons Volk Ontwaakt » (25 Maart '23), waarin vooral over
Ghéon en H. Bahr.
Diezelfde Dirk van Sina van zooeven. een van onze degelijkste jongeren ,en wellicht onder allen de veelzijdigste kunstenaar, schreef een studie over Cyr. Verschaeve (Verhandelingen
•der I' .V1. A.) zoo harmonievol-overzichtelijk dat ze ongetwij-
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feld is de beste kennismaking met den geheelen Verschaeve, die
we tegenwoordig bezitten.
De taalkundige J. Vercoullie en de letterkundige Victor de
Meyere krijgen waardeerende bladzijden in de Bibliotheekgids
(1923, 1 en 3).
Vercoullie wordt terecht genoemd « een sieraad van het
geestelijk leven in Vlaanderen ». Groote diensten bewijzen aan
eiken vakman zijn « Etymologisch woordenboek der Nederlandsche Taal » en zijn « Schets eener Historische Grammatica de;
Nederlandsche Taal » waarvan thans de 4e druk verscheen.
De hulde aan Vict. De Meyere geschiedt bij gelegenheid
van zijn nieuwen roman : « Nonkel Daan », waarover de steller
van 't artikel weet te zeggen dat de Meyere's verhaaltrant is
« vervinnigd en zijn stijl kerniger is geworden. De humor, zoo
zeldzaam in de Vlaamsche literatuur, glimlacht in dit bitter-zoete
boek. »
Teekenend voor de scheppingskracht der Nederlandsche
vrouw : De vier bundels die, onder het nieuwste, het meest lof in
de tijdschriften behalen zijn : « In de Engte » van Ina BoudierBakker, « Open Zee » van Jo De Wit, « Het Huis der Vreugden»
door Jo van Ammers-Kuller, en vooral « Het Huisje aan de
Sloot » door Carry van Bruggen, dat ook den prijs kreeg van
f. 1000, uitgeloofd door « de Haagsche Post » en toegekend
door de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde aan den
besten roman van het jaar 1922.
De Beiaard ruimt in de jongste maanden veel plaats in aan
't overzicht van de nieuwste literatuur. De rubriek wordt gevuld
door den thans zeer bedrijvigen Bernard Verhoeven : Hebben
hun beurt : Frans Erens' • « Toppen en Hoogten», L. J. M.
Feber 's : « In de Schaduw der Waringins », Maria Koenen's
« Het Koninkje », K. Van den Oever's « Het rood Paard », L.
Opdebeeck's « Tranen van Sinte Pieter », Jan Hammenecker's
« Voor een Ziel », Willem van Mérode's « Het Heilig Licht », C.
van Suylestijn's « Liederen van een Vinder » Pol de Mont's
K< Zomervlammen », W. Smulders' « Barmhartige Samaritaan ».
— Vooral merkwaardig is in deze bladzijden het neven mekaar
plaatsen van Erens en Feber : « In hun instrument is meer onderscheid dan in hun levenshouding. Beiden zijn in hoofdzaak
meditatief... Feber warmer en robuster. Erens fijner en gratieuser, Erens is in onze literatuur een geheel aparte figuur ;
hij doet in sommige trekken denken aan de sierlijke levenskunst
van Alberdingk Thijm, maar dan niet zoo compleet, meer beperkt en verbijzonderd. Zijn elegante fijnproeverij raakt soms
aan aesthetisme... Passie had hij met de Tachtigers niet gemeen,
enkel individualisme... Hij blijft de eenzame, ver van het gewoel... De edele ingetogenheid van zijn beschouwing laat
zich in niets aantasten door zijn temperament, dat is
als van een hermiet in de literatuur, hermetisch geslote
voor driftige gevoelsschokken. Niet banaal, maar curieus is
Erens' gewoonte om soms simpele, nuchtere details over het
persoonlijk leven van een schrijver in te rijgen tusschen uiterst
scherpzinnige onderscheidingen van zijn kunst... Zoo staat het
ook met de gelijkvloersche passages in den stijl, die de toppen
en hoogten verbinden. Er zijn zwakke kanten aan de taal van
Erens... Maar telkens voltrekt zich ook het wonder dat het

OP WARANDE-WANDEL

465

allerzuiverste proza opbloeit uit een nuchteren aanzet van sjofel
couranten-Hollandsch. Als taal-kunstenaar zonder buitengewone
qualiteiten van beeldkracht of melodie, bereikt Erens telkens een
driestheid van zegging, een zuiverheid van expressie, die de
onmiddellijke kristallisatie lijkt te zijn van een voornamen geest.
Alle pose of pathos is de taal van Erens vreemd. Hij vergenoegt
zich met de geleidelijke opstijging die glanzende definities en
diepzinnige onderscheidingen zich volmaakt rustig en natuurlijk
uit schijnbaar vulgaire aanloopjes laat ontwikkelen. Alleen een
geest, wiens gedachtengang belangwekkend is, mag van tijd
tot tijd prozaisch in zijn proza zijn. En Erens is altijd interressant. Zijn eruditie is kind-in-huisin de wereldlteratuur. Zijn
speurende, liefdevolle aandacht, zijn scherpzinnigheid treffen
vergelijkingen en trekken parallellen, die altijd van een merkwaardigen, geheel persoonlijken kijk getuigen.
Als Erens is ook Feber denker en rasprosateur tegelijk...
Maar als Erens zijn kostelijke bevindingen over het leven zelf
te boek stelt geschiedt dat toch meest via de literatuur, die als
een waas van verbeelding hangt tusschen hem en de realiteit.
Erens is meer dan Feber literator van professie. Feber geeft
onmiddellijk zijn gewaarwordingen van het leven weer, al dwingt
hij zijn getourmenteerde ziel tot souvereine bespiegeling. Dat is
niet enkel het geval met « In de Schaduw der Waringins »,
waarin hij de natuur en de psyche van Indië en zijn bevolking
schetst, maar ook als hij over literatuur schrijft. Erens mediteert
over, Feber naar aanleiding van het besproken werk. De Limburgsche kluizenaar is passiever en ook exclusiever in zijn letterkundige hermitage, Feber spontaner en meer direct onderhevig aan de stormen der cultuur.
« Een merkwaardig veelzijdig cultuurmensch : ingenieur,
koloniaal politicus, en daarnaast litterator van het zuiverste
water. Middenin het reëele leven, en toch een onaantastbare,
misschien geteisterde eenzame. Een belangwekkend universeel
beschouwer vol felle vitaliteit die in de aanvechtingen van de Indisce indolentie werd beproefd en gelouterd. Al ontbreekt het
Feber allerminst aan beeldend vermogen, de uiterste competentie
van zijn stijl ligt toch ergens anders, in een opperste samenvatting van rythme, van melodie die als zware golven de gevoelsbewegingen uit de diepte opstuwt en met een donkeren zwaai
van geluid het grootsche suggereert. De suggestie helpt de plastiek als ze voor het titanische staat. Zooals ook de bespiegelaar
in Feber zich telkens stelt tusschen den beschrijver en de natuur:
overgaand van het verschijnsel tot zijn kern en van het feit tot
de meditatie.
Dat is zijn innerlijke verwantschap met Ere-ns met wien
hij in stijlbeginsel hemelsbreed verschilt. Dat stijlverschil is een
kwestie van beginsel. Erens loopt niet vooruit op de genade der
inspiratie : daardoor soms simplistische hulpbruggetjes in de
taal, gelijkvloersche invoegsels, maar daardoor evenzeer geen
spoor van overspanning. Feber daarentegen, als bijna elke
schrijver die met plastisch -en melodisch taalvermogen is begaafd, kan gerust de inspiratie voorop zetten, duldt geen inzinkingen, is doodsbenauwd voor vulgarismen en spant al zijn
krachten op de schoonheid... »
De Stem blijft het tijdschrift van de referendums ; Na dat
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groote over Dostojewski komt dit kleine over Poëzie. Kleine, aldus bedoeld dat er voor 't oogenblik maar twee aestheten aan 't
woord zijn over hun inzichten en denkbeelden. Wies Moens en
Urbain van de Voorde. De beide Vlaamsche dichters laten zeer
polemisch-gezind hooren wat ze er over denken. De eerste verdedigt het nieuwste in de poëzie maar ook haar zedelijke en
godsdienstige zending, de tweede houdt het er voor dat er is
een innerlijke onveranderlijkheid van alle lyrische uiting, en dat
men dus moet spreken van « eeuwige lyriek ».
De eerste aanleiding ertoe, schrijft Dirk Coster (De Stem,
Feb. '23) was een critiek van A. J. Mussche in « Ter Waarheid »
over « de Haard der Ziel» van Urb. van de Voorde. Mussche erkende zijn liefde en bewondering voor deze « Gothische worsteling naar God » — doch poneerde daarnaast onmiddellijk de
stelling dat deze kunst twintig jaar te laat kwam, en dat de
wezenlijke belangstelling der jongeren zich uitteraard moest
wenden naar een kunst, waarin de smart-van-te-leven overwonnen bleek. Een half jaar daarna kwam Dirk Coster in een artikel in de N. R. Ct. gewijd aan Urb. van de Voorde, tegen deze meening op, en beweerde o. ni. dat kunst, mits tot schoonheid uitgerijpt, nimmer enkel door het onderwerp te laat kon
komen of verouderen. Dat men zich verder te hoeden heeft voor
het dogma der moderniteit, en dat er in onzen tijd een betreurenswaardige tendenz gekweekt wordt, alles kunstmatig « metGod-of-de-vrouw te eindigen. Dat verder de mentaliteit die
door Van de Voorde uitgesproken wordt (die van den mensch
die strijdt met zijn zinnen, zijn twijfel en zijn angst) niet eenmaal verouderd mag heeten, omdat zij in ieder van ons aanwezig is en slechts door zelfforceering uit te schakelen zou zijn.
Het zijn deze drie uitingen, die het eigenlijk debat deden
ontstaan. A. J. Mussche in « Ter Waarheid » herhaalde de betuiging zijner liefde voor deze kunst,erkent evenzeer dat de menschelijkheid. die Van de Voorde uitte, in die aan het einde der
19e eeuw zo-ozeer overheerschte, in ons allen 't zij realiter 't zij
als directe herinnering, nog aanwezig is ; doch hij meende, dat
deze reeds zoo tallooze malen uitgesproken was, dat men haar
thans beter verzwijgen kan, en eerst « het moment van Paulus »,
het moment van wedergeboorte en overwinning, het uitgangspunt tot een nieuwe kunst kan zijn. Karel Van den Oever kwam
in «Vlaamschen Arbeid» in fel verzet tegen de uitdrukking «alles
met God-en-de-vrouw te eindigen », vooral in naam der katholieke dichters, voor wie God « een realiteit » is, en ging zelfs
zoover, te beweren dat alle kunst die buiten de katholieke orthodoxe omging, uit den aard nooit iets anders dan « mooie
noodseinen » kon geven.
Wies Moens ten slotte in Ter Waarheid, viel én Mussche
én Coster én Van de Voorde aan. Alreeds het stilstaan bij deze
vroeger phasen van levensvrees en twijfel scheen hem een symptoom van rog onoverwonnen, verouderde Romantiek. — In zijn
essay in « De Stem » lichtte hij uitvoerig toe wat in zijn korte
notities als boutade zou opgevat kunnen worden, en zette uiteen
wat hij zich van een gansch naar ziel en vorm vernieuwende
kunst droomde. En daarmede was de polemiek overgebracht
naar « de Stem », en had zich tevens ook, van toevallige schermutseling, verdiept en uitgebreid tot een uiteenzetting der wederzijdsche levensaanschouwingen en kunstverwachtingen .
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« Dit debat zal zich voortzetten. En dit is noodig. De
toestand van geestelijke anarchie waartoe de poëzie en hel,
litteraire leven in Noord- en Zuid-Nederland vervallen is, maak!
dit noodig. Korte besprekingen, schermutselingen, zinneloozc°
paradoxen, scheldwoorden, en matelooze complimenten : ziehie
de gansche practijk der hedendaagsche critiek ! Wat werkeliji:
levend en gezond wil opbloeien, na de groote voorgegane perit ►=
de, wordt in schaduw gelaten of moedwillig vertrapt, — zwai.:
ke epigonen worden daarentegen op machtige voetstukken ge.heschen, en alle culturen der wereld worden er bij gesleept or'
het wonder van hun genie te verklaren. En over dat alles
zweeft een geest van moede, kille harteloosheid en van moreel.
verstomping. — Hoe komen we er uit ? Wij komen er vooreer:
niet uit, doch wat wij, na de practijk, het eerst kunnen doei.
dat is te trachten althans tot eenige klaarheid te komen van
wat men eigenlijk wil, en waar men heer, wil. — Dit kat
men bereiken door enkelen. vooral zij die zelve dichter zijn,
te laten spreken over wat zij willen. wat zij aanvaarden en wal
zij verwerpen » En « De Stem » zal verder verkondigen aan a#
wie hooren wil wat zij te zeggen hebben. Wij zullen luisteren...
tot eindelijk Dirk Coster zelf zal besluiten, zooals hij thans belooft, <: met een objectief overzicht de verschillende stroominger
en meeningen, en met de bestrijding van wat hem kiestijd-haar lijkt ». Misschien is er dan, namens een zekere leer van
denken en voelen en gelooven, die zich naar geen grillen wil
schikken, ook nog wel iets te zeggen.
D. C. Hesling, een ervaren specialist voor het Zuid-Afrikaansch, zet zijn Africana voort in het Tijdschrift voor Nederlandsche Faal- en Letterkunde (XLI, afl. 4). In « het Nederlands
aan de Kaap tijdens Van Riebeek » verdedigt hij tegen Dr. B
Bosman zijn opvatting dat « de tijd tusschen 1658 en 1685 veemoedelijk de periode geweest is waarin onze taal in Zuid-Afrika het meest gevaar liep haar Nederlandsch karakter te weiliezen ». onder den drang van het Maleis-Portugeesch.
André jollen geeft een uitvoerige studie over « Het Sprookje ». Totnogtoe kwamen aan de beurt, met rake portretteerint
en knappe typeerine van hun werk : Boccaccio, Lafontaine,
Charles Perrault, Mme d'Aulnay en het rococosprookje ; de
Duizend en één Nacht, en Carlo Gozzi.
Over Lucie Felix Faure-Govau, die al tien jaar dood is,
maar zoo levendig blijft in den cultus van haar duizenden trouwe
lezers. en nog meer lezeressen. schreef iemand die wel geaard
is om zulk een vrouw onmiddellijk aan te voelen — schreeï
Albertine Steenhoff-Smulders een studie (Beiaard ,jan. 23
waarmee velen hun voordeel konden doen : « Haar positie doel
haar ook zooveel menschen ontmoeten, zoo heel veel die vijan
dig staan tegenover de Kerk, zoo velen, die onwetend zijn, zocvelen die weifelen. En voor die velen, die haar vroomheid kennen, heeft zij er een zeker genoegen in, te toonen, dat vroom
en dom geen synoniemen zijn, zooals ze wel schijnen te denkei,.
Ze spreekt over alles wat er uitkomt op gebied van literatuur ,
ze heeft een goed oordeel over kunst, zij kan praten en goed
praten over nieuwe ontdekkingen en nieuwere theorieën ; mar r
nis ze de oudere en de nieuwere klassieken weet aan te halen,.
zegt ze ook, waar het te pas komt, wat S. Augustinus en de-

.
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H. Theresia er over dachten. Zij kon fijntjes er op wijzen dat
hetgeen haar tijdgenooten meenen nu pas ontdekt en gezegd te
zijn, reeds lang te voren door heiligen is gedacht en geschreven.
Zij is geen oogenblik pedant op haar groote kennis, op haar
buitengewone ontwikkeling, maar zij hecht er aan te toonen
dat er met haar geloof geen zweem van onkunde samengaat.
Dat juist uit haar geloof haar hoogste ontwikkeling ontspruit ».
Ook op haar betrekkingen met België wordt in dit artikel
gewezen : Haar bezoek, in gezelschap van haar vader, aan het
hof van Leopold II ; haar optreden op de internationale congres-sen voor opvoeding te Luik en te Brussel.
Nu komt daar — kan men zijn oogen geldoven — een Duit-scher af niet een prachtboek over Frankrijk ; van een man die,
'ioe rasecht hij ook weze ,toch boven alles hooghoudt de Room:sche broederschap en de katholieke Internationale. R. De Grave heeft het over dit boek van Herman Platz in De Beiaard
(Maart '23) . « Geistige Kámpfe im modernen Frankreich » heet
het boek, en al dadelijk erkent Platz dat de wereld over dat
Frankrijk, dat men gebroken en ontredderd en ontbonden achtte,
in 1914 verbaasd heeft gestaan. De eerbied voor verleden en
traditie heeft die opstanding bewerkt : Maurras, Léon Daudet.
..Marc Sanguier, Paul Doncceur, Mgr. Baudrillart, Verdier, Bainvel, Maurice Vaussard hebben groot werk gedaan. Maar het
-.verstevigde land heeft er nu voor te zorgen dat zijn opgedreven
nationalisme » gezond blijve in de verhoudingen door het ka7holicisme voorgeschreven wat betreft de broederschap onder
de volkeren, want schrijft Maurice Vaussard, aan 't hoofd van
zijn enquête over het nationalisme : « Le nationalisme sera la
prochaine hérésie condamnée » En R. de Grave bedenkt bij deze
gelegenheid ook ons landje...
In de jongste maanden kregen we twee nieuwe boeken over
Italië : Het studiewerk van Marie van Maanen : « Italië kennen
is Italië liefhebben » en het meer populair bedoelde « Italiaansche Reisindrukken » door vader en dochter Easton. (Dr. C.
I-'.aston is de redacteur van « Het Nieuws van den Dag », Amterdam). — Niet kwalijk is de wandeling door Pisa met -het
boek van Adama van Scheltema over Italië in den eenen zak
den overjas, en dat van Pieter Van der Meer in den anderen :
<: De positieve en de negatieve magneetpool zijn niet meer rechtreeks tegengesteld : Scheltema's puntige, bijtende geest, zijn
stijl, zijn origineele hyperkritische kijk op de dingen » en dan
<, de weldadige zoetheid van Van der Meer, gereed tot bewonderen, prijzen en genieten, en zoo geloovig dat de oude legenden en overleveringen voor hem even onbetwijfelbaar realiteiten
zijn ais de lijnen van een stadsplan of het menu van een diner '>.
.)ver de Sixtijnsche kapel in haar huidigen toestand zijn de
Easton's al even slecht te spreken als destijds Pater Linnebank.
Er komt al warmer belangstelling in de Spaansche lette kunde. Men kon te dezer plaatse destijds vernemen hoe vlijtig
Dr G. J. Geers erover vertelt en er uit vertaalt. Ook over het
" )roetschrift van wijlen William Davids werd hier een woord
%,eze ;d. Nu komt weer een dergelijk proefsc"r• 2t : nl. f. A. Van
Praag, « La Comédie espagnole aux Pays Bas au XVIIe, et au
XVIIIe siècle » (Amsterdam, H. J. Paris)
o )ok de actie van Knaapen blijft aan de orde van den dag:
,-
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daar schenkt nu P. Maximilianus aan de Beiaard een keurige
vertaling van Calderon's Sacramentenspel « De Stomme D-uivel».
(Jan. 1923) .
Voeg daarbij wat onze Vlaamsche werker en wekker Dr.
Flor. Prims verleden jaar tusschen al zijn andere bezigheden
in heeft klaar gebracht nl. de bewerking voor ons volkstooneel
van « Ruth » — en het wordt duidelijk dat de restauratie van
het groote Spaansche tooneel z oowat overal over de Nederlanden aan den gang is.
Na Dostojievskv Tolstoj. Althans doet Gerard Van Duyni
(Gulden Winckel, Jan. '23) eene wel op haar uur komende
poging om het expressionisme ook op dien grootmeester te wijzen : « Hoe verschillend het werk van Tolstoj en Dortojenski
ook moge zijn, een ding overbrugt dezen afstand : de liefde tot
de menschheid die beiden gemeen is. Tolstoj houdt van de menschen op dezelfde wijze als D. van zijn dronkaards, wellustelingen en Godzoekers houdt. Beider liefde is vol van vergevingsgezindheid en begrijpen. Als T. den nacht beschrijft, aan den
dood van den jongen graaf Rostow voorafgaande, — door den
knaap wakende doorgebracht, in sprookjesachtig gemijmer luisterend naar de muziek van het sabelslijpen — of wanneer hij
de tragedie van Anna Karenina of de fouten van Oblonskv
beschrijft, dan treft ons diezelfde groote liefde voor de menschen als bij Dostojevski, en wij voelen hoe de woorden, door
T. bij zijn « Anna Karenina » gebruikt ook bij het begin van
Dostojevski's werk konden staan : mij is de wrake, ik zal vergelden . »
Bijzonderheden — en lezenswaarde — over Tolstoj's vlucht
waarmee de man zijn leven besloot worden meegedeeld door
Leo Feigenberg in het let. bijblad van de N. R. C. (27 Jan.
'23) .
In onze tijdschriftenwereld is het voornaamste nieuws
dat de Vlaamsche Gids is heropgestaan (onder de redactie van Dr M. Basse, Prof. C. De Bruyne, Mr. Dr. H. De
Hoon, Mr. Louis Franck, Prof. R. Kreglinger, Dr. Maurits Sabbe. Dr. H. Teirlinck Prof. J. Vercoullie en Prof. R. Verdeyen) ;
en dat de allerjongsten « Pogen » hebben gesticht, een maandschrift der jonge gedachte in Vlaanderen. Als medewerkers worden opgegeven : Fern. Van Goethem, Wies Moens, Eug. Lemmens, Herm. Vos, Fr. D'Haese. Jos Vermeulen, Eug. De Bock,
Pater E. Van Clé (O'Pream), M. De Mever, Alb. Van Hoogenbemt ; Voor Nederland : Dirk Coster..jiist. Haselaer, Pater M.
Molenaar, Dr. Moller. Ger. Bruning, H. Bruning. Voor Frankrijk : Paul Méral. Voor Duitschland : Dietzenschmidt.
Er is nog nieuws. Maar niet van zuiver letterkundigen aard
Laat de beroerde Roergeschiedenis maar haar gang gaan, en
de bladen kibbelen om met keur van gazet-bewijzen uit te
maken wie gelijk heeft : verre boven 't bereik van alle gebalde vuisten zweeft de geest ; en die snakt naar verzoening :
Daar straks hoorden we Platz ; en dat Parijs Einstein en Förster
ontvangt en huldigt getuigt voor die bepaalde Duitsche kracht
van onbreekbaar allooi, en voor die bepaalde Fransche ridderlijkheid die geen van heide door bajonetten worden stukgereten.
J. P.

BOEKENNIEUWS.
Dr. JOZ. CALBRECHT : De Oorsprong der Sinte Peetersmannen. Leuven Uytspruyst-Dieudonné, 1922.
200 blz.
Van de « Recueil de Travaux publiés par les membres des
Conférences d'histoires et de Philologie » is dit proefschrift
van Dr. Calbrecht een schitternummer.
I let is ons een bijzondere vreugde te midden van al die andere degelijke wetenschappelijke prestaties in 't Fransch, dit
Vlaanische werk van dien goeden en grooten vriend van zijn
volk te begroeten
Deze missionaris van Scheut, leeraar in de Kerkgeschiedenis, heeft zich, in al de drukte van zijn ambtsbezigheden, die
hij intusschen geen oogenblik heeft neergelegd, gespannen voor
examen-studie ter verovering van het doctoraat in zedenkundige
en historische wetenschappen. Ondanks een wankele gezondheid
?leeft hij niet een voorbeeldige wilskracht doorgezet, en een
proefschrift geleverd in 't Nederlandsch zooals er wat betreft
den zuiver wetenschappelijken geest en de degelijkheid van bewverking en de keurigheid van den vorm nog geen tweede te
onzent werd geleverd.
Deze studie is alweer ontginningswerk in den echten zin.
Het geldt immers die Middeleeuwen, waarvan nog zooveel onder puinen van geestelijken en stoffelijken aard ligt bedolven en
waarover nog steeds niet zooveel lichtzinnige minachting wordt
gepraat. En het geldt hier speciaal datgene wat uit deze eeuwen
van hierarchische tucht zou te halen zijn ter beleering van onzen tijd : nl. de maatschappelijke klassen en de verhouding der
,individuen.
Het werk van Dr Calbrecht sluit aan bij 't geen reeds in
tal van andere provinciën werd geleverd : nl. bij de studiën van
Leo Verriest over de '< serfs » en de « sainteurs » in Henegouw;
hij die van I.vvna over de « liberi » in .'t land van St Truiden ;
hij die van F. Rousseau over het Naamsche ; bij die van Ganshof over « Les Homines de generali Placito » en « Les Homines de Casa Dei » .
Onze studie — aldus de inleiding — over « Den Oorsprong
der Sinte Peetermannen. hunne voorrechten, hunne inrichting en
de evolutie dezer instelling tot bij den aanvang der 16e eeuw »
zal liet ontstaan, de ontwikkeling en de voorrechten onderzoeken van eene klas personen die niet alleen eene lokale macht te
Leuven vertegenwoordigde, doch ook over gansch het hertogdom Brabant haren invloed heeft doen 'gelden. »
Calbrecht's voornaamste bronnen zijn het archief der collegiale Kerk, liet stadsarchief van Leuven, het rijksarchief te
Brussel, en vooral de « Cartulaires du Brabant » en andere registers der « Chambre des Comptes ». De vorschersernst van den
nieuwen doctor liet geen enkel stuk onaangeroerd. Hij haalde
zelfs een diplomatischen meesterzet uit, en vermocht een afschrift te verkrijgen van een handvest over de Sinte Peetermannen uit het « Geheimes Staatsarchiv » van Berlijn !
Zoo heeft Dr Calbrecht met voorbeeldige schiftingsmethode zijn oplossing naast die van zooveel anderen gesteld. en het
zal wel blijken dat hij de oplossing heeft gevonden : « De Sinte
-
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Peetersmannen waren geen hoorigen. Wat ook hun vroegere
maatschappelijke en juridische toestand was — edel of vrij of
slaaf — eenmaal in de familia St Petri opgenomen, hebben de
onvrijen hunne minderwaardigheid voorgoed afgelegd : zij zijn
de vrijgewijden van Ste Pieter te Leuven, hebben enkele verplichtingen en genieten vele voordeelen ».
Op een even belangrijke wijze betoogt een ander hoofdstuk
dat de Ste Peetersmannen « meisniers » waren, mannen dus met
ongeveer dezelfde voorrechten en voordeelen als leenmannen.
Al die voorrechten worden dan uiteengezet en bestudeerd in de
heide slothoofdstukken.
« Een juweeltje » betuigde Prof. Van der Essen. En alwie
dit werk van dichtbij wil onderzoeken zal met dit compliment
van harte instemmen.En daarbij zal bij velen de gedachte rijzen
hoeveel beter onze Vlaamsche zaak zou gediend zijn door
een dozijn stille gewetensvolle arbeiders als deze ernstige, door
en door sympathieke Vlaming-met-hart-en-ziel dan door een
legioen roepers en schreeuwers om een recht dat ze niet eens.
als 't er op aan komt, bepalen of omschrijven kunnen ; maar dat
^nderszijds in de toekomst een feit zal worden... als 't getal Calbrecht s maar aangroeit.
Dr Calbrecht, uw taak moge nog velen ten heil en ten heul
r

wezen.

J. P.

MAURICE PA I. É O L O G U E: La Russie des Tsars pen
dant la Grande Guerre. Tome TII. Plon-Notirrit et
Cie. Paris. 15 fr.
Dit laatste boekdeel der herinneringen van den Franschen
';ezant, geeft de gebeurtenissen weer van 19 Oogst 1916 tot
17 Mei 1017, datum waarop hij genoodzaakt was het gevallen
Keizerrijk te verlaten. Het moet geenszins onderdoen voor de
twee eerste deelen ; wel eerder is het boeiender, naarmate het
drama scherper afgeteekerd wordt. Altijd stouter treedt de
camarilla der Keizerin op, en meer noodlottig blijkt haar invloed
op den Tsar. Hoe zwakker deze zich tegenover den reactionnairen aanhang der Keizerin. hoe dreigender de inwendige toestand
van 't Rijk wordt. Uit louter gemis aan wilskracht, zendt hij de
ministers weg, die zijn vertrouwen genieten, en laat er zich andere opdringen wier onbekwaamheid en oneerlijkheid hem toch
bekend zijn. Weldra kan hij de gebeurtenissen niet meer tegenhouden ; liet onvermijdelijke breekt uit.Keizer en Keizerrijk meerukkend in een alles vernielenden wervelwind ; 't Russisch Rijk
ligt verpletterd, terwijl zijne militaire macht jammerlijk ineenstort. vrij spel latend aan anarchie en geweld.
Levendig wordt de politieke toestand van Rusland uiteen
e ezet 't portret geteekend van al degenen die een rol speelden in
de gebeurtenissen van die tragische jaren. Met veel belang ook
^al men de bladzijden lezen waar schrijver de tegenstelling schildert tusschen de diepe onwetendheid van 't volk en de verfijnde
beschaving der hoogere klassen, de schitterende ontwikkeling
van kunsten en letteren en wetenschappen. Als ook degene waarin de moord op Raspoutine gepleegd, verteld wordt, de opschudding daardoor teweeg gebracht zoowel op 't Hof als op 't
Volk ; en verder 't bezoek der Fransche socialisten aan 't ineen-
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stortende land, en de bewondering van Albert Thomas voor de
uitbrekende revolutie...
Maar 't is onmogelijk in bijzonderheden te treden ; alles is
belangrijk in dit boek, omdat het uit het leven gegrepen is. Wie
de twee eerste boekdeelen gelezen heeft ,zal ook dit willen lezen,
dat nog rijker is aan tragische gebeurtenissen, alsook aan documenten van bittere menschelijke psychologie. T. D.

CYR. BUYSSE : Uit de Bron. Van Rysselberghe en
Roetbout, Gent, Kouter 1. 312 blz. fr. 7.50 -1922.
Een bundel korte vertellingen. Vier en dertig stuks. Buysse
op zijn best, althans wat den inhoud betreft. Sappige Vlaamsche boerentypeeringen, jongens en meisjes, burgemeesters en
bedelaars. En dan de tijd van oorlog en bezetting, die zulke indrukken naliet op de natuur en in de gemoederen van het Vlaamsche platteland.
Buysse ook op zijn veelzijdigst. Naast vertellingen vol
V laamsch-humoristisch aroma als « De Steen », « de Koe van
Dons » en « de Paniek » zijn daar weer van die zuiver droomige
stemmingsbladzijden als « Jeugdherinnering » en « Op een zachten Meiavond ». En geen enkele brutaliteit in een boek van
Buvsse, meer dan drie honderd bladzijden compres — een paar
<: nondezjus » natuurlijk niet meegerekend.
Maar waarom doet Buysse zoo slordig niet zijn taal, — en
zoo zondig soms tegen de meest elementaire taalnetheid ? Met
zulk een pootvastigheid van pen kan het toch heel anders. Trouwens hij bewees het tallooze keeren, en hij bewijst het nog hier
op enkele vlekkelooze stijlbladzijden.. D. W.

VICTOR DE MEYERE : Nonkel Daan. « De Sikkel »
Antwerpen.
De verdiensten van dit nieuwste boek van den h. De Meyere
liggen elders dan in de romankunst, vooral als men deze ziet
onder het huidige teeken van het expressionisme. Naar ziel
moet men hier niet zoeken.
Nonkel Daan is een figuur in mozaiekjes, die elk op zichzelf echt zijn, maar die noch in teekening noch in kleur bizonder
harmonieerend uitkomen. Met echtheid van die mozaiekjes bedoel ik vooral de folkloristische waarde. De boerenaard met zijn
zucht naar centen, naar kermissen en naar gelijkhebberij viert
,lier los in leuke nialsche momenten. Maar de vertelling schiet
`e kort in zoover dat de hier opgedischte volkswijsheid het al
te kramakkige kader telkens te buiten schiet.
Ook is er nu en dan wel verdienste van typeering en be';chrI jving. Zooals waar Nonkel Daan het met den pastoor aan
den stok heeft en waar het varken wordt geslacht.
Wat de brief betreft, schijnt de humor ons van minder
allooi, zooals trouwens ook elders nog. Daarbij, met brieven
moet men na dien van Charlot uit Pallieter te onzent erg voorzichtig zijn. J. P.

Dr. H. H. KN I P P E N B E R C Melkers van Demerhof.
Van Munster Amsterdam. Opgangs-Bibliotheek.
Ziehier nu Dr Knippenberg, de novellist, de man van de
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smakelijke Noord-Brabantsche boerenvertelling .Al de dorpsty
pen van 't Brabantsche platteland krijgen hun plaats rondom
riekus. Ook deP astoor. En wat een juweel van een pastoor :
(< Wie hem lastig valt met politiek vindt in hem een groeten
zwijger. Over sociale aangelegenheden praat hij liever. » Met
een benijdenswaardigen folkloristischen flair zijn de feesten in
Opperdorp aan de beurt gebracht, en fijne humor zit er in 't
verhaal van Driekus' voorval met de Zigeuners.
Moge de Opgang Bibliotheek veel werk leveren van dit
soort. De betrekkelijke arme volksliteratuur van flink gehalte
zoowel in opzicht van kunst als van degelijken levenszin zal er
bij winnen. J. P.
-

-

Dr. H. H. KNIPPENBERG : Sint Ursula en hare Gezellinnen. H. J. Dieben, Leiden.
Hier was verleden keer sprake van het Geert Groote Genootschap .In dienzelfden geest schreef de schrandere filoloogliterator-novellist Dr Knippenberg zijn St Ursula. Een boekje
dat inderdaad in de G. G. G. serie uitstekend op zijn plaats zou
zijn. Alles is verlicht door de aureool om die tengere meisjeshoofden en het Rembraiidtieke komt tot zijn recht in de antithesis met Attila's horden.
Zonder jacht op het speciaal middeleeuwsch aroma wordt
hier boeiend en pakkend verteld van veel zielenadel, en 't eenvoudige verhaal heeft ook zijn verdiensten als goed bestudeerd
kultuurbeeld .
Pieter Van der Meer leidde met een lokkend woordje het
hoekje in, dat eigenlijk geen aanbeveling noodig had. J. P.

0.

J. A. MULDER : Hoofdstukken uit de Algemeene

Aardrijkskunde. 1 e en 2e dl., 3e druk. respectievelijk 215 en 194 blz. Pr fl. 3.90 elk J. B. Wolters,
Groningen-den Haag.

Dit werk is in de eerste plaats voor studie cn examen bestemd. En de heer Mulder, die zelf een man van onderwijs is,
leeraar aan de gemeentelijke kweekschool te Rotterdam heeft al
zijn zorgen besteed aan zijn werk als leerboek. Hoeveel wetenschap hier, in den vorm door de onderwijsmethode gewenscht
en geëischt, aar_ den man is gbracht, beseft men eerst goed als
men met zulk een arbeid wat nauwer kennis maakt dat een ontspannend plaatjeskijken vermag te geven.
Trouwens wat al wetenschappen dringen zich op als men
de aardrijkskunde naar de nieuwere eischen wil bestudeeren.
Weet u wat de « Algemeene Aardrijkskunde » in den huidigen
stand der wetenschap alles dient te omvatten : 1) de physiographie of physische aardrijkskunde ; 2) de anthropogeographie of
de aardrijkskunde van den mensch ; 3) de algemeens politieke
aardrijkskunde of de natuurleer van den Staat.
Het le deel nu van dit werk bevat de algemeene physische
«ardrijkskuide ; en het tweede geeft de beide andere afdeelin'Yen, naar het schema aangegeven in de inleiding : a) verbreiding van de menschheid : b) verbreiding van de werken en
werkzaamheden van den mensch : dus economische aardrijks-
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kunde, verkeersaardrijkskunde, nederzettingen ; c) algemeene
staatkundige aardrijkskunde.
Een groote verdienste tevens van dit werk is de literatuuropgave bij elk van de hoofdstukken.
Maar evenzeer verdient dit boek onze aandacht om het belang dat het hecht aan de kunst. En 't is dan ook het eerste
werk van dit slag in Nederland dat een hoofdstuk wijdt, en dan
nog wel uitstekend bewerkt, aan de verbreiding van kunst
en wetenschap over de aarde. Neem b. v. de behandeling van
muziek : men zal toch bezwaarlijk met minder woorden meer en
beter kunnen zeggen.
« De muziek is nog veel losser van de aarde dan de schilderkunst. Zij heeft na hare « Renaissance » . gedwaald als een « bohême ». Het begon in de Zuidelijke Nederlanden met de meerstemmige muziek van Josquin des Près ; Dan volgde de Utrechtenaar Obrecht, later de Amsterdamsche organist Sweelinck.
Maar intusschen had toch ook hierin Italië den voorrang gekregen met den grooten Palestrina. En het heeft, anders dan
Nederland, verder altijd belangrijke componisten gehad. De Italiaansche opera is ook steeds blijven leven, en verlustigt nog
niet haar « bel canto » alle hoofdplaatsen der wereld.
Frankrijk heeft ze 't eerst overgenomen en heeft daarna
met zijn Fransche opera en zijne muziekwerken vol « Franschen
gloed ». steeds een belangrijke rol gespeeld. Het heeft ook het
eerste conservatorium gesticht, om het orkest te « bewaren » dat
indertijd de zittingen der Conventie moest opvroolijken. Bij de
Fransche componisten zijn echter ook vreemdelingen ingelijfd,
b. v. de Belgen, Gretry en Caesar Frank, en de- Zwitser Doret.
In Duitschland begon de roem pas omstreeks 1700 en dan,
nog alleen in het zangerige Saksen, met Bach en Handel tegelijk. 't Is dus niet altijd het land der muziek geweest, zooals
menigeen denkt. Later kreeg trouwens Oostenrijk met Hongarije
de eerste plaats door Mozart en Haydn .Van Beethoven, die te
Weenen alles overtrof,. was een Rijnlander uit Bonn, maar zijn
vader kwam van uit Antwerpen. Noord-Duitschland is nooit een
eigenlijke « bron der muziek » geweest, al heeft er Berlijn met
zijn « Hochschule » veel musici tot zich getrokken en al zijn de
Midden- en Zuid-Duitsche liederen er algemeen verbreid. Rusland heeft in nieuweren tijd een grooten naam verworven met
zijne componisten, en Polen niet minder. De muziek vormt er ook
nu nog nagenoeg de eenige lichte plek in het duister van het
land der Soviets. Bijna overal hebben de Joden als het volk van
David een belangrijke rol gespeeld in de muziekwereld. De
<< heilige » plaatsen voor onze musici liggen aan den Oostkant,
Bonn met zijn Beethovenhuis, Eisenach met het geboortehuis
van Bach, Salsburg met het Mozartium, Bayreuth met zijn
Wagnerschouwburg. Ook wel aan den Zuidkant, maar aan den
Westkant niet. Daar is hun terrein om veel geld te verdienen.
Engeland en Amerika hebben namelijk tot dusver bijna geen
groote componisten geleverd, hoewel er scholen, concertzalen
en opera-gebouwen in grooten getalle zijn. Een wonderlijk verschijnsel !
Nederland en België, eens « de bron der muziek », konden
hun hooge positie niet terugkrijgen ook al verwierf Nederland
de eenige algemeene Maatschappij tot bevordering der toon-
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kunst, doe een conservatorium stichtte te Amsterdam en muziekscholen op vele plaatsen. Wel bracht Nederland in den nieuwsten tijd veel groote uitvoerende kunstenaars voort, als Musschaert en Mengelberg. De volkszang is er nnog niet schitterend,
maar er wordt aan gewerkt. En er is geen reden om te wanhopen. Waarom zou het zingen van goede volksliedern hier niet
even algemeen kunnen worden als in het aangrenzende. Westfalen ? L. D.

Dr. 0. OOTMAR EN J. J. VISSER : Gezond Leven.
J. J. B. Wolters, Groningen-den Haag.
Literatuur zooveel als men maar lusten inag. Maar gezond
leven is toch ook iets waard. Welnu in dit kleine leerboekje voor
het hoogste leerjaar der lagere schol vindt men beide saam. En
Meyer's keurige illustratie op den koop toe.
Allerlei hygiënische raad is hier in verhaaltjes 't een al
prettiger dan 't ander verwerkt. Misschien is het gelukkigst bewerkte wel « Uit de oude Doos », parafraseerend enkele teksten uit Joh. van Beverwyck's « Schat der Gesonthevt ende
Schat der Ongesontheyt, » t 'Amsterdam, bij de Weduwe van
j. J. Schipper op de Keysersgracht, 1672. — Over de tanden weet
hij o. a. dit : « De tanden syn gelyck spyckers in een Balck vast
i,i beide kaeksbeenderen. Haer tsamen-settinghe werdt losch
ende wanckelbaer door al te heete dingen, als oock door veel
kout water te drincken. Men bevindt oock, dat degene die tandeloos sijn, belabbert spreecken ende de R. of S. niet n konnen
uytbrengen De gemeenti Loop der Naturen is zestien tanden,
ende sijn drieërlei : Voortanden (ofte Boterstanden), Hontstanden (ofte Oogtanden) en Backtanden (ofte Maletanden) >;.
Om gezond te worden ga men liefst naar den dokter, maar
om gezond te blijven, naar lichaam en geest, leze men boekjes
als dit. A. V. K.

J. H. VAN BECKUM UND J. M. RAMECKERS : Achtzig Aufgaben zur überzetzung ins - Deutsche. Wolters, Groningen-den Haag. 1920.
Deze beide leeraars in Duitsche taal en 'letterkunde hebben
zich hun taak niet licht gemaakt.
De eerste 20 opgaven met aanmerkingen zijn overdrukken
van examenstof Duitsch L. 0. van 't jaar 1890 af tot het jaar
1918 toe. Hetzelfde is 't geval voor de opgaven zonder aanmerkingen. De bundel is immers verdeeld, naar gelang A of B, in
Aufgaben mit Anmerkungen » en in « Aufgaben ohnne Anmerkungen ».
Er is verder een fijn stel van saamgezochte teksten uit verschillende Nederlandsche auteurs, gekozen met zooveel overlei
dat het inderdaad een kunst mag heeten zooveel bladzijden Nederlandsche literatuur saam te garen die ter vertaling nagenoeg
al de moeilijkheden oplevert van die in haar bizonderheden zoo
lastige Duitsche taal. Teksten uit Multhatuli en Huet, uit Aletrino
en Van Loov, uit Kloos en Van Deyssel, uit Margo Antiek en
Maria Viola, uit Van Eeden en Verwey, uit Buysse en Van
Hulzen, uit Emants en Dr. Kuyper .Zooveel frischheid lokt tot
inspanning, om zooveel moois en kranigs als hier in 't Nederland is gezegd ook in de grootere Germaansche taal over te
brengen. L. D. W.
.
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Beknopte Geschiednis
der

Nederlandsche Letterkunde
door W. VAN NEYLEN en A. VAN DEN DRIES
3d3 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 bronnenstudie, het vak:
dieper en nader instudeeren willen, werd een OMVANGRIJKE
BIBLIOGRAPH[E bijgevoegd. Opgeluisterd met meer dan 70
PORTRETTEN van schrijvers.
Klassiek in zeer vele Onderwijs-Gestichten van Vlaamsch België.
Goedgekeurd door den Verbeteringsraad voor Staatsscholen van Middelbaar en Normaal Onderwijs.
Een onmisbaar boek voor Studiekringen en Leesbibliotheken..
Drukkerij A. DE BIÈVRE, Brasschaat (Antwerpen). Tel. 12.

DE SCHOONHEID OP 'T YZERFRONT.

Wanneer ik, eenige dagen, geleden, de eervolle opdracht kreeg hier, in deze zaal, de reeks voordrachten
in te zetten met een gesprek over de beeldende kunst aan
de frontlijn, dan had ik almeteens dit eigenaardig
gevoel dat wij ginds zoo vaak leerden kennen bij 't losbreken van een bombardement : natuurlijke vrees, doch
tevens besef van den. plicht.
Vrees : want ik zou uwe verwachting wellicht beschamen. Inimers, een fijn brok letterkunde zou passen
in dezen tempel der kunst, midden al deze werken welke langs verschillende wegen, de ééne schoonheid willen
bereiken, doch dit « fijne brok » moogt ge van mij allerminst verwachten.
Een overzicht van hetgeen door onze soldaten-kunstenaars in oorlogstijd werd geleverd vermag ik evenmin ti te geven ; want, van uit het hoekje der loopgrachten waar ik niet mijn jongens vertoefde, kon ik slechts
bij toeval iets van die prestaties te zien krijgen, en tot
latere opzoekingen heeft me de tijd ontbroken.
En toch mocht ik niet aarzelen : 't is immers over
ons jongens dat ik hier spreken mag : Evenals dan, boven het gedommel der vrees, roept de plicht : « vooruit »!
en zonder het zelf goed te weten, sta ik hier voor u.
Want voorwaar, ik reken het mij tot een plicht, in
name van zoovele onbekende soldaten, in wier midden
ik de eer had en het geluk die lange oorlogsjaren door te
maken, hier mijne ontroerde dankbaarheid uit te spreken
tot de Kunst, tot haar die de levende uiting was van ons
aller schoonheidsbetrachten, tot haar die haar glimlach
als een blijde zonnestraal wierp in die duistere tijden, tot
haar - die zoovele fonkelende parelen van schoonheid
strooide in het slijk onzer grachten, zoovele bloemekens
zaaide tusschen de ruwe zakjes, tot de Kunst, die hier
gehuldigd wordt in het werk onzer strijdmakkers.
Hier in deze zaal, wier wanden druipen, van kleurenrijkdom, o kon ik hier iets weergeven van die innige zieletrilling, die 'k zoo vaak heb opgevat in de greep dier
zwartbeslijkte vuisten, wanneer onze jongens, tusschen
hunne vereelte vingeren het potlood hadden gevat, de
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klei hadden gekneed, of zelfs maar den priem van hun
geweer hadden geknepen, om, in een vluchtige schets,
in een haastig beeld uit aarde van den Yzer, of in een
eenvoudig ringsken uit aluminium, hun zieledrang naar
het schoone lucht te geven !
0 kon ik een weerglans tooveren van die zonnige
flikkering, die 'k zoo dikwijls in de goedaardige oogen
van onze simpele volksjongens pinken zag, wanneer ze,.
tusschen de immer grauwe tafereelen van moord en vernieling, een gulden parel der eeuwige schoonheid hadden
begroet !
Diep aangrijpend is de aanblik in het eeresalon der
tentoonstelling, waarin, langsheen de wanden, de werken
zijn opgehangen onzer gesneuvelde makkers. Niets vermag zoo pakkend-levendig hunne beelden hier te verwekken, dan dit het werk hunner handen, waarin ze hun
eigen zielezang hebben uitgezongen, hun schoonheidsvizioen hebben vastgezet. En 't is met ontroering dat ik,
midden die zaal, het beeld heb teruggevonden in het welke, eenige maanden geleden, in eene opwelling van dankbare liefde, en trouw herdenken, ik het aandierf de
ridderlijke schoonheid van ons strijdend en snevend volk
te vertolken. Neen, niet op dit beeld door onbeholpen en
ruwe handen gekneed, wil ik hier uwe aandachu trekken, maar wel op het beeld dat ik zag in een heerlijken
droom, of, beter nog, in een nog heerlijker werkelijkheid.
Wat waren ze soms ontzaglijk schoon onze dooden.
Hoe dikwijls mocht ik nederknielen op den bemorsten
grond, of op het kille gras bij het lijk van een mijner
jongens. In de eenzame stilte, na het gewoel van den
strijd, heb ik ze dan met een heiligen eerbied bewonderd.
Wanneer het snijdend schroot hunne trekken had gespaard, hoe lag dan over hen gespreid de kalme majesteit van den dood. De ruwheid van daareven was uitgedoezeld in de doorschijnende blanke kleur. De grijns
van 't uiterste lijdensuur scheen weg te vluchten in de
verre diepten van hun rustig gelaat en, in de edele gelatenheid welke van hunne trekken uitging, zweefde heel
de moreele pracht van het volbrachte offer. Uit de marmeren ridderbeelden, die sinds eeuwen rusten tusschen
de opgaande zuilen onzer aloude kerken, spreekt pakkend tot ons heel de ridderlijke ziel der Middeleeuwen.
Zoo lagen zij dan ook, midden den grootschen tempel,
waarin het drama van hun leed zich had afgespeeld en
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in hunne lijken zinderde al 't afschuwelijke, ja, maar ook
al het schoone van het heele oorlogsleven. 't Schoone
van grashalmpje en ko-lleblom, die lispelden en zongen
wijl zij hun de kille wangen streelden ; 't schooite in 't
wentelen der wolken, die heendreven hoog boven hun
neerliggend hoofd" ; 't schoone van boomstam en twijgen,
gebroken zuilen van hunnen tempel ; 't schoone der puinen, waaruit de ziele sprak van hun volk ; 't schoone
van trouwe onbaatzuchtige vriendschap brandend ir) het
hart dier wemelende schimmen, lijk het kaarske in de
schans ; 't schoone van 't offer ; 't schoone dat neerzeeg
van daarboven langsheen de nianeklaarte, op hun verheerlijkt gelaat, als een weerglans van God's -opperste
schoonheid
-

« Als de ziele luistert
spreekt het al een taal dat leeft ». -En, bij zoo menige onzer jongens, in de eenzame drukte
van. 't bittere leven, in den innigen omgang met de natuur, had de ziel geluisterd naar de éénc, ; ltoos zingende
stem van het schoone.
Mag ik in een concrete gedachtenis samenvatten al
den troost en de opbeuring welke de kunst aan het gemoed onzer gesneuvelde makkers, in die gure tijden
heeft verleend ?

Ze waren gekomen, vrijwillig en met geestdrift, de
eene van Ronse, de andere van Brussel, fijne zielekens
in het ruwe oorlogsgeweld. Piotjes eerst, korporaals later in hetzelfde regiment, bleven ze lange jaren dikke
vrienden, dragend elkanders lasten, deelend dezelfde
droomen. Donat Spiers was een dichter, Henri Doms een
penteekenaar, en, als de wacht ten einde was, en de
korvee's afgeloopen, dan verdwenen zij samen in 't veld :
Hoe dikwijls heb ik ze niet ontmoet, op den zoom van
een beekje gezeten, Donat aan 't drooment en schrijven,
Henri een paclithof, een boom, een hekje, wat weet ik ?,
aan 't uitbeelden in zijn teekenboekje. Al de vermoeienissen waren vergeten, en 't zonneke kwam hun ruw soldatenpak met gulden glans beschijnen. Och ! dit versleten
notaboekje van Donat : met welk een hartgebons heb ik het
eenmaal voor 't laatst begroet, toen het uit zijn ransel
te voorschijn kwam, kostbaar erfdeel voor een ouden vader ! 't Was overal meegegaan : op den voorpost van
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Oud-Stuyvekens lag het open, boven op de zakskens, en
tusschen twee geweerschoten, schoof vaak een versje
bij, in 't potlood gekrabbeld op 't doorweekte blad... In
de vermulmde schuur, waarin de mannen rustten, hoe
dikwijls hoorde ik niet : « Aalmoezenier, Donat heeft
weer een gedichtje gemaakt » en dan gingen ze liggen,
in krans rond het welbekende boekje, die zware jongens
en ze horkten, op de ellebogen gesteund, 't hoofd voor
uit, fier en gelukkig alsof ze deelden in 't vaderschap,
naar 't nieuwe dicht dat op het stroo van de schuur geboren was. Eveneens op Oud-Stuyvekens', dit Eden der
teekenaars, zat Henri Doms, met zijn fijnste pennekens,
de duinende balken en steenen tot een mooi geheel in
zijn teekenboek af te lijnen, geduldig en verrukt, zooals
hij 't vroeger deed met de mazen van een kantwerk. Die vormlooze puinhoop kreeg leven en schoonheid
en bezieling : en telkenmale het Duitsch geschut in dit
kegelspel gewoeld had, kroop onze teekenaar op handen
en voeten weer 't kotjen !uit, om nieuwe schoonheid te
zoeken.
Zoo gingen de jaren voorbij. Wel heb ik des
nachts Donat soms weenend en moedeloos gevonden
langsheen het brugsken der voorposten neergezeten, wijl
hij niet meer vermocht het harde beton op zijn tengere
schouders verder te torsen. Straks toch zou 't notaboekje de poëzie van zijn bladjes ontplooien en, in 't bedwelmend genot van schoonheid, de bitterste ellende versrnoren.
Ach ! een vroegen morgen 't was op 9n Oogst
'18, was ik ijlings toegesneld. Op de helling van Langemarck werd hij gedragen. Terwijl hij, rechtspringend op
den dain van den uitersten voorpost, tot zijn makker had
geroepen. « een volontair vreest den kogel niet », had hem
de booze kogel getroffen : Mijn dichterke, hoe schoon
lag hem de purpere band rond het hoofd. Zijn lippen
schenen een laatste versje te prevelen, een groet tot den
gulden, heerlijken dageraad. Zijn half-open oogen schenen ginds over de verre heuvelen den nieuwen dag, den
dag der eeuwige schoonheid te begroeten.
Drie dagen later werd ik haastig geroepen naar 't
hospitaal van Beveren. Een patrouilleur had mij ontboden : daar lag op de operatietafel uitgestrekt, gelijk
een oud-marmeren beeld, borst en schouders met granaatscherven gevlekt : Henri Doms, mijn teekenaarke.
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Zijn blik kwam me tegen bij 't openen der deur en seffens zuchtte zijn stervende mond : « Ach ! en Donat !... »
Brave jongens ! Samen zijn 'ze te ruste gelegd, achter het koor van Beveren 's kerk, aan den stillen Yzerzoom en onder de wuivende boomen. Ze dichten thans,
ik hoop het zoo vast, het heerlijkste loflied de opperste
Schoonheid ter eere !
Ja, het past dat we bij 't openen dezer tentoonstelling een dankwoord richten tot de kunst die, gelijk
het Lieve-Vrouwenbeeld van Joe English, de plooien van
haren mantel, moederlijk over de verkilde en gebrokene
ledematen onzer makkers heeft gespreid en hun lijdend
en teeder hart met zoete schoonheidsdroomen heeft gesust.
Doch ook U, U die opnieuw onder Gods vrijen
hemel de volle schoonheid rondom U mocht aanschouwen, uwe gezegende zending hervatten en hier de vruchten uwer hernomen werkzaamheid thans ten toon spreidt,
ook U past het een dankbare en ontroerde herinnering te
wijden aan die dagen van beproeving en leed. Ik weet
het wel, het ligt in de mode, in gazetten, en redevoeringen
wordt het herhaald : alles wat ons die droevige dagen
weer te binnen brengt is uit den bo-oze. Afschuwelijk was
de oorlog, voorwaar, maar juist daarom moeten wij
dankbaar herinneren de perels uit dit slijk opgeraapt, de
schoonheid die bloeide midden al dit leelijke. Over den
oorlog zwijgen, ja, dat is goed voor 't publiek ; maar
onder ons, nietwaar, zijn we toch fier daar geweest te
zijn ; wanne-er we elkaar de hand drukken dan trilt er
toch een geheime ontroering in, en wat we ook uitgeven,
tot den laatsten dag van ons leven zullen wij, in den diepen grond van ons hart, met trots de gedachtenis bewaren aan de edelste daad onzer jeugd.
Voorzeker, de meeste en beste der hier voorgebrachte werken slaan niet rechtstreeks op den oorlog
terug,maar als oud-strijders nochtans treedt ge hiervoor.
uit ; ook draagt uw werk, 't zij dan nog onbewust, den
stempel dier vervlogen dagen.
Hoe komt me, in dit prachtige midden, levendig voor
den geest onze tentoonstelling van Avekapelle, in 't jaar
'16. In dit schamel stukgeschoten kerkje,zoo echt-typisch
en oorlogsch van uitzicht, hadden onze jongens al de
vrucht van maandenlang geduldig droomen en pogen
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geestdriftig samengebracht. De aquarellen van Karel
Van Leerberghe prijkten op eikenhouten plankjes aan eeg
kapotten biechtstoel ontleend. (Blijde heb ik den talentvollen en dapperen jongen daareven ontmoeten zijn naoorlogsch werk hier bewonderd!)Midden schilderproefjes,
schetsen, kleiwerk, lagen op de tafels uitgestald kaderkens en ringskens uit aluminium of klokkebrons, waarin
onze simpele jongens hun hart en bezieling hadden gedreven en gevijld, en de mozaïek hunner inbeelding uit
gekleurde stukjes celluloïde hadden verwerkt. Hoe nederig ook en onbeholpen, getuigden die kostbare kleinoo-den van den ingeboren aanleg onzer vlaamsche jongens.
tot kunstambacht. Daarin lag de waarde en de beteekenis
van hun werk. Dan volgden andere exposities : Alve-.
ringhem, De Panne, Pollinchove, en ik ben gelukkig onder de werkers dier dagen hier ons aller oorlogsmoeder
Mej. Belpaire te groeten. Gelijk de Vestalen in 't oude
Rome het heilig vuur der stede bewaakten, zoo hebben
zij ook, binst die doodende tijden, er voor gezorgd dat
het heilig vuur der kunst, smeulend in de harten onzer
nieestbegaafden, niet geheel zou uitdooven. Krijgen wij
'r zoo'n voortreffelijk opflakkeren van kunstproductet
te zien, dan is dit wel hunne liefderijke aanmoediging te
danken : veel is ons volk hun verschuldigd, want zij hebben menige roeping gered.
Doch, het oorlogsleven zelve, blijkbaar zoo tegenstrijdig met de rustige kunstontwikkeling, was voor de
kunst niet verloren :
Wij leerden er kijken in de schoonheid der natuur
en de ziel der dingen begrijpen ; uit het verblindend
licht der gemaakte schoonheid weggerukt,onderging onze
ziel in het afgezonderd natuurleven een heilzame kuur :
in 't halfduister leerden wij tasten, en vinden, en het weinige dat we te zien hadden, kreeg voor ons zijn eigenaardige schoonheid. 'k Zie hem nog voor mijn blikken, dien
eenzarnien korenhalm, recht geplant gelijk een lans, tusschen twee vaderlanderkens, boven op de schans van
Steenstraat : een heele namiddag ging ik zijn sierlijk
buigen na en hoe zijn slank pennon flapte in den wind !
De simpele aardklomp, schuin door de zonnestralen verguld en door 't holleken van mijn schans bekeken : hoe.
kwam hij in pracht de machtigste rotsen nabij ! Door dit
kleine kaderken, vlak tegen den grond, ' ontplooide geleidelijk, al wat we vroeger roekeloos met de voeten tra-
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den,in een weelde van schoonheid nu,aan, de gezichtslijn
onzer verrukte blikken. De meeste ontdekkingen gebeuronder den drang der noodwendigheden, zegt men,
en zie, wij waren gedwongen het schoone nu te ontdekken •
Het water, hoe leerden ze 't kennen, onze kerels
niet enkel in het breede rythmus der wisselende baren,
wanneer ze 's nachts langs de duinen de wacht optrokken , maar ook in den gladden, geheimnisvollen spiegel
der overstrooming, in het' lispelend spelen tusschen het
ruischend riet, ja, zelfs in den duisteren plas der obuskuilen waarin toch zoo grootsch de wolken dreven
Ook zij, de wolken der zeekust, ze speelden hun levenden rol in die angstige tijden : hoe dreven ze onrustig
voorbij als een echo van ons gemoed ; wat al tafereelen
van woesten. aanval of wanhopige verlatenheid, van
zegepralende invaren in de zonnehaven der zaligheid,
van brand en vernieling, van hoop en hemelsche schoonheid, waren de gepaste achtergrond van ons heenvarend
leven.
En dan, onze oorlogsmakkers de boomgin, zij die
leden met ons en bloedden en scheurden, ze legden ook
voor ons hunne ziele bloot in 't spel hunner lijnen. Bij
de treurige tochten naar de loopgraven, hebben wij zoo
dikwijls begroet, als bekende vrienden in 't voorbijgaan,
de vlekken van hun bladerkruin bij zomerdagen, hun
sprekend zwart getakte bij wintertijd, want we wisten
ze staan en vonden ze weer bij 't wisselen der seizoenen.
En terwijl wij zwijgend, half iligeslulmerd, in de
deemstering vooruit stapten, kamen ze aangedreven, een
voor een, elk met hun eigene lijn en karakter :
de wentelende, speelzieke wilgen nabij de wallen van 't
oude pachthof.
de machtige, onstuimige abeeleboomen, met hun blankgladden stam, en hun breede kruinen wier takken des
winters dooreenslingerden gelijk de ongekamde haarbos van een straatbengel, en wier vette loover bij lentedagen neerdroop alsof men heel de kruin in een groenen verfpot had geduwd
de statige olmen, wier rij rondom de weide van de groote hoeven ontplooide en me steeds denken deed aan de
oude aqueducs der Campagna Romana. Gelijk luchtballen dreven hun kruinen boven den witten nevel, des
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avonds, en ze sloten rond oude kerkjes een zwevenden
. krans, evenals de engelkens van Altdorfer.
de oude perelaars, wier hoekige stammen van bladeren
en takjes ontbloot, nog vaak tusschen de puinen rechtstonden, deftig steeds maar verarmoed, lijk Conscience's
arme edelman —
de dubbele, bolvormige lendenkruinen nabij Reninghen r
een vuurwerk van rechtopgaande twijgenbundels : hoe
statig verrijzen ze in den nachtelijker hemel : bij elken
tocht schudt een afgeslofde piot zijn ransel af en rust
een wijl op 't knielb.ankje vóór 't Mariabeeld dat in den
stam van een dier linden, nevens 't houten hek, is gedoken
en de tronken ! de tronken nevens de Yperlee, in
lange, verminkte rijen : « halve boomen » zijn uit die
« oude tjokken » gescheurd ; ze hellen voorover, ze kermen, ze bloeden : en zoo menig kromme kruiske staat
aan hun voet, met een soldatenpet erop. Hoe heeft ze
Joe English gevoeld en bekeken ! Die tronken, het waren
de vooruitsukkelende broeders der piotten : zij ook leden het leven der loopgraven en stierven stilaan in slijk
en ellende. Want een lange marteling was het bestaan
der boomen langsheen de strijdgrachten. Elke pracht
van blad en tak was hun lang reeds ontvallen, doch
granaten en kogels hadden uit hunne verwonde
stammen een nieuwen dos van vezels en lappen gescheurd en,uit de- afgrijselijke schoonheid dier nieuwe gedaanten sprak al ons wee en ellende ! 0 die lange kale
boomenrijen van Steenstraat en het Sas ! 0 dit jammervol Ezechielsveld van Nieuwpoort en van 't Vrijbosch !
Wie is er die ooit een potlood ter hand nam en niet
de geweldige schim van een oorlogsboom heeft geschetst ! Sommige waren oprecht beroemd : Midden de
overstrooming te Ramskapelle, bij den draai van het pad
naar Wolvennest, rees een wilgetronk op en deed aan
als de schim van een reusachtigen pinhelm. De gekoppelde boomen op den voorpost van 't Withuis (Passeur)
wie kende hun eigenaardig profiel niet? Doch de beroemdste van al was de gespleten boom « l'arbre fourchu » van
Oud-Stuvvekens. Ge zaagt hem van af de spoorlijn,
ginds ver over de wijde watervlakte regeeren. Gegrondvest op 't uiterste hoekje der duitsche posten,scheen hij ons
te wenken met het breede gebaar zijner twee machtige
takken. 't Was een mikpunt voor 't geschut, het beste
,

-

DE SCHOONHEID OP T' YZERFRON'r.

485

richtpunt voor de observateurs bij dage, een echte baak
voor de verkenners bij nachte : en, hoe treffend, als de
soldaten op sluippatroelje, bij den weerlicht van een
obusontploffing almeteens van naderbij de machtige
schim van den fieren boom herkenden. Toen, op zekeren
morgen, zijn silhouette boven de vijandelijke lijn ontbrak, was er een leemte in ons hart : wij hadden weerom
een vriend verloren !
Vrienden waren voor ons, al de sprankels der
schoonheid die zelfs tot in de loopgrachten glinsterden :
Wel neen, de romantieke taferelen van fraai gecostumeerde strijders met gestudeerde gebaren hebben we
daar nooit gezien, maar, in den weerglans van 't geschut,
was de stoere gedaante van een grauwen granaatswerper, soms overweldigend : en het werk van Collins alhier ten toon gesteld is een machtige greep uit die werkelijkheid ! Het ruw bedrijf onzer jongens in die Oos-tersche straten met muren van zakskens en steenen, was
soms zoo schilderachtig en 's nachts dan ! en in de
maneschijn, hoe indrukwekkend soms dit wondere
midden, hoe heimelijk het licht der kaarskens in de
onderaardsche schansen. Och, hoeveel steviger schoonheid lag er niet in die ruwe, doch vrome koppen, in die
zware doch stevige gebaren onzer jongens, als ze spitten in den kleigrond aldaar, of op wacht te turen, stonden,
dan in al het onware 'dat de salonkunst ons te toonen vermag. Die werkelijkheidszin heeft diep ingewerkt op het
gemoed onzer kunstenaars.
Doch, hoe zou ik hier vergeten, al het schoone dat
uit lang vervlogen tijden op dit uitverkoren hoekje van
Vlaanderen voor ons geborgen lag. Die pachthoven in
het wijde Yzerveld, wat droegen ze klinkende namen,
wat hadden ze heerlijke tinten in de blakerende zonne
van de Noordzeekust, wat pronkten ze met ontzagwekkende poorten, wat keken ze door lieflijke vensterkens
onder gedrukte bogen. Menig langverdoken pareltje onzer vroegere baksteenkunst kwam, door :het verwoestend
geschut ontbolsterd, almeteens van tusschen de puinen
opdagen, even: frisch en fijn als de groene takjes van 't
wild gewas, en niets was zoo bekoorlijk voor potlood en
stift als de puinen der hoeven, met de zwarte ribben hunner daken, waar hier en daar nog de roode vlek op kleefde van een vergeten dakpan !
Bekoorlijk bovenal, de mooie kerken van Veurne-
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Ambacht, welke, van Nieuwpoort tot Ieperen, de trots en
de glorie waren dier antieke dorpen. Prachtige stoere torens, die zoo dapper weerstand boodt aan de bonken
vair vriend en vijand, doch zoo talrijk zijt ten gronde
gevallen, torens wier schoonheid wij mochten bewonderen, wier leed en vernieling we met bloedend hart hebben opgevolgd, wier rompen tusschen de boomen zoo
hachelijk oprezen en zoo menige schets van kinderlijk
bevende handen hebben uitgelokt,torens van Bachten-dekuppe, 1J breng ik hier plechtig mijn ontroerde hulde
Gij hieldt in uwe flanken de ziel geborgen van ons fiere
vlaamsche volk, in al zijnen eenvoud en grootschheid,
in al zijn kracht en schoonheidszin. Kon het wel anders
of uit uw rookende en stuivende puinen moest in 't gemoed onzer jongens iets overgaan van den fieren vrijheidszin van 't voorgeslacht.
Toren van Reninghe's kathedraal : een der oudste
en heerlijkste dier keurbende van kloeke wachters, hoe
vaak heeft het hart van zooveel kunstminnende kerels
niet getrild wanneer zij 's nachts voorbij uw statige puinen stapten en het manelicht door uw breede wonden
haar blanke vlekken wierp op de steenhoopen langs de
baan ! Toren van Oud-Stuyvekenskerk door Pater
Lekeu bewoond, bemind en bezongen, hoe rees uw puin
als een zegeboog midden het schilderachtig dorpje, en
hoe menigmaal prijkten uw bevallige resten op 't schil-

derdoek, in het teekenboekje, op de koperplaatjes onzer
jongens, waarvan er zoovelen, stervend, U langs werden
weggedragen !
't Was recht, ja, dat in het brons der klokken van
Lampernisse en Reninghe, de ziel der torens zou blijven
trillen : en de kleine ringjes met zooveel snaak en taaien
vlijt in de loopgrachten gegoten en bewerkt, 't is recht
dat ze nog prijken om den vinger der geliefden als de
laatste druppels uit dien vloed van vergane schoonheid r
Daar hebt ge dus een bundel dier lichtglinsters
welke de schoonheid strooide over ons, in den nacht dier
tijden en welke de kunstzin onzer jongens 700 gretig en
dankbaar heeft gevat. Weet ge nog hoe heerlijk de aanblik was, van onze voorposten uit, wanneer een schuifelende vuurpijl in den duisteren hemel ontlook en, zachtjes.
neerzijgend, zijn blanke lichtgewemel als een dauw over
het veld neder zond : hoe kreeg dan alles nieuwe vor-
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men en leven, hoe vonkelden onze grachten, hoe t;pookten de puinen, hoe gloeide en danste 't lisch rondom den
'brandenden vuurklomp die nog een wijl te pinken lag.
In cre eerbiedige stilte voelde men dan hoe aller oogen
zoekend de ruimte doorpeilden. Dra hernam het geknal
der geweren met vernieuwd geweld. Evenzoo bracht de
.schoonheid licht in onze duisternis, en we leerden vor.schen en kijken.
Nu het weer dag is geworden en Gods milde zonne
..over de vrije landen gloort, o- hoe schijnt alles nu voor
ons met nieuwe kleur, met nieuw licht, met nieuwe
schoonheid overstraald.
Dan zochten wij den hemel in den engen waterspiegel der obuskuilen : nu glanst het uitspansel glorieus
boven onze hoofden en, wat ons vroeger erin aan schoonheid ontsnapte, ontdekken wij nu met verdubbelde
vreugde.
Daarom is, bij de meeste kunstenaars, al de smart
-der oorlogsjaren lang vergeten : nieuwer en verwinnen-der dan ooit straalt hun de ééne schoonheid tegen.
-

Doch tevens kregen ze een dieperen kijk in het leven.
Ontdaan van al wat ons het menschelijke leven omhult
en verdrukt in de samenleving,waren we terug natuurmenschen geworden : we leefden dichter bij elkaar. We voelden elkanders adem, we hoorden elkanders harteklop, en
wie ooren en oogen had, wie in zijn harte droeg het optimisme der hoogere zielen, genoot daar heel de schoon1ieid van edel voelen en deugd.
De liefde dààr was schooner omdat ze tot in haar
minste uiting, oprecht kon zijn en het leven kon kosten ; want de minste daad van broederlijke liefde, ging
niet zonder eigen gevaar. Hoe natuurlijk dit ook scheen,
dit deed deugd.
De kleinste offervaardigheid kon tot het uiterste
leiden en hoe licht ze ook scheen, ze straalde !
De minste trouw kon met bloed bezegeld worden,
en 't was haar schoonste kleed
Daar was alle verschil van stand, van opinie, van
opvoeding weggedoezeld en gevoelde men best den band
van broederlijkheid en de adel van gedacht en gevoelens
gloorde uit bovenal lijk goud door 't slijk geblonken.
Doch ook het lagere der menschelijke ziel stond
met meer waarheid en scherper afgelijnd.
-

,

-
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Die diepere menschenke-nnis brachten wij mede in
't burgerlijk leven : en de besten zagen klaarder doorheen de huichelarij van onze. maatschappelijke conventie. 't Is niet de minste verdienste onzer kunstenaars met
zekerder kijk de diepten. van 't leven te doorpeilen.
Vandaar grootere eenvoud, en vooral meer oprechtheid, ja tot ruwheid toe, in den omgang en ook in 't werk
van degenen die de proef doorstonden.Is het niet wellicht
een der oorzaken, waarom zoo weinige werken hier aan
den oorlog rechtstreeks herinneren, zooals Fritz Francken het terecht deed opmerken. Niets is ons zoo kwetsend als de schriften, de schilderijen of beeldhouwwerken welke bij 't publiek soms bijval genieten, maar voor
ons valsch, geparfumeerd schijnen.En wat voor ons waar
is, waarin voor ons schoonheid lag omdat het oprecht is,
dat zal het publiek niet vermogen te begrijpen. Die tijd
is heen -- en wie zal het betreuren ? Doch ons was het
een plicht hier bij 't openen der tentoonstelling van de
kunstwerken onzer oud-strijders een dankbaar woord
aan het verleden te wijden.
Nochtans wil ik hier insgelijks oprecht 3ijn.
Welnu, indien ge mij hier hebt uitgenoodigd, dan
wist ge dat ik als priester die jaren heb medegemaakt. Nooit heeft mijn priesterlijk ambt mij belet de innigste vriendschapsbanden aan te knoopen met
wie ook. En 't blijft voor mij een der dankbaarste gedachtenissen luit die tijden, welke ik God dank te hebben
beleefd, de gulle en warme handgreep van zoovele schoone menschen,aan wie ik nochtans de opperste schoonheid
van mijn godsdienst als 't kostbaarste vriendengeschenk
had willen mededeelen. Daarom vrees ik niet iemand
te ontstemmen met uit de volheid des harten, benevens
de hulde aan kunst en schoonheid gebracht, ook mijn
dankbare en eerbiedvolle hulde te brengen aan Hem, die
boven het getintel der dauwdroppen onzer aardsche
schoonheid, welke neerhingen aan de graspijltjes midden de verwoesting , zijn volle licht liet schijnen op onze
zielen, aan God, het oorbeeld aller kunst, de bron van
alle schoonheid.
Men heeft soms verweten aan het beroemde boek
van Pater Lekeu, « Mes Cloitres dans la Tempête » dat
hij daarin als met sprongen, zonder overgang uit het
slijk eener realistische beschrijving in de hoogste beschouwingen opvaart. En dit is nochtans zoo juist !
-

-
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want evenals het zonnelicht van de zeekust den poel onzer loopgrachten met een kleed van schoonheid kon
tooien, waarin het gemoed onzer kunstenaars zich vermeide, evenzoo heerlijk flikkeren voor ons, op den gruwel
dier tijden, de goddelijke stralen van Geloof, van Hoop
en van Liefde : Van Geloof, want nimmer voelden wij
den adem van den Emmanuel zoo warm en dicht over onze zielen gaan als in die dagen van menschenhaat en
vernieling. Nimmer heeft zijn vaderlijke hand ons met
meer vastheid geleid, dan midden de velden waar de
dood vrij rondvloog ! slechts de schamele gedaante van
een fluitende kogel scheidde ons nog van Hem af.
Onze Hoop, zij ook straalde heerlijker dan ooit en,
waar voor zoovele ongelukkigen de droompaleizen vare
menschelijke evolutie en volmaaktheid, van aardschen
vrede en algeheele verbroedering zoo jammerlijk schenen
ineen te storten, daar bleef voor onze blikken ongerept
bewaard het beeld der eeuwige hervorming waar Recht
en Vrede elkander broederlijk omarmen, in den volledigen zegepraal van het Ware, het Goede en het Schoone !
De Liefde ! 0 hoe zond ze niet over de uiterste ellende een glans van wonderbare schoonheid.Op een koud,
met slijk en bloed besmeurd voorhoofd heb ik dikwijls
liefderijk de lippen gedrukt ! Want, die menschelijke
vod, verguisd en stukgereten, gerold in het modder, was
ze niet het wederbeeld van den God-Mensch en deelde
ze niet in het verlossingswerk van den « Man des Lijdens » ? Had onze Heer Jezus-Christus niet in zijn goddelijk Lichaam, het lijden geheiligd door zijn Liefdeoffer, Zich gehuld in den purperen mantel van Zijn bloed
en de koninklijke kroon- van spot en van smarten boven
ons allen op de hoogten van 't kruishout gedragen ?
0 Goddelijke Straal van Liefde, die zelfs onze afgrijselijkste moordtafereelen met den gulden glans van het
offer omlijnt !
-

Dikwijls werd de gedachte geuit : De kunstenaar is
als een priester die in zijn ziele opvat de schoonheid
der gansche natuur en een lofhymne aanheft den Schepper ter eere. Doch, hoe overheerlijk was dan niet de
aanblik voor hem die, priester des Alhoogen, gesteld te
midden dit oorlogsveld, met het oog van een kunstminnaar schouwen mocht in de pracht van het stoffelijke,
in de diepten der ziele, in den glans van 't gemoed :
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Een onuitwischbare herinnering vat steeds voor mij
die driedubbele schoonheid saam : Den eersten Zondag
na 28n September 1918, mocht ik, in het woud van
Houthulst, zoo pas in geweldigen stormloop veroverd,
het H. Misoffer opdragen, als in een machtigen tempel.
Het altaar was tegen een gehavende schans opgeslagen ;
de zuilen van onzen tempel : het waren de afgeknotte
zwarte boomstammen, in eêndelij ke rijen rondom ons
opgesteld. Onder den koepel des hemels, dreunde het orgelspel der traag en ver voorbij varende granaten. Onvergetelijk kader : waarin ons afgesloofde, beslijkte en
bebloede jongens met honderden samensloten in breeden
kring ; tusschen het plaveisel van woest-afgerukte-takken en obuskuilen. Doch op hun bebaard en besmeurd
gelaat, wat een mannelijke schoonheid : wanneer de tranen neerbolden, bij het herdenken aan de gesneuvelde
makkers wier lijken rondom ons nog neerlagen op het
veld en wier geliefde namen als vanzelf van mijn lippen
vielen.
En dan knielden wij allen in eenzelfden liefdeakt
communiceeren;d en ontvingen in onze harten den God
van Vrede. Ginds ver boven de hoofden der jongens zag
ik de heuvelen van Vlaanderen met groene boomen en
roode daken bekroond en een zonnestraal gloorde op dit
land van Belofte !
Midden deze uwe tentoonstelling, tintelend van

blijde kleuren, van gulle leven en vreedzaam werk op de
zonnige banen van Vrede en Schoonheid vestig ik aan
den wand in uw aller naam dit onvergetelijk tafereel van
't verleden als een dankbare heulde. AUGUST NOBELS.

• NATIONALE KUNSTTENTOONSTELLING
VOOR OUD-STRIJDERS.
De - stad Antwerpen kwam op het gelukkig gedacht
deze tentoonstelling in te richten en er al de kunstenaars,
oud-strijders, van heel het land op Uit te noodigen. Het
was een nobele daad tegenover de nationale kunst en
tegenover de soldaten uit den grooten oorlog. Zij vooral
zouden nooit mogen vergeten worden. Zij hadden zwaarder plichten, zij hebben hooger rechten.
Meer dan twee honderd namen er aan deel met bij
de zeven honderd verschillende werken van schilders,
beeldhouwers, architekten, kunstambachtslieden, letterkundigen, musici. Sprekend bewijs hoe de intellectueelen
met geestdrift naar de wapens grepen om den vadergrond
te verdedigen. Want de meesten onder hen waren oorlogsvrijwiligers.
Meer dan tachtig procent van de op deze tentoonstelling vertegenwoordigde kunstenaars waren Vlamingen. Men kon zien dat de verhouding ' op het slagveld
en in dit stil tornooi dezelfde was gebleven.
De eerezaal bleef voorbehouden aan de lieve dooden
Joe English, Rik Wouters, Raymond de la Haye. Bij den
ingang zag men het liggend beeld van den Yzerscldaat,
zooals Aug. Nobels hem heeft geboetseerd met kapotjas en slijkschoenen, de aardschup achter het edel-jonge
hoofd, de handen samen als in gebed, rustend in den
eeuwigen slaap als een ridder op zijn graftombe. De
reusachtige bloemenkroon die de stad Antwerpen liet
neerleggen op een oostersch tapijt op den vloer der zaal
gaf haar een wijdingvollen ernst : hier werden zwijgend
de doode helden herdacht, de helden die teergevoelige
menschen en kunstenaars waren.
Wat al gevoel ligt er niet in het triptiek van den
kinderlijk-goeden English. Zijn vluchtende Adam en Eva
zijn als van uit een medelijden geschilderd; zijn zorgende
en kommervolle moeder, zijn angstig vragende, zoekende, verdoolde kindertjes en, knapen leven op, in hunne
prille naaktheid, uit een eeuwigen lenteochtend van
groen en dauw. Heeft de in-droom-verloren idealist, die
Raymond de la Haye was, de aarde niet gezien als in
.
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DE RIDDER VAN DEN YZER.
verrukking zoo als de dulders van het groote wereld-

leed het nooit meer zullen kunnen ? Hij stierf met een
kogel in zijn hoog-welvend voorhoofd, de eerste dagen,
te midden het gedaver rond de forten van Luik, nog vóór
zijn oogen ten volle konden opengaan op het nieuw erbarmelijk uitzicht van de dingen. Hij liet ons zijn paradijsdroom vol witte Lentebloesems. Heel de schoonheid
van de Meimaand was een rustaltaar voor het beeldje van
Maria. De purpere nachten werden heilig over het dorpje
Nazareth aan de Nethe. In de luwe weelde van den zomer
stond op een heuveltop, in blauwe oneindigheid, een
naakt meisje in de volle zon, slank als een fijne zuil, rank
als een hoog-stengelige bloem. Hare armen waren hoog
geheven, hare vingertjes trilden op de lucht en zij zong,
met kwijnend hoofdje en geloken oogen waaruit de zaligheid neergleed als een lach, den Lofzang aan het
Leven, terwijl haar zuster speelde op de fluit. In de
Lichtschemeringen • van eiken dag die naar zijn einde
ging, van eiken nieuwen ochtend, die geboren werd,
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zag hij de naakte schoonheid van een vrouw die knielde
in dank om de overdadigheid van het aardsch geluk of
tuurde in verrukking doorheen de bloemen en het loofgespeel naar de trilling van de lucht. Was Rik Wouters
niet vervuld van een bacchantische levensblijheid die hem
de nederigste voorwerpen in zijn arme kamer deed zien
als schatten van kleur. Dezelfde levenssappen die in hem
bruisten deden ook de Appelen zwellen in hunne groene
en roode volheid. Zijn jong warm bloed kleurde de
Pioenen op zijn tafel. Hij hield al het licht en de warme
weelde van een Zomer-namiddag gevangen in een hoekje
van zijn huis. De drogende hand-doeken en de wasch
van de wei hingen als vlaggen rond het hoofd van de
Strijkster, zijn vrouw. En hij schilderde zich zelf omvlinderd van kleur en licht, niet willende doodgaan in de
heerlijkheid die hij veroverd had, den zwarten lap over
zijn half-uitgekorven hoofd.
De zaal der dooden was aandoenlijk bij het denkbeeld van wat er aan kracht, aan jeugd, aan schoonheid,
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L. SEVERIN.

De Vesting van St. Malo.
-

(Kleurenets uit de reeks Bretoensche Landschappen.)

aan droom, aan verlangen, aan liefde door den oorlog
.
werd kapot gemaakt.
De oorlog zelf heeft niets voortgebracht en zal
nooit iets voortbrengen zoolang hij duurt, en hij is jammer genoeg nog niet gedaan in Europa. Het was de
herinnering aan lang geleden kampen die de Grieken
den tocht van Herakles en den held - Telamoon tegen den
trojaanschen koning . Laomedon deed . voorstellen in de
beeldengroepen der tempelfrontons van Egina. Het was
de zekerheid der overwinning van de beschaving op de
barbaarschheid die de Olympiërs • op hun Zeustempel
en de Atheniërs op hun Parthenon den strijd der Kentauren en Lapithen deed beitelen. Zoolang er nieuwe
stikgassen worden gefabriceerd, zoolang de luchtvloten
worden versterkt om vrouwen en kinderen te vermoorden
in weerlooze steden, zoolang de heilige geest niet regeert
over de wereld in de plaats van de helsche machine, zoolang zal ook Europa geen groote kunst kennen die uit
den oorlog geboren wordt.
-

-
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ALF. PROOST. Langs de Bloemen.

Afzonderlijke getuigenissen van de 1-universeele misdaad, plaatselijke gedenkenissen van de jarenlange misère, van de verwoesting, de zedelijke verwildering, de
eindelooze verveling kon men in deze tentoonstelling wel
vinden.
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Men zag er de deerlijk gehavende Piket hoeve te
Pervyse waar de gewonden werden aangevoerd zooals
Bosschaerts ze zag in een geteisterd landschap, een
Schuilplaats in eerste lijn en de Hoeve de Ceuninck uit
den sector van Dixmuide, zooals hij ze haastig met wat
pennekrabbels teekende. Cam. Heinrichs gaf de Puinen
der kerk van El:'erdinghe aandoenlijk in de laatste zonnestralen. Van Bruckner waren er drie stukken uit het
naargeestige. frontland : Reninghen, Inkom van Leissele
en de Weg van Elverdinghen. De Buck schilderde de
Overstroo.ming van Ramscappelle, Legrand een Hulppost
van het Roode Kruis in een half kapot geschoten huisje
en het Harde Nachtzwoegen waar wij, in de grijze schemering, donkere schimmen zien bewegen met aard-zakjes
boven een loopgraaf. Van denzelfde was er ook nog
een teekening : Het piket bij het licht van een vuurpijl.
De Loopgraven van Ferd. Rousseaux zijn een eindeloos
verwoest landschap waar in de verte een neerploffende
obus een fontein van grijs-blauwe aarde hoog doet opspringen. Uit het stuk 't Graf van zijn zoon door Achiel
van Sassenbrouck in zijn stugge hardheid en gedempte
kleur stijgt een stomme klacht en voelt men het verbeten
verwijt. Lauwers en Van Hul, twee gesneuvelden, gaven
vele Zichten uit Nieuwpoort en Van het Front, Indrukken
en schetsen waar de herinnering bewaard blijft aan de
slijkige loopgraven, het plonsen door de waterplassen,
het « patatten-jassen », het rooken rond een vuurtje, het
brieven-schrijven, de vuurpijlen die het landschap verlichten, typen van soldaten en gekwetsten, de puinen van
huizen en hoeven. Het is merkwaardig hoe in de meest
ellendige omstandigheden de lust er nog in bleef om,
met pen of houtskool, het droef décor der jarenlange
misère te noteeren.
Zelfs door den eentonigen sleur der dagen in de gevangen- en interneeringskampen bleef de kunstzin wakker. De Bondt teekende een groep : Russen die een makker begraven en het door heimwee verteerde Franske.
Gillion bewaarde de herinnering aan de kapitale gebeurnis dier dagen : Het uur der soep in, ballingschap en
hij teekende een karaktervolle Russische kop. Eug. Joors
gaf Soldatentypen uit een hollandsch kamp. Maurice
Langaskens heeft met het geduld van een vijftiende
eeuwsche Vlaamsche primitieve de interieurs van drie
Houten hutten in Duitschland geschilderd met de "van
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SAM. I)E VRIENDT.

De blauwe Vaas.
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verveling loome figuren der gevangen soldaten. Alle
voorwerpen in de kamerruimte, de reistasjes, de povere
huisraad, de blikjes, de planken der slaapkooien, de dekens, de handdoek aan een kram in het houten beschot
hebben, in hun scherp afgelijnde en spaarzaam gekleurden vorm, een beteekenis gekregen die alleen door menschen, die van alles afgezonderd leven, aan ziellooze
dingen kan worden gegeven.
Henri Quittelier en Dirk van Sina vonden de symbolische voorstelling van den grooten oorlog. Het decoratief panneel van den eerste laat den rooden bloed-god
zien te paard met het reuze-zwaard terwijl de dood hem
als een schaduw volgt op een ontzettend wolkentumult
door den rossen gloed van een wereldbrand begloord; en

P. JAN DE CLERCQ.

De Schorren.
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de gevoel-volle dichter die van Sina is zag den Yzer-soldaat met doornenkroon als een mystieke martelaar die
het diepe leed loochent, er inwendig om jubelt, terwijl
zijn handen boven de bajonet de doornenkroon aan de
lippen brengen voor een koortsigen kus.
Genre-stukjes ook kwamen tot stand die bijna tot de
folklore behooren of waaraan romantische en medelij•dende menschen hun hart kunnen ophalen .zooals de
Droeve tijding in het Kamp te Zeyst van Declercq en
Een Laatste « Moeder » van Frans Peeters die bijna
volksprenten geworden zijn voor een treurige liedjeszanger in het rumoer van een vlaamsche markt. Veel beter,
maar ook in de sentimenteele noot is het groot stuk van
Sam. de Vriendt, De broeders in het lijden waar wij twee
blinden in kakhi zien die tastend met hun stok door een
groen landschap wandelen, en zijn lieve fantasie Der
dooden Kerstnacht waar het zegenend kindje Jezus op
een der vele kruisen is komen zitten in de verlaten: uitgemoorde Yzerstreek. Dezelfde Sam. de Vriendt gaf ook
ontroerende illustraties voor het Album der oorlogsblinden, en zijn broer Stefan, de beeldhouwer, vereeuwigde
in een mooie buste de stoere figuur van Karel Cogghe,
den sluiswachter` van den Yzer, die op het idee kwam
het water te doen dienen tot de verdediging van het laatste stukje vadergrond en hij boetseerde ook het uitdrukkingsvolle vrouwenbeeld, Inkeer, waaruit een gelaten
onderwerping spreekt die alleen door ondervonden leed
en groot-menschelijk begrijpen kon worden ingegeven.
De andere beeldhouwiers als. Gustaaf Donnet, Guill.
Dumont, Alberic Collin, Paul Van Ostayen gaven elegante bronsjes van officiers of soldaten, de tors van een
kanonnier, een levensgr.o-ote granaatwerper en heimweevolle beelden van krijgsgevangenen of, als Dumont,
Verre-ycken en Huygh, ontwierpen zij herinneringsmonumenten van den Helden-oorlog, waar iets van het trotsen grootheidsgevoel in belichaamd werd van een volk dat
al zijn levensenergie tot een heroïsche daad gespannen
hield.
Het is wel opvallend hoe na den oorlog de godsdienstige kunst een nieuwen bloei beleefde in Vlaanderen.
Een kunst die zich uit, bij voorkeur, in beelden van lijden en droefenis zooals de Pieta van de -Block, zooals de
kruiswegstaties van de Buck, zichtbaar door Minne
geïnspireerd, de Christus van Joors, de zwaarmoedige
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voorstellingen van Hubert René, als Goede Vrijdag en
St Sebastiaans marteldood, de armelijke Vlucht naar
Egypte en de nederige moederlijke madonna van Achille
Renoir, al werken die iets echt en doorvoeld aan zich
hebben dat gelukkig afwijkt van de onverschillige of
zoeterige gemaaktheid der voor de Kerk werkende fabrikanten.
Nu er zoo vele kerken vernield werden door de
bommen is men ook met meer liefde gaan kijken naar
het vele schoons dat nog overbleef. Leo Ballenberghe
schilderde de kapel van het Begijnhof te Brugge en
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Crespin maakte grootsche, somber-doorgloeide kerkintérieurs van de O. L. V. Kapel in St Gudula te Brussel
en de Begijnho fkapel te Leuven ; Masui- Castrique had
hier een mooi pastel, De St Gudula te Brussel, waaruit
een geur van wierook en brandende waskaarsen u tegenkomt met de vroomheid van de oude verbruinde steenen
en de schemering der hooge ramen.
De vele schilders, die spijts den oorlog voortgingen
met hunne oude onderwerpen,werderi toch onrechtstreeks
door den. oorlog beïnvloed. De. ballingschap, het verblijf
in de interneeringskampen, in de hospitalen, in herstellings-oorden van verre gewesten, de verlofdagen doorgebracht in vreemde landen gaven een cosmopolitisch
uitzicht aan de nationale kunst. De schilders kregen wat
anders te zien dan het gewone midden van huri dagelijksch leven. Jules Canneel werkte te Toulon. Hij zag de
roode scheepsrompen in de haven, de- opstapeling van
huizen op de hoogten der stad, het landschap in de voorgeborchten. Armand Eggermont gaf twee kleurige zichten uit Provence en een stemmig achterbuurtje onder
boomenloover te Parijs. Eyckermans schilderde de Notre
Dame, ontzaglijk op haar eiland in de Seine. André Lynen penseelde in: Bretanje een paar aardige stukjes.
Schoncken, Scoufflaire, Jan van Ryswijck gaven straatgezichten uit Parijs. Bossaerts, schilderde In Normandië.
Ernest Midy het Chateau d'Oex. Juliaan Severin hield
een gelukkig verblijf in Provence en Bretanje en maakte
er mooie etsen van zooals De Vesting van St Malo en de
Branding op de bretoensche kust. Proost leefde lang te
Londen en schilderde er de Old docks, de Towerbridge,
Leicester square en het.zonnig zicht van een Five o'clock
in de Kensington gardens vol zomerfiguren, vol bloemen
en vol licht. Gustaaf Donnet zag New York, Pierre
Schmitz het italjaansche landschap, een lommerrijke fontein en een zonnigen trap te Rome en Henri Mortiaux
bracht een ets mee naar het San Giorgio-eiland te Venetië. Alfons Francken schilderde in zijn ballingschap de
Lunenburgerheide en bewaarde ervan een poëtische
avondschemering. Herman Verbrugge maakte mooie
steendrukken van oude college-gebouwen te Oxford en
bewerkte in schitterend émail hunne oude kleurige blazoenen.
Het gaat niet om deze tentoonstelling streng cri-
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tisch te bespreken. Zij was het beeld der hopelooze verwarring, der richtingloosheid van dezen tijd. Want hier
waren nu al jonge kunstenaars, vermits oud-strijders,
vertegenwoordigd en toch waren de strekkingen zoo uiteenloopend. Men zag er het meest traditioneele werk, de
gewone salonkunst van de Société nationale te Parijs.
Zoo b. v. De schijnheilige van Allard I'Olivier, een groot
schitterend stuk met een naakte vrouw die haar tooisels
neerlegt voor een gekruisigden Christus en knielt als boetelinge maar tusschen hare vingers nog met welbehagen
haar mooi gelaat bekijkt in een spiegel terwijl een duivel, zegevierend, lacht. Zoo ook nog het Chineesche kleed
van Beerts, een mooie vrouw in kleurige kimono die
naar een antiek kastje gebogen staat. Men zag er ook de
traditioneele vlaamsche kunst van een Sam. de Vriendt
in De Blauwe Vaas of in. De Spiegel van Verbrugge, vol
technische hoedanigheden maar die de Braeckeleer voortzet in zijn knap geschilderd Waterhuis.
De lmninisten, impressionisten, neo-impressionisten
vierden hier nog hoogtij. Jan de Clercq met zijn open,
ruim, helder Polderzicht en het psychologisch-juist waargenomen Op Steek dat een levend portret geworden is
spijts zijn titel van genre-stuk. Aug. Roisin die in fijne
kleur-gammes het wemelend leven van een straat een
kernlis te Stockel weergaf. Bergmans jacq die de Gentsche Torens schilderde in een overdaad van verf, die ze
heerlijk liet opgaan in gulden licht maar in de schaduw
beneden een onvaste grond gaf aan die geweldige steenen gevaarten. Midy met een kleurige Herfst en bruingele booroen op een fijn-getinte lucht. Proost met een
geschitter en gewemel van bloemen en lichtglansjes. Rottie Pieter, pointillist met ernstige schilders-kwaliteiten,
die appelen, groen en rood, weet te doen zwellen op een
wit bord. Hendrik Strick is een bewonderaar van den
bretoenschen schilder Cottet. Dat liet zich aanzien in het
stuk Opkomende bui waar vrouwen in zwarte kapmantels gehuld over een diepgroen weiland verspreid zijn
met aan de verre einders door wind geteisterde boomen.
Karel van Lerberghe met purper-omwaasde avonden en
morgenden in wintertijd. Wiethase die zich houdt bij de
weelde van bloemen in een Zomertuin. Coulon die bij de
Lentebloesems blijft en het Najaarsgoud, Joi. Van Hooste die in mooi-gekleurde pastels de zieligheid van een
Dooiweer schildert, het droomerige van een Avondstemming en de rust van een Kalm Uur.
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De meer moderne richting was op deze tentoonstelliilg vertegenwoordigd door schilders. als Marcel Canneel,
Alh. Claeys, de ..Kat, Achille Renoir, Henri van Straten
en Achiel van .Sassenbrouck. De Kat in zijn. Auto en Gezicht op het dorp staat nog onder invloed van de fransche neo-impressionisten en van Gogh. Renoir in zijn
gedempte -kleur met het . heijge dat door zijn landschap
reist doet 'soms denken aan Maurice Donnay en ook
wel aan Gustave Van de Woestyne. Van Sassenbrouck
gaat naar de monumentale schilderkunst en de vlak-composities. Van Straten is in zijn sobere eenvoud een weelderige vormer van vrouwengestalten en bloemen. Alb.
Claeys doet zijn land aan: de Leye op vizioenaire wijze
opleven uit een somber-rijk koloriet.
Het was een gelukkig gedacht de bouwkunst en de
toegepaste kunsten ook tot deze tentoonsteling toe te
laten, ofschoon ze nog slechts zwak vertegenwoordigd
waren.
De letterkundigen,zoo fransche als vlaamsche.,deden
zich meer gelden door het gesproken woord in de vele
lezingen die tijdens de tentoonstelling werden 'gehouden
dan door hunne boeken die als doode dingen achter vitrines waren uitgestald.
Tusschen de vlaamsche letterkundigen-oudstrijders
ontbraken er wel een paar en de bijzonderste, als Ernest
Claes, die in Oorlogsnovellen, Namen 19.14 en Bei uns
in. Deutschland documenten van blijvende waarde heeft
geleverd over den grooten oorlog. Ik vond ook niet de
Grafrijmpjes van Pater Mortier aalmoezenier. Fritz Francken «gas er met De blijde Kruisvaart, Onder ons, Uit den
helm, de Vijf . glorierijke avond en, het Heilige Schrijn
waarin het diepe leed, de gruwelijke schoonheid der tijden en de onverwoestbare levensblijheid van den vlaamschen soldaat zullen bewaard blijven.-Verder waren daar
nog Daan Boens met zijn sombere aanklacht in Menschen in de Grachten en Verrijzenis, Van Sina met zijn
gelaten leed en hoop in Louteringsvuur, Aug. Van Cauwelaert met zijn voldragen kunst in de kalmte van het
hospitaal bedroomd, Hilarion Thans die Zijn oorlog verhaalde vol aangrijpende too neelen, Smits met Het huis
der Smart vol ontstellende bladzijden diep menschelijk leed en lijden, Prof. F. Daels de stem die roept Voor
zijn volk in nood, Ward Hermans, Jozef Arras, de Pillecyn, Renaat de Rudder, Karel Elebaers, J. Muylder-

-
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mans, Hodister, Jozef Simons, Alb. van Driessche die er
voor gezorgd hebben dat hunne oorlogsbevindingen voor
het dankbaar nageslacht zullen bewaard blijven,en Frans'
de Backer, Gilliams, Goethals ,Van Raemdonck die zich
door den oorlog niet lieten storen om hun fantasie en
hun droom te laten voortwerken.
De fransche letterkundigen, niet zoo talrijk, waren
toch goed vertegenwoordigd door schrijvers als Conrardy, Crokaert, Suzanne, Deauville, Bouncal, Benselin,
Flament, Fleischmann, Frenay Cid, Maurice Gatichez,
tienval, Max Orban, Wyseur.
Het zal de verdienste blijven der stad Antwerpen al
die jonge krachten guit den grooten oorlog in de gelegenheid te hebben gesteld om te laten zien wat zij uit die
ontzaglijke gebeurtenis aan grooter en schooner menschelijk hebben opgedolven.

JOZEF MULS.
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SOMS DROOM IK.

Soms droom ik van het overzeesche strand,
waar, tusschen welig loof, de vogelveeren
van purperrood, en zilver de amarant,
en blauw de luchten zijn, en blauw de meren.

Als over 't schuim ik meeuwen heen zie scheren,
hoe wou ik mede dan naar 't verre land,
waarhenen wenken rots en zonnig zand

en ijf en palmen die de zee trotseeren...
En toch en weet ik niet of ooit de pracht
der bloemen die de tropenwouden tooien,
of 't Oosten ooit met zijn fluweelen nacht —
en zijn met goud geboorde dagepracht,

bekoren zou mijn oogen, en verstrooien
van Vlaanderen zoo grauw, en toch zoo zacht...

CL. VAN DER STRAETEN.
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WESTVLAAMSCH-HOLLANDSCH
« Is 't echt wat ik van u heb hooren zeggen ? »
«Toch niet dat ik een mensch den hals heb overgesneden en dan mijn mes aan mijn slepjas 'geveegd,
om er een appel meê te schillen ?
Nu wat hebt ge hóoren zeggen ? »
En men luistert met een verdrietige en spannende
verwachting.
Ge kunt zooveel hooren zeggen hebben ! en, wie
geraakt tot den ouderdom waarop u 't leven begint
zijnen rug toe te keeren, zonder ondervonden te hebben
dat men veel van iemand kan zeggen ; vooral wanneer
het valsch is en laster !
« Wel ! wat was 't dat men u zegde ? »
« Jarnaar 'k en geloove 't niet ! »
« Goed, maar daarmee^ weet ik nog niet ! »
«Men zegt dat gij het Westvlaamsch geheel verloochent om uw hekkens te hangen naar, en meê te
draaien met den wind van den tijd, die : waait uit 't
Hollandsche gat. Men wil dat gij geheel Hollander geworden zijt ! »
« Wil men dat ! Cheel Hollander ! Heerenmijntijd ! Markenaar, Vollendainmer of Friesch ! .of Zeeuw !»
Nu ! en wie zou daar iets mede te maken hebben. Doch zulke ongerijmdheden blijven best onbeantwoord. Er is een zekere soort menschen die 't hunne
roeping achten, al brengen ze nooit zelf het minste
voort, iedereen die 't wagen durft iets te zijn of iets te
doen, af te breken, verdacht te maken en den kop in te
slaan. 't Zou eene groote weelde zijn eens die beeldstormers voorgoed den mond te mogen stoppen. Immers
de weergalen van zulke onnoozele beschuldigingen
draagt dikwijls verder dan een argeloos mensch het
vermoedt : zij kunnen kwaad en zij doen er.
En nog 'n ware 't zop de boonen niet waard, indien
eene uiteenzetting als de volgende, niet zooveel belang
had uit haar eigen, en niet zoo plezierig was om behandelen, dat men, terwijl men nog de eerste bladzijden
schrijft, allang in de heerlijkheid van 't onderwerp opgegaan, den vitter en al de vitters en al de haarklievers
en beestjeszoekers van de geheele wereld heeft vergeten.
-
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Wij waren zekeren avond, te Kortrijk, een half
dozijn priesters, een paar letterkundigen en een
groepje dokters bijeen, om te zoeken door eigen werk
aan te vullen wat onze opvoeding gebrekkig had
gelaten in opzicht : Vlaamsche ontwikkeling. Al de
kankerende invloeden die op onze taal invreten, sedert wij op 't college zes jaar lang vijf vreemde talen
benevens onze moedertaal moeten bijhouden, werden
opgesomd : al de vreemde indringers aan den disch
gespijkerd en naar gezond bloed werd , er gezocht
om onze arme kranke weer op te frisschen. 't Een
en 't ander werd aangewezen en : « Moeten wij
nu waarlijk naar Holland om te leeren spreken en schrijven ? » riep N.
En daarop werd het volgende geantwoord
Neen wij mogen en moeten gerust op ons Leieboorden blijven. -- Maar :
't Was op 'ne keer dat Guido Gezelle eene botte
had van gesprakigheid, en, bij gebrek aan beters, deelde
hij mij het volgende mede :
« De Vlaamsche beweging, zei hij, weet ge wat
ik ervan denk ? dat zulk een benaming uiterst slecht
gekozen is en eene namaking van 't fransche mouvement
flamand : als men iets wil zeggen,. laten ze 't dan den
vlaamschen strijd of liever den strijd om het vlaamsch
noemen.
Maar niet al dat bewegen en al dat strijden wordt
er weinig eerde aan den dijk gebracht : die bewegers
en strijders kennen hoe langer zoo min Vlaamsch, en
terwijl zij niet gekruiste hellebaarde en blinkerd lemmer
de wacht houden aan de slotpoorte,kwijnt het Vlaamsch
daar binnen weg en gaat het, stillekens aan, geheel te
kwiste ».
Dit is de toestand wel een beetje zwart inzien
maar, is 't niet de historie van veel van die paladijnen,
die vlamingen, die voorvechters van het verongelijkte
Westvlaamsch ? Altijd staan ze op den eersten rang
met hun zwaard, al dikwijls een blikken zwaard, in hun
vuist om de taal, het Westvlaamsch, het versmaadde, te
verdedigen, als felle ridders, teg:,n de vijanden van bui-.
ten, die zoo dikwijls reeds windmolens bleken te zijn.
Maar, intusschen, wat gebeurt er binnen in 't huishouden, hoe behandelen ze de edele, welk een leventje
maken ze die schoone vrouwe binnen den huize. Leest
het Vlaamsch van die menschen !
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't Is hun veelal genoeg om hun taalgeweten het
zwijgen op te leggen, dat ze eene lans gebroken hebben
tegen het zedelooze fransch of het joodsche hollandsch :
(voor 't duitsch zijn ze immers niet bevreesd) of tegen
het noodlottig misbruik van fransche woorden in 't
Noordnederlandsch.
Wij, Westvlamingen, mogen, mijns dunkens, zoo
hard nog niet roepen, wij moeten zooveel als iemand,
onze boete slaan en bekennen dat wij ook gezondigd
hebben, en wel door verzuim.
Wij hebben er nog bij dat wij slapen op de lauweren door anderen verworven, dat wij zijn blijven
liggen op de bres door onze voorgangers voor ons
opengestreden.
Meer dan eens heeft men er ons van beschuldigd
dat wij het werk van De Bo en Gezelle en anderen op
taalgebied, hielpen in den grond boren ; dat wij onzen
naam verloochenden, en vele zulke ongerijmdheden
meer.
En nu weer dat we Hollanders- zouden willen worden ! of is 't om te lachen dat men dit zegt ?
Dient men Westvlaming te blijven, dient men Hollander te worden ? dit is eene afdrachtelijke of abstracte
beschouwing en kan noch met ja noch met neen beantwoord worden. En zoolang men bij zulke holle vragen
blijft, is er middel om immer voort te twisten. Men is

Westvlaming, men is Hollander, men wordt noch het
een noch het ander, tenzij door geboorte of door naturalisatie.
Ik weet wel dat het dat niet is wat ge vraagt.
Maar ge wilt me doen beweren dat wij ons moeten
laten meeslepen in taalopzicht, in het Hollandsche zog ;
dat we de Hollanders moeten napraten en naschrijven,
onzen mond en ons gedacht en onze pen verwringen
om als Hollanders of liever als de Hollanders te spreken
en te schrijven.
En dan zoudt ge jubelen en zegevieren.
Maar dat zal ik niet zeggen. Waarom ? Omdat het
dwaas zou zijn en onmogelijk.
Hollanders worden, dus niet.
Hollandsch leeren ?
Ja nu moeten we nog eens zien . wat ge wilt doen
doorgaan voor Hollandsch ; en dan zeggen we een
flink ja we moeten dat leeren, en navolgen, niet alles
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ervan maar 't goede, en ons dat zooveel mogelijk eigen
maken.
Wat De Bo en Gezelle voor het Westvlaamsch en
.voor het Nederlandsch in 't algemeen hebben gedaan,
dat is grootsch en goed en voordeelig buitenmate.
Doch wie zou durven zeggen dat ons dit verschoont
voor verder eigen werk en eigen streven, om te bewaren wat zij bijeen gebracht, om zoo mogelijk bij te werken bij 't geen ze vergaard en voor vergaan gevrijwaard
hebben ? Het is veel meer het werk van die baanbrekers
vernietigen, dat we juist het vernis erop in blank houden
en 't hout ervan laten eten door de wormen. We laten
't zaad dat zij uitgeworpen hebben versmachten door
weelderig woekerend ongroei, omdat wij verzuimen het
onkruid uit de tarwe te weren. Caveant Consules !
wordt er geroepen als iemand een fransch woord durft
te gebruiken ( 1 ) . Wij schermen voor het behoud van een
scherplange of zware e, een slepende e of van een ie of
van een uit-klank omdat dit friesch is, wij vechten
tegen 't afstaan van het - loochenwoordje en (daarop
immers komt veelal het Westvlaamsch van zekere Westvlamingen neêr) en intusschen laten wij het fransch en
het duitsch en allerhande taalbederf langs achter binnensluipen.
Is dat nu de goede verdediging van den schat door
de vroede vaders der vlaamsche taalbeweging ons overgelaten ?
Eerst en vooral, willen we veel twist vermijden,
laten we dan van beide kanten grondiger en beter de
taal, de eigenlijke goede algemeene vlaamsche of nederlandsche taal, bestudeeren en we zullen ondervinden
dat deze, tot haar reinste en echte uitdrukking teruggebracht, op kleine onbeduidende schakeeringen na,
overal de Nederlanden door dezelfde is.
Dit is de eerste en de gezondste stap naar de
• veralgemeening. Als we studeeren willen,dan moeten
we op naar de bronnen en die bronnen zijn voor Zuid
en Noord dezelfde.
(1) Ik zelf heb zoo'n brief van protest gekregen van eenen
verwoeden Westvlaming, omdat ik het woord figuur had gebruikt in een opstel : en dezelfde Westvlaming gebruikt het,
hoe dikwijls, in zijn spreken en hij vergat onderscheid te maken
tusschen franschwoord en wereldwoord. Ja, 't stroohalmpje en
de balk !
-
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Willen wij, zonder studeeren, den toestand aannemen zooals hij is, en op de hoogte blijven van onzen
tijd, dan moeten wij ons richten naar den gezonden
kern van het Nederlandsch ; dien vindt men overal, alhoewel niet het meest bij ons.
Bij nader en ernstiger studie blijkt veel van dat
gevreesde Hollandsch niets anders te zijn dan de echte
kruim, het ware beendermerg, het loutere bloed van de
taal, dat ze alginder onder een eenigszins onzuiveren
bast gezond bewaard hebben, daar wij het hebben prijsgegeven voor vreemden woordkeus, of woordvoeging,of
denkwijze of uitdrukking ; meestal voor fransche in een
Vlaamsch kleedje gesteken. En zulk taalbederf is veel
gevaarlijker dan het overtollig gebruik van romaansche
woorden. Immers ligt het niet bovenop de taal als een
beslag, te erkennen en te zien voor iedereen : maar het
zit onder de huid van de taal, behendig eronder geslopen, minder verkennelijk en stillekens aan is het in de
taal zelf, in het vleesch en het bloed van de taal doorgedrongen en we glijden erover zonder het op te merken, we worden er aan gewend en gebruiken het zonder
achterdenken ; we meenen 't en we zweren 't dat het
eigen goed is en we staan op ons recht, wij taalgetrouwe vlamingen, en intusschen wordt ons taalgevoel
glad bedorven, 't verstompt en gaat te niet : we zijn niet
langer meer bekwaam om 't goede uit het slechte te
-onder kennen (1) .
Wij brengen t'onzer verdediging in dat wij de
taal gebruiken van Gezelle.
Ja, velen die wauwelen in een soort kleur- en geuren jeugdeloos afkooksel van een taal, dekken hunne
onmondigheid en hunne onwetendheid met den Westvlaamschen mantel.
Zij schrijven Gezelle's taal, wanen ze, omdat ze
geen verschil weten tusschen taalbederf en gewesttaal,
omdat ze niet onderscheiden tusschen wat gewestelijk
-

(1) Gelukkig is de strijd tegen die verkankering van het
Nederlandsch volop en met goeden uitslag aan den gang in
't onderwijs. Machtig kunnen daartoe helpen werken als:
Gallicismen, van W. De Vreeze ;
Distels en Onkruid onder de Tarwe, van Meert;
Wandelingen op Nederl. taalgebied, vat! Meyer;
Nederlandsch taaleigen, van De Boeck ;
en andere meer,
en de uitmuntendespraakkunsten van Vercouillie ; Verwey ;
Cosyn en Te Winkel ; Holtvast en andere.

.
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goed en gewestelijk slecht . is : dàt is het ongemeulend
koorn dat Gezelle zelf veroordeelt in zijne verantwoording bij Dichtoefeningen ; het is 't geen waar Mistral
van spreekt als hij zegt van sommige zijner tijdgenooten
« Ils employaient communément, sans aucun sens
critique, les formes corrompues, bátardes du patois
francisé qui court les rues ». (Mes origines, p. 120).
Ze houden er een hutsepotje op na waar ze alles
door malkaar slaan, gieten er een sausje over van slepende e en loochenend en, kruiden het met woorden
van eigen vinding en maaksel, roeren er wat oudklinkende vormen bij waar ze maar half den zin van bebegrijpen, « chacun ajoute ses fantaisies orthographiques », zegt Mistral. En dat allegaartje wordt opgediend onder den naam van het Westvlaamsch, de taal
van De Bo en Gezelle en Verriest en Streuvels en anderen.
Ze denken er niet op dat bovenstaande schrijvers,
Gezelle vooral, overvloed bezat van 't geen zij zoo jammerlijk te kort hebben, te weten, onbedorven taalgevoel, taalkennis, taalinzicht en helder taaldoorzicht,
zuiver Germaansch gebleven.
En wij ?
Ja wij ! wij zijn op school geweest en gesleept
geworden door zes jaar fransch en daarna nog zes jaar :
Orieksch, latijn, duitsch, engelsch, fransch en vlaamsch
(één uurtje in de week en welk vlaamsch !).
Gezelle wist heel goed wat hij deed en hij verwachtte er zich niet aan veel navolgers te vinden :
immers voor 't geen hij van zin was, ' was reuzengrootte,
reuzenkracht, reuzenarbeid en eigen gemaakte en gekweekte ideaal-nastreven vereischt. Dat bezat hij, dat
bezitten wij niet.
De oude nederlandsche taaloverlevering bij ons is
afgesprongen en blijven staan met de zestiende eeuw.
In Noord-Nederland heeft ze ongestoord voortgeleefd :
de Noord Nederlanders hebben eeuwenlang hunne taal
met het geestesleven gelijken tred kunnen laten houden.
De nieuwe vormen groeiden er met de .nieuwe concepten: De Hollanders hebben eeuwenlang de beschaving
aan hunne taal laten verfijnen, slijpen, zoodanig slijpen
dat de stoffe op geraakt en ze die nt moeten aanvullen
met vreemde elementen. Eerst hebben ze hunne deuren
en vensters opengezet om de fransche (wereld)-woor-
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den binnen te laten dat was in den ouden geuzentijd.
Moeten we dat navolgen? Wij mogen 't niet en we zouden 't niet kunnen : want bekijkt eens goed die fransche
woorden hoe ze door onze Noorderburen gebruikt worden.
In den • laatsten tijd hebben ze gretig de frissche
lucht ingeademd die uit Vlaanderen waait. Veel wat ze
verloren waanden hebben ze daar levend teruggevonden:
en met blijdschap en dankbaar hebben ze burgerrecht
verleend in hunne taal een leger binnendringers uit de
werken der Vlamingen.
En bij ons :
Men is begonnen met het vlaamsch te verketteren
en in den kelder te sluiten ; terwijl het hooger leven
boven ons hoofd zijnen gang ging in een vreemde taal,
mochten wij er ten allerhoogste en in denduik onze
moedertaal gebruiken voor een sprookje, eene ode of
eene elegie op ons eigen of op ons vaderland. Vlaamsch
bleef kleine kunsttaal ; intusschen wisselden wij van
meesters lijk een slange van heur vel. Nu eens Hollanders, dan Spanjaards, dan Oostenrijkers, dan Franschmans, dan weer Hollanders, kwamen om elk op zijn
beurt hun taaljuk ons op den hals schuiven : daarbij
zaten we ten allen kante met ons klein land tusschen
grootere ingesloten, en het groote trekt steeds het
kleine aan tot navolging ! Dan werden we eindelijk
weer vrij. Maar dan ook eerst begon de verbastering.
De scholen begonnen die tegennatuurlijke opvoeding,die
erop bedoeld was om 't weinige dat aan vreemden invloed ontsnapt was, geheel te dempen en uit te wisschen.
't Vlaamsch heeft gelukkig eentaai leven
Maar, men moet eerst zekeren tijd leeraar geweest
zijn in talen, om den toestand in al zijn onafzienbare
barheid en treurnis te hebben kunnen overzien.
Zes talen moeten de jongens leeren. Vijf benevens
hunne moedertaal ! en dat, met als voertuig, de armste
van alle zes, het fransch, de meest verwijderde in woord
en zinbouw van hun eigen moedertaal.
In deze laatste één enkel uur onderwijs per week!
Hoe wil men dat er van het arme vlaamsch nog een
sikkepitje overschiete na zes jaar zulken dwangarbeid
in de middelbare scholen.
Men moet die nederlandsche opstellen zien van
onze jongens en van onze meisjes. Wat niet verfranscht
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is, is verlatijnscht, verduitsch en vergriekscht, en in dat
kouterwalsch moeten ze dan leeren redeneeren, gedachten vinden en die ontwikkelen.
Wat een armoedje, en hoe het vlaamsch van alwie.
door de humaniora gesleept is den stempel van die opvoeding draagt, bewijst alles wat uit de handen van
priesters of leeken alhier op het papier terecht komt.Immers,seminaries en hoogeschool genezen niet het kwaad
door 't middelbaar onderwijs te weeg gebracht in de
taal. Wij, intellectueelen, wij hebben geen taal : en ik
daag er u toe uit, mijne heeren, gelijk wie van u, dokter,
in goed nederlandsch over uw vak voor den vuist te.
spreken : gij zoudt niet kunnen en als ge erover schrijft
doet ge 't liever in 't fransch en ge weet waarom.
Wij hebben leeren nadoen, napraten, naschrijven,
in 't fransch en welk fransch ! En fransch is een mooie
maar is een arme taal aan woorden, en vandaar komt
een groot deel van het onkruid dat we te wieden, alzoowel als van de leemten die wij aan te vullen hebben.
Neen, vreemde niunte hoe behendig ook verdoken,
zou Gezelle zelden of nooit binnen laten smokkelen. Hij
kende de klank der echte muntspijze te wel en kwaepenninck sloeg hij aan den disch.
Mogen wij evenveel zeggen van menigeen zijner
navolgers ? En wijzelf, wanneer wij eens terdege ondervonden hebben wat goede taal is en wat geen, gevoelen wij dan geen eerbied voor de taal en geen
schroom om nog ééne zinsnede op het papier te zetten ;
immers, omdat ons taalgeweten ingeslapen was en het
nu weder ontwaakt is ? En zij die onder den oorlog naar
Frankrijk of naar Holland zijn moeten vluchten en daar
die twee talen in hunne volmaakte uiting hebben gehoord, kunnen nu oordeelen wat voor eigenaardig
fransch, en wat voor nog eigenaardiger nederlandsch
wij machtig zijn. Om maar van die twee te gewagen.
En men zal het moeilijk aan eenen fanatieken Westvlaming kunnen doen aannemen dat het Nederlandsch
gesproken als over den Moerdik, eene verrukking is
voor vlaainsche ooren, immers juist omdat men daar
zijn eigen nationaal wezen zooveel hooger en zooveel
reiner hoort uitspreken dan... bij ons. Hij gelooft het
niet, hij wil het niet gelooven, totdat hij gaat en zich
zelf overtuigt en voor de bekoorlijkheid van dat schoone
vlaamsch eindelijk bezwijkt : Schoon Vlaamsch ! zegt
hij. Nu, dat is geen « schoon » vlaamsch, dat is vlaamsch
-
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op zijn zondaagsch ; en 't onze, 't zelfde, op zijn wekedaagsch en met stroo in zijn kloefen.
We moeten ons wat opknappen, wat opfrisschen,
en daartoe ! Maar 'k mag mijn laatsten vuurpijl niet te
gauw verschieten.
Andere lieden zijn meer praktisch aangelegd, zij
zien het onmiddellijk nut in van de taal, en brengen
de volgende bewering bij :
Taal, zeggen ze, moet alles zijn wat aangenomen
wordt en gebruikt door de spraakmakende gemeente.(1)
Welnu, Zuid Nederland maakt ook deel uit en een
aanzienlijk deel van die spraakmakende gemeente, dus
alle de uitdrukkingen en woorden die hier in voege zijn
moeten in aanmerking genomen worden : ze zijn taal
en de Noord Nederlanders moeten 't maar weten. Ze
kunnen ze aannemen of...
Of ze niet aannemen, nietwaar ?
Maar eerst uw koorn « molenen » en 't kaf eruit
gezift en dan : dringt dan maar de anderen uwe woorden en wendingen op. Ze zullen u ofwel niet verstaan,
en dan hebt ge rechtstreeks tegen uw eigen beginsel
van onmiddellijk nut in de taal, gezondigd.
Daarbij, zijn die uitdrukkingen en woorden goed
en gezond, niets noch niemand kan u beletten ze te
gebruiken, vooral in kunsttaal. Neemt men ze op, zooveel te beter, laat men u met uwe woorden alleen, zoo
is 't dat gij als woordkunstenaar niet sterk genoeg waart
om ze op te dringen. Hoeveel woorden hebben Streuvels
en Gezelle aan 't Noorden niet doen slikken ! In alge.(1) Wie de spraakmakende gemeente eigenlijk uitmaakt?
Dat is zoo gemakkelijk niet om vast te stellen. De taal
leeft en ontwikkelt gedurig en die gedurige evolutie kan men
van verre vergelijken bij de mode in kleeren of meubels, en
wie maakt de mode ? Oude meubels kunnen even goed en beter
zijn als nieuwe, maar men gebruikt ze niet meer -- ' nieuwe
kleeren zijn doorgaans niet zoo deugdelijk als de oude — maar
de oude worden niet meer gedragen ; dat is van zijn tijd niet
meer, noch dat ik bijvoorbeeld naar Brussel zou rijden op een
frieschen wagen. Taalmode is niet zoo grillig noch zoo wisselvallig als de andere moden, men kan ze heel goed vastzetten
voor eenen tijd ten minste, en men doet het in werken over
spraakkunde en over 't leven van de taal, daarom ook zijn hare
uitspraken veel dringerder en van veel meer bindende kracht.
Men zegt, men schrijft dat niet, is eene wet. Men, wie is dat ?
al die 't best schrijven en spreken ! Wie is die modemakende
gemeente ? en men volgt de mode toch ; zij heerscht met
onverdeelde en onbesproken dwingelandsche macht.
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meene voertaal tracht ge tot zooveel menschen mogelijk
te spreken en zoo klaar en helder mogelijk uwe taal te
maken, één woord voor één begrip, één vorm voor
ééne gedachte en altijd de best bekende en meest verspreide. Indien uwe aanvoer van woorden en zinnen
slecht is, moeten ze onverbiddelijk geweerd worden, de
taal is immers niet slechts een middel tot verkeer onder
de menschen zij is ons, ze is in en met ons geworden en gegroeid, ze is de uitdrukking van ons gedachtenleven, zij is een deel van ons heim, een deel en
een groot, van dat alles dat wij bijeenvatten in het
enge woordje « vaderland ». Zij verdient een deel van
onze liefde en we moeten ze schoon en onbedorven
behouden, en wij moeten wachten stellen aan onze taalgrens om geen besmet goed te laten binnensmokkelen.
Ja, antwoorden wij, wij mogen en wij moeten alles
wat goed is in onze taal bewaren, met zorg ; geen woord
ervan laten verloren gaan ; dit aan anderen op te dringen zal wat moeite kosten, Hollanders zijn kieskeurig
in zake van taal ; en we moeten aan onzen kant bekennen dat wij rijker zijn aan oude taalerts, maar zij
hebben 't hunne tot staal geslepen, veel meer als wij.
Willen ze van onzen taalrijkdom niet, dit is geen reden
voor ons om hem te laten varen.
Maar wij moeten onze taal zuiveren van de aarde
die er nog aankleeft, en die 'zuivering zal een andere
groote stap zijn tot veralgemeening.
Wat is zuiver en wat niet ? Wat moeten we, wat
mogen we, wat mogen we niet zeggen of schrijven ?
Daar juist ligt de hond gebonden en het antwoord
op die vraag is de oplossing van het algemeen Nederlandsch vraagstuk geheel en gansch.
Immers zal die meerder algemeenheid van taal niet
kunstmatig gemaakt worden en als een gareel op den
nek geschoven of een gebit tusschen de tanden gewrongen worden. Zij zal geleidelijk worden en groeien,
zooals alles wat taal is groeit, of ze zal niets zijn. Ze zal
niet zijn de beweging der menigte maar de gezamenlijke
uitslag van de arbeid van alle werkers die 't goed
meenen en er komen willen.
Wat dient er gezuiverd en hoe ?
In onze schrijftaal, alles wat wij na ernstige studie
en veel lezens en omgang met goede schrijvers, weten
slechte taal te zijn. Daar is veel -taalkennis en taalgevoel voor vereischt. Beide worden bij volkeren die
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niet zoo sterk als wij onder vreemden invloed staan,
van kindsbeen af ingegeven, gekweekt en onderhouden.
'Beide bezitten de meeste volken in hooge maat. « Cela
ne se dit pas », zegt de franschman, en « bad grammar »
valt onverbiddelijk als een stalen strafregel op de kneukels van alwie in 't Engelsch met valsche munt voor
den dag komt.
Wij Vlamingen, begaan met de grootste koelbloedigheid de zwaarste misgrijpen tegen onze taal, we
verpinken nooit, we hooren ze overal : van den predikstoel, aan 't gerechtshof, op straat en thuis, overal.
Andere natiën bewegen zich met gemak in hunne
taal en drukken als in spel, de meest ingewikkelde begrippen uit. Wij hebben beide, taalkennis en taalgevoel,
verloren en we zitten verlegen als we iets uit te drukken
hebben dat eenigszins boven de alledaagsche onderhandeling gaat, we zitten verlegen, we vinden de woorden niet, weten niet hoe ze aan malkaar gevoegd; vooral
het juiste, passende, schilderende, het -veelomvattende,
het comprehensieve woord vinden we niet, wij stotteren
en stameren en draaien rond den pot en we spreken
slecht ; we gaan er naartoe met een bedekt franschen
omweg, of we spreken voor 't gemak maar fransch.
Taalkennis en taalgevoel kan men genezen en geheel terugwinnen met het gestadig gebruik van goede
woordenboeken, goede spraakkunsten, synoniemwoorden, woordenboeken over allerhande ismen die in de
taal sluipen zooals Gallicismen en Germanismen, en
bovenal met veel en ernstig goed geschreven dagbladen
te lezen, en boeken. Geen middel is zoo sterk als het
dagelijks lezen van een goed geschreven dagblad. Het
lezen van onze Belgisch-fransche dagbladen is voor ons
een traag indrinken, één lepel daags, van een doodelijk
taalvergift, een verdoofmiddel van ons taalgeweten.
Van de Zuidnederlandsche nieuwsbladen in onze
taal zal ik maar ik niet spreken, om niet doodgebliksemd
te worden ; ik hoor dat er veel verbetering gekomen is
in de laatste jaren en ik zie af en toe het vlaamsche
Nieuws van den Dag. En zou ik u waarlijk een NoordNederlandsch nieuwsblad durven aanraden boven een
Zuid-Nederlandsch? Niet om het nieuws,maar indien het
uwe werkelijke en ernstige bedoeling is om uw taal
zoo zuiver mogelijk te houden van alle, bederf, zonder
aarzelen zeg ik ja.
Ja maar ze wemelen van fransche woorden!
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't Centrum bijvoorbeeld wikkelt ervan, en 't lacht
met ons omdat we den voorkeur geven aan een dietsch
woord boven een uitheemsch !
Dat is zoo, en ik beweer niet dat ge 't Centrum
moet aanzien als in elk opzicht goed te keuren, maar
enkel en alleen voor wat aangaat de goede gezonde
gebinten, het binnenwerk, en een deel van 't buitenwerk van 't Nederlandsch.
Het Centrum spot ook met ons omdat we taalgetrouwer zijn dan zij daarginder. Maar 't Centrum heeft
daarin ongelijk, en we zouden ook wel eens om zijn
onzinnig en eigenaardig gebruik van fransche woorden
kunnen lachen. Maar we laten dat voor 't Centrum en
we zullen liefdadig genoeg zijn om te betuigen dat men
in het Centrum, benevens spot voor de Belgen in flinke
taal, ook veel kan vinden dat een christelijk hart verkwikt.
Hollanders sedert 1830 voelen weinig voor ons
Belgen, lachen gemakkelijk met ons, maar daarom niettemin schrijven ze goed en beter dan wij, vooral, wanneer ze niet denken dat ze moeten « poseeren » want
dat denken ze nog al gemakkelijk en 't wordt hun
nog gemakkelijker vergeven.
Gewoonlijk, wanneer men met welwillende menschen over die zaken spreekt, en dat men ze tot zóóver
gebracht heeft, «slaan ze hunne armen in de lucht en
roepen : 't is al goed en wel voor u vaklieden, studenten,
boekwormen, maar dat is veel te lang werk voor ons,
wij hebben noch den lust, noch den tijd, noch de boeken
daartoe ! En ze zouden willen dat men hun de algemeene
zuivere nederlandsche taal in een 'faveurtje gebonden,
'S morgens bij 't ontbijt in hun serviet legge dat men
ze, met een tik van een tooverroede, van verworden
bastaardvlamingen make tot flink onderlegde Nederlandsche-beschaafde lui, taal- en spraakveerdig als de
beste.
Ge zult het leeren of ge zult het niet kunnen ; dat
is onverbiddelijk : en 't is al een groote stap vooruit
indien ge maar wilt luisteren naar die vaklieden, studenten en boekmannen en u van de boekwormen laten
beleeren, 't gaat dan op wieltjes.
Maar als ge meent aan een eigen opinie te moeten
vasthouden en ze verdedigen, wel dan, kruip in uwen
ivoren toren en kijk uit of de wentelende taalstroom
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voor u een oogenblik zal willen blijven haperen, gelijk
de Jordaan.
Alle uwe opwerpingen zijn gegrond genoeg en de
gewichtigste onder alle is nog deze :
Welhoe ! hebben we nu nog niet lang genoeg geleefd om ons eigen moedertaal te kunnen behoorlijk
bezigen ; heeft onze opvoeding ons nog geen moeite en
geld en tijd genoeg gekost, dat we nu nog zouden
moeten in de leer gaan, leeren spreken, leeren schrijven!!
't Zou moeten anders zijn, maar zoo is 't !
Onze opvoeding ! Zeg eens in gemoede, wat wisten
we na onze opvoeding van geheel ons Vlaamsch wezen :
onze kunst, onze geschiedenis, onze letterkunde en onze
taal ? En toen wij 't mochten leeren op de hoogeschool
was 't een buitenkansje voor C ermanisten.
Maar we moeten vooruit
Onze taal is een puinhoop, ze is een melaatsche.
Willen we ze weer gezond maken, willen we dat puin
weer oprichten niet een nieuw leven, we moeten steen
voor steen, oprapen, proeven, en onderzoeken of ze
deugen, nieuw steen moeten wij bijhalen en een beetje
kijken over den verbrokkelden muur, wat er recht gebleven is bij onzen buurman ; schamei we ons toch niet.
Onze taal heeft lang als een stuk brakeland gelegen,
nu moeten we er op met de spade en ze steek voor
steek omdelven.
Bij dat werk zullen wij onder ons puin zeer veel
goeds vinden dat behoort of behoord heeft tot den
algemeen gebruikten taalvoorraad, maar meer eigen is
aan Vlaanderen omdat het ouder is en alhier onder 't
volk bewaard gebleven. Moeten wij dat alles prijsgeven
en opofferen ons ons eene taal in den mond te passen
die ons van Holland zou ingebracht worden. Duizendmaal neen en niemand denkt daarop.
Er is geen spraak van opgeven of slachtofferen. Wij
staan niet tegenover het Noorden als schamele schooiers, bedelend om binnengelaten te worden ten koste van
alles wat we eigens en schoons hebben en waarvoor
anderen geheel hun leven gezwoegd hebben om .het te'
bewaren. De Noordnederlanders zouden de eersten zijn
om ons ongelijk te geven. Wij willen hand in hand
broeders zijn, die wel verschillen maar die beide rijker
zijn aan den gezamenlijken taalschat.
Het leven van de taal is het volk; zij is de spiegel
van dat volksleven. Ge weet misschien dat Italjaansche
-
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populiers in onze streken altijd uitteren en vergaan aan
hunnen top ; de wortels en de onderstam blijven goede
gezonde en levenskrachtige takken leveren die 't verlies
aan den top weer goedmaken.
Wortels en stam in de taal zijn het volk de
top zijn de intellectueelen de cultuurmenschen ; hunne taal verfijnt en verkwijnt en moet heur levensbloed
putten uit de volkstaal, daartoe bewijzen de Idioticas
een onschatbaren dienst.
« C'est ainsi que les Roumains lorsqu'ils voulaient
relever leur langue nationale, que les classes bourgeoises
avaient perdue ou corrompue, allèrent la rechercher
dans les campagnes et les montagnes, chez les paysans
les moins cultivés. » (1)
Hier kan ik u verwijzen naar het 2de deel van
Vermeylen's verzamelde opstellen, blz. 95 en volgende ;
en ook naar hetgeen ik elders reeds geschreven heb.
(Z. Biekorf.)
We kunnen wat daar staat met een paar woorden
samenvatten :
In alle dialekt of gewestspraak is een deel gezonde
taalstof en een deel taalbederf of taalverwording ; kaf
onder 't koorn, dat nooit zou dienen gebruikt te worden
in schrijftaal tènzij men dit doet met een bepaald
kunstdoel om de « plaatselijke kleur ». Beschaafde lieden laten zelfs weg uit hun spreken alles wat de taal
doet gemeen worden en verlagen tot ruwe straattaal.
En 't ander deel, 't geen om zoo te zeggen de
zelfstandigheid, de substantie uitmaakt van het dialekt ?
.Om dit uit het voorgaandelijk beschreven te lezen
en afgescheiden te houden, om het naar behooren te
hanteeren is wederom fijne taalsmaak en levendig taalgevoel vereischt, zelden bezeten, en zij die ze bezitten
worden gauw tot groote schrijvers in hun dialekt.
Men zou erover verbaasd staan moest men zien
welk een weg van arbeid en zoeken en studie, alle
dialektschrijvers hebben afgelegd eer ze hun eigen taal
meester waren en begonnen te schrijven ; men wane niet
dat hun tuig, hunne taal hun op een koelen morgen in
den schoot gevallen is, als een geschenk des hemels.
Bij het gebruik van eigen taalrijkdom hangt alles
af van twee vragen :
1 ° Wat is uw doel als ge schrijft;
(1) Vie d'Ozanam.
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2° Hoe groot is de kring van menschen tot wie
gij u richt en die u zullen en u moeten verstaan.
Of met één woord : Wilt ge dat men u gemakkelijk
of lastig begrijpe.
Indien gij kunstwerk maakt, hoe 'eigener dit zij
des te beter kunstwerk en daarom staat u eene onbegrensde vrijheid ten dienste, geheel de taaluitgestrektheid, en ge kunt voor u nemen wat Gezelle heeft
gedicht •
\Vie zijt gij die wet geeft
aan 't vrijste dat ooit,
de taal aan een mensch werd geschonken?
De vogels zijn allemale artisten en elk zingt daar
zoo hij gebekt is, en wilt ge hen hooren ge moet gaan
en hem opzoeken en u met hun gezang vertrouwd
maken. Vogels hebben geene algemeene betrekkingen
ondereen waar ze ook nog een ander taal voor zouden
noodig hebben.
In kunst hoe eigener dus hoe beter.
Wat zien we gebeuren in de middeneeuwen ?
Het latijnsch was de algemeene voertaal tot in de
13de - eeuw en, zoo 't gaat met den enkelen mensch,
zoo ging het ook met de volkeren. In een groot deel
van Europa bloeit een eigene nationale kunst op, en
die opbloei gaat gepaard met het scheppen van eigen
nationale kunsttaal. De schrijvers die de eigen ziel van
hun volk uit te spreken en uit te zingen hadden, grepen
ineens naar een middel tot uitdrukking dat hun ook
meer eigen was en 't latijn maakte plaats voor de Germaansche en Romaansche kunsttalen in de sagen en
liederen.
't Spreekt van zelfs dat die taal gezond goed moet zijn
en zal zijn, wat verstaat men anders door woordkunstenaars ? Begrijpt men eerst zijne eigenaardigheid, zijn
taalrijkdom niet, tot daar ; indien hij echt kunstenaar
is zal hij zijn nieuw geluid wel opdringen. 't Zelfde is
immers waar in andere kunsten : hoeveel kunstenaars
zijn in 't begin onbegrepen die later in de wolken geheven, hun tekniek algemeen doen aannemen, en ja, navolgen. Grieg is eigen genoeg en onakademisch, Wagner
is eigen, onclassiek, en nochtans speelt men Grieg en
alles is Wagneriaansch, misschien wordt hij zelf classiek, want zelfs Bach en Beethoven en Mozart zijn niet
altijd klassiek geweest.
Vondels taal is naar de getuigenis van de Noord-
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-nederlanders zelf, omstreeks 1650 (in zijn sterksten tijd)
in geen enkel opzicht meer de taal van zijn Brabantsch e
ouders, evenmin het platte Amsterdamsche dialekt, maar
eene met fijne smaak geschapen kunsttaal. (Te Winkel.)
En Brandt leert ons hoe hij ze schiep met ze te
gaan afluisteren bij alle standen van de toenmalige
samenleving. .
Men moet dus zeer voorzichtig zijn als men Guido
Gezelle's taal Westvlaamsch wil noemen. Zijn Vlaamscl:
is ook zijn eigen kunsttaal door hem gemaakt en ir
zooverre Westvlaamsch als hij ze opgeraapt heeft deels
van de levende lippen van het volk in onze westergouw,
en deels uit de oude nederlandsche schrijvers en die
twee deelen passen wonderwel in malkander : het volk
spreekt bij oris nog zooals de ouden schreven.
Zoodan, het Westvlaamsch waarvan gedurig gesproken wordt, waar is het te vinden : waar staat het
gewetboekt, waar is zijn woordvoorraad verzameld ?
Wat Mistral deed in Provence ; zijn gewesttaal
neerleggen in spraakkunst en woordenboek, wie heeft
het gedaan voor Westvlaanderen ? Gedeeltelijk dit
laatste werd gedaan door het Idioticon en Loquela.
Maar het overige ?
Indien leeraars bijvoorbeeld het zouden willen onderwijzen, bij wie moeten zij 't gaan vinden : Bij Gezelle, Verriest of Rodenbach, of Streuvels. Maar deze
verschillen zoo van malkander, en nog, dit zijn slechts
modelschrijvers, waar zijn de spraakkunsten en de boeken over taalkennis ? Het gesproken Westvlaamsch
verschilt van gehucht tot gehucht en van wijk tot wijk.
Het heeft zijn vasten kern, zegt men, die overal
dezelfde overal geëerbiedigd blijft.
Nog eens, waar moet ik gaan om hem te vinden?
Neen, bij al het verdienstelijke dat gedaan werd, bleef
dit ongedaan, het Westvlaamsch werd nooit eens vastgezet. En wat zou men daartoe als standaard-westvlaamsch wel gekozen hebben ? Toch niet Guido Gezelle's taal uit de Goddelijke beschouwingen, noch Verriest's uit den Regenboog, misschien Mervillie's
vlaamsch in Evangeline !
Het Noordnederlandsch, voegt men mij toe, is ook
slechts een vaste kern op vlottende verschillen uiteenloopend. Zeker, doch die verschillen zijn minder groot
dan bij ons, de vaste kern ligt neer in werken over
spraakkunde en taalwetenschap, en elk ontwikkelde Ne:
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derlander kent hem en laat nooit na hem met zijns
gelijke te gebruiken. Onlangs nog ontmoette ik een heer
van tegen Brussel, een Brabander dus, die zich te oud
waande om nog te leeren beschaafd spreken. Maar zijn
Brabantsch durfde hij met mij niet gebruiken, en, wat
stond er hem te doen tenzij fransch te spreken, en
hij deed het, en hij was bestierder van eene normaalschool !
Tot zoover dus over eigen kunsttaal.
Maakt men werk dat meer algemeen is van belang:
wijsbegeerte of wetenschap, ;kritiek of leering, of geeft
men eene voorlezing of houdt men een preek, dan is
het hoofddoel dat men verstaan worde door zooveel
menschen mogelijk. Hier alleen kan er sprake zijn van
algemeene taal als voermiddel van de levende gedachte.
En hier is ze er noodig.
Want het is onmogelijk dat de gewone mensch
zijne taal mete en tempere naar de uitgestrektheid en
den aard van het publiek tot wie hij zich richt.
Het is dus wenschelijk en noodzakelijk dat wij
komen tot eene algemeene Nederlandsche voertaal voor
hooger leven.
En wat moeten wij aan onze omgangstaal veranderen om tot meer eenheid te geraken.
Eerst, naar welk voorbeeld moeten wij ons richten?
Dit punt heb ik boven reeds aangeraakt : laat ik
er nog een paar woorden bijvoegen van Te Winkel in
zijne Geschiedenis der Nederlandsche taal :
« Voorzeker zullen de Zuid Nederlanders die ten
opzichte van hunne getalsterkte en gemiddelde beschaving achterstaan bij de Noord Nederlanders, zichlangzamerhand steeds meer naar de schrijftaal van hu
nne
Noorderbroeders richten en deze zullen, omgekeerd,
menig eigenaardig woord en menige krachtige wending
aan het Zuiden ontleenen, zoodat wanneer de taaleenheid meer dan thans het geval is, tot stand zal gekomen
zijn, de schrijftaal door die vereeniging zal gewonnen
hebben. »
Deze voorspelling is voor een groot deel reeds in
vervulling getreden en wordt van dag tot dag meer
werkelijkheid. Wij moeten naar de Noord Nederlanders
ter school om van hen te leeren, niet het slechte, maar
het goede dat zij bewaard en wij verloren hebben.
Dat wij in getalsterkte achterstaan is van minder
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belang, maar het is ontegenzeggelijk waar dat wij in
gemiddelde beschaving achterstaan.
In hun eigen nationaal leven, in hun Nederlandsche
licht en lucht hebben de Noord Nederlanders twee eeuwen lang hunne taal verfijnd en veredeld en laten meegaan met een hooger geestesleven en ze heeft zich laten
ontwikkelen om tot waardig voertuig te dienen voor
hooger beschaving en fijner voeren.
Terwijl in de republiek der vereenigde Nederlanden
de schrijftaal zich systematiek ontwikkelde, bleef in de
Spaansche of Oostenrijksche Nederlanden de schrijftaal, waarvan slechts weinigen zich bedienden, vrijwel
op het standpunt van de 16de eeuw staan, ja haar woordenschat slonk weg (?) zoodat ze dreigde weer tot
den rang van dialekt af te dalen. Nieuw voedsel te trekken uit de beschaafde spreektaal was haar onmogelijk
want de beschaafden begonnen zich in den omgang
meer en meer van het fransch te bedienen. » (T. W.)
En 't zal er niet op verbeterd zijn voor ons wanneer
we eenmaal bij Frankrijk ingelijfd geworden zijn.
Wanneer we nu weer vrij en onafhankelijk geworden waren, zijn de Westvlamingen in hunne tegenwerking tegen 't Noorden zich gaan opsluiten in hun
sineeschen muur, met verbod er over heen te zien.
« Avec cet amour passionné, exclusif et farouche de leur
Flandre, zegt Van den Bosch, star weigerend iets van
buiten binnen te laten. »

Dan kwam de franschdolle opvoeding.
De Vlamingen verleerden 't om in hunne taal over
hooger kennis te handelen, de wetenschappelijke taal,
in alle vakken ging dood, de kunsttaal alleen bleef leven.
(Zie boven.) (1)
Wie weten wil hoe het staat of liever stond met
het wetenschappelijk Nederlandsch leze de kleine brochuur van Mac Leod te Gent bij Siffer uitgegeven in
1901 en betiteld : Het Nederlandsch en de Wetenschap.
't Zal beteren met de nieuwe hoogeschool !
Bij de Noordnederlanders integendeel ligt de we(1) Men kan hier aanvoeren dat men wel een wetenschappelijke taal had, ingezien G. Gezellé kon een werk als
Goddelijke Beschouwingen in zijn Nederlandsch overbrengen.
In zijn Nederlandsch, ja, maar dat is de taal van niemand
anders, en is voor anderen ongebruikelijk en nooitgebruikt. Dat
hij ze zelf opmaken moest, uit den ouden taalschat der mystiekers
en godvruchtige schrijvers, bewijst genoeg dat er geen bestaat.
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tenschappelijke voertaal gansch klaar, en staat ze honderd voet hooger in volmaking en volledigheid dan de
onze alhier. Wie was ook de Engelschman die schreef
dat de Nederlanders de beste geleerden van de wereld
zijn ; en gij weet zoowel als ik dat er in het Noorden
uitmuntende werken verschijnen, en te krijgen zijn, in
onze taal over al de vakken van wetenschap.
Er is van onze zijde een weinig ootmoedigheid
vandoen om dit alles te bekennen, en een weinig minder
afkeerige houding en vooroordeel zoodat we malkaar
niet langer vijandig en uit de verte staan te beschouwen,
maar elkaar benaderen en leeren kennen en waardeeren.
We moeten kunnen iets aannemen en iets offeren
niet veel.
Eerst wat de gedachten aangaat
« Zelfs de beste Belgische schrijvers, die zich het
meest inspannen om dialektuitdrukkingen te vermijden,
kunnen geen bladzijde schrijven zonder dat de Noordnederlanders hen als Zuidnederlanders herkennen »,
zegt Te Winkel, en hij overdrijft.
En zelfs al was het heelemaal waar, dit is geen
kwaad, integendeel. En wij moeten noch kunnen precies denken gelijk Hollanders, maar wij kunnen als nog
beter beschaafde menschen gaan denken.
Op dit gebied zal ik niet ver mijne onzekere stappen wagen. Immers, welke physiologische invloeden en
welke oorzaken van omgeving en midden, daar zijn om
te maken dat de gedachten hier z66 en elders anders
geboren worden, valt niet in mijn bedoeling noch in
mijn bevoegdheid hier vast te stellen. Ik denk dat ze
er zijn en zeker is 't dat er verschil bestaat en zal
blijven bestaan tusschen onze wijze van onze gedachten
te vormen en deze van onze Noorderb'roeders ; onze
gedachten worden anders gekneed, gevormd, ze gaan
anders den oven in en komen er anders uit. We zullen
bijvoorbeeld nooit onze spreekwijze kunnen kruiden
met zooveel uitdrukkingen ontleend aan het zeewezen,
als zij, omdat wij geen zeevolk maar plattelandbewoners
zijn ; en, we hebben 't schoon te betreuren, een feit
blijft het dat wij ons niet inééns op de hoogte kunnen
plaatsen van die fijnere cultuur waarin de Hollanders
ons voren zijn.
Er zal altijd verschil bestaan, en dit bewijst eens
te meer de onmogelijkheid om Hollander te worden.
Wat moeten wij doen, tenzij ons zelven rijker ma-
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ken aan kennis, aanvullen wat we te weinig weten in
't Nederlandsch over Godsdienst, wijsbegeerte, wetenschap, letterkunde, kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing, wellevendheid, om ons gedachtenveld te verruimen, nieuwe spreekvaardigheid met de nieuwe gedachten aan te winnen en den afstand tusschen beide volkeren van één ras te verminderen ; we moesten dit alles
immers gekregen hebben op de knieën van onze Vlaamsche moeders in de vlaamsche kostscholen grootgebracht. Maar 't •is anders. En nu, praktisch
Eerst over den zinbouw.
Onze zinnen zijn losser, leniger, ze zijn zoo zwaar
en zoo stroef niet, ze zijn meer keltisch en minder Oermaansch, er zit sneer leven in en waaruit komt dit ?
Gedeeltelijk uit die physiologische oorzaken waarvan
ik hooger gewaagde en die gedeeltelijk invloed hebben
op de gedachten zelf;anderendeels omdat wij meer staan
onder den invloed van het losse - analytische fransch.
De Noordnederlanders aarden meer naar het synthetische duitsch en naar de ellenlange perioden van het
klassiek latijn ; immers het Duitsch werd juist voor
Luthers tijd door schoolmeesters geheel op den leest
van de latijnsche syntaxis herschoeid ; hun zinnen zijn
dikwijls gewrongen, lang en ingewikkeld, ja zelfs,zonder
zekere inspanning en studie, onverstaanbaar. Maar,
daar waar zij van dit gebrek vrij blijven, stroomt er
•t echt (iermaansch bloed van de taal zuiverder door
heen, en dat mogen wij van hen wel overnemen.
Bijna altijd wanneer men eene Vlaamsche zinsnede
met hetzelfde getal woorden of daaromtrent en met die
woorden op dezelfde plaats en met dezelfde betrekking
onderling, in 't fransch kan vertalen, is 't een teeken
dat onze zinsnede de slechte is, en zijn we gelukkig
te bevinden dat in 't Noorden dezelfde gedachten zoo
verschillig en zooveel zuiverder uitgedrukt worden.
Wij spreken en schrijven fransch met Nederlandsche woorden. 't Noorden schrijft Nederlandsch, somtijds Teelijk doorspekt niet slecht gebruikte fransche of
wereldwoorden. Hunne taal sluit zich beter, past zich
nauwer aan bij de gedachte, de onze hangt er losser
rondom.
En nu de woordenschat of het vocabularium.
De onze is ontegenzeggelijk rijker, en, omdat we
geen zoo knappe stylisten zijn hebben wij ook meer
woorden vandoen. 't Noorden heeft hier en daar kern-
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achtige, schilderende woorden en wendingen, die we
gerust mogen overnemen, immers omdat we geen woorden voor dezelfde gedachten bezitten ; onze taal heeft
ze nooit gemaakt, ze kende die concepten slechts in 't
fransch' : of, we maken ze zelf, naar 't fransch en tegen
ons taaleigen in.
En wat gedaan met het ergerlijk gebruik van fransche woorden ? Wel eerst en vooral daarover twee
belangrijke duitsche werkjes lezen : 't een van Herman
Dunger . Wórterbi ch von Verdeutschüngen entbehrlicher
Fremdivörter ; het tweede van Rudolf Kleinpaul : Das
Fremdwort im Deutschen. Dan zal men beseffen hoe nutteloos en belachelijk zulk een misbruik is. Maar wonen
wij niet in een glazen huisje, terwijl wij op 't Noorden
onze steenen gooien. En gebruiken niet ook wij een
groot getal fransche woorden in onze gesprokene taal.
Voorzeker, telkens er in plaats van het fransch woord
een goed algemeen verstaanbaar en aangenomen nederlandsch woord bestaat, moeten wij, spijts het spotten
van onze Noorderbroertjes, er den voorkeur aan geven.
Zooals reeds gezegd, zijn meerendeel van die fransche woorden, ofwel oudfransche met hun oudmodische
beteekenis bewaard en gebruikt, ze behooren wel tot
den romaanschen maar niet meer tot den modern franschen woordenschat ; anderendeels zijn ze in de laatste
tijden uit het Grieksch of het Latijn bijgelapt. Ze zijn
niet méér Fransch dan ze Duitsch of Engelsch of
Spaansch zijn, immers in die talen worden ze ook gebruikt, ze zijn, zooals de wetenschap zelf waarvoor ze
gebruikt worden, internationaal goed, 't zijn wereldwoorden, die uit geen enkele taal worden gebannen.
In 1903, den 3n December, werd te Parijs eene
internationale Sanitaire overeenkomst gesloten. Een
wetsontwerp werd alhier ingediend tot goedkeuring
van die overeenkomst. De Nederlandsche tekst ontbrak,
en in de memorie van toelichting door de Regeering,
stond dat dit was om reden : « dat het leveren van eene
juiste overzetting van verscheidene technische termen en
woorden van collectieve beteekenis, enz., op ernstige, moeilijk te overkomen bezwaren zou stuiten ». Het hoofdbestuur van liet Algemeen Nederlandsch Verbond antwoordde daarop met een manifest. « Waar onze taal
ondanks hare groote snedigheid werkelijk te kort schiet
of duidelijkheid het vereischt, daar kunnen wereldwoorden vrij worden binnengehaald. »
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Eenerzijds lachen de Hollanders met onze puriteinsche angstvalligheid in het weren van vreemde
woorden, omdat men ook dààrin te ver is gegaan. Anderzijds heeft men in Vlaanderen ongelijk als men die
woorden niet rechtstreeks uit het Latijn of Crieksch
overneemt, met hun oorspronkelijke klemtoon en uitgang, maar ze eerst door het fransch sleept, in 't fransch
beklemtoond, om ze dan bovenop, nog een Vlaamsch
kleedje aan te doen, en zoo zegt : logiek in plaats van
logisch, symmetriek in plaats van symmétrisch, enz.
Of wil men volstrekt van die woorden niet die
men schuimwoorden noemt, men vervange ze door echt
dietsche indien zulke bestaan ; indien ze niet bestaan
zult ge ze willen maken en opdringen,. en waar gaat
het dan naartoe indien iedereen op zijn studeerkamer
er een smidsje voor nieuwe woorden mag op na houden ? Dat leidt, zoo leert ons de ondervinding maar
al te dikwijls, tot belachelijke overdrijving.
Immers, als men eenmaal aan 't zuiveren gaat,
waar houdt men op met zuiveren, en wie zal de scheidslijn trekken. Alle talen ontleenen aan malkander en de
onze sedert ze bestaat, dus sedert de l2de eeuw heeft
niet opgehouden aan vreemde talen te ontleenen en
zoo zou men de taal zuiveren tot dat nog slechts haar
schoenen overschieten.
Veel noodzakelijker is het -dat wij die woorden uit
onze taal wieden, die erin geslopen zijn met vlaamschen vorm naar fransch model gebouwd, geheel tegen
ons taaleigen in en die men noemt Gallicismen in den
woordenvoorraad. Ook tijd en omstandigheden wisselen
gedurig. Wat verschil is er nu niet tusschen ons maatschappelijk leven en dat van eeuwen vroeger ? De wereld gaat vooruit, nieuwe zaken worden aan den dag
gebracht. Nieuwe toestanden geschapen ; vandaar
nieuwe begrippen die vroeger niet bestonden en ook
nieuwe woorden om ze in uit te drukken. Moeten wij
die woorden zelf maken of ze gemaakt overnemen, immers ze bestaan ? Had het Westvlaamsche volk de beschaving in zijne taal meegemaakt, het zou duizenden
woorden rijker geweest zijn en had misschien lijk eenmaal vroeger, als algemeene Nederlandsche taal kunnen
gelden.
De Naamvallen.
Dat ze afgeschaft worden is eene verandering, die
wij ons moeten getroosten, immers komt ze noodlottig
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op ons af, en nemen we ze aan of niet, ze gaat over
onze hoofden lijk de baren van de zee over den rotskop. In praktisch oogpunt is het een zegen en Engelschen en Franschen zijn er ons allang mee voor.
Sommigen beweren dat het,. aestetisch beschouwd,
een verlies is dat wij moeten betreuren, maar, schijnt
het niet dat men zonder naamvalsuitgangen evengoed
en schoon zal kunnen schrijven als toen we ze angstvallig toepasten.. Hoe spreken, bij de leerlingen, alle
o-ogen van blijdschap als men afkondigt, dat het met
de naamvallen is als met 't vloeken, dat ze zijn
afgeschaft : immers niemand meer gebruikt ze in de
gesproken taal, waarom zouden wij ze dan bewaren
in de geschreven, die slechts de verbeelding is
van de andere ? Met de grootste vreugde ruimen de kinderen op school al den ouden rommel van naamvalsuitgangen op, om bij 't oud ijzer geworpen te worden,
en gebruiken ze, in de plaats, gemakkelijk en bevallig
de voorzetselbepalingen.
We zijn toch geen verzamelaars van oudheden.
En er zijn er die beweren dat dit een taalrijkdom
is dien we niet mogen laten gaan.
Maar wie kan beletten dat iets veroudert en uit de
mode geraakt? Gebruikt gij dien rijkdom, indien ge wilt,
maar lijdt dan dat men u wijze met vingers, als iemand
die nu met den driebekten hoed en begespte schoenen,
een korte broek en witte kousen, en een gepoeierde
pruik voor den dag zou komen. .
En waarom geeft de Hollander dan niets op?
Eenvoudig omdat er hier van geen wederzijdsch
voorstel spraak is, neen. Zij hebben ginder hunne taal,
storen zich niet aan ons en gaan hun gang.
De geslachten ?
Moeten wij ons voegen naar de Noordnederlandsche geslachten en zeggen het boek, het loon,de orkaan?
De verschillen met de alhier gebruikte geslachten zijn
zeer talrijk. Begeert gij tot algemeenheid te komen of
niet?
Zoo ja, wie het doel beoogt moet de middelen aanwenden : vele van onze geslachten zijn letterlijke overname uit het Fransch en nog eens in strijd met 't Nederlandsch taaleigen. In 't Noorden zij ze echter bewaard gebleven en neergezet in zeer nauwkeurige lijsten
zooals bij voorbeeld die van De Vries en Te Winkel en
in alle goede woordenboeken.
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De . voornaamwoorden?
Moeten wij ons 2de persoonsvoornaamwoord Gij
opgeven ? en U gebruiken ? Mogen wel, maar moeten
niet ; hier nochtans is voor ons eene aanwinst te doen :
zooals ten anderen op gebied van uitdrukking der beleefdheid wij veel van 't Noorden te leeren hebben. Wij
missen de beleefde aanspraakvormen, de hoffelijkheidstermen zooals ze in andere talen bestaan. In 't Vlaamsch
kunnen wij niet tutoyeeren noch vousvoyeeren, in het
Fransch wel, in 't Engelsch wel, in 't Duitsch ook en
in 't Nederlandsch ook : daar bezitten ze nog de je
en jou, en de U met 2de persoon meervoud en de U
met 3de persoon enkelvoud.
Een struikelblok voor zekere Westvlamingen is het
wederkeerig woordje zich. Moeten wij het gebruiken of
moeten wij het verwerpen, het is immers protestantsch
van herkomst en ingesmokkeld met de Luthersche bijbelvertaling. Het antwoord is onverbiddelijk, gebruikt
gij het of verwerpt het, het heeft sedert lang onbestreden burgerrecht verkregen, men gebruikt het.
De Hoedanigheidswoorden ?
De vergelijkende en overtreffende trap met min of
meest is bij ons gaandeweg geheel verdwenen, hij brengt
nochtans een niet te verwaarloozen schakeering van
welluidendheid en beteekenis in de taal.
De Werkwoorden ?
Het groot geschil of verschil tusschen ons en het
Noorden ligt hierin dat wij nog veel oude vormen gebruiken waar zij nieuwe hebben en wel bepaald, dat
wij veel meer dan zij de sterke of ongelijkvloeiende vormen gebruiken en zonder onderscheid van beteekenis.
Wij weten geen verschil bij voorbeeld tusschen hij
vroeg en hij vraagde, hij zei en zegde ; of liever de
laatste vorm gebruiken wij heelemaal niet. Lezen wij nu
wat Guido Gezelle er over schrijft in zijn Loquela onder
het woord : Ri j f ken en Raf ken:
« Jacob Grimm de « reuzachtig geleerde » baanbreker van geheel onze nieuwe spraakwetenschap, zegt
in zijne Deutsche Grammatik, 2° Cap. Von der Conjugation, dat « het sterke praeteritum van de werkwoorden moet aanzien worden als de hoofdschoonheid
onzer sprake en als eene eigenschap die met haren ouderdom- en met hare gansche inrichting diep verbonden is. »
Daar ter plaatse in Loquela wordt nog 'teen en
't ander meer gezegd over de sterke verleden tijd : hij
-
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legt aan om te verdwijnen, en hij kan heel goed met
haren ouderdom hecht verbonden zijn en met hare inrichting, en toch uit de taal verdwijnen als 't gebruik
er nu niet meer van wil.
Maar men begrijpt hoe moeilijk menschen als
Guido Gezelle, na al hetgeen zij daarover met eigen
werk en pijnlijk zoeken gevonden hebben, hoe moeilijk
zij zoo iets opgeven en laten schieten.
De partikels of onveranderlijke woorden.
Hierin, en vooral in het recht gebruik der voorzetsels, hebben we veel van 't Noorden te leeren. Het
gebruik van de voorzetsels, een zoo belangrijk deel,
een hoofdzakelijk deel van het Oermaansche taaleigen
in zijn zinbouw, het inoeilijkst om leeren, dat hebben
wij verleerd, dat hebben wij laten verbasteren en vervangen door iets oneigens en rechtstreeks tegenstrijdig
met het Nederlandsch. Onderzoekt hoeveel voorzetsels
wij wegcijferen door het alles effenscherende fransche
van ; hoe dikwijls wij het gebruiken ten
woordje de
onrechte en scheef en krom in den zin ; 't zelfde geldt
voor 't fransche (r aan, dat zoo menig eigen voorzetspl bij ons komt vervangen ; en gij zult verbaasd
staan over de verbastering, de vervreemding die uwe
moedertaal heeft ondergaan.
En de zinbouw ?
We hebben nog niet eens van het bouwen van onze
zinnen gewaagd, dààr is 't nochtans, dat het fransch
en het latijn het diepst binnengedrongen zijn en het
moeilijkst te weren : daaraan herkent men ook de Vlamingen best.
En ten slotte nu nog
De uitspraak.
Phonetische voorlichting en drilling kunnen veel,
en nog meer, een tijdlang verblijf in 't land of onder
menschen wier taal deze is die ge wenscht te leeren
uitspreken. Daarbij hetgeen gevergd wordt en nagestreefd is niet volkomen gelijkheid tot in de minste bijzonderheden maar veralgemeening : en er is middel genoeg om eene zuivere uitspraak te bekomen zonder
daarom den Hollander na te goochelen. Die zuivere uitspraak, ten anderen, bestaat en komt hoe langer hoe
meer in voege bij 't meerendeel der geletterde Vlamingen ; nu is het voor een Westvlaming niet meer lastig
of onmogelijk een Hagelander te verstaan.
Er mag dus wel verschil bestaan, zoolang de grond--
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beginsels vast blijven. Men hoeft maar te zorgen dat
men -de verschillen noch te menigvuldig late worden
noch te diep late ingaan. Anders keert men terug tot
het dialekt en dan zouden we moedeloos moeten besluiten met Guido Gezelle dat het Vlaamsch, altijd uit
dialekten bestaan heeft en uit dialekten bestaan zal.
Sedert ik dit opstel maakte zijn reeds tal van
goede verhandelingen verschenen, theoretisch zoowel
als praktisch, over dit teeder onderwerp.
Moeten wij onze taal uitspreken zooals de Hollanders de hunne ? Zoo dient de vraag gesteld, immers
zullen de twee talen toch nooit geheel aan malkander
gelijk zijn. En daarom mogen wij ook seffens op de
vraag antwoorden : dat is bijzaak. Afgezien van de
wenschelijkheid, staan we eerst voor de mogelijkheid :
we kunnen dat met geen enkele vreemde taal, wij kunnen het niet met ons eigen taal in een vreemd dialekt.
Wij kunnen daar wel naartoe streven ; ik laat in 't midden of dat streven loffelijk zij, of tot mislukken gedoemd, nuttig ?
Men moet eerst een groot onderscheid maken tusschen wat men alhier noemt « op de letter spreken » en
de beschaafd Nederlandsche uitspraak. 't Eerst is en
blijft pedant en aanstootelijk, het tweede kan tot een
zekere graad van volmaaktheid gebracht worden ; doch
wanneer heeft kunstmatigheid de natuur kunnen evenaren en vervangen ?
Misschien zal later onze uitspraak minder gezocht
en onnatuurlijk klinken en ons beter uit de keel en
over de lippen willen, ik weet het niet en denk het
ook niet. In elk geval, de slotsom van dit betoog is,
dat wij het eene moeten kennen en beminnen en meester
zijn te weten onze eigen gewestelijke taal, onze kunsttaal mag ik zeggen, en ze zoo rijk en zoo schoon als
mogelijk maken.
De andere, de algemeene voer- en omgangtaal,
mogen wij niet onwetend zijn, wij moeten ze kunnen
gebruiken en vlot, vooral wij die met het wijzen en leiden van anderen belast zijn.
Aldus een Cremer, een Mistral, een Botrel, een
Klaus Groth, een Brinkmann, een Fritz Reuter en zoovele andere dialektschrijvers maken hunne gewesttaal
tot een allerkleurigst palet voor hunne kunstverbeelding
en hunne kunst verhoogt daarbij ; ze gaan hun werken
niet vertalen, maar schrijven ze geen Duitsch of Fransch
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't is niet omdat zij de algemeene voertaal van hun land
niet machtig zijn, integendeel.
Waarom moet en mag dat bij ons nog mogelijk
zijn dat cultuurmenschen hun eigen gewesttaal niet durven en de algemeene omgangstaal niet kunnen spreken,
en daarom fransch gebruiken.
Overal elders is 't beter gesteld dan in WestVlaanderen. Waarom? Omdat in den algemeenen
stroom, De Bo en Gezelle liggen als twee zwaar belemmerende blokken uit wie veel Vlamingen ten onrechte,
eene reden en een steun gaan zoeken om achter te
blijven.
CAES. GEZELLE.

^X,

STIL LEVEN.
VII.
Miete, deze jurk is nu toch wezenlijk een beetje
te kort.
En een beetje te laag ook, zeker ?
Miete wipte op een stoel en vandaar op tafel, sloeg
de armen als twee vleugels uit en begon om de bloemvaas heen te trippelen-, terwijl ze zich in den spiegel Lekeek.
Cela commence trop tard et finit trop tot, lachte
ze met een yeelzeggenden blik op hals en beenen.
Toen sprong ze van de tafel af : sjwoeng, ineens,
diep doorzakkend in de knieën, en zette zich weer in den
armstoel tegenover Alice.
't Is maar een idee van jou, Alice ; je loopt dag
in dag uit met dien zwaren sluier voor je gezicht en die
rokken tot op je hielen ; ik zou zooiets niet uithouden.
Zie je, jij bent nu : Mevrouw de Weduwe Jacques Dumoulin, van Alice Verhaeren is er niets meer over ; en ik
ben, ondanks alles, Miete Deroo gebleven : Miete tout
court... « Slecht van klap, maar deftig van gedrag »,
zooals een vriend van mijn man zesde. Over zichzelven
hoor, niet over mij !
Mietekelief, ik geloof bijna...
Zeg het maar, klonk het aanmoedigend.
- Nou Miete, ik geloof haast dat je blij bent met je
herkregen vrijheid.
Miete schoot in een lach.
0, als 't anders niet is dan dat, dan hoef je niet
zooveel omwegen te maken. Of ik blij ben of niet, weet
ik eigenlijk zelf niet, maar pff... ik voel me veel vroolijker sedert een paar weken. Het laatste jaar is ellendig
geweest, de laatste twee jaar ; en nu beul ik een gescheiden vrouw. Dat is ookniet precies zoo'n behagelijke
i toch waar ik mee af ben. En
toestand, maar nu weet ik
aangezien de schuld niet bij mij ligt, kan ik nu toch ook
niet in eens : hokus-pokus-klavertien, wie stekeblind-iskan-niet-zien, mijn manier van leven, van me te kleeden,
van te zijn en te doen, van handel en wandel veranderen.
--
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Trouwens, ik zou 't niet kunnen, al wou ik nog zoo
graag.
Neen, dat hoeft ook niet, maar om mij plezier te
doen...
Nu vooruit, Alice, om jou plezier, te doen, zal ik
dezen rok wat uitleggen, maar een volant of een tulle aan
mijn hals, daar begin ik niet aan., dat bederft het heele
-effect.
Ze zaten met hun beiden in de verandah, wachtend
op Bébé en Toto, die thuis van school moesten komen om
koffie te drinken.
Alice streek zacht over het krip van haar rouwkleed
en haar treurige blik dwaalde van Jacques' portret naar
Miete's opgewekt gezichtje.
Arme M iete. Haar man had willen scheiden om de gewone reden : een andere vrouw. En zij had niet gewild :
« We zijn Katholiek en het huwelijk is onverbreekbaar,
anders met genoegen », had ze verklaard. Toen had hij,
om haar te dwingen, hun leven tot een hel gemaakt, misschien uit wraak, misschien in de hoop haar tot excessen
te brengen. En zij had toegestemd in de scheiding, die in
der minne geschikt was, nu drie maand geleden, juist
eenige dagen voor den vrij plotselingen dood van commandant Dumoulin, die in het voorjaar aan griep bezweken was.
Nu was het weer zomer en ze zaten beiden in de

verandah van het gezellige huis in de Seutinstraat, dezelfde verandah, waar ze als kinderen met haar poppen
hadden gespeeld, als jonge meisjes haar uitzet gebo-rduurd hadden, en later samen aan de luiermand gewerkt.
Zeg Mieteke, nu zitten we hier beiden, weer nagenoeg in denzelfden toestand. Ons leven heeft toch op
sommige punten veel overeenkomst.
Niu, deed Miete cynisch, dat is maar zooals je
het opvat. Je hebt meer geluk gehad dan ik, hoor !
0 ja, stemde Alice onmiddellijk toe. Ik heb de
kinderen en niets als goede herinneringen, dat weet ik
wel.
-- Enfin, ik had dan later aan mijn kind moeten
vertellen : niets vertellen natuurlijk, en nog een leugen
verzinnen om de situatie van den papa te redden. Neen,
't is maar goed, dat ons kindje heelemaal niet heeft willen komen... Alice mijn schat, laten we nu eens praten over de noodzakelijkheid van een zomervacantie,

533 STIL LEVEN.

ergens waar 't leuk en druk is. Het laatste jaar is 't voor
jou toch ook maar tobben geweest. Ga je morgen mee
naar den schouwburg ? Munt of Parc ?
Mieteke toch, Alice wees op haar zwarte japon.
Zou je niet eens een oogenblikje bij hetzelfde onderwerp
willen blijven ?
Miete kneep haar oogen dicht, alsof ze zich inwendig verkneukelde van pret, strekte haar beenen uit en
tipte met teenen en hakken tegen elkaar.
Hé, vanavond heb ik zoo'n zin om te gaan dansen, dat voel ik vooruit al... Nou, om bij hetzelfde onderwerp te blijven : we gaan er beslist met ons vieren tusschen uit, hoe eerder hoe liever ; zoodra Bébé en Toto,
als rechtgeaarde kinderen hunner onverbeterlijke ouders,
met roem en lauweren, kransen en boeken overladen van
de prijsuitdeeling komen. We gaan naar Westerloo, of
Lancklaer, stiller en braver kan het niet, of naar Genck,
of Anseremme. Hè ja, laten we naar Anseremme gaan.
Frankrijk en Engeland hebben we tijdens den oorlog genoeg gezien, Holland wordt te duur.. Vivat het vaderland,
bij gebrek aan beter !
Mij goed, maar we praten er nog wel eens over.
Het is misschien niet kwaad voor de kinderen. Ik ben te
stil en te droevig voor ze, dat merk ik zelf wel. Kinderen
zijn niet egoïst, maar ze vergeten gauw, en ze kunnen
nu eenmaal niet tegen treurigheid. Soms, Mieteke..., aarzelde Alice.
Soms ?

Alice slikte even, drukte beide handpalmen tegen haar oogen om de tranen te bedwingen en haar stem
klonk heesch :
Ze zijn liever bij jou dan bij mij, omdat je vroolijk en druk met ze bent. Als er vrienden van ons hier
komen: of eenvoudig maar dokter Dehaeze, die zich nog
al gauw ongerust maakt over Bébé, dan zijn ze ook zoo
uitbundig blij. Maar ik ben niet jaloersch hoor, ik ben
volstrekt niet jaloersch... ik tracht het niet te zijn, besloot ze met bevende lippen.
Mannen en kinderen zijn precies eender, decreteerde Miete, ze moeten de pret en het lekkers van 't
oogenblik hebben. En de vrouwen zijn arme slachtoffers:
de goeden zooals jij en ik treffen het altijd miserabel in
dit leven. Wat daarom nog niet beteekent, dat ik met
iedereen zou willen ruilen, besloot ze inconsequent.
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Nee-nee, ik heb het niet miserabel getroffen,
weerde Alice rustig af. Het grootste verdriet, wat me
overkomen kon, is me overkomen, maar dat is toch eigenlijk niet wat je noemt « ongelukkig zijn ». Het eenige,
wat me nu zoo spijt is, dat het laatste jaar eigenlijk niet
zoo heel prettig is geweest.
Solidariteitsgevoel, omdat ik in de nesten zat,
troostte Miete goedmoedig. Scheelde er anders wat aan ?
vervolgde ze onnoozel. Na je operatie was je anders toch
zoo frisch, en vroolijk, en fleurig, als ik je ooit gekend
heb ?
Dat verblijf in de kliniek en mijn operatie is de
laatste tijd van ongestoord geluk geweest, zuchtte Alice.
Nadat ik teruggekomen ben is het nooit meer geweest
zooals vroeger.
Zoo-oo, deed Miete nauwelijks hoorbaar. Ze was
nu volkomen ernstig en luisterde, luisterde met heel haar
ziel.
Neen, vervolgde Alice, het wantrouwen was tusschen ons en dan begrijp je elkaar niet meer. Jij moet
weten., wat dat is.
En óf, en met reden, ontglipte het bijna op den
gewonen spottenden toon aan Miete's loslippig mondje,
maar ze hield zich bijtijds in :
Het wantrouwen is een dom ding, en zoolang je
geen bepaalde bewijzen hebt..., maar heel vast klonk
haar stem niet.
Niet waar ? sprak Alice weemoedig. Maar er
schijnt niets aan te doen te zijn. Ik heb er zoo door geleden. Op het laatst ging al mijn vroolijkheid en zelfvertrouwen op den loop.
Denk je niet, dat dit een beetje dom van je geweest is ?
Ik kon er niets aan doen. Ik heb rust en vrede en
liefde noodig om te gedijen... Arme Jacques,... maar nu
weten we beiden beter. Och, het was eigenlijk alweer in
orde de laatste maanden hoor, zóó lang heeft het niet
geduurd, maar tóch...
Miete was opgestaan : ze leunde nu tegen het houtwerk der opengeslagen tuindeuren, zenuwachtig heet
ze op haar lippen, tikte met den voet op den grond en
knelde de handen in; elkaar. Na een poosje keek ze om.
Alice staarde droomerig den tuin in, haar zachte
bruine oogen vol herinneringen van liefde en verlangen.
-
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Het ronde gezichtje was zoo spits geworden, vond Miete,
en de bruine krulletjes om haar slapen, waar nooit
spelden of golfijzers voor noodig waren, hadden hier en
daar een fijnen zilveren weerschijn.
Enne... zeg, indien Alice niet zoo verzonken was
geweest, zou ze gemerkt hebben, dat nu Miete's stem
heesch en schor klonk, enne... zeg, er was toch eigenlijk
geen reden voor dat, datte... wantrouwen wel ?
Welnee Miete, heelemaal niet, het was allemaal
onzin. Dingen verkeerd en anders uitgelegd dan ze bedoeld waren, met opzet of uit domheid scheef overgebracht, toespelingen, misschien uit gekheid gemaakt, maar dat alles had onkruid gezaaid. Ik heb
later dikwijls gedacht, dat als een mensch geen rust heeft
met zich zelf en zijn eigen geweten, of desnoods maar
met zijn eigen hart en gemoed, hij -heel gemakkelijk in
zulke tijden anderen kwaad berokkent.
Precies, gesproken als een boek, beaamde Miete,
onmiddellijk in haar gewonen luchtigen toon terugvallend, en aangezien er immers geen reden bestond voor
dat wantrouwen, zou ik alle akelige gedachten maar opzij zetten. Zoon onweerswolkje is overal wel eens voorgekomen. Maar bij jullie haperde er waarschijnlijk nooit
iets aan, en dan tel je een kleinigheid veel zwaarder...
Kindlief, in den oorlog hebben we zooveel geschiedenissen beleefd : Jacques was toch een. beste jongen.
Alice keek verwonderd op : ze begreep niet, waar
die bemerking eigenlijk op sloeg, maar in het oogenblik
dat ze uitleg wilde vragen, hoorde zij den sleutel omdraaien en de stemmetjes van Toto en Bébé helmden in
de gang, gesecondeerd door de alt van Virginie.
Ze rouwden in 't wit, Toto met een zwarten matrozenkraag en Bébé met tafzijden strikken, en ze zagen er
bijna uit als toen ze, een jaar geleden, om hun lijdend
moedertje dansten. Wie had gedacht, dat er zulke veranderingen op til waren, en hoe dwaas waren ze allemaal
geweest, om ooit een oogenblik tegen haar operatie op te
zien, dacht Alice. En zooals de kinderen nu op Tante
Miete toesprongen, zoo waren ze ook eens op dokter Dehaeze toegehold, de eerste maal dat hij haar kwam bezoeken na haar terugkeer, en in de volle blijdschap deelend van het hereenigd gezin, had hij Toto op zijn rug
laten klauteren, Bébé op zijn arm genomen en de hand
op haar schouder leggend, gevraagd :
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Wie bedankt er nu den brommagen ouden dokter, die Mamaatje zoo gauw weer thuis heeft laten
komen ?
Ik .! Ik ! Ik ! hadde ze alle drie om strijd geroepen,
maar toen was Jacques binnengekomen en de stemming
was verbroken geweest.
Alice, hier zijn we, we leven ook nog ! Niet zoo
zitten soezen, vermaande Miete, die met de twee kinderen uit den tuin terugkwam. En we hebben vergeten tafel
te dekken. Virginie mopper • eens op ons ! Krijgen we
van de nieuwe confiture ?
Bébé kwam zachtjes op haar moeder toegeloo.pen
-- Mamaatje, vleide ze, lief, klein, zoet Mamaatje.
Ze ging op haar moeders schoot zitten en Alice
drukte haar gelaat in de fijne blonde krullen van het kind,
waarop Toto plotseling van Miete wegrende en. met jongensachtige onstuimigheid op haar rug sprong.
Aller- aller- allerliefste Mama ! dolde hij met
beide armen om haar hals.
Alice keek naar haar vriendin, die hun drieën toelachte : arme eenzame Miete.
Zeg tante Miete, begon. Toto, toen ze een kwartiertje later aan hun boterhammen bezig waren, weet U
dat er iemand bij ons in huis komt ?
Zoo ? En wie dat ? De knecht van Sinterklaas ?
Nee-ee, deed Bébé verschrikt, die woont immers
in Spanje. En ik geloof dat je Mijnheer Sint-Nicolaas
moet zeggen.
Dat is waar ook. Par le petit doigt Monsieur
Saint-Pierre, zingt Botrel immers. Nu, wie komt er dan ?
Tante Miete
Die is er immers al. Nee, raad U nu eens ernstig,
viel Toto wijsneuzig in de rede.
Is 't een heer of een dame ?
De beide kinderen keken onthutst naar hun moeder.
Nou, geven jullie eens antwoord.
— Geen van beiden, lachte Toto.
Geen van beiden. Noch visch noch vleesch dus.
Ik heb het, maar ik zeg het niet
Hè jawel. U moet eerlijk doen. U was nu aan
't raden.
Nu dan, Toto, ik zal het aan je oor fluisteren,
kom maar hier.
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En heel hard over de tafel roepend, maar toch tegen
de oorschelp van den kleinen jongen :
Kleinduimpje met Sneeuwwitje !
0 tante Miete, tante Miete ! Ze gierden allebei
van de pret, en Alice voelde des te pijnlijker hoe de
jeugd haar vroolijkheid missen moest.
Nee, geen van beiden. Nee, nee, het is zuster
Mathilde !
Heu ! schrok Miete, hoe komen jullie daar bij ?
Straks vertel je me nog,dat Mama de heks van de Amersfoortsche heide te logeeren heeft gevraagd.
Wie is dat, tante Miete ?
Een Hollandsche dame, waar ik tijdens den oorlog kennis mee heb gemaakt, en wier geschiedenis ik je
bij gelegenheid, over een jaar of tien, wel eens vertellen
zal. Zeg Alice, vervolgde ze met een. knipoogje, straks
helder je me die zaak wel eens op, hè ? Je voelt je toch
goed, verder ?
Alice knikte geruststellend en Miete meende een uitdrukking van wrevel in haar oogen te ontwaren.
Mogen we gaan spelen, we zijn klaar, stelde
Toto voor. Tante Miete, gaat U mee den tuin in ?
Straks, straks, de groote menschen blijven eerst
nog een beetje hier zitten, weerde Alice af, voelend, dat
ze Miete uitleg schuldig was.
Ik ben er nog niet toe gekomen er over te spre-

ken, eigenlijk zie ik er een beetje tegen op. Je weet wel,
Zuster Mathilde, die lange stille Zuster, die mij 't vorig
jaar verpleegd heeft.
Miete knikte :
Jawel, ze kon mij niet uitstaan. •
Och Mie-te...
Heusch Alice ! Word nu niet zoo suikerwaterachtig. Sedert je in den rouw bent, wil je maar alles van
iedereen goedpraten, dat wordt saai op den duur. Dat
nonnetje had een hekel aan me, omdat ik gewoonlijk te
laat kwam op het bezoekuur en me poederde voor ik bij
je wegging. Vraag het haar maareens, ze zal niets verwonderd zijn te hooren, dat ik gescheiden ben.
Nu, en er klonk iets ongewoon hards in Alice's
stem, en ik ben niets verwonderd geweest te hooren, dat
zij de Orde verliet.
`Nat is 't nu ? De Orde verlaten ? Alice, je
krijgt me een stel vriendinnen, hoor !
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Het is geen vriendin,hernam Alice. s_ nel:Bj de Dames de la Charité Maternelle zijn de verbintenissen maar
van jaar op jaar geldig : Zuster Gertrude, • die me ook
Verzorgd heeft,was van plan heen te gaan om -Carmelietes
té worden als haar tijd om was, en sprak- daarover met
mij in het bijzijn der Overste. Mathilde had dus: volkomen 't recht haar klooster te verlaten-, en blijkbaar is dat
volgens haar geweten noodig of wenschelijkgeweest.
Het is geloof ik, een ernstige godsdienstige vrouw. Ze
zal zich nu op particuliere verpleging toeleggen. Ze had
gelukkig diploma A. en B. voor ziekenverpleging en
heeft tien jaar praktijk achter den rug. Nu wil ze studeeren voor verpleegster-bezoekster. -" Dat duurt zes
maand : intusschen moet ze - stage doen, kan niets verdienen. En dien tijd komt ze' hier in huis. - • _ .
Het klonk alles zoo kort, afgemeten en zakelijk,--zoo
heelemaal in strijd met het gewone doen van de huiselijke, moederlijke Alice, dat Miete er het hare van moest
hebben. ..
Maar Alice, waarom heb je' je dat op den hals
gehaald ! En dan, als je er geen zin in hebt ! En je hebt
er absoluut geen zin in, dat zie ik aar' je gezicht. Als je 't
nu nog voor gezelligheid deed,of voor aanspraak, of zoo.
Als ze verpleegster-bezoekster is, en Miete merkte aan de juistheid dergegevens in een vak, waarin - Alice
.

.

-

-

toch eigenlijk evenmin thuis moest zijn als -zijzelve, dat

het een weloverlegde en vodraf geregelde zaak gold, dan
kan ze dadelijk een aanstelling - krijgen van het rijk. 't Is
echter ook mogelijk, dat ze in vrije verpleging blijft
gaan : verscheidene doktoren zouden haar gaarne aanbevelen. Maar als ze in de wereld wil blijven, dunkt me
een staatsbetrekking zekerder voor haar.
Nou, je bent wel' op de hoogte. Heeft - ze je geraadpleegd ?
.
•
Ik heb haar een paar keer gesproken. Doktores
de Ramac was het komen vragen en' ik. kon moeilijk weigeren. De beide Ramac's vervangen onzen dokter wel
eens, = in vacanties en zoo,' en Ohislaine heb ik vroeger oppervlakkig gekend. Dokter Dehaeze, die er zich zelf niet
mee bemoeien kan, omdat Zuster Mathilde op de kliniek
was, waar hij opereert, en je weet hee gemakkelijk er
gebabbeld Wordt, had ze aan de Ramac's aanbevolen en
er, denk ik, wel bijgevoegd, dat ie bij snij een poosje logeeren kon.
-

-

•

-

-

-

-

,

-

-
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En toen heb jij, goedzakkig, maar dadelijk ja en
amen gezeid ?
Och Miete, hoe weinige vrouwen kunnen, als ze
met twee kinderen achterblijven, zoo onbezorgd leven
als ik, hè ? Dan ben je toch ook wel min of meer verplicht
een ander te helpen.. En haar ouders zijn dood, zij heeft
geen eigenlijk tehuis meer. Vel familie, maar wat beteekent familie dikwijls in zulke gevallen ? Enfin, ik heb het
nu eenmaal aangenomen : maar het is niet voor vast, 't is
maar tijdelijk.
Alice, ik sta er verstomd van, en dat zegt wat
Waarom heb je er mij niets van gezegd ? Je dacht wel,
dat ik het af zou keuren.
Neen, poogde de jonge vrouw losjes te doen, het
leeft in een paar dagen zijn beslag gekregen, in den
loop dezer week. En jij bent zoo'n onregelmatig werkwoord, we hadden je weer in geen tijden gezien. Zeg, later, als ze in de verdiensten is, kon je haar misschien jou
bovenste verdieping afstaan, als je toch bij' je plan blijft,
om. een gedeelte van je huis te verhuren.
Niet graag, doch ik zal wel moeten. Verhuizen
is niet alles, en op kamers gaan wonen, dan boer je zoo
achteruit, maatschappelijk, hè ? 't Is zoo al welletjes.
Stel maar gerust voor of ze dadelijk bij mij komt, want
ik merk wel, dat jij er niets geen lust in hebt.
Neen Miete, nu kosteloos inwonen en later tegen

betaling, dat is voor je beiden een gedwongen verhouding. Zuster Mathilde komt hier logeeren, dat is heel iets
anders. Als ze haar leven ingericht heeft, kan ze zien wat
ze doet.
Hm, Miete keek den tuin in met een blik, die
Alice plotseling herinnerde aan de wijze waarop ze indertijd langs Jacques heen kon kijken, en die zij toen nog
niet kende als een uiting van verholen afkeuring.
Maar we gaan er toch uit inde zomervacantie,
hoor. Ik schrijf vandaag naar Anseremme en naar Westerloo, of heb jij voorliefde ?
Nee, zuchtte Alice moedeloos, mij is alles eender.
0 kind, dat duurt niet, troostte Miete plotseling
weer opveerend, die periode heb ik • ook gehad, maar
daar kom je overheen.
Ik zal er nooit over heen komen, Miete.
Ze steunde met beide ellebogen op haar knieën en
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de tranen vloeiden zacht op de handen, waar haar gezicht in rustte.
Miete knielde naast haar neer, drukte het figuurtje,
dat zijn mollige ronding verloren had, tegen zich aan,
en streek bemoedigend over het gebogen hoofd.
Kom lieveling, je hebt de kinderen, je moet... je
moet...
Alice zag op en ook over Miete's gelaat, waar ondanks het fijne poederwaasje de zomersproeten guitig
doorschemerden, vloeiden groote droppels.
We zijn me een stel, zuchtte Miete grappig-gelaten. We moesten aan Yoghourt beginnen of aan Ovomaltine.Ik ben overtuigd dat we 't beiden noodig hebben..
VIII.
Mathilde zat in den schommelstoel bij het opengeslagen raam. Het was een mooi vertrek : witgelakte
meubels en rose-met-blauw behang en gordijnen, de
vroegere jonge-meisjeskamer van Alice Verhaeren, die
tot haar beschikking was gesteld.
Op dezen overtrokken dag, niet warm, zooals trouwens de heele zomer tot nu toe, genoot ze van het stilzitten hier, van het niets doen, nergens op moeten letten,
nergens aan hoeven denken, overal aan mogen denken,
eindelijk volkomen tot rust geraken.
Na meer dan een jaar tobben had zij dan besloten
terug te keeren in de wereld, en zelve was zeer verwonderd over, hoe gemakkelijk dit alles gegaan was. Men
had het haar ontraden, in het algemeen, maar niemand
had haar eigenlijk tegengewerkt en de meeste afkeuring
was nog van den kant harer familie gekomen. Ze begreep dat nu heel goed : het was een stoornis in hun gewonen gedachtengang, in hun rustig verloop van alledaagsch leven., met hard werken, kleine zorgen, de voortdurende bekommernis om rond te komen zonder schulden
te maken eerst ; wat later, om de kinderen behoorlijk op
te voeden naar staat en stand, en nu die groot werden,
om iets meer terzijde te leggen voor den ouden dag. Haar
broers en zusters waren allemaal brave, beste, degelijke
doorsnee-menschen, die hun plichten vervulden tegenover God, de maatschappij, hun gezin .-en zichzelf. Eigenlijk was het juister de volgorde omgekeerd te nemen. Ontrouw, oneerlijkheid was hun vreemd : de vrouwen hiel-
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den van - haarmannen en de religieusen bleven . in haar
klooster. Ze waren te goedaardig om een hard oordeel te
vellen , maar een diep zieleleven hadden ze geen van allen en wat bij anderen kon omgaan, daar begrepen ze
weinig van en ze stelden er ook geen belang in. Ze hadden Mathilde heel gewillig aangeboden bij hen in huis
te komen, maar Luik trok haar nu volstrekt niet meer
aan, en toen had haar oudste broer, in overleg met de anderen, haar een behoorlijke geldsom overgemaakt voor
de eerste maanden. Meer konden ze niet voor haar doen,
zedelijk noch stoffelijk.
Ze had het als een vingerwijzing van de Voorzienigheid beschouwd, toen doktores de Ramac tegen haar
zeide :
U hebt wat rust noodig, vind ik. Mevrouw Dumoulin, die zich Uwer herinnert uit de kliniek, heeft U
voor onbepaalden tijd te logeeren gevraagd.
Alice Dumoulin-Verhaeren... haar voorgevoel had
haar dan toch niet bedrogen : toen de jonge vrouw, een
jaar geleden bijna, in de kliniek kwam, had zij geweten,
dat hun levens elkander niet toevallig kruisten, om dan
weer uiteen, te gaan. Zij had dadelijk sympathie, genegenheid voor haar opgevat, vermengd met een ander gevoel. Wat was dat eigenlijk ? Iets als een behoefte om te
beschermen, te verbeteren, zelfs een neiging tot afkeuren.
zooals zij dat ook wel eens waar had genomen van de
zijde van den man in gelukkige huwelijken. Waaruit
ontsproot zoo'n gevoel ? Misschien enkel uit de innerlijke bewondering voor het mooie, en lieve, en bij uitstek
vrouwelijke, dat van sommige wezens uitgaat.
En daarbij het zonnige, kinderlijk-onbezorgde van
Alice in een tijd, toen zij, Mathilde, zich in alles beheer
schen en bedwingen moest. Toch had zij gauw genoeg
bemerkt, dat dit vrouwtje met haar zachte stem en haar
meegaandheid een heel sterke persoonlijkheid bezat, even
sterk als zijzelve misschien. En hoe lijnrecht haar beider
karakters ook tegen elkander ingingen, toch konden ze
goed met elkaar overweg, al had Mathilde zich niet kunnen weerhouden haar soms de les te lezen in tegenwoordigheid van haar man, juist omdat de doktoren haar zoo
op de handen droegen. Was Alice Dumoulin dan eigenlijk een buitengewone. persoonlijkheid ? De overdreven
toeloop van bezoek, de dagelijks hernieuwde bezendingen bloemen en cadeaux hadden haar soms geërgerd.
.

STIL LEVEN.

547

Maar ze was de laatste jaren buitengewoon prikkelbaar
geworden. Dat zou nu stilletjes overgaan.
Ze herinnerde zich den dikwijls verwonderd-vragenden blik in de groote oogen van Alice Dumoulin, die
na de operatie hun vochtige glanzing verloren hadden, en
sindsdien zoo innigblij en zielsvergenoegd de wereld inkeken, ook toen zij nog dagen en nachten menigmaal in
hevige pijnen lag.
Het had haar soms gehinderd. Deze patiente was te
lief, te zacht, te geduldig, te opgewekt. Dat was comedie :
zóó kon de ware aard niet wezen. Dit was een houding,
die ze had aangenomen, omdat ze paste bij haar kindergezichtje en haar losse krullen...
Mathilde glimlachte er n'u zelve weemoedig om.Was
het genegenheid geweest, of was het afgunst, vrouwelijke
jalouzie, die toen in haar die bijzondere belangstelling
voor Mevrouw Dumoulin verwekte ?
Drie maand geleden kwam dokter Dehaeze op een
morgen zeer somber gestemd in de kliniek. Hij bleef op
den overloop staan, voor kamer acht-en-dertig, ze wist
nog goed, dat dit de kamer was, waar Mevrouw Dumoulin gelegen had, en zeide kortaf :
Commandant Dumoulin is gisteravond gestorven.
Commandant Dumoulin ? !
— - ja, de vader van Bébé en Toto. U kende hem
immers ?
Meer woorden waren er tusschen hen niet gewisseld.
Dokter Dehaeze was nooit heel spraakzaam ; Mevrouw
Dumoulin was een van de weinige patienten, bij wie hij
soms iets langer bleef toeven, dan volstrekt noodzakelijk
was en. Mathilde kleurde even fel bij de pijnlijk opschietende gedachte, hoe zij daarover enkele malen bijna hatelijke toespelingen had gemaakt, als commandant Ditmoulin bij zijn vrouw was. Die had er dan een grapje
tusschengegooid, maar ze had het nerveuze bijten op
zijn snor bemerkt en een gevoel van wroeging nadien niet
kunnen onderdrukken. Alleen. Alice had daar stil gelegen met haar blijden blik en argeloozen glimlach.
Waarom zou Mevrouw Dumoulin nooit meer teruggekomen zijn in de kliniek om haar op te zoeken ?
Veertien dagen of drie weken na haar vertrek had
zij een officieele visite afgelegd aan het huis, de Overste
bedankt, de kliniekzusters en de wachtzuster, en een
bouquet in de kapel neergelegd. Daar was het bij gebleven.
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En toen ineens dat voorstel van doktores de Ramac.
Ze was, nadat ze het klooster verlaten had, bij- een
van de Ramac's patienten in huis gegaan : een dame van
middelbaren leeftijd,die een verpleegster in huis wenschte
voor een week of zes, en het erg op haar begrepen had.
haar ook wel voor goed had willen houden, tègelijkertijd als ziekenverpleegster, als juffrouw van gezelschap,
als kamenier en ter ontlasting van haar humeur, beweerde doktores de Ramac, die tegenover haar patienten
evenals ten opzichte van haar collega's, haar meeningen
nog al luidop verklaarde, reden waarom het tusschen
haar en den meer teruggetrokken dokter Dehaeze wel
eens tot schermutselingen. kwam.
Wat een heerlijk vooruitzicht opende zich door dit
voorstel. Mevrouw Dumoulin leefde alleen, ze was een
heel jonge, heel mooie weduwe, een vrouwtje, dat ze lief
en sympathiek vond. Twee alleraardigste kinderen.
Waarschijnlijk een gezellig interieur, waar haar komst;
na het droevige sterfgeval, een zekere opbeuring en afleiding zou brengen.Misschien had de gezondheid der jonge vrouw geleden, waren haar zenuwen geschokt, en kon
zij, Mathilde, er nu veel goed doen ; althans haar invloed en tegenwoordigheid zouden opwekkend en bemoedigend werken. Wie weet, misschien kon zij een zekere
richting geven aan die drie levens, de moeder en haar
kinderen, die zoo wonderlijk ineensmolten, dat zij somtijds op gelijke hoogte schenen te staan, en de adoreerende gedienstigheid van de oude meid-huishoudster
weinig onderscheid maakte tusschen het kind, dat zij
had opgebracht, en de twee, die zij nu weer hielp opvoeden. Met hare neiging tot regelen en ordenen 'had zij er al
dadelijk een nieuwe taak in gezien, met op haar schouders rustende plichten, en hare behoefte tot heerschen
met zachte autoriteit, die haar van jongs af in de ziekenverpleging zoo te stade was gekomen, leefde heftiger
op.
En dan weer huiselijk leven. In een gezin wonen,
min of meer tot een familie behooren,al was het dan maar
tijdelijk. De bedrijvigheid meeleven van eiken dag, het
kleeden en schoolgaan der kinderen, het winkelen en
boodschappen doen voor een huishouden, het overleggen
voor keuken en onderhoud, het aankoopen doen en nazien der bestellingen, dat haar zulk een genot was, als ze
het eens voor het klooster of de kliniek moest doen...
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ja, doktores de Ramac had gelijk, ze kon het nu, in deze
omstandigheden niet beter treffen. Wie weet welk een
behoefte Mevrouw Dumoulin aan steun had !. En haar
hart zwol van genegen erkentelijkheid voor Alice, die
haar dit edelmoedige aanbod deed, en zij nam zich harerzijds voor zooveel hulp, raad, en bijstand te verleenen,
als in haar vermogen lag...
Zoo dacht ze eenige weken geleden.
Hoe geheel anders was het gegaan.
De ontvangst eerst al in den bronskleurigen salon,
zoo heelemaal ingericht voor en door jonge gelukkige
menschen, waar Mevrouw Dumoulin haar opwachtte, in
haar ernstig zwart kleed een scherpe tegenstelling vormend met haar omgeving.
De begroeting was vriendelijk, innemend, hartelijk
zelfs, maar zoo heelemaal de gastvrouw, die bezoek ontvangt. Zoo volstrekt niet een stuurloos, moegeschreid,
half versuft wezentje, kinderlijk hulpbehoevend door
haar rouw', maar zoo volkomen « Mevrouw de Weduwe
Dumoulin-Verhaeten »,de absolute meesteres des huizes.
Dan het voorgaan door de lichte woning naar de tweede verdieping. De eerste gingen zij voorbij, zonder dat
Alice er naar taalde de deuren te openen om haar het
heele huis te laten zien, wat haar toch dadelijk meer een
gevoel van eigen-zijn zou hebben gegeven. Ze wist wel,
uit de verhalen van de Zusters, die in verpleging gingen
buitenshuis, vooral in kraamverpleging, dat dit de eerste
opwelling der huisvrouw was. Als men de woning kent,
kent men de menschen en de gebruiken bijna me-teen.,
Geen spoor hiervan : Mevrouw Dumoulin schreed voor,
besteeg de trappen, en op de tweede verdieping opende
zij de deur der groote voorkamer, die heelemaal voor
haar was ingericht, waar ze, volgens Mevrouw, van gebruik kon maken, voor zoolang zij verkoos. Het Engelsche ledikant met de gehaakte sprei, de linnenkast met
het naïeve jonge meisjesparfum, dat er nog in hing, de
welvoorziene waschtafel en het schrijfbureau in denzelfden stijl, alles wat zij wenschen kon, vond ze hier. Een
groot kruisbeeld boven het bed, twee heiligen op de kast,
een Ho-llandsche schoorsteengarnituur, tot Eau de Cologne in de flacons, wat bloemen in de vaas op de
schrijftafel, een aantal boeken op het rekje, en een
schommelstoel bij het raam.
Denkt U, dat U het hier vinden kunt ? vroeg
-
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Alice vriendelijk. Kijk, Virginie heeft - uw koffertje al
boven gebracht.
0 ja, Mevrouw, dank U wel, het is uitstekend.
Eigenlijk veel te mooi.
Neen, dat is gekheid, het is mijn vroegere jongemeisjeskamer, het doet denken aan de kliniek, zoo licht
en wit, vindt U niet ? Achter is het de gewone logeerkamer ; later is deze voor Bébé. U zult zich zeker willen
installeeren : Virginie zal U dus het gouter boven brengen. Wij soupeeren om zeven uur, zooals iedereen, maar
als U eerder beneden- wilt komen : ik zit gewoonlijk in
de verandah met Toto en. Bébé.
Het kon niet beleefder, het kon niet innemender,
maar het kon ook niet vormelijker en meer op een afstand.
0, hoe had ze haar benijd, Mevrouw Nyssens, die
zich kenmerkte door haar onregelmatige bezoeken
in de kliniek, op de onmogelijkste uren van den dag.
Mevrouw Nyssens-Deroo « tante Miete » gilden de
kinderen die Zaterdags daarop was gekomen en tegen wie men al in de vestibule geroepen had :
Miete, Miete ben je daar eindelijk ! Toe bak jij
de wafels eens verder, Virginie moet even strooisuiker
gaan halen en ik ben met Toto aan zijn schoolwerk bezig.
,

,

En de kinderen in duo

Wie doet er ons in bad : tante Miete of Mama
Van hulp verleenen, van invloed uitoefenen, van
moreelen steun verstrekken, van leiden of opbeuren, dààr
was hier geen sprake van, zelfs niet van huisgenoote zijn
of familielid. Zij, Mathilde was de logée : een logée met
wie men erg medelijden had, maar men was te kiesch
om haar dat te toonen, en met wie men volstrekt niet
verlangde op al te vertrouwelijken voet te geraken, maar
men was te welopgevoed om dat te laten merken. Zij
werd door Virginie, die in haar eigen omgeving heel wat
mans bleek en het huis keurig in orde hield, uitstekend
bediend, zij werd door Alice zoo vriendelijk en voorkomend behandeld als haar afgetrokkenheid het toeliet
de kinderen waren aardig en hartelijk, maar o hemel, ze zou den strik in Bébé's krullen nog niet durven
rechttrekken, of een aanmerking maken als Toto broddelde op de piano. Nu Mama Alice Was er dan ook zelve
,voordurend bij, en zoowel haarlinten als. piano-oefenin-
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gen vereischte n haar onafgebroken toezicht, dank zij den
onstuimigen aard van haar zoon.
Zij, Mathilde, hier in dit huis iets regelen of ordenen, zij,Mathilde, zich in dit huis onontbeerlijk maken,...
ze glimlachte weemoedig : het gaat in het leven immers
altijd heel anders dan wij denken...
Zij zag op naar het kruisbeeld. Hoe moeilijk waren
de laatste jaren geweest en hoe licht en eenvoudig was
die stap haar gevallen, waartegen zij zoo had opgezien :
het verlaten van haar klooster. Misschien omdat zij geen
ontrouw pleegde, of woordbreuk, misschien omdat zij
vertrok met de toestemming harer overheden, had het
haar op het laatste toegeschenen als het afkopen tot wederzijdsch genoegen, van een contract, waarin beide partijen hun verplichtingen waren nagekomen ; -misschien
omdat de beide priesters, die ze geraadpleegd had, het
haar tenslotte niet meer hadden ontraden. En dan, ze
was niet over één nacht ijs geloopen : ze was gegaan na
langen inwendigen strijd, na jaren aarzelens, zonder bijredenen, alleen omdat ze niet blijven kón. Geen vreemde
genegenheid was in haar hart ontkiemd ; noch gemak,
noch weelde, noch genotzucht lokte haar in de wereld,
maar ze had niet meer in het klooster kunnen blijven...
Het was beter er nu niet meer over te tobben : het
« waarom en omdat » was immers zoo lang overwogen
geweest, en met een doffe berusting, die bijna aan fatalisme grensde,had ze de laatste maanden bij zichzelf herhaald : Ik ga, omdat ik gaan 'moet, omdat het niet mijn
bestemming is hier te blijven.
En nu ? Wat was ze van plan ? Dat wist ze eigenlijk zelve niet. Hoe ging ze leven ? Ook dit was moeilijk
te zeggen, maar zeker niet als de verjaagde Fransche
kloosterlingen, die zooveel mogelijk haar geestelijk leven
voortzetten, - ook in de wereld. Voor alles wilde ze gewoon doen, als iedere vrouw van haar leeftijd, van voor
in de dertig ; zich rekenschap geven van de vele veranderingen, die vooral het bestaan der ongehuwde
vrouw, der werkende vrouw in de laatste jaren aanmer-,
kelijk deden verschillen van dat uit haar tijd. Brussel
vrij. , zijn -- in een groote stad musea bezoeken -bibliotheken ; lezen wat ze wilde, zich op de hoogte stellen van alles, de sociale toestanden bestudeeren en dan
kiezen : een vrij leven en vrij beroep- om in haar on.

-

-

,
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derhoud te voorzien. Geen andere banden, dan die van
iedere Katholieke vrouw.
Natuurlijk bleef ze in de ziekenverpleging, dat was
haar vak en het interesseerde haar : bovendien gaf dit
haar ook de meeste vooruitzichten voor een onbekommerd bestaan. Maar het plan van doktores de Ramac en
ook van dokter Dehaeze volgde ze toch niet op. Die hadden aangeboden haar aan te bevelen bij verschillende geneesheeren, en zij zou dan vrije kraamverpleging aan
huis kunnen doen, want voor bevallingen kwam men altijd oordeelkundige hulp en bekwame verzorging te kort.
Neen, neen, dat deed ze beslist niet : niet alweer uitsluitend vrouwen bijstaan, dan bleef haar leven heelemaal
zóó als in het klooster, dan zou zij zich te veel voorkomen als een harer Ordezusters, die op buitenverpleging
was. Ze wilde zich liever specialiseeren in iets anders :
wijkverpleegster worden, verpleegster-bezoekster,schoolverpleegster, geplaatst in een inrichting voor achterlijke
kinderen of zenuwpatienten. Neen, ook geen inrichting,
niets wat te zeer aan het kloosterleven herinnerde. Vergeleken bij het communauteitsleven in de Orde, die ze
nog steeds liefhad, zou elke andere gedwongen samenleving met vrouwen, ieder buigen voor welk vrouwelijk
gezag ook, haar ondragelijk zijn.
Hoe vreemd dat dokter Dehaeze, die haar nu al bijna tien jaar kende en die bovendien niet godsdienstig
was, zoo verwonderd was geweest, zoo weinig van haar
gemoedstoestand begrepen had, en haar voornemen zoo
onomwonden had afgekeurd ! Ze herinnerde zich duidelijk zijn bepaald tegenstreven in het begin, zijn ontraden
tot het einde toe. Och natuurlijk, dat hield verband met
zijn specialiteit als vrouwenarts. Wanneer een echtgenoote hem haar leed klaagde, terecht of ten onrechte,
wanneer een vrouw van plan was haar huis .en haard te
verlaten, dan lag het ook in zijn lijn te sussen, af te raden, de heerschende toestanden te doen aanvaarden, het
juk dragelijk voor te stellen, dat hoorde zoo bij zijn vak.
Hij was tenslotte geen psychiater, misschien zelfs geen
heel groot psycholoog, zooals meer voorkomt bij knappe
chirurgen.
Mathilde stond op. 't Was zoo stil in huis. Een
Donderdagnamiddag: Virginie was met de kinderen naar
hetpark Josaphat, waar Toto op het oogenblik erg in
Indianengevechten gewikkeld was met twee jongens var
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het college, en vruchteloos getracht had van Mama permissie te verkrijgen om in den speelvijver te waden. Hoe
flink kon Mevrouw Dumoulin volhouden, als zij iets verboden had. Bébé, ins haar hart nog erg klein meisje, vond
het eigenlijk heerlijk om in het zand te spelen, de eendjes
te voeren, en Virginie had zich gewapend met een reusachtigen voorraad witte kousen van de kinderen, die gestopt -moesten worden, en: waar zij Mevrouw tot haar
duidelijk merkbare ergernis aan! bezig had gezien. Mathilde had niet goed durven aanbieden om dat werkje te
'doen.
Alice zelve was ook uitgegaan en het huis lag stil
en eenzaam in de koestering van den zomerdag.
Mathilde zette haar grooten hoed met tulle op en
deed haar lichtgeruiten mantel aan : ze kon er nog niet
toe besluiten in costuum uit te gaan : het gaf haar dan
een gevoel of ze maar half gekleed was.
De volgende week begonnen haar lessen : ze had
doktores de Ramac gelijk gegeven, het verstandigste was
het examen van verpleegster-bezoekster af te leggen,dan
bezat ze al de diploma's voor ziekenverpleging en kon
nog een bepaalde keuze doen. De financieele zijde der
zaak was voor dien tijd geregeld. Haar broers gaven
zonder veel moeite een kleine maandelijksche toelage, ze
stak zich van het terstond ontvangen geld behoorlijk in ondergoed en kleeren, en' al Was de rente, die haar bleef
van haar ouders versterf, maar heel gering, toch kon ze,
nu ze kosteloos voedsel en huisvesting genoot, zonder
zorg haar studies voortzetten. Het was niet aangenaam
te beginnen met het aannemen van weldaden, maar als
ze eenmaal klaar was zou ze aan haar broers geleidelijk
het voorgeschotene terugzenden, en ze zou, nu haar diensten blijkbaar niet begeerd werden, met een geschenk
aan Toto en Bébé, en een souvenir aan Alice, een stoffelijk blijk van haar erkentelijkheid trachten te geven.
Ziezoo, het oogenblik rust hadhaar goed gedaan.
Nu wilde ze voor vandaag maar eens de stad ingaan,.
wat boodschappen doen, om vier uur ergens een kop
koffie met een gebakje nemen en op haar gemak genieten van haar vrijen middag.
Hoe vreemd kwam haar dat voor, een namiddag vrij
zijn en doen wat ze- verkoos. Niet gebonden wezen, uur
aan uur, niet gebonden tot in haar gedachten toe. Overal
naar kunnen kijken., overal aan mogen. denken. En ze
-
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herinnerde zich het woord van haar biechtvader ; a Leef
enkele manden zooals een door en door Katholieke
vrouw zou . leven, die nooit in een klooster is geweest.
Bekommer . U niet over de toekomst : de toekomst behoort aan God. Wijk niet af van. Zijn geboden en laat
de rest. aan Hem over ».

:

In de Nieuwstraat, waar veel vreemdelingen winkelden, was toch reeds de kalmte van het zomerseizoen
merkbaar.. De uitstallingen lagen vol badgoed en de zomercostuums begonnen flink af te slaan. In de Innova-.
tion viel het haar nog eens weer op, hoe haar leven in de
kliniek, dat haar voortdurend in de meest intieme aanraking bracht met vrouwen uit den gegoeden stand,
haar op de hoogte had gehouden van die honderd-en-een
details, die bij het vrouwelijk toilet en de lichamelijke
verzorging . hooren in onzen tijd. Ze kocht een Doirinstift nagelpolitoer, en constateerde met voldoening dat
de zeepen van d'Alen.court weer in verschillende soorten
en geuren aanwezig waren : ze koos - Violette Ambrée,
omdat dit de laatste doos was, die ze als jong meisje geb-ruikt had.
Ze wilde toch maar een voile nemen, zonder voile
liep ze eigenlijk niet graag... het gaf nog -een beetje een
gevoel van beschutting. In de groote ruiten bekeken, zag
ze er toch zieligjes uit. Lange slanke gestalten zijn elegant : allemaal goed en wel, maar als je dan daarbij
het mooie mollige figuurtje van Alice Dumoulin vergeleek, en de kwikzilverige sierlijkheid van Mevrouw Nyssens... In den spiegel op de slaapkamer had ze wel goed
gezien, dat ze iets kapstokachtigs over zich had.
Als jong. meisje had ze nooit veel om haar uiterlijk
gegeven, misschien wel, omdat ze wist dat ze niet onknap was. Leelijke vrouwen maken altijd veel meer werk
van tanden, kapsel en kleeding, dan mooie ; vrouwen met
een goren tint, of een grof vel, hebben een arsenaal van
kunstmiddelen. Dat had ze in de kliniek al zoo dikwijls
opgemerkt, terwijl ze overtuigd was dat Mevrouw Dumoulin wel drie jaar met een doos poeder toekwaal en
nog nooit van haar leven iets wat naar kleurstof zweemde moest gebruikt hebben. Mevrouw Nyssens daarentegen...
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-- Zoo, dag Zuster Mathilde, hoe leuk, dat ik U hier
ontmoet.
Als uit den grond gerezen stond Miete Deroo's tengere gestalte voor haar. « Is U ook op boodschappen uit?
Help me eens met kousen in de kleur. Ik ben doodop en
heb Alice alvast naar den Bon Marché gestuurd.Ze moest
nog voering hebben voor Toto's jasje. We vinden elkaar
straks in den tearoom ; komt U daar ook ?
. Neen,antwoordde Mathilde onthutst ik heb heelemaal niets afgesproken met Mevrouw Dumoulin.
—. Ik spreek nooit af, decreteerde Miete, want ik
vergeet het toch of kom te laat... Ik geloof waarachtig,
dat mijn man heeft willen scheiden, omdat hij dat eeuwige telaatkomen niet verduwen kon.
Maar Mevrouw, protesteerde ze zwakjes.
0, maar 't is niets, lachte ze terug, later aan de
hemelpoort moet hij toch op mij wachten :
De schoentjes, die gaan er bij paren.,
En jammer, de menschen ook...
Neem toch in vredesnaam niet die afschuwelijke voile,
U lijkt er wel tien jaar ouder mee.
Met een vluggen zwaai slingerde Miete Deroo een
luchtiger weefsel, met lang afhangende punten, om Mathilde's hoed en verklaarde :
Deze is prachtig,en met dat zilver-en -goud door-

geborduurd heeft hij iets gedistingueerds. Alice zou ook

zoo iets nemen ; ik houd meer van het gewaagde genre,
staat me ook beter.
Vraagt U den prijs eens. Ik ben nog een beetje
verlegen, en ik geloof dat deze erg kostbaar is, verzocht
Mathilde aarzelend.
Dan eten we maar een week lang rijstepap -en
margarine, troostte Mevrouw Nyssens. Hij is net twee
maal zoo duur als de andere. Kom vooruit maar, nu naar
de kas en de kousen.
Mathilde leefde op. De losse vroolijkheid van Miete,
haar kameraadschappelijke toon en haar vrije maniérén
oefenden een vreemde bekoring uit.
Nu, en Mevrouw Nyssens liet de zijden paren een
voor een door haar handen glijden, Alice is uit vandaag:
met een gescheiden vrouw !
En een weggeloopen non, denkt U, voleindigde
Mathilde weemoedig, in de verwachting dat Mevrouw
Nyssens zou protesteeren.
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Precies, en Miete's lach klonk als zilveren klokjes, we zijn een fraai trio. Maar Alice is de vlag die de
lading ' dekt. En alle drie zoo onschuldig als pasgeboren
eendjes. U moet niet altijd zoo gedrukt kijken.
Ik ? Gedrukt ?
Ja, en of ! Alice zou gemoedsbezwaren kunnen
krijgen en zich gaan verbeelden, dat U zich niet op Uw
gemak gevoelt in haar huis... Ze is zelve zoo stil en afgetrokken door haar verdriet en vreest heel gauw, dat
dit terugslaat op anderen.
Wel neen, Mevrouw is lief en vriendelijk voor
iedereen, en stelt overal belang in.
Jawel, jawel, dat kennen we, heb ik ook gehad
in mijn tijd, zoo'n opgelegde belangstelling in andermans zaken, voortspruitende uit het besef, dat de moeder
en huisvrouw alles voor allen moet wezen. Maar nu ben
ik weer mezelf en niets voor niemand anders, hoor ! Zeg
deze kousen zijn goed, in grijs krijg je toch nooit zoo
heel precies de tint. Alice zal ze natuurlijk weer veel te
dun vinden.
En met een tragischen zucht constateerend dat het
toch alweer kousen van 22 frank waren « Alice draagt
ze van 9.50 en komt er net zoo lang mee toe », betaalde
Mevrouw Nyssens en vervolgde aan, de kas haar gesprek, terwijl ze een briefje van 100 liet wisselen.
Ziet IJ, Alice, je voelt zoo aan die stakkerd, dat

ze altijd met haar gedachten mijlen ver weg is. Ze dwingt
zich zoo goed ze kan om in de Seutinstraat te blijven, bij
Toto en Bébé, bij Virginie, en de schoone wasch, de
pianolessen, en den roastbeef, maar je voelt dat ze met
haar gedachten altijd op het kerkhof van Sint-joost is,
of in den hemel. We zullen Jacques nu maar de eer aandoen te veronderstellen, dat hij zijn vagevuur al heeft
afgewerkt. Hm ! Hebt U den man van Alice gekend ?
0, heel oppervlakkig, toen Mevrouw in de kliniek
lag. Een aardige man, hij kwam twee of drie keer daags.
Ik geloof dat hij veel van zijn gezin hield.
Moest er nog bijkomen, als je ook zoo'n gezin
hebt... Nu dan, basta over commandant .Dumoulin, hij
was een goeie jongen al danste hij afschuwelijk slecht.
Wat ik zeggen wou : Mevrouw Dumoulin zou zich soms
in haar hoofd kunnen stellen, dat U er zich niet heelemaal op Uw gemak gevoelt, en als 't U van -Uw kant
daar ook wat triestig is, vooral nu U zoo pas... enfin...
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zeg dan een woordje, dan; komt U bij mij en we doen
maar net of U een vroolijker omgeving noodig hebt.
Mathilde schrok. Neen, ze wilde niet weg uit de
Seutinstraat, ze was er pas, nog geen volle veertiendagen, en 't was er allemaal heel anders dan ze zich had
voorgesteld. Maar Mevrouw Nyssens had gelijk, hoe
dom van haar om het zelve niet in te zien : het tobben
en piekeren der laatste jaren had haar doorzicht verminderd. Mevrouw Dumoulin had verdriet, veel, diep verdriet. En dan als meesteres inhaar eigen huis, als hoofd
nu van het gezin, kon ze zich toch niet gedragen als de
bijna kinderlijk inschikkelijke patiente in de kliniek.
Haar lippen beefden, een strakkere trek kwam op
haar gelaat, toen ze antwoordde :
Als U denkt dat Mevrouw Dumoulin liever heeft..
Neen, neen, neen mensch, allemachtig neen, Mevrouw Dumoulin heeft er me geen woord over gezegd,
sinds U er zijt. Maar er zijn dingen die gaan, en er zijn
andere die niet gaan. En nu hebben we genoeg gedrenteld. Alice heeft natuurlijk al een eeuwigen tijd op me
gewacht. Kom, ga nu met me mee.
Zie zoo, zuchtte Miete gelaten in zichzelf. Ik heb
mijn plicht gedaan, nu moeten ze zelve maar weten wat
ze doen, allebei.
(wordt vervolgd

STEPHANIE CLAES-VETTER.

MENSCHEN IN BOTSING.
Tweede Bedrijf.
't Portret van Jetje hangt opnieuw boven de deur.
Zondag morgen.
in de kamer heerscht de stemmigheid eigen aan den Zondagmorgen. 't Weeksche getob is uit, en dit hangt in de lucht.
De menschen van goeden wil gaan ter kerke, en zijn vredig
bij 't doorvoelen van hun ingetogenheid. In 'hun huizen is 't
gesteld, evenals in hun gemoed. En feeststemming is er,
in verwachting van 't noenmaal dat zal fijn zijn, lijk 't maar
ééns is op zeven dagen. De zonne helpt een vleugje om de
atmosfeer te veraangenamen, vooral daar 't venster openstaat, en ze vrijen toegang heeft.
NETJE, JETJE komen net uit de keuken, elk met een potje
hooggeschoten geraniums, 't oudje witte, 't meisje roode.
Ze zetten ze neer op de vensterbank.

JETJE.
'k Zien. 'toch 't liefst rooie, bomma.
NETJE.
Ik witte. As 'k ik iet wit zie, me dunkt, da's zoo percies
ne mond die lacht.
JETJE.
Ja ?
NETJE (lacht).
JETJE.
Misschien...
'k Weet nie.
NETJE.
En waarveur hèt-de gij liever rooie ?
JETJE.
Daar zit meer beteekenis in. Ik hèm nie gere zoo 'n... ne
mond die lacht.
NETJE.
Och toe, mee uw gedachte !
JETJE.
Rood is bloed
rood is verdriet.
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NETJE (ziet haar Medelijdend aan).
Vivat witte. -- E.. de violette.
JETJE.

Ja, ja, 'k gaan zien.
NETJE.

Maar nie te veel water, hee ? 'n Violet mag nie te veel
water hèmme.
JETJE (af, in keuken).
NETJE (kijkt in den hof. Spreekt tot Jetje door 't venster.)
Nie te veel, hee, kind ?... 0 !... 0... Ziet 'ns. Wat een is
dat daar ?... Dat. Nee. Een, twee, drij, — 't
vierde d'r neffes. Breekt da percies nie ?
JETJE.

't Is verslenst.
NETJE.

Heelegansch ?
JETJE.

Nee, maar toch ver. 'k Zal 't uittrekke.
NETJE.
Nietes. Nietes ! As 't heelegansch nie is, kan 't nog rechtkome. Geef 't e lekske. Genoeg. Astreen d'r nu nog
'ns na zien. Ze zet zich, en kijkt welgenoeglijk
naar leur witte geraniums.
LEENTJE (op, uit gang).

M'n klok staat stil. Wat uur hèt-de gijlie ? (Gaat in de
keuken even kijken.) Want 'k zou nie gere te laat
komen in de mis. Wie dat in de mis te laat komt, is
den broeder nie. Is ze... Is de ander al gereed ?
NETJE.

Wie ?
LEENTJE.
Wel... wel zij.
NETJE.
Zij ? De ander ? As ze gedoopt werd, kreeg ze ne naam,
lijk gij en ik.
LEENTJE.
Heure naam ? Foei.
NETJE (schouderschokt korzelig).'
.
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LEENTJE.

Ge.. ge kunt heur zegge... 't Is 't kottier na de negene...
Net.
NETJE.
Ja ?
LEENTJE.

Luistert-de gij ?
NETJE.
'k Luister.
LEENTJE.

Ge kunt heur zegge da we na de hallef-twelf mis gaan.
Da's de schoonste mis bij de Preekheere. Om ellef
ure moet ze gereed staan, want wachte doe 'k nie.
-

NETJE.
Bon.
LEENTJE.
Watte ?
NETJE.
Bon.
LEENTJE.

Bon, bon ! 't Had ook bon geweest, was ze na de zeven
ure mis geweest. Twee missen hoore, kan geen
kwaad vooral an heur nie.
NETJE.
Alleman heet nie Leen, kind.
LEENTJE.

Zij, zij heet... Bah. (Af in gang. Als ze reeds den trap
opgaat, mompelt ze steeds : Bali.).
NETJE (door 't venster.)

Hee ? Wa staat-de daar te droome, Jet ?
JETJE.
'k Kom. (Na 'n oogenblikje op.)
NETJE.
Wa stondt-de daar te droome, de ?
JETJE.
Ikke... -- Was da matant Leentje die 'k hoorde spreke ?
NETJE.
Ja.
JETJE.
Ha' ze nieuws ?
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NETJE.

Niks

as da ge u moet gereedmake tegen ellef ure.
Ze gaat na de hallef-twelf mis. (Poosje.) Op wa zitde nu weeral te prakkezeere, de ?
JETJE.

Och.
NETJE
Jet,
kom
'ns
hier. Ge moet alles van u afHoe, och ?
smijte, kind. Hee ? Ge moet alles van u afs snij te.
Ge meugt zooveel nie zitte dubbe. Toe, beloof me
dat 'ns.
JETJE.
Och, bomma. — 'k Hèm m'ne kop zoo vol... m'ne kop
en m'n hert.
NETJE.
Sst, sst, sst. Luistert na goeier raad. Ge moet da van u
afsmijte. Ge moet denke : 'k ben weer. thuis -- en
alles, al de rest vergete.
JETJE (bitter).
Weer thuis !
NETJE.
Ja, zeker : weer thuis, en alles is goed, en alles is vergete.
JETJE.

Bomma ? Alles goed... alles vergete... Bomma, waarveur
moet 'k — moet 'k mee matant Leentje na de
mis ? Waarveur mag 'k alleen nie - gaan ? Lijk
vroeger ? — En waarveur mag 'k mee hen nie
mee ?
NETJE.
D'r moet toch iemand thuis zijn, as alleman e-weg is.
JETJE.
En waarveur mag 'k dan alleen nie gaan ? Lijk vroeger ?
NETJE.
Hm... hm... Ja, da weet 'k nie. Uwe pa heet 't zoo gewild.
JETJE.
Waarveur ?
NETJE.
Ja... Afijn, da's nu toch 't minste.
.
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JETJE.

Nee, bomma, - da's 't minste nie. Zoo " kan 'k da maar
nie kroppe. Dat en nog veel ander. Zoudt-de gij
gere mee iemand meeloope die u nie beziet ? —
die u... die u schijnt te verachte ?
NETJE.
Toe ! toe...
JETJE:
Ze veracht me. Dezen avend ben 'k drij weke weerom.
Toen 'k heur 's Maandags goeien dag ' zei, antwoordde ze nie. 'k Zei 'r iet tege : ze-antwoordde
nie. Vijf, zes keere sindsdien hèm 'k heur angesproke... Ze draait heuren rug na mij.
NETJE.
Ge moet da nie erg opneme. 't Is 'n jonge dochter. Ze
weet nie wat dat 't leven is. Ze weet nie beters.
JETJE.
Maar die dan, die wel beters wete, bomma ? 't Is - zij alleen nie, die me hier 't leve lastig maakt.
NETJE.
Nee ? En uw ma... en...
JETJE.
Och.. Ge ziet 't zelf immers... Bomma, 'k ha' veel liever,
duuzend keere liever ha' 'k gaan diene, ha' 'k gewete wat da me thuis te wachte stond... Maar over
drij weke as ma en Rik bij nonkel Dor binnekwame... Ik was zoo blij, danig blij dat 'k toch
iemand te zien kreeg... En as. ze dan zeie da ze me
kwame hale da 'k weerom thuis moest kome —
da pa ze geschikt ha' veur. me te hale... Bomma, 'k
was zóó blij -- 'k was toch zoo blij. Pa ha' ze geschikt. En Monne... Monne die 'k wist die zoo e
vies karakteer ha' , Monne ha' da bewerkt, die ha'
da verkrege. 'k Kos nie anders pei_ze, of over alles'
was de spons geveegd.. As mensche lijk pa as
mensche lijk Monne vergeve dan is 't e pardon —
e pardon da niks ontziet dat... uit de grond van
hun hert komt.
NETJE.
En as 't nu zoo nie was ? As '.t nu tegen hun goesting
was ? Misschien ha' den brief van nonkel Dor hen
gepakt. Want 't kwam zoo onverwacht ! 's Anderen-
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daags morgens zei uwe pa da ge moest gehaald
worde. En dan den tweede Zondag d'r op, kwame
ze...
JETJE.
Maar toen — diene Zondag dacht 'k dat, bomma. En 'k
was blij, 'k was zoodanig blij. 'k Vroeg na niks. 'k
Vroeg nie hoe dat 't kwam. Na niks, na niks. As
maar na den trein. As maar veur n'r huis te kome.
—Sinds toen... sinds toen hèm 'k ondervonde dat
't nie vergeven is, lijk d.a'k meinde. Toch nie zóó.
Nie uit de grond van hun hert. Verre van daar.
Waarveur hèmme ze me dan nie late loope ? Duuzend keere liever was 'k gaan dienen, as weerom te
kome. Dan ha' 'k die smoele, dan ha' 'k die zuur
gezichte alle dage, .alle minute, veur mij nie gehad.
NETJE.
Oe moet daar toch art hun niks van laten hoore. En veural
nie tegepruttele. Liever gewillig zijn, . liever luistere. As ze zegge van mee matant Leen mee te gaan,
gaan. Beziet ze u nie : in godsename. Da zult-de
toch wel kunne drage. Ne mensch is 't gerustste as
matant Leen hem nie beziet. En dan dan zal da
stillekesan uit hun ocge geveegd worde. Dan zal da
van langerhand slijte. Ge verstaat toch wel : op ne
siebot kan da nie vergeven: en vergeten zijn. Op ne
siebot toch nie.
JETJE.
Ha' 'k nie weeromgekome. Ha' 'k gaan diene. En me
bloeike meugen houwe. 'k Ha' d'r gere veur gewerkt -- m.'n nagels uit m'n vingere. En 'k ha' kontent geweest.
NETJE.
'n Sukkel hadt-de geweest.
JETJE.
Nee, nee. 't Plezier da 'k hier zal hèmme...
NETJE.
Ge moet al dat dubben en denke late. Da moet-de. Doen
lijk vroeger. Geen muizenisse zoeke.
JETJE.
Zoek ik ze ? Zoek ik muizenisse ? Pa spreekt tege mij
geen woord. Monne. alevemin. As Rikske wa vriendelijk is, wordt. 'm terna overgrold..
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NETJE.

Nee, nee. Riksken is e-wa lichtzinnig in z'n handelen, en..
JETJE.
Natuurlijk, ze zegge nie dat 't daarveur is. Ze vinden
altijd de een of ander gelegenheid veur 't vent 't
doen uit te zweete.
En as zijlie d'r bij zijn,
durreft ma ook nie veel zegge. Gij-zelf, bomma...
NETJE.

Ik ? Maar, kind.
JETJE.

Ja.
NETJE.

E..

Ge moet dat allegaar uit uwe kop zette.
JETJE.

En d'r kontent veur zijn ?
NETJE.

E.. e..
Ge het toch nie te veel water an de violette gegeve ?
JETJE (schudt van neen).
NETJE.

Weet-de wa, jetje ? Veur al die dinges van u af te zette ?
Wilt-de 'ns 'n airke spele ?
JETJE.
Piano ? Ik piano spele, bomma ?
NETJE.

Toe. Da zal u e-wa verzette.
JETJE.
Damaar... ik piano spele ?
NETJE.

'k Hoor 't zoo gere.
JETJE.

Damaar... ik ?
NETJE.

Ik ilie.
JETJE.

Bomnma, al da van de lesten tijd...
NETJE.

Speelt, ge zult 't vergete. E plezant airke, zoo...
,
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JETJE.

Och, bomma, ik ben danig... Ik ben gebroke. Ik kan nie.
Ik ben kapot, bomma, kapot. Na mij zien ze ni meer
om. E beetje water hem 'k gekrege, maar verder
wordt 'r niemeer na gekeke.
NETJE.

Watte ? Watte ? Jet ?
JETJE.

De verslenste violet, bomma. As 'k .me op da lekske water nie kan houwe, dan moet 'k maar voortsverslense.
NETJE.

Wa ne praat.
JETJE (staart op de roode geranium, en trekt er, onbedacht,
bladfes af).

NETJE.

Ge doet de geranium kapot, kind.
JETJE.

Oei. 't Rood verdriet mag nie kapot gaan.
NETJE.

Kome ze daarnie ? Zoudt-de 'ns na de violet nie gaan
kieke, kind ?
JETJE.

Omda ze ons bijeen nie zouë vinde ?
NETJE.

D'r moet toch henen omgezien worde.
JETJE.

En ge hèt eertank geene schrik. (Af in de keuken.)
NETJE (wacht 'n poosje. Spreekt dan door 't venster.)

't Ware ze nie. Volk da voorbijging. (Men schelt.) Ga
gij 'ns opedoen, meiske: (Poosje.)
JETJE (laat Van Worp in.)

Meneer moet pa hèmme, bomma. Hou gij 'm zoolang 'ns
kompanie.
Papa zal seffes kome, meneer. (Af.)
VAN WORP.
Mersie, uffra.
Goeie morgen, madam.
NETJE.
Ze zulle toch gaan binnekome, meneer. De heel familie
is na de hoogmis, en ze zal omtrent gedaan zijn.
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VAN WORP.
't Is wat dat de... -- 't is toch wel .de dochter, hee ?
Ze zei 't me. (Ziet op z'n uur.) 't Is e.. ja. Ze moete
gaan ankome. 'k Zal dus maar e momentje wachte.
NETJE.
Wilt-de zoolang zitte, meneer ?
VAN WORP (gaat zitten).
Ik e... 't was kwestie van de kiezinge. (Poos.) Da breng
nogal e slameur bij, madam.
NETJE (knikt van ja) .
VAN WORP.

Och, e... ne mensch heet e-wa rond z'n oore.
NETJE.
't Loopt van geen leie dakske.
VAN WORP.
Zeker nie... zeker nie. Ieder heet z'n laste. Enne... as 't
nog maar zoo 'n zake zijn, lijk van kiezinge...
NETJE.
Nee, da's nog nie erg.
VAN WORP.

Erger is, as de last
angedaan wordt.

as de mizerie u door 'n ander
NETJE.

Zeker, zeker.
VAN WORP.
Enne— enne.. as ge mizeries hèt inde familie.
NETJE (kijkt verwonderd op).
VAN WORP.

Da's toch 't triestigste van al.
NETJE.
Ge — ge moet u daar overhene zette, meneer.
VAN WORP.
Oei
e —'k spreek van mij persoonlijk nie. God zij
dank, die hèm 'k nie. Maar 'k wil besluite : Waar dat
't is...
NETJE.
E
ja zeker, da moet triestig zijn. 'k Geloof dat. Da
mizeries in de familie.., ruzie onder broers of zusters, zulle we zegge...
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VAN WORP.

Tata ! tata ! da's nog niks... da wordt be*geleid... en- de
. zaak is geklonke. Maar e d'r zijn d'r ander... Hm
é:. wa meinde 'k te zegge.. Is dat -'t portret van de
uffra, madammeke ?
.

NETJE (beaamt)
VAN WORP.

Zoo. E schoon meiske. Is... Is da Jan z'n eenige dochter ?
Ja, geloof 'k, hee ? Ze ziet 'r heel braaf uit, en deftig.
NETJE (knikt)
VAN WORP.

Zoo e... En twee zoons.. Die meugen alle drie gezien
worde..E gelukkig huishouwe,. niewaar ?
NETJE (vinnig) •

Zeker, meneer.
VAN WORP.

Hee, wa zou d'r onder vijf mensche kunne veurvalle -^
vijf mensche die malkandere goed verstaan...
die God en ze gebod wèl erkenne...
-

,

NETJE.

Ik... 'k geloof da ze d'r zijn.
VAN WORP.

J a, 'k hoor 't.
Jan, Fiene, Monne en Rik op. Thuiskomst van de mis : aangekleed, kerkbock in hand.
VAN WORP:

Haha. 'k Kwam. zoo maar 'ns binnegeloopen in 't . voorbijgaan. En toch e... 'k hèm over 'n serieuze zaak
mee u te spreke, Jan-.
JAN.

Iet op hande ?
VAN WORP.

Niet erg. 't Was maar 't was maar 'n inlichting, maar
van nogal gewichtigen aard. Zouë we... ? . '.
JAN.

Fiene -- ma... wilt-de 'ns e-wat in de keuke gaan?
FIEN, NETJE, RIK (af in de keuken.)

.
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JAN.
Veur Monnen is 'r toch geen belet, hee ? Da's m'n goei
helft in kieszake. Enne...We kunnen in 't salonke nie
gaan : we hèmme dees week de schrijnwerkers in
huis gehad. Al hun gerief leit d'r nog in de weg.
Den trap na bove late verandere ; die liep te steil,
en me zuster is dan nie jong niemeer. -- Afijn,
Van Worp.
VAN WORP.
Percies uw zuster komt 'r bij te pas. Da's zoo e-wat
'n... Die 's nogal — nogal...
JAN.
Zeg 't maar, 'n dib. Lijk dat de zake staan, kan da maar
goed bijbrenge. E — 'k zal zegge : 't is 'n soort reklaam. 't Is dan maar goed da we heur e beetje sparen en involge.
VAN WORP.
Goed, goed. Maar ! maar... Goed bijbrenge ? 'k Hoop 't.
'k Geloof pertank... Jan, 't is heelegansch onder ons,
hee ? Uw zuster en mijn vrouw schijne nogal in
kennis te zijn die 's ook zoo.. van den devootste vleugel. En ze moet 'r an gezeid hèmme.. Nu, nu,
't is nie erg en 't is onder ons..
S

JAN.

Damaar, 'k kan nie begrijpe...
MONNE.

Laat Van Worp spreke, pa. In één woord ?
VAN WORP.
D'r moet nogal wat te zegge vallen op uw dochter, Jan.
JAN.
Op ? Op m'n dochter ?
MONNE.
Op Jetje ? Op Jetje ?
VAN WORP.
Ssst ! ssst. Laat ons stil zijn. De vrouwlie zijn d'r nie
tussche gemoeid. As 't is, Jan — 'k geloof eerder
van nee...
JAN.
Van Worp...
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VAN WORP.

As 't is, dan
moet-de natuurlijk zorge dat alles
dat alles... ge versta me. Zooveel mogelijk stoppe.
JAN.
'k Weet nie...
VAN WORP.
Zooveel te beter, zooveel te beter. Ik persoonlijk kan 'r
geen gebenedijd woord van zegge. As de ander d'r
ook niks van wete zulle ze ons daarmee geen
pillekes te slikke geven in hun gazettekes. Want da
da zou maar erg zijn
veur de zaak.
MONNE.
't Kan geen kwaad... daar zijn we gerust in.
JAN (aan den trap)

Leen !... Leen...
LEENTJE (van boven).
Hewel ! — Hewel ?
JAN.

'ns Kome. En spoelen asteblieft.
VAN WORP.

'k Ha' ze d'r liever buitegelate.
JAN.
Ze moet wete wat da ze vertelt. 'n Reklaam -- veur de
konkurrente, betaal 'k ik nie.
LEENTJE (na een poosje op).

Ge kunt da wel vriendelijker afhale.
JAN.
Wat hèt-de gij an meneer z'n vrouw verteld ?
MONNE.

Ssst ! ssst ! in de keuke moete ze 't nie wete.
LEENTJE.

Ik ' ? An meneer z'n vrouw ?
VAN WORP.
An madam Van Worp.
LEENTJE.

Ik ? Wat hèm 'k daaran verteld ?
JAN.
Leen — geen flauwskes, hee. Rechtaf zegge.
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LEENTJE.

Wa zegge..? 'k Weet nie...
VAN WORP.

Uffra, as ge permetteert... Gistere zijt-de same van 't lof
gekome ?
. LEENTJE.
't Sluite van. de Meimaand.
VAN WORP.
Tja. Ge zijt mee mijn vrouw van 't lof gekome ?
LEENTJE.

En ?
VAN WORP.
Ge spraakt over.. Ja, over wa spreke vrouwe. 't Moet
over huize gegaan zijn. Da ge blij waart, da ge ne
gemakkelijken trap gekregen hadt..., da- ge van den
andere alle dagen riskeerde af te valle...
LEENTJE.

Ja.
VAN WORP.
Maar as Jan geenen andere late zetten ha', da ge d'r hier
..
dan uitgetrokke waart.
LEENTJE.

Hóóó !.
JAN.
Toe, Leen, da's waar.
LEENTJE.
An madam...
VAN WORP...
Ssst. Ge hèt nog gezeid want dat 't hier maar kwalijk
luit te kouwe was..
LEENTJE.
Hóóó !
VAN WORP.

Dat de dochter weerom thuis was, en dat die
dat die
ook alles nie was. Dat die : Afijn, -as de mensche
moeste wete mee wie .da ze te doen hèmme, dat 'r
nogal zou over ges j ekaneerd - worde. .
JAN.
Leen!
:
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LEENTJE.

Hóóó ! Da's valsch. Da's valsch.
VAN WORP.
E... uffra, m'n vrouw gaat toch niks uit heuren duim
zuigen - over mensche die ze amper kent — en
veural mensche lijk Jan, waar da niks mag op gezeid worde, kwestie van de list. As m'n vrouw u
vroeg, wat 'r van te zegge viel, hèt-de dan . nie
verteld dat ze -- da ze slecht van gedrag was... Da
ze Jan, permetteer me. 't woord, m'n vrouw vertelde 't me zoo : da ze 'n hoer niks kost verwijte...
,

JAN (grijpt Leen -beet)

Leen ! as ge...
LEENTJE.
't Is geloge ! 't is geloge ! God zal me straffen, as 'k...
MONNE.

Pa. (Doet teeken, Leen te lossen.)
LEENTJE.
God mag me straffen, as 'k zoo iet verteld hèm. En zoo'n
woorden uitspreke ! Gotogot, wa kunne de mensche
liege... Hèk !... En as 'k 't nog gezeid zou hèmme,
meneer, zulk 't woorde kome nooit over m'n lippe
nie. Maar meint-de, as d'r iets op — op heur moest
af te doen zijn, da 'k 't op straat zou drage ?

Meint-de da ? 'k Hou meer an de goei reputatie
van onze naam as dà, meneer.
VAN WORP.
Zooveel te beter. Zooveel te beter, uffra. Maar m'n vrouw
ha' d'r toch geen beetje profijt 'in, zooiet uit te vinde.
Moest 't rondgaan — onze lijst was gezien. Ik sta
d'r ook op. Ik was dus ook gezien.
As 'r iet is
— ik hou d'r an, da ge op de lijst blijft, Jan
't stoppe.
JAN.
Van Worp, m'n kindere zijn opgebracht lijk .de beste.
VAN WORP.
Ik zeg nie : nee. Van u mag ik da verwachte. Maar as
zoo'n leuges uitgebeld worde, ge ziet van hier hoe
dat de ander 'r zouë van profiteere.
LEENTJE.
Leuges zijn 't, leuges zijn 't.
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VAN WORP.

Goed, goed. Da m'n vrouw d'r niks, geenen hip zal van
losse, daarveur sta 'k in. Maar moest uffra 't
nog 'an 'n ander verteld hèmme...
LEENTJE.

Maar afijn, 'k hèm niks verteld, niks, niks. Noch an uw
madam, noch an 'n ander...
JAN (wil beur weer vastgrijpen, doch MONNE weerhoudt hem)
LEENTJE.

Van den trap, dat hèm 'k gezeid. Iedere keer as 'k d'r af
moest, klopte m'n hert van schrik. Peis maar nie dat
't plezant is...
VAN WORP.
Ja, daar hèm 'k niks in te zien. 't Is maar de rest.
LEENTJE.

Van de rest.. Uw vrouw heet misverstaan. 'k Hèm gezeid da ze terug was uit heure post. Dat 't e
lastig kind was. Da ze nu nen heelen tijd diende,
en 't maar nie gewend kost worde. Da ze thuis ook
lastig was. Da ze mij per eksempel nie kost verdrage. 'k Hèm gezeid da ze...
JAN.
Leen, as ge..
MONNE.

Toe, toe, pa.
JAN.
Ze heet van me kind niks te zegge, zij .
LEENTJE.
enne daarbij, 'k hèm mee al
Ze kind ! ze kind ! Enne
da gekonkel geen uitstaans. En an uw vrouw moogtde zegge, da ze nogal da ze nogal... Bah ! (Af in
gang).
VAN WORP.
As zooiet an de oore moest kome !
JAN.
Van Worp, ge kent me. We zijn maar simpel werklie,
maar eerlijk.
VAN WORP.
Lijk goud.
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JAN.
As ge 't maar weet. M'n kinderen hèm 'k opgebracht:..
VAN WORP.
In eer en deugd.
JAN.
In eer en deugd. En 'k hou ze in 't oog.
MONNE.
Niemand, niemand heet op ons iet te zegge.
JAN.
Maar dat die... M'n dochter komt mee beur nie goed
overeen. Maar wie komt 'r mee heur goed overeen ?
Niemand nie. Mee iedereen zoek ze ruzie. Ze is onverdragelijk.
VAN WORP.
as ze zoo iet an 'n ander moest
't Ziet 'r zoo uit. Maar
vertelle... Na de verdienste van de kandidaat wordt
nie gezien, ook na de *verdienste van z'n familie —
en na heur gebreke... Gelukkiglijk was 't an m'n
vrouw ; die zal d'r nie mee rondloope.
JAN.
Zelfs, ze is nen heelen tijd weggeweest... vijf maand
schier. Maar we wiste bij wa mensche ze diende.
Mensche die we koste betrouwe. Daarbij, van Jetje
zoo'n zake vertelle ! Zoo'n zake ! — Van Worp,
niemand weet 't nog nie. Zelfs die van bove nie. Hoe
minder da we an heure neus hange, hoe minder is
ze d'r mee gemoeid. Maar an u wil 'k 't al zegge
veur u te bewijzen, hoe onzinnig dat historieken is,
hoe lasterlijk... (Roept aan de keuken.) Jet ! Jetje.
-

JETJE (komt op, schoorvoetend).
JAN.

Da 's ze, Van Worp.
VAN WORP (knikt.)
JAN.

't Is e duifke da nog nooit nie, nog nooit nie, Van Worp,
laat ik zegge veur 'n heel week, van huis geweest is.
En luistert, Van Worp, en begrijpt dees goed : ze
zou wille na 't klooster gaan...
VAN WORP.
Ha!
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JETJE: (verschiet) .
:MONNE '(beziet haar scherp, en doet achter Van Worp's rug
teeken : te zwijgen)
J AN.
-

Van e meiske da zou wille non worde, is 't laf zoo 'n
dinges rond te" strooie.
VAN WORP.

Laf is 't. Kiesleuges.•
JAN.

Maar voilà . -Ze :.is nog nooit van huis e-weggeweest. Zal
ze .zt in ar kunne gewend worde ? Daarveur is 't,
daárvé^ur veur te zien of ze 't ievers anders as
da we ze bij brave,
thuis zou gewend worde
kristelijke mensche geplaatst hadde. Ze is er vijf
maand gebleve. Over 'n week of drij hèmme we ze
doen :Weerom n'r huis kome. We vonde da . ze getoond ha', 't wel op 'n ander gewend te worde. Hee,
op vijf maand ?
,

-

'

VAN WORP. (knikt bevestigend)
JAN.

Ze is 't hier dus ontwend,. Nu kan ze gaan. Jetje
mee weet-de da 'k toegeef.

daar-

MONNE (beziet haar weerom scherp)
JETJE (weent)

JAN.

Toe, toe, kind.
'k Hèm nie gere toegegeve, Van Worp.
Maar afijn, ze is er koppig in, d'r is niks an te ,doen.
VAN WORP.

Da's wel, da's wel. 'k Wensch u proficiat, Jan. Maar
eerst en vooral an de uffra. Uffra, m'n beste wensche, m'n goei genege wensche. (Handdrukken).
MONNE.

r)a zal de zaak eerder nog goed doen, hee ?
VAN WORP.

Zeker. Veur nonnekes heet iedereen 't nogal over.Waar is
't da ge gaat, uffra ? .
.

JAN.

Da weet ze nog nie vast

of... ?

JETJE (zwijgt)
JETJE (is als neergebroken ; ze weent.)
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MONNE.

Afijn, da's toch heelegansch iet anders, as wat. da verteld wordt.
VAN- WORP.

Heelegansch 't averechtsche. Enne — ik trap 't allegauw
n'r huis. As m'n vrouw toch nieuws wilt hèmnie,
kan 't beter de waarheid zijn as leuges. Zoo dan --uffra, nog 'ns lproficiat. hoe ? En goeier. dag -goeien dag, hee. E --- dezen achternoen e meetingske, Jan. ? .. ,
JAN.

Ja. Monnen en ik, we zulle dat daar 'ns gaan klaarspele.
VAN WORP.

Ja, ja ! Monnen en gij... Hahahaha ! (Af al lachend. Jan
volgt. )
JETJE.

Da niet.
MONNE (schokschoudert)
JETJE.

..

Da niet. Nee, da niet. Da. wil 'k nie.
MONNE.
l^

Gij

?

JETJE.

Ik wil nie, nee.
MONNE.

Gij hèt hier niks te wille, gij...
-

JETJE.

Ik wil nie, Monne. Ik kan nie'...
MONNE.

Doen wat da we u zegge:
JETJE.

Ik kan nie, ik kan nie... En en van u laat 'k nie nie gezegge.
MONNE.

Hnl.
JETJE.

Van' u laat 'k me nie gezegge.
MONNE.
Zij stil

576

MENSCHEN IN BOTSING.
JETJE.

Van u nie.

MONNE.
Zij stil, zeg 'k u. As Van Worp 't hoort...
JETJE.
't Is niks. 't Is niks.
MONNE.
Zwijg, zwijg.
JETJE.
'k Wil geen komedie spelen, ik. 'k Wil nie.
MONNE.
Wijlie wille.
JETJE.
Gij nie ! Gij nie
MONNE.
Deze wil, zie.
JAN (op.)
JETJE.
Da's toch nie gemeind, pa ?
JAN (zet zich, en dubt)

JETJE.
Da's toch nie genieind ? Da da...
JAN.
Zij stil toe. Zij stil toe. Ge hèt me in 'n vieze positie gebracht.
MONNE.
En zij moet 'r ons dan ook maar uithelpe.
JETJE.
Da's toch nie gemeind ? Ik wil na 't klooster nie. Ons
Heer zou me straffen as 'k 't dee. 'k Hem d'r geen
goesting veur.
MONNE.
De goesting komt in 't ete.
JETJE.
Nee, Nee ! 'k Hem 'k ik nie gevraagd veur weerom te
kome. Hadt-de me niet doen hale ! Hadt-de -me gelate waar da 'k was !
JAN.
Verstaat-de dan nie, dat onze goeie naam...
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JETJE.

Onze goeie naam ? 't Was dus nie veur mij ? --^ 't Was
nie omdat 'k uw dochter was, da 'k moest n'r huis
kome ? Wel veur onze goeie naam ?
JAN (zwijgt)

JETJE.
en is 't ook veur onze goeie naam da 'k non moet...
da 'k ik non... veur onze goeie naam ?
JAN.
D'r is van -- van uw zaak uitgekome. - Die van bove...
JETJE.
Die... Heet matant 't verklapt ?
En

JAN (knikt : ja)
JETJE (is als neergebroken ; ze weent.)

JAN.
Toe, ge zijt buite 't spoor geloope...
JETJE.
En mee die van bove
moet 'k astreen na de mis.
MONNE.
,ja. De mensche...
JETJE.
De mensche ? God, God ! Veur de mensche moet 'k ik
dan — moet 'k ik dan dat allegaar doen ? Thuis
gekoejonneerd worden, en verstoote en tóch
thuis blijve, toch, toch.. al late ze me voele da 'k
op overschot loop
veur de mensche ! Veur de
mensche na 't klooster veur de mensche mee heur
over straat, mee heur na de mis -- ' mee beur die me
verfoeit, die me erger aanziet as vuiligheid. Nee,
nee— 'k wil nie.
MONNE.
Zwijge.
JETJE.
'k Wil nie, zeg 'k. Mee de mensche zit 'k ni.e. in. Mee de
mensche lach 'k.
MONNE.
Zwijge
JAN.
Jet. Cie zijt 'ns buite 't spoor geloope — wilde peerde
moete getoomd worde. Oe . zult doen wat da 'k zeg.
.
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JETJE.

'k Zit met de mensche niks in. Ieder heet ze vuil. Niemand moet an 'n ander iet verwijte, ' maar z'n -eigen
hert onderzoeke.
MONNE.
En mee hem ? Mee ons ? Mee uw familie ?
-

JETJE.

Da komt 'r nie bij te pas.
MONNE.

hij moet 'r onze lijst
Da komt 'r wel . bij te pas. Pa
doorhale. As da van u kenbaar wordt, moet 'm hem
terugtrekke. En dan ? Misschien kan 'm... d'r is
kans veur misschien kan 'm burgemeester worde... op ze minste schepene... En omda gij... En
veur u zou dat allegaar moeten opgegeve worde ?
Nee.
JETJE.

Hadt-de me gelate waar da 'k was.
JAN.
't Is nu goed. We spreke d'r nog wel over.
JETJE.

Da

da kan 'k toch nie. (Af in keuken.)
JAN (dubt.)

MONNE.

Daarveur kunne we 't nie opgeve.
JAN.
Nee.
MONNE.

Ze moet bukke.
JAN.

Leen, Leen
MONNE.
Moest ze 't nog an 'n ander. verteld hèmme
JAN.
Dan ?
MONNE.
En ze en ze zouë d'r gebruik van make veur kiespropaganda, dan moete we d'r mee rauw voete doorgaan. Slag veur slag. Wie dat ons anpakt zonder
handschoen.e, trakteere we mee bloote handti.
.
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JAN.

En de pastoor
MONNE.

ze hou.de d'r an, da
Moet ons late doen. As 't zoo is
ge blijft
dat hoort-de w el an Van Worp... dan
grof te werk gaan. De pastoor moet ondergeve. Wijlie staan veur 't werk. Hij nie. En veur de affronte.
Hij nie.
JAN.
'k Gaan 'ns na Leen.
FIEN uit keuken. Netje, Rik en Jetje volgen haar.
FIENE.
Jan ?
-

-

-

JAN (keert terug)

FIENE.

Da nie. Tege de goesting wordt 'r hier niks gedaan.
MONNE.

Jarnaar...
FIENE.

Gij hèt d'r uit te blijve.
MONNE.
Wijlie vete wat dat 'r ons. te doen staat, ma. De lijst...
FIENE.

Me kind gaat veur alles, veur ulie lijst
lieden boel.
JAN.
't Is goed. We zulle d'r an peize.

en veur den

FIENE.

Nee. 't Is hier, rechtuit te zijn. Tegen heur goesting moet
ze da nie mag ze da nie. Dat da kunt-de' zelf
nie wille. D'r is nie an te peize. Ze doet 't nie.
JAN.
We zulle zien. As 't noodig is
as ze op de een manier
iet over ons bracht; moet ze 't op 'n ander van ons
e-wegnemen as we 't nie kunne drage. As 't noodig
is, moet ze moet ze na 't klooster.
JETJE.
Nee. Dan trek 'k 'r uit.
JAN.
'Wat ?
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JETJE.

Dan trek 'k 'r uit.
JAN (grijpt haar beet)
Zoudt-de... Wie heet heur gedrage lijk 't grootste rapalje ? Lijk 'n... lijk 'n gemeen lijk 'n gemeen...
Bah ! 't woord zelf is te vuil veur 't uit te spreke.
As ge d'r uit trekt, dan seffes, dan op de staande
minuut !
JETJE.
'k Gaan. 'k Gaan.
JAN (dreigt 't meisje te slaan)
FIENE (springt tusschen beide)

Kom, Jetje

NETJE.
kom liever hier. (Af met haar in keuken.

kik volgt hun.)
JAN.
Ik hèm hier te zegge. Ik. he zal gaan — of eruit .
FIENE.
Maar, Jan, 't zou verschrikkelijk zijn voor heur..
JAN.
of eruit.
Ze zal gaan
FIENE.
't is ons kind, ons eensg meiske.
't Is uw dochter, Jan
JAN.

As 't noodig is, zal ze gaan.
MONNE.
We moete veuruit. Wie dat ons tegenhoudt, moet...
FIENE (geeft hem 'n slag in 't gezicht.)
MONNE.
...moet uit de weg.
FIENE (af, in keuken)
JAN (na een poosje).

Hawel ?
MONNE.
We zitten in neste.
JAN.
Ge zoudt 't zegge.
As

MONNE.
as 't moest uitlekke moete we al de praatjes
kunne de muil stoppe.Wou ze ! -- Wou ze, da was e
.
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middel b-ij derhan.d. Wil ze nie ---- we moeten iet
anders vinde. Van Worp doen we z'n ooge toe mee
't een of 't ander. Maar maar we meugen heur
toch nie late weggaan. Da wordt nagegaan -- en
dan stonde we percies zoo ver as drij weke geleje.
JAN.
Eijei. (Poos.) 'k Gaan na Leen. Die toch — die kan 'k
'ns onder hande neme.
MONNE.
Asteblieft, pa, zij veurzichtig. Damaar, afijn, we zijn in
de kiezing. We meuge tege niemands teen • botse.
Want ieder kan ons, integendeel, tege de schene
stampe. Zij mee matant heel vriendelijk. Zijt d'r
liever goed an. Zoo moete we ze winne.
JAN.
D'r is nogal mee te winne.
MONNE.
Laat staan dan nog. Is 'r niks an te winne, mee heur
scheef te bezien is 'r veel an te verlieze. En we zijn
mee politiek bezig. Handel dan in godsename politiek. Mee doorzicht, en veurzichtigheid. As ge heur
slecht hanteert ge weet hoe da ze is : 'n plaag...
ze kan alles op straat drage.
JAN.
En wat doet ze nu ?
MONNE.

Ge zijt 'r vriendelijk an ; ge vraagt heur, te zwijges
JAN.
'k Ha' 't heur nie gezegd !
MONNE.

Vraag 't heur nu. En vriendelijk. Ge hèt nu begost mee
toe te geven, op 't punt van den trap. Geef zooveel
toe da ge kunt. Anders is 'r niks te wanne. Toch nie
mee heur.
JAN (af, in gang)
MONNE (haalt eenige kiesblad jes uit zijn zak, en begint erin te

duimelen)
RIK (steekt na 'n oogenblik even zijn hoofd in. Op.)
MONNE doet alsof hij hem niet ziet.)
RIK.
' (

Wat denkt-de gij d'r van, de ?
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;

'

MONNE (leest voort).

•

RIK.
Wa -denkt-de-gij-d'r-van-de ?
MONNE (geeft taal noch teeken.)
RIK.
Wat da gij d'r van denkt Trekt de bladjes weg.)
MONNE.
Ha 'k ik Rik geheete, 'k was .in de keuke bij de vrouwlie
gebleve.
RIK.
Maar heette 'k ik Monne, ik zou me schame veur m'n
erge.
MONNE (grimlacht)
RIK.
Ik zou me schame veur m'n eige
? (

MONNE.

Ja?.
RIK.
Ja... -Me schare veur m'n eige.
MONNE.

Da's Brij keere.
RIK.
Dan zult-de 't goed onthouwe. En nu schaam 'k me, da
ge me broer zijt.
MONNE.

En veur uw zuster ? Veur uw zuster' :schaamt-de -u nie,
hee?
RIK.
Minder as veur u. Veel minder.
MONNE..
Snotneus.
RIK.
Groote jan
-

MONNE (schokschoudert)

R-IlK (hem nadoend).
Da's alles wat da ge kunt antwoorde ?
MONNE.
1 Ia' meneer me iet gevraafT i. ?
RIK.
Wat da ge d'r van denkt.
-
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MONNE.
..Ik denk dat 't u nie angaat. Da ge nog geen verstand
genoeg hèt, veur serieus te zijn, en da ge nooit geen
verstand genoeg zult krijge.
RIK.
Maar hert wel. Hert wèl !
-

MONNE (lacht.)

.

RIK.
liert wel ! As sommige mensche moeste wete, wa ne
lekkere die diene verstandige Moonnen is, zouë ze
nogal 'n oog opezette. As ze moeste wete, wa ne
gang dat 'm mee ze zuster afgaat... mee ze bloedeige schaap van 'n zuster... En dat uit pretentie. En
da veur te lukke. Veur te lukken in z'n vuil, smerige politiek. Op z'ne vuile, smerige lijst.
MONNE.

Ge zijt getikt, beste.
RIK.
Gij of ik ? Hee, gij of ik ?
MONNE.
'k Hem 'r genoeg van. 'k Hem uw gedacht nie gevraagd,
en...
RIK.

_'k Geef 't .u , 'k geef 't u. En 'k zeg u dat 't laf is, dat 't
gerneén is, dat 't schelm-zijn... is, zoo te handele.
-

-

MONNE.

?eg 't an pa. 't Is hij die 't zoo wou. Of, 'k zal 'k ik 't
hem overbrenge.
RIK.
ja, nen overdrager, da waart-de nog nie ! Pa ? Gij
Gij steekt achter alles. Gij blaast 'm z'n oore vol.
Gij maakt z'ne kop zot. Pa ? Gij zijt z'nen baas.
Gij doet hem marsjeere. Gij zijt z'nen duuvel.
MONNE.
Goed, goed. Wa nog ?
RIK.
. w.a nog ? .W.Va .nog ? As 'k as 'k me nie inhield...
MONNE.
Ge moet u thie kwaad make, jong.
-

-
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RIK.

Kwaad make ? Da werkt veur de lijst van de katholieke.
Katholiek zijt-de lijk den eerste den besten op
straat.. Smous-katholiek.
MONNE.

Wat ?
RIK.
Smous-katholiek. Katholiek zijn ze ! De katholiek hange
ze uit, maar ze geve zooveel an God en z'n kerk as
ne voyou. Smous-katholieke
-

MONNE.

As ge nog één woord kikt...
RIK.
Maakt-de gij u nu kwaad ? Omda 'k de waarheid zeg ?
MONNE.
Doe me niet uit me vel springe, menneke
RIK.
Oei, oei Meneer verdraagt nie dat 'm 'els gezeid wordt
dat 'm ze zuster tormenteert.
MONNE.-

Loop na den bliksem.
RIK.
Kunt-de gij 't eerst. 't Is schan.d - 't is schandalig hoe da
ge te werk gaat mee Jetje. Da wat da ge van zin
zijt, da zal zoo maar nie gebeure. Ze gaat na geen
klooster. En as ze d'r daarveur moet uittrekke, dan
gaan 'k ik mee met heur. Ik hèm iet over veur me
zuster. Ik hèm hert veur mensche, en terna maar
veur politiek.
MONNE.
Ge zult hier blijve.
RIK.
As Jet blijft.
MONNE.
Ge zult alle twee hier blijve.
RIK.
Maar ge zult moeten omgaan mee heur as mee 'n zuster,
niet as mee iet... Wijlie gebruiken onzen hamer
veur ons staal te bewerke, en ons vijl, en onzen beitel. ' Maar, zij . is geen werkgerief. Onthoud dat. Ze is
ne mensch. En ze staat u nie ten dienste.
--

-
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MONNE.

Da's alles ?
RIK.

Meer nie.
MONNE.
Ge kunt 't afstappe.
RIK (smijt de kiesblad jes op de tafel. Wil weggaan.)
MONNE (hem achterna, om hem te slaan.)
RIK.
Watte ?
MONNE.
Jong, jong, as 'k u moet vastneine
RIK.
En ?
MONNE.
'k Zou d'r dan misschien 't verstand in kloppe.
RIK.
Haha ! (Plots wild, rukt zijn vest uit.) 'k Wil toch wel
'k Wil toch wel ! Want dat wat da ge Jetjen andoet.. (Ze willen mekaar te lijf.)
FIEN (komt net op)
Hee !
RIK.
E.. we wouë maar 'ns lutteere.
MONNE.
'k Hèm d'r genoeg van, gejudast te worde door diene
snotter. As 'm z'n treiterij nie veur hem kan houë,
dan zal 'k ze 'm afleere.
FIENE.
Rik, daar zie.
RIK (af, in keuken.)
MONNE.
Ik ben geene kwajong. Wat da 'k doen, is goed gedaan.
'k Hèrn van hem geen lesre noodig, wa meint 'm
de ?
FIENE.
Gij handelt toch nie schoon mee uw zuster, .Monne.
MONNE.
Me zuster ? Is 't van mij, dá me zuster 'te klagen heet ?
Ik hèm d'r. veur gesproke da ze mocht weeromkome.
—
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'k Ben 'k ik 't nu weer die 'r veur zal spreke da ze
nie na 't klooster moet, en toch mag hier blïjve...
As 'k ik er nie was..
FIENE.

Wat hèt-de dan nu weer in 't oog mee heur ?
MONNE.

Och.
FIENE..
Monne, Wat hèt-de 'r nu weer mee in 't oog ? Ik hèm
dees leste drij weke zoo goed gevoeld dat ze moet
diene veur ulie kiez.ing zoo goed hèm 'k da gevoeld. Da van vaidaag was d'r ook veur... Da
mengt-de toch nie doen, jong. 't Schaap is er danig
't hert van in. Ze zit binne te grijzen en te snikke
lijk 'n Madeleen. Heet ze dan al nie genoeg afgezien ? Van huis weggemoete. Verlate van iedereen.
En dan de schand die ze an heur... eigen ondervond. En al heur verdriet. En al heur ellende. Spaart
begy e beetje, Monne.. Dat - allegaar. heet . ze toch .nie
.:... ...

-

:

verdiend..

:

MONNE.

.

Och, ma. As 't bekend geraakt... We moete d'r kome.
FIENE.

Goed, goed, zoekt 't te stoppe. Maar d'r zijn wel ander
middels, zijn d'r wel ander. middels... En,- - in godse-

name, Monne, in godsename laat heur zoo nie voele
dat 't vuur ulie profijt is da . ge ze .vilt gebruilce. Ze
gaat 'r de grond van in. (Snikkend.). En as ge 't
nie wilt doen veur huur,. doet 't. dan .veur. mij... doet
het dan veur mij, Monne.
MONNE.
Maar pa...
..
FIENE.
Pa luistert :na :u... Sinds dat 'm mee_ .dié kiezinge - bezig .-is,
kan 'm u..niemeer misse, en zijt-de gij de man geworde waar dat 'm op voortsgaat. :.
MONNÉ.
Toe, -toe ; as 'r iet publiek var, wordt, gis 't tijd genoeg
veur ons daarmee serieus. -.bezig te houwe.
FIENE::. ,.
Maar: ge zti4t :t&h .'n -,ander. maflier. vinde : ?..
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MONNE..
We zulle zoeke. .
FIENS.•

van 't klooster uit z'n óog vege ?
MONNE.
zulle
* k Zal d'r veur doen, wat 'k kan. As 't uitlékt
we zien.

Ge zult pa da van

-

,

-

FIENS.

Maar toch nie

toch nie 't klooster.,.'
MONNE.

Stil. Ze kome, me dunkt, beneje.
FIENE.

.

•

Toch nie 't klooster, Monne— want ze gaat 'r nog liever
en dan...
uit, en dan
MONNE.
Ssst, toe, toe... Maar die' snotter, die snotter mag me nie
langer koejonneere. Hij moet 'm koes hóuwë.
.

FIENE.

'k Zal 't 'm zegge. Zorg gij dat da van Jét nie waar
wordt.
JAN (op, kwaadgezind).

LEENTJE (volgt hem op den voet, opgedirkt, twee ".-kerkboeken
in de hand).
JAN.

Ziet-de 't : niks zeggen is zwijge, en 't spreekwoord wil
hèmme da zwijge goud is.
LEENTJE.
'k Ben d'r nie fier op. Uitschreeuwen op straat doen 'k 't
nie.
JAN.
Nee, maar 't in 't oor vertelle van,. Jan en alleman.
LEENTJE.
Ocheere, ocheere.
JAN.
De vrouw van Van Worp kost 't toch nie uitvinde.
LEENTJE.
Goed. 'k Ha' 't die gezeid. In -alle confiëntie. An niemand
anders. Die kan de woorden uit ne .'inc h !z' e
mond trekke. Da. Maar .fiks meer. 't Fijn van de
zaak nie.
-

-

,
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FIENE.

Ge hèt gij d'r an niemand iet over te zegge. Niks.
LEENTJE (gewaardigt zich niet, te antwoorden).
AMONNE.
Zwijg liever, ma, da maakt den boel nog . erger.
LEENTJE.
Nog erger ! nog erger ? Vielt-de gijlie d'r op m'ne nek
nie mee. 't Is hier altijd iet. Dan is 't den trap. Dan
is 't dees. Astreen is 't iet versch. Den trap is nu
beter. Anders hadt-de me hier ook nie gehouwe.
Maar as ge me in die vuilnis gaat slepe... Daar hèm
'k ook op voorhand m'n goesting van.
JAN.
Goed. 't Is percies daarveur da ge d'r van moet zwij ge.
Van Worp weet weet nu zoo half-en-half. Want
iet snappe doet 'm, natuurlijk. Laat 't hiermee dan
genoeg zijn, Leen en, as ge 't nog kunt, da
meugt-de doen : 't uit z'n vrouw heur oog wassche.
LEENTJE.
'k Geloof dat 'r 'n kwaje hand op mij leit. 'k Hèm hier
niks as temtaties in dat huis. -- Is ze gereed veur
de mis ?
FIENE (aan de keuken)
Jet ! Toe, gaat u gereedmake veur de kerk.
LEENTJE.
Is ze nu nog nie... Heerejezes ! Van over anderhalf uur
hèm 'k 't heur late zegge. As ge toch ----- as ge daar
toch zoo 'n tegegoesting van hèt, hee ?
JETJE (op.)
(Netje en Rik komen in de keukendeur staan.)

LEENTJE.

Ge meugt u haaste.
JETJE.
Ik ik zou liever...
LEENTJE.
Liever nie gaan. Hm.
JETJE.
...astreen gaan. Alleen;.
JAN.
Jet, ge gaat mee.
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LEENTJE.

Liever alleen. Meint-de da 'k ik 'r plezier in vind, u mee
te neme ? Verre van daar ! Verre van daar.
JETJE.

Ik kan nie pa. Ik kan toch niemeer gereed zijn. Ze zal
nie wille wachte.
LEENTJE.

Ze.. Matant bestaat niemeer. Waarveur hèt-de u van astreen nie gereedgemaakt, de ? Dan moest 'k nie
wachte.
JAN.
Matant zal wel e-wa wachte.
FIENE.

Toe, kind, spoed u maar.
JETJE (af, in gang).
LEENTJE.

Nie mee. Ze kan nie. Wat 'n komedie. Ze babbelt 't
meest, en ze heet 't minste reden om spreke. Ik doen
't zoo gere nie.
JAN.

Dan zal Van Worp z'n vrouw zien, da ge u nie schaamt
mee heur over straat te gaan... en dat 't dus nie
waar is die geschiedenis.
LEENTJE.

Nie waar ! Nie waar !
Nie waar ! --- Zelfs veur na
de kerk te gaan heet ze geen goesting niemeer...
Daarveur moet 'k nog speciaal ne kerkboek veur
heur mee afbrenge ! Nie waar ! -- 'k Gaan 'm
weerom bovedrage. Ze moet maar heur eige gebruike. (Af.)
.

FIENE.

Da ge zoo da vrouwmensch heur hiele moet likke.
JAN.

En dat alles uit die
uit die fout ! uit die fout ! Dat
alles omda zij 't ook weet. Ze kost nie anders as
't ook wete. Bestond die fout nie. Bestond die nie !
't Ergste wat da veurvalle kan in 'n deftige f amilie. Maar zij die van alles de schuld is, ziet 't
nie in. Veur de deftigheid te redde, moest ze alles
over hèmme, maar ze wil nie— ze kan 'nie... Hàhàhà !
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MONNE (doet teeken . aan. Fiene, te zwijgen.)
JAN.
As de ander da moeste te -weet kome: - Go d ! as ze da
moeste te weet kome.!
--

-

LEENTJE (terug op.)

•

MONNE.

Ge hèt 'r toch an niemand anders iet van gelate, matant ?
LEENTJE.
Nee. Nee ! Nee.
MONNE.
Zeker ?
LEENTJE (schokschoudert. Poos.)

En nu mag ze heur spoeje. Ik kom nie gere te laat. Toch
nie in de mis. (Ze gaat zitten bij 't venster, en kijkt
naar buiten.)
•

EINDE VAN HET 2e BEDRIJF.
E. AMTER.

MARCEL PROUST
t 18 Nov. 1922.
Zelden werd met zooveel - luidruchtigheid rouw gedragen - in. Frankrijk om den dood « van een schrijver.
Vooraan « La Nouvelle Revue francaise », waarin het
meeste werk van Proust verscheen, 'en die hem wijdde
een ' hulde van « souvenirs » in haar Januari-nr. meer dan
driehonderd bladzijden. .
Het zou naief zijn, en getuigen van weinig ervarenheid in letterkundige verschijnselen, als men nu ging geboven dat met zulk een eenparigheid van lof al zij die
nog zoo spontaan de beteekenis van' Proust voor de
geschiedenis van kunst en kultuur is uitgemaakt. En 't
zou nog naiever zijn te gaan denken, dat een zoo echt
Parijzische geestdrift is opgevaren uit waardeering en
liefde van de kunst zonder meer.
Dat beduidt niet in 't minst eenige.. verdenking van
gemis aan goede trouw bij de vereerders van Proust.
Want men zou nu anderszijds moeten behept zijn met onverantwoordelijk veel vooringenomenheid om te loochetien dat Proust is een man van beteekenis in de literatuur,
dat hij is een kunstenaar met ontzaglijke gaven én een
-

-

-

-

der meest eigenaardige persoonlijkheden van het huidige

Fran'sche volk.
-Juist wijl het hier iemand geldt die inderdaad iemand
is, zal 't goed zijn -hem ook eens te bekijken en te . onderzoeken van een ander standpunt uit dan dat van -de Parijzische opwinding. Wellicht komt hier ook eventjes de
katholieke leer bij te pas, gelijk .zoo dikwijls in literaire
aangelegenheden, waarbij haar door. eenieder het recht
van bestaan wordt gegund , och ja. maar niet altijd het
recht van meespreken. Meestal hierom : Wijl we-zelf : zoo
wellevend-voorzichtig zijn, dat we , het woord niet eéns
vragen, en dat er dan ook met reden wordt ondersteld : grieven zullen die goeie mensche.n wel hebben,
maar ze zijn niet zoo ernstig die grieven --- dat . - ze
snoeten geuit worden. We laten ons heusch te veel welgevallen dan dat we ditmaal zouden zwijgen. Z6oveel.-te
meer daar we zeker zijn dat Proust zelf, bij 't hooreis en
zien van wat er thans over hem wordt gebazeld, in meer
dan.. een -geval langs onzen kant zousfaan:' -. :
.

-

-

.

.

-

t

-
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Of we Proust in 't minst onderschatten ? Wij vragen
geduld om te worden gehoord een beetje van dat geduld 't welk bij alle vereerders van Proust, die in gemoede kunnen getuigen dat ze hem heelemaal hebben gelezen, wezenlijk is noodig geweest.
Het rouw-nummer van de Nouvelle Revue francaise
brengt ook portretten van Proust. Dat zijn boeiende dingetjes. De beide jongens Proust : Marcel in zijn elfde, en
Robert in zijn negende jaar ; dan verder Marcel in zijn
dertiende, in zijn negentiende, in zijn twintigste, en in
zijn twee en dertigste jaar ; en dan nog twee kiekjes-ingroep : Marcel Proust, vier en dertig jaar, op het yacht
van Robert de Billy, in de Manche.
Een tenger bleek Parijzenaartje, met een Grieksch
gezichtje, dat van mooie poesliefheid zich ontwikkelt tot
een eenig soort mat-mollige verstandelijkheid. De phasen zijn bizonder welsprekend: droomerig op elf, nukkigpedant op dertien, ziekelijk-sympathiek op negentien,
poseerend-mijmerig op twintig, fijnbeschaafd-zelfbewust
op twee en dertig, en superieur-gezelligdoend op die
boot.
Al hadden we hier niet te doen met uitzonderlijk
groote begaafdheid, dan zou de evolutie van dit menschenwezen op zichzelf alree de moeite waard zijn om ze
van dichterbij na te gaan.
. Marcel Proust Werd geboren den 10n Juli 1871.
Zijn vader Adrien was hoogleeraar en « médecin des
HSpitaux ». Een schrander man, en rijk ; de tijd werd
verdeeld tusschen studie en wereldsch bedrijf, niet van
den kwade daarom, maar dat het meer kwaad sticht dan
goed ontkent niemand onder die menschen zelf, die in
ernst op hun leven terugzien .
Marcel was nog niet ten volle 9 jaar toen hij, terugkeerend van een lange wandeling uit het Bois de Boulogne, een krisis kreeg van beklemming die hem bracht
tot het randje. Al de wetenschap van vader kon den jonniet meer in . orde maken. Marcel bleef. zijn leven lang
sukkelen, terwijl de tweede, Robert, een toonbeeld werd
van gezondheid en kracht.
Het weder moest zeer gepast zijn,. en de zon heel
kalm, om Marcel toe te laten in open lucht te spelen.. Dit
was dan in de Champs Elysées, dichtbij - huis .; ze woonden toen Boulevard Malesherbes, 9, en ruimte om te
stoeien en overloopertje te spelen bood het grasplein
,
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naast het Restaurant des Ambassadeurs en de laan langsheen het oude a concert de l'Alcazar d'été ». Maar zijn
aamechtige borst was die partijtjes gauw moe, en liever liep hij te praten met zijn kameraden en versjes te
reciteeren : Racine, Hugo, Musset, Lamartine, Baudelaire. En hij reciteerde dubbel mooi en dubbel hartstochtelij k als er vriendinnetjes bij waren. En weet u wie,
daaronder, hem een van de liefste was ? Lucie Faure,
later Naad. Lucie Felix Faure-Ooyau.
Uit die stoeiende groep, rondom , het beeld van de
Baadster en rondom de beide houten paarden van toen,
is heel wat Fransche faam gegroeid : geleerden, nijverheidslui, ingenieurs, diplomaten, volksvertegenwoordigers, generalen, eiaar vooral letterkundige glorie : Daar
speelden immers ook Paul Leclercq, Louis de la Salle,
Jean de Tinan, Robert Dreyfus, Robert deBilly, Robert
de Flers, Jacques Porel, Leon Paul Fargue, en wie niet al.
Met zijn ontzettende vroegrijpheid in allerlei lectuur
en verfijnden omgang, verbaasde hij de rauwere jeugd
rondom hem. Hij dweepte toen met de wetenschap van
vader en van vaders vrienden,die zoo druk aan huis kwamen ; hij dweepte toen ook met tooneel, met Mounet-Sully en Sarah Bernhardt, die hij reeds regelmatig ging
hooren.
Van zijn elfde jaar af volgde hij de lessen op het
Lycée Conciorcet. Het lichaam bleef zwak, maar - de geest

werd al vlugger en vinniger. In de klas van Philosophie
had hij als leeraar den Kantiaan Darlu. En die had grooten invloed op hem : de begrippen tijd en ruimte ; wat is
er van de werkelijkheid van de buitenwereld ; in hoever
zijn onze zintuigen objectieve waardemeters ; in hoever
is alles buiten ons afhankelijk van de gedachte in ons ?
Proust was een denker, en die Duitsche doordieping
dreef hem op.
Intusschen zette hij zich ook aan 't Engelsch. - En
die taal en die letterkunde kreeg zijn voorliefde. Hij las
gretiger dan wat ook Ruskin en George Eliot. Ook naar
de Russen ging hij, maar in Fransche of. Engelsche vertaling.
Aanvankelijk bracht hij zijn verlofdagen door te
Ililers, in Eure-et-Loire, een klein nest tusschen Chartres
en Nogent-le-Rotrou en Cháteaudun, elk van die steden
op ongeveer vijf uur afstand van het onnoozel dorpje,
met zijn vervallen boerenbedrijf, maar met een kerk uit
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de 14e eeuw en met puingin van kasteelen uit dienzeifden
tijd, met horizonten dus op de geschiedenis, en met in de
verte, naar 't Oosten, die andere horizonten van den huidigen rijkdom der Beauce.
Soms bleef hij dicht bij Parijs, en ging
de tocht enkel tot Anteuil. Daar - woonde een
oude oom van hem, die -zeer op Marcel -was gesteld,
en weerkeerig. 't Was er ook zoo gezellig, daar te droomen van al wie daar vroeger al dichtend en denkend
kwamen kuieren : Boileau, Molière, la Fontaine, d'Aguesseau, Helvétius, Condorcet. Maar op -'t einde van' zijn
lyceum] aren was 't met zijn gezondheid zoo ellendig dat
hij 's zomers niet meer naar buiten mocht, en dat hij
enkel in October zich nog wat zeelucht en plattelandsrust kon gunnen hetzij te Trouville, in Calvados, hetzij
te Houlgate-Benzeval.'
In November 1889 trad hij, als volontair, in dienst
bij het 76e- regiment infanterie te Orléans. 't Was juist
het laatste jaar van 't regime, waaronder men de oproeping voor mocht zijn. Die militaire dienst was te dragen
voor hem, dank zij de vaderlijke goedheid en bezorgdheid van kolonel Arvers. Proust -vond trouwens dat hij
door 't leger heenmoest, omdat er, in die omgeving, zooveel nieuwe ervaringen waren op te doen voor iemand
die steeds alles zag en alles onthield.
Hij verbaasde eenieder door de uitgestrektheid van
zijn lectuur, en door de vinnigheid van zijn vragen. -Hij
stelde belang in de menschen en was - er - steeds op- tilt
om alles van elke persoonlijkheid te 'achterhalen en om
ze te ontleden als het resultaat van verschillende invloeden.
Hij volgde toen' 'nog de lessen van l'Ecole des
Sciences pol-itiques.
Geen model van een student. Hij nam erg onregelmatig zijn rotas. Toch was' hij gretig naar de lessen van
Sorel en Leroy Beaulieu. Maar' hij had - het ' land aan
Vandal, R en Lyon-Caen. '
Tusschendoor las hij altijd maar zijn dichters.
Scholen bekommerden hem weinig. Hij wou ' per
intuitie van de diepten:'
In 1891 had' hij zijn . dienstplicht ' uit. Zijn familie
had hem het liefst in ' de diplomatie zien gaan Maar zijn
gezondheid was te slecht, en hij' zelf dacht aan eèn rustig
pla',é'tsje in-d =° Cour des "'Cornptes.
-

-
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Hij had er het :land aan nog afgezien van de zwakte die hein. geen dagelijksche inspanning van studeeren,in
den zin van blokken, toeliet langs den weg van de
wetenschap, een onafhankelijk ambt te veroveren.- Vooral
geen geneeskunde, zwoer hij. In 't salon thuis had hij al
de medische beroemdheden van Parijs ontmoet ; en de
stevigste dragers van de faam der faculteit, waarmee. 'hij
vroeger ' dweepte, hadden hem nu voor immer sceptisch
gestemd. De aanvallen van Dr. Frederik Van Eeden, op
de 'kwakzalverswetenschap van zijn collegas,zijn bonbons
bij •'t vlijmende van Proust's fulpen ironie :... « J'avais lu
récemment dans un livre d'un grand savant 'que la transpiration était nuisible aux reins, en faisant passer par la
peau ce dunt Tissue est ailleurs. Je déplorais ces temps
de canicule par lesquels ma grand'mère était morte et
n'é-tait pas loin (le les incriminer. Je n'en parlai pas au
docteur E... mais de lui-même il me dit : L'avantage. de
ces te»ips trës chauds. ou' la transpiration est tres abondante, eest que Ie rein en est soulagé d'autánt ». La
médecine nest pas une science exacte » (1) besluit deze
zoon n broer van twee medische beroemdheden.
Maar tot eeni-ge vaste betrekking, 't zij in de Rekenkamer 't zij elders, kwam het niet. Nu, dank zij vaders
millioenen, was 't eigenlijk ook niet noodig.
Alles wat zijn gezondheid beschikbaar liet aan vrijen
tijd ging op in 't mondaine leven. Zijn geweldige voor-.
raad lectuur bracht hij naar de salons. Aanvankelijk het
liefst bij Laura Hevnian. Zij ontving in haar hotel van de
rue Bessano de menschen van de vroegere generatie, die
een - rol hadden gespeeld onder het Tweede Keizerrijk of
b ij.- 't begin van de derde Republiek. Daar ontmoette
Proust o. a. Anatole France, Caro, Victor Brohard.
Het lijdt al minder en minder twijfel dat hij gedeeltelijk
naar Laura Heyman zijn Odette schiep. .
Bij Mme Strauss ontmoette hij het jongergeslacht,
zijn eigen speelmakkers van voorheen. Bij haar werd
dan ook in 1892 het tijdschrift « Le Banquet » gesticht
door : Fernand Gregh, Marcel Proust, Louis de la Salle,
Jacques Bizet, Daniel Halévy, Robert Dreyfus, Henri Rabaud, Robert cie Flers. Straks kwamen nog daarbij Gabriel Trarieux, Leon Blum, -Henri Barbusse, Amedée.
,

.
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(1) A la Recherche du Ternps perdu : V ; Sodome et
Go norrhe II 6e .éd., 10.
;
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Rouquès, S. A. de Caillavet. Daaronder hadden de mees-.
ten amper gelegenheid om één bijdrage te leveren. Van
Le Banquet » verschenen op en al 8 nors. Toen werd het
versmolten met « La Revue Blanche ».
Maar Proust's artistieke voorkeur bleef voor degenen die wisten te vertellen over 't onmiddellijk voorgaan.de verleden. Zoo kwam hij ook in 't salon van prinses
Mathilde. En daar vooral had hij gelegenheid zijn typen
te bestudeeren : menschen die opgingen in salonleven,
die met verfijnde beleefdheden malkanders tradities
nevenseen plaatsten, die hun oordeelen en vooroordeelen
wisten te drapeeren in een welsprekendheid, door uitgelezen schotels en glazen gevoed en gedrenkt, menschen ook wier onderlinge vijandschap op de gezelligste
wijze vriendjesvertoon kwam spelen, menschen vooral
die mochten heeten Egyptische voorraadschuren van kakelenden onzin... En de jonge Marcel was er zoo goed
gezien dat ze hem hadden bijgenaamd Popelin Cadet.
Zoo werd hij de vertrouwde der groote politieke en mondaine geheimen.
Ver liep hij niet. Zijn betrekkingen bleven binnen
La Plaine Moreau, la Madeleine en I'Eto-ile. Maar daar
zat ook zooveel van het fijnste bijeen, en hij was bij allen welkom : behalve bij de reeds vermelde, verscheen hij
bij Mmes Henri en Arthur Baignières, Mme Madeleine
Lemaire, Csse Adhéaume de Chevigné, Csses Greffulhe,

de Briey en. de Broissia, Lady Lytton, waar hij o. a. Arthur Bennett ontmoette, idie dikke vrienden werd met
hem, Bnesse. de Rotschild, Csse Cahen d'Anvers, Mme
Arm. de Caillavet, le duc de Guiche, Miss d'Albufera,
Robert de Flers, Jacques Bizet, Gregh, Reynaldo Hahn,
Cte Bertrand de Fénelon.
Proust zag er toen uit als het ideaal van een snob,
ter minste als men voor lief nemen wou al de wollen
verbanden waarmee hij ook in den zomer omzwachteld
liep. Een soort Italiaansche schoonheid. Een van zijn
kameraden vond in hem een Napolitaanschen prins voor
een roman van Paul Bourget. Een matbleek gelaat met
bolle wangen, een fijnen neus., en heerlijk-zwarte oogen,
.die van zijn moeder met zware wenkbrauwen,overschaduwend twee bronnen van licht en droom.
Al slenterend liep hij langs de straat, met zijn hoogen
haut de forme., zijn jas over zijn arm, zijn mollige kin
omstreeld door een reusachtige das van watergroene zijde,

MARCEL PROUST

597

in 't knoopsgat een witte camelia of een orchidée, grijze,
zwartgestreepte handschoenen, zoopas gekocht maar dadelijk verfrommeld en bevuild, pantalon in kurketrekker,
en rottingetje in hoofschen zwier ; zoo kwam hij aan,
steeds te laat, altijd welkom, altijd even galant tegenover
jong en oud, jegens prinsessen en jegens direnstmeisjes.
Hij kwam zich neervlijen voor de voeten van een der
« belles dames » van den avond, met gezochte,
fijn-ironische flikflooierijtjes, een toonbeeld van hyperbeleefdheid en tevens van die soort Baudelairiaansche
« conscience dans le mal », met een omhaal van voorgewende vormelijkheid die aldra « proustifier » werd betiteld.
Vooral van de Joodsche baronessen was hij de « chérubin ». En eenieder kon hij nabootsen. ; berucht vooral
was zijn mimiek à la Robert de Montesquiou, die juist
daarom herhaaldelijk met Proust overhoop lag.
Al pratende styleerde Proust, hij die gevoed was
met het merg van de Fransche klassiek, maar daar rondom een kader had geslagen van moderne Engelsche en
Amerikaansche en Duitsche literaire wijsbegeerte.
Hij sprak in lange periodes, met tusschenzinnen
en beschouwingen tusschen haakjes, om al die
menschen, die toch voor ontspanning leefden, in
een leven waarbij niets te ontspannen viel, tot
inspanning te dwingen,al was 't ook maar over de nietigheden die hen allen bezig hielden. Ook zijn stem had iets
heel bizonders. Zwak en toch steeds volhoudend, beverig
en toch geestig-vlug en guitig-plagend. Die stem kwam
met al haar schakeeringen diep uit zijn ziel. Maar weer
dreef hij de in zichzelf verkringelende, zoowel als
heimelijk zichzelf-verkneukelende beleefdheid zoover,dat
hij elk over zijn specialiteit wist uit te vragen.Ze hadden er
immers allen een : alle mondaines met elk haar eigen
toilet.. en de dienstboden ondervroeg hij over de fournisseurs.
In den jongen Proust stak alree een genealogist en
misschien meer nog een entomoloog. Met zorgzame
nauwkeurigheid rangschikte hij de men-schen per groepen. Vandaar ook zijn liefhebberij om steeds te grasduinen in den Almanach de Gotha. Hij . zocht daarin de
verwantschappen op, en hij verzamelde een onafzienbare
collectie huwelijks- en overlijdenskaarten. Tien gezellige partijtjes was hem niet te -veel
een of andere

om
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stipte bizonderheid te achterhalen. Hij was een
razend. brievenschrijver. Duizenden brieven heeft hij aan
zijn vrienden geschreven om saam te garen wat hij aan
verduidelijkende noteeringen noodig had voor zijn werk,
vooral in zake landschappen, die hij eens had bezocht,
maar die hij later niet meer kon weerzien, wijl hij al meer
en meer een kamer-kluizenaar worden moest. Zoo schreef
hij b. v. een dozijn velletjes vol aan 't adres van Robert
de Billy over de juweelen in Spanje tijdens de XIVe
eeuw : het gold het nagaan van de juistheid van enkele
termen.
Nu en dan bezocht hij ook een schildersatelier. Maar
heel zelden een museum. Onder de bezieling van Baudelaire ging hij een enkelen keer naar de Louvre, en hij
was daar vooral geboeid door Vlaanische en Hollandsche
meesters : Van Dyck en Cuyp voorop., rechtstreeksche
aanvoeling immers vanwege den kunstenaar in 't portret
en in 't landschap. 't Was in den tijd toen Proust de
verzen maakte die later werden uitgegeven met muziek
van Reynaldo Hahn : « Portraits de peintres ».
In gezelschap van Georges de Lauris en een paar
andere vrienden heeft Proust ook nogal wat kerken bezocht : o. in. Senlis, Laon en Coucy. Uit bangheid voor
de zon moest hij die reisjes doen in den nanacht en 's
ochtends heel vroeg. Zoo klom hij te Laon zelfs eens op
den toren, die later door de Duitschers werd neergeschoten. Trapje voor trapje, en steunend op den arm van Bertrand de Fénelon, die den aamechtig hijgende opmonterde al zingende l'Enchantement du Vendredi Saint. 't
Was immers op een Goeden Vrijdag, bij boomenbloei
onder opgaande zon.
Af en toe kwam hij o-ok te Cabourg om de zee te
zien. Meestal nam hij daar zijn intrek in het. Grand
Hotel. Na zonsondergang kwam hij te. voorschijn, met
zonsopgang verdween hij weer.
Een van de meest tragische dingen in Proust was
zijn zin voor natuurschoon : hij, de verliefde op zon en
zee, die al de feesten van 't licht op zijn donkere, stille
kamer ontvluchten moest. Eens vertrok hij uit Parijs, in
gesloten rijtuig naar Normandië, wijl hij den bloei der
appelaren niet langer missen kon. Maar hij moest ze bekijken door cie gesloten raampjes heen.
In zijn zucht naar microscopie onderzocht hij ook
de plantenwereld. Bij overtrokken lucht, als -hij den. tuin
-
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inmocht, kon hij uren achtereen zitten turen op bloemen
en kruiden, heel zijn Parijzische avond- en nachtwereld
vergetend, en knabbelend almaar door, op de haartjes
van zijn korte snor, puur uit lust zoo te mogen doordringen in de geheimen der stille, voor zoovele van zijn
vrienden hermetisch gesloten natuur.
Hij woonde toen bij zijn ouders in het groote huis,
hoek rue de Courcelles en rue de Monceau. Had hij 's avonds geen salon hier of daar, dan gaf hij zijn vrienden
rendez-vous omstreeks middernacht in een restaurant van
de rue Royale (gewoonlijk bij Larue of in de Ritz). Hij
bestelde dan, met zijn complimenteerende gulheid een
mengsel van grootscheepscheid en gekunstelde nederigheid het fijnste diner, met Champagne, met allerlei
fijngebak, met uitheemsche vruchten, met druiven aan de
ranken, wat weet ik al. Legendarisch waren zijn vorstelijke fooien. (1) Wat honderd frank kostte betaalde hij
duizend. 't Waren allemaal zijn kameraden, ook de kellners en concierges. « My dear », want als hij een fijn
glas gedronken had
met eten moest hij zeer sober
zijn
begon hij Engelsch of Italiaansch te praten.
I do not speak French
lo non parlo francese. »
Ook thuis ontving hij weleens. En ook daar was 't
een heerlijkheid. Hij zelf zat voor, met vóór hem zijn vader of zijn moeder, die zooveel hielden van hem. Eens,
om de opkomende faam te vieren van Mme de No.ailles,
had hij op tafel doen plaatsen een specimen van al de
bloemen, ook de meest zeldzame, die ze in haar gedichten had vermeld. Onder de witte lila's en de azalea 's
kwamen daar aanzitten al zijn boekenhelden : de Saint
Loup's, de Bloch's. de Oriane's, de Bergotte's; al de illustraties van de Boulevard ; en daartusschen-in Proust zelf
in habijt, de chemise-borst gebult, de haren een beetje in
wanorde, lastig ademhalend, de rijke en keurige schotels
enkel aanrakend om ze door te geven rechts en links,
« Je sortais avec Proust de l'hotel Ritz. Il avait distribué en
pourboires, selon son coeur, tout l'argent qu'il avait en poche.
. « Arrivé devant le portier, il s'en apercut et lui demanda
s'il pouvait lui emprunter cinquante francs.
« Du reste, ajouta-t-il, comme le portier s'empressait de
prendre son portefeuille — gardez-les, c'était pous vous. »
(Jean Cocteau : « La Voix de Marcel Proust »)
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zijn prachtige schitteroogen omkringd door slapeloosheid, vol attenties jegens elkeen, een eenige mengeling
van gezochte complimentjes en kittelende ironie. Want
misschien nog het allerfijnste in hem was zijn superieure
zin voor het onzinnige dol-komische van de Parij zer-beschaving.
Was 't eenmaal afgeloopen.,dan weer naar zijn kamer,
het licht- en luchtlooze hokje, waar hij onder den schijn
van een pitje, in de helderziendheid van zijn slapelooze
nachten, onder 't nemen van allerlei drankjes met veel
véronal, al inademend de fumigaties die al zijn papieren
doortrokken en verkronkelden... schreef almaar door.
Hij vertelde graag over zijn ziekte. Maar troost of
hoop op beter dagen aanvaardde hij niet. Met vriendelijke veinzerij moest men bij hem immers niet afkomen.
Electrisch doorpeilde Proust hart en nieren van 't heele
gezelschap. Hij werkte zielkundig met X-stralen. Een
zijner duizend grillen deed hem eens naar een waarzegster gaan. Zij nam zijn handen... « Maar meneer,
stond ze paf, gij zoudt moeten spreken veeleer dan ik ! «
En de tijd, dien, Proust . zich had voorgesteld te
doorpeilen, dat was er nog eens een om er over te spreken.Oeen heeft hem zoo kleurig-condenseerend geschetst
als Leon-Paul Fargue :
« ...Passy l'adolescence heureuse, une vision de la
-

Fête des Fleurs.. Les ronds dans I'eau s'élargissaient.

Le Palais de 1'Industrie, avec sa gloire décernant des couronnes à droite et à gauche. L'ouverture des Aquarellistes chez Georges Petit. On
se pressa-it devant les fleurs de Madeleine Lemaire, devant les « mythes » de M. Guillaume Dubufe le
Pils, i'exécution au petit point de M. Triant laissait à dire.
Les passages de neige de Duez, « qui était aussi un admirable peintre de fleurs ». Des aquarelles préhistoriques
d'Albert Besnard faisaient scandale. .On disait que
Charles Toché avait décoré tout un chateau aux environs
de Paris oà il s'enivrait de Bénédictine et de vin Mariani
en compagnie d'amis drapés de pourpre et qui ressem-blaient tous 'au cardinal Lavigerie (lequel devait être
pape, c'était arrangé, c'était entendu) tandis que les
portraicturaient leurs amis Vibert et JoséFrappa. On
inaugurait les modes de la saison. On disait Do'ucet,
Worth et Virot. I1 y avait encore des monocles carrés a
larges ganses de moire. Le prince de. Sagan, .gris comme
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un: Bouvreuil. Le salon de madame de Loynes, de madame Arman, de madame Aubernon de Nerville, de madame Bulteau. La Revue illustrée publiait les portraits
de maîtres graves par Guth, en noir avec le point rouge
de la Légion d'honneur... Tout le roman psychologique
tel qu'on Ie sécrétait alors... Maupassant venait d'écrire
« Fort comme la mort ». Les amants tombaient amoureux des filles de leurs maitresses. Les grands hommes
d'affaires de I'époque, la serviette bourrée de comptes
fantastiques, hélaient un sapin, cent sous de pourboire
et Ie Collignon cinglait sa rosse en criant : Hue Cocotte,
Pierre Loti passait vingt déguisements et donnait des
fêtes à Rochefort pour le baptême de sa chatte. Bóldini
peignait des femmes électriques. Il y avait aussi les
grands tableaux de médecins, comme sur les baraques
foraines ; Pasteur, une lecon de Charcot à la Salpétrière, Ie professeur Péan, une opération de. Chevallereau. Le prince de Galles passait rue de la Paix souriant,
avec une bonne figure d'homme savamment nourri. Réjane était en plein genie. Sarah Bernhardt venait de laneer Rollinat et Georges Clairin... C'était l'époque des
ateliers de la rue de Rome, parasols, rateliers à pipes,
japonisme et Goncourt, tapis sombres, nids à poussière,
chasubles, étoles, étains et rouets. On se réunissait pour
voir l'envoi du peintre avant son départ. « Alors tu la
trouves heen, vr aiment, mon. aquarelle ? » Les arcllitectes frais émoulus de Viollet-le-Duc et de Paul Sédille
construisaient noir et chalet normand avec des cabochons céramiques... L'été, l'impériale de I'omnibus dans
les petites rues ou les lampes vont diner. L'exposition
de '89 finissait, les salles de l'hygiène étaient vides,
jonchées de . canettes de bière, les gardiens commencaient à avoir froid et battaient la sernelle, la Tour Eiffel
se profilait sur un ciel couleur de scabieuse, et les derniers roulements de tambour de la rue du Caire expiraient dans l'air fraichi du soir »..
Een groote reis maakte Proust in zijn leven.Hij moest
voor zijn werk een antithesis vinden van Parijs. En hij
koos Venetië. 't Was in 1900. Hij bleef er maandenlang.
Toen hij terugkwam zette hij zich voorgoed aan den
arbeid.
Zijn vader stierf in 1903, en zijn moeder in 1905.
Sindsdien ving een nieuwe periode aan voor hem.
-
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Hij betrok nu kamers op den boulevard Hausmann, - en
kwam nog maar" zelden te voorschijn-. - Voortaan moest
hij - stilte hebben, storelooze stilte. Zijn werkkamer liet
hij behangen met kurk opdat niets van de straat . tot hem
zou doordringen. Hij verscheen maar bij uitzondering in eenig salon of restaurant. De « chérubin » van
voorheen werd een eremijt, gebogen over zijn cahiers,
met een soort . ascetische onthechting van alle aardsche
en wereldsche aangelegenheden. Zijn dagen waren geteld en zijn werk moest àf zijn voor zijn leven. Als er
nieuws was van belang werd het hem door de vrienden
gebracht. Robert de. Billy, de diplomaat, kwam hem vertellen wat er omging te Rome, te Athene, in Bulgarije,
in Marocco. De mooie. Italiaansche prins van voorheen
zag er nu uit als een verwaarloosde Tolstoi : Zijn haar
overgroeide zijn voorhoofd naar zijn wenkbrauwen toe.
Zijn blauw-zwarte baard vrat als 't ware zijn heele gezicht op. Uit zijn lange mouwen kwam tenauwernood
zijn kouwelijk-bevende hand te voorschijn, die altijd
maar do'orschreef... Den 9n October zette hij « fin. » op
zijn laatste cahier. Op zijn bed lag hij aanhoudend copie
te wijzigen en proeven te verbeteren.En binnen zijn laatste
uur liet hij zich nog 't manuscript aanbrengen om een.
« agonie » uit zijn werk aan te vullen, want hij ondervond nu dat het eenigszins anders ging dan hij 't zich
had voorgesteld... Hij legde de pen neer, en stierf...
Nu is hierboven weinig anders gedaan dan saamgehaald uit dat zware huldenummer van de « Nouvelle
Revue francaise » wat we over Proust aan levensbijzonderheden moeten kennen om de zoo noodige verklarende
kantteekeningen te plaatsen bij zijn werk.
Maar wie 't einde wil zien, het sterfbed van Proust,
moet luisteren naar% iemand dien we niet vinden in de
« Nouvelle Revue francaise », en die nochtans aan de
nagedachtenis van Proust de meest indrukwekkende.
bladzijden heeft gewijd, die tot heden over den grooten
doode werden geschreven : Francois Mauriac in de « Revue hebdomadaire » van 2 Dec. 1.1.
Mauriac ging het lijk begroeten, en al schreiende.
vertelt hij verder : « Ses mains n'étaient pas jointes,mai ' s
ses bras voguaient comme ceux d'un vaincu ; le crucifi
ne reposait pas sur sa poitrine immobile. Une telle oeuvre
implique-t-elle même le renoncement à ._.Dieu. ,? Dieu..est
terriblement absent de l'oeuvre de Marcel Proust. -Nous
-
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ne sommes point de ceux qui lui reprochent d'avoir pénétré dans les flammes, dans les décombres - de Sodome et
de Gomorrhe ; mais nous déplorons qu'il s'y soit avonturé sans l'armure adamantine. Du seul point de vue littér.aire, eest la faiblesse de cette oeuvre et sa limite
la cconscience humaine en est absente. Aucun des ètres qui
la peuplent ne conna?t l'inquiétude morale, ni le -scrupule,
ni le remords, ni ne désire la perfection. Presque aucun
qui sache ce que signifie : pureté ; ou bien, les purs,
comme la mère et comme la grand' mère du héros, le
sont à leur insu, aussi naturellement et sans effort que
les autres personnages se souillent. Ce n'est point ici le
chétien qui juge :le défaut de perspective morale appauvrit l'humanité créée par Proust, retrécit son univers.
La grande erreur de notre ami nous apparait bien moins
dans la hardiesse parfois hideuse d'une partie de son
oeuvre que dans ce que nous appellerons d'un mot l'absence de la gráce. A ceux qui le suivent, pour lesquels il
a frayé une route vers des terres inconnues et, avec une
audace désesp-érée, fait affleurer des continents subnlergés sous des mers mortes, il reste de réintigrer la gráce
dans ce monde nouveau.
« Voici donc .l'homme de lettres à son paroxisme
celui qui a fait de son ouvrage une idole et que l'idole a
dévoré ».
Dit is een schoone bladzijde. Eene waarover het de
moeite loont te blijven nadenken.
-

(Wordt vervolgd)

JUL. PERSYN.
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K. VAN SULL, S. J. — Leonardus Lessius (1554-1623).
Wetteren, J. de Meester, 1923.
Door een levensschets sympathie gaande maken voor dezen
landgenoot uit de Kempen en voor de zaak zijner zaligverklaring, was hoofddoel bij den schrijver ; strenge geschiedkundige
kritiek zou zijn methode van opzoeking zijn, vulgarisatie en
stichtelijke lectuur het verkozen letterkundig genre.
Met alle achterhaalbare bijzonderheden worden Lessius' leven en werk ontvouwd in die twee en twintig hoofdstukken, die
elk een godvruchtig motto dragen en, ons ten bate, menig zedelesje voorhouden : Dat het hoofddoel bereikt wordt, zal niemand loochenen, want wie het boek doormaakt is overweldigd
door den persoon van Lessius ; die lijder, die heilige, die geleerde komt voor hem te staan als een dier prachtfiguren door
het harmonische samenwerken van natuur en bovennatuur tuitgebeeld ; en, het hoeft gezeid, de hem eigene grootheid verstaan wij beter omdat zijne natuur een Viaamsche natuur was,
'.e op geestes- en zieleleven den onverkenbaren stempel van
.akelijkheid en eenvoud sloeg.
Die man met het kranke lijf maar den koenen wil en de
verbluffende werkkracht heerschte over zijn tijd, de woeligste
onzer geschiedenis ; de invloed, die van hem uitging, was onafzienbaar ; en tot op onze dagen bleef hij een gegeerde schrijver
van goddelijke beschouwingen en een moralist, wiens meeningen
dienen in rekening gebracht.
Onder alle opzichten wordt Lessius door P. Van Sull bekeken, maar het werk is te algemeen opgevat dan dat het zou
kunnen de zoo veelzijdige verdiensten van Lessius voldoende belichten ; de psychologische studie is niet diepgaande en de
denker wordt niet voldoende in den gedachtengang zijner eeuw
ingeschoven ; wie niet vertrouwd is met dit bloeitijdperk in de
theologie, met zijn methoden en systemen, kan hier niet oordeelen over het oorspronkelijke in den vorm en den inhoud van.
Lessius' werk. Voor verdere studie doet P. Van Sull een kostbare inleiding aan de hand, maar bruikbaar is ze bitter weinig :
bronnen worden om zeggens niet aangeduid en op den schrijver alleen moeten we vertrouwen. Steunt die niet te veel op het
getuigenis van ordegenooten ? verstaat hij die getuigenissen,
waaronder vele officieele, niet al te letterlijk ? is er soms niet
een zweem naar partijdigheid, bijvoorbeeld bl. 229 waar hij
Molinisme en dogma schijnt te verwarren ? Meer wetenschappelijkheid hadden we gewenscht en ook een meer verzorgde taal
sierlijk en zuiver Nederlandsch is niet uit den booze en verheft'
een boek.
Moge dit boek Lessius' zaak bevorderen en aanleiding geven tot verder bestudeeren van zijn persoon en zijn werk.
M. D. j.
-

-
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E. H. Dr. F.L. PRIMS. : Geschiedenis van het Antwerpsche Turfdragersambacht (1447-1863)
(Antwerpen, Boekhandel, Ploegstraat, 23 -- Veritas. -15 fr.
.

Het voorbericht van dit boek begint aldus : « Het is verwonderlijk met welk een weinig duidelijk beeld van het aloude
ambachtswezen men zich tot heden heeft tevreden gesteld. En
nochtans verwekt dit ambachtswezen steeds belangstelling :
indien de eenen het streng veroordeelen, en het als schrikbeeld
aanhalen om daartegen te stellen de deugden der vrije concurrencie, huldigen anderen het als komende het ideaal der orde . nabij, en het onduidelijk omlijnde beeld wordt romantisch
opgesmukt met allerhande in historisch opzicht bedenkelijke
voorstellingen. »
Dat is waar .Velerhande wetenschappen hebben tot hiertoe
te veel algemeene werken geleverd. Er zijn meer detailstudies
noodig, en slechts naderhand, daarop steunend, zijn algemeene
werken mogelijk. Zon heeft ook de schrijver gemeend, en hij
heeft hierin volkomen gelijk.
Waarom hij nu juist dit ambacht koos, legt hij uit in een
anderen zin van zijn voorbericht : « Tusschen deze vervoerdersgroepen verkoos ik het ambacht der turf- en houtskooldragers,
om het betrekkelijk rijke archief dat zij ons achterlieten ».
Een gewoon ambacht geldt het hier niet. Zooals de schrijver zegt, is een gewoon ambacht meer voorlooper van onzen
modernen middenstand, terwijl het turfdragersambacht « veeleer
met den modernen loonarbeider dan met den modernen middenstanaer-ambachtsman kan vergeleken worden ».
Het leven van dit ambacht, dat in de Fransche Omwenteling,
waarin alle ambachten en neringen officieel moesten afgeschaft

worden, min of meer bleef bestaan, omdat men het aanzag als
inner van belastingen en hebbende het karakter van een douanierskorps, leven we hier mee.
Er is echter iets dat we nog zouden willen hebben in een
slotkapittel : een algemeen overzicht van dit ambacht in zijn
groote trekken, ontdaan van de vele rekeningen en rekwesten
die erbij ingelascht werden, en waardoor sommige lezers minder gemakkelijk het algemeen verloop zullen vatten.
E. VLIEBERGH.

MARNIX GYSEN : Breeroo's Lyriek. Een bloemlezing
uit Breeroo's verzen. Uitgever « Mercurius », Antwerpen 1922.
We staan in het teeken van Breero. Herman Poort is de
,apostel in 't Noorden. In 't Zuiden is 't Marnix Gysen. De alleszins verdienstelijke inleiding bij dit bundeltje is het opstel dat
in 1919 in Dietsche Warande en Belfort verscheen.
Ook de keuze der gedichten is heel goed. Maar de gedichten zelf zijn in hun 17e eeuwsche spelling zoo vreeselijk toegetakreld, dat het werk volstrekt te herdoen valt. De onooglijke
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fouten, waardoor wel vijftigmaal het vers onverstaanbaar wordt,
maken deze bloemlezing tot een distellezing. Jammer dat de
mooie inleiding aan zulk een broddelwerk is gekoppeld.

D. W.

HERMAN TEIRLINCK: De Vertraagde Film. Vlaamsche Bibliotheek. Mij Goede en Goedkoope . I. ^ctu!ur, Amsterdam 1922.
Er wordt over en rondom dit « gedanst, gezongen en ge.
sproken drama in drie bedrijven » druk gepraat en geschreven.
Maar het blijft vooralsnog bij praatjes en 't kan wellicht moeilijk anders , te onzent. Want we weten doorgaans niet waarheen
met zooveel nieuwigheid ineens. Alles is immers nieuw in dit
stuk. Zoo vertelt de kritiek van de pers. Maar eigenlijk is er
toch niet zooveel nieuws in, hoor ! Dit weze gezegd met alle
waardeering voor Teirlinck's wellicht boven alles in Vlaanderen
uitstekende begaafdheid en vaardigheid, en met alle erkenning
van zijn groote verdiensten ook in dit stuk. 't Is zelfs best mogelijk dat hij volkomen zelfstandig alles heeft verzonnen, . en
dat hij zelf in goede trouw zijn verwerken, tot vertraagde film,
voor de kunst en voor het tooneel, van die enkele oogenblikken,
waarin de drenkeling, in de bliksemlichtingen van 't laatste .bewustzijn zijn heele leven doorschouwt, meent een groote vondst
te hebben gedaan.
In zijn jongste roman « La Geóle » spreekt ook Bourget van
« ces visions des noyés, ou des files d'événements apparaissent
dans le champ de la pensée. Cela dure l'éclair d'une seconde,
et des années s'y ramassent ».
Daarom zijn we zoo vrij Teirlinck,tot zijn eigen genoegen wellicht, te verwijzen naar de Engelsche letterkunde, naar een der

wonderbaarste gedichten van de 19e eeuw, onder niet-katholieken op 't vasteland maar zeer weinig bekend, — naar « The
Dream of Gerontius » van Newman. De dramatische b.ehandeling van het moment waarin de ziel van 't lichaam scheidt en
straks voor 't bijzonder oordeel zal komen te staan
In deze éénige schepping valt voor velen, ook voor Teirlick, ook nog wat anders te rapen dan een literaire les. En ook
binnen de engere literatuur, is Newman's machtig vizioen, nog
van aard om, als toonbeeld van fijnen smaak, overigens godbegenadigde artisten als Teirlinck duidelijk te maken dat een
eerste bedrijf, hoe uitstekend een portretteering van 't populaire
Brussel, toch als voorspel bij de worsteling tusschen tijd en
eeuwigheid, heelemaal geen vondst is, en behoort bij de literairhoofdzondige lichtzinnigheden, waarvan het krioelt in onzen tijd.
-

L. V. V.

Een Mirakelspel van Onze Lieve Vrouw, hoe eene nonne
haar klooster verliet om een ridder te volgen die haar
huwde, en hoe, nadat zij schoone kinderen hadden
gekregen, de Lieve Vrouwe haar verscheen, waarop
zij naar haar klooster terugkeerde en de ridder...mon-
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nik werd; naar het oud Fransch, door SIMON
KOSTER. Tooneelbibliotheek van Mij voor Goede
en Goedkoope Lectuur te Amsterdam, 1923.
Een eigenaardig gevoel als uien onmiddellijk na « de Vertraagde Film, dit rn.irakelspel te lezen krijgt. Van uit een 20eeuwsche Brusselsche achterbuurt, waar het altijd een beetje
stinkt, naar den bloei van de Middeleeuwen, waarin immers ook
het slijk nog bloemen kweekt.
't Is onze Beatrijs op tooneel. Of liever uit en naast dit
tooneel is onze Beatrijs .gegroeid tot nog fijner kunst en nog
roerender gebeuren.
Het spel, door Simon Koster in keurig Nederlandsch vertaald, is het zevende in de reeks van veertig « Miracles de Notre
Dame par personnages » waarvan het tweedeelig manuscript in
de Bibliothèaue Nationale te Parijs berust, en in 1876 door
baston Paris en Ulvsse Robert uitgegeven werd voor de Société
des Anciens Textes francais.
De bewerker in zijn « Voorwoord » zegt o. a. : « Dat de
middelnederlandsche dichter bij het uitwerken van dit motief
meer gevoel voor taalplastiek en minder zin voor dramatiek aan
den dag lende dan de Zuidelijke is alleen een bewijs voor « verschil . in landaard ».
Maar ion 't verhaal zelf is toch heel wat onderscheid.
In dit snel gaat het nonnetje tweemaal O. L. Vrouw om
goed weervaren bidden voor ze naar heur ridder wil. Telkens
vindt ze U. L. Vrouw aan 't portaal om haar 't heengaan te beletten. Den derden keer bidt ze niet meer, en nu kan ze vrij uit.
Maar geen kwestie ervan, in het tooneelstuk, dat 0. L. V. het
plichtvergeten nonnetje zou vervangen. Ze is weg, en eenieder
kan zien dat ze weg blijft. Tot de inkeer komt en het nonnetje
terugkeert naar 't klooster, terwijl de ridder ook voortaan als
boetvaardi-e in een klooster zal gaan en de kinderen aan
ciods Voorzienigheid worden overgelaten.
Het roerendste en het kleurigste uit onze Beatrijs-legende
moeten we hier missen. Maar het stukje is zoo vol Middeleeuwsche echtheid, zoo vol leven en beweging ook, dat het ter opvoering werd aangedurfd door de « Hagespelers » en onder de
regie van Ed. Verkade werd opgevoerd met groot succes in de
Ridderzaal te 's Gravenhage den 13n Feb. van dit jaar.
L. V. V.

PAUL BOUROET : La Geóle.
310 blz.

Librairie Pion, Paris.

7 fr.

Bourget is nu 71, en nog steeds druk aan den arbeid. Alles
te. naam een mooi gevuld leven, zooveel te mooier daar de lijn
stijgende is geweest én wat zijn kunst betreft én zijn geloof.
Zijn gang naar 't geloof is er weer een heel persoonlijke.
Geen kwestie van gevoel-zonder-meer, gelijk bij Retté b. v.,
m zonder-meer gelijk b. v. bij Brugeen kwestie van redeneerg
netiére. Zijn heele wezen, hoofd en hart, was er harmonisch
mee gemoeid. En alles is van « Ie Disciple » af zoo geleidelijk
gegaan dat men zou denken aan een langzame verovering
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door eigen kracht veeleer dan aan biddend vertrouwend zich
overgeven aan de genade Gods.
. Hij was immers gekomen uit de school van het determinisme in zijn meest onverbiddellijken vorm, en in zijn meest ernstige en sympathieke voorkomen. Want de goede trouw van . dien
steilen Taine is toch wat anders een edel-menschelijk pogen dan
de houding van dien sceptischen wufteling Renan.
Er was van meet afaan in den zoozeer Parijzischen getipten Bourget een stevigheid van denken en een vinnigheid van
speuren, die geen ander Fransch romanschrijver uit dien tijd
ook maar bij benadering bezat. En zoo kwam Bourget tot de
ontdekking dat er wel wezenlijk een menschelijke vrijheid bestond. Van die vrijheid kwam hij tot de menschelijke verantwoordelijkheid. En almeer het geloof benaderend ruimde hij al de
groote grieven van dé wetenschap weg. In dit teeken staat nu
ook zijn jongste roman : « La Geóle » is de bestrijding van het
fatum in de wet der erfelijkheid, voor zoover het den zedelijken kant van het vraagstuk betreft.
Een jong, pas enkele jaren gehuwd ambtenaar, die, met
zijn mooie en goede vrouw, 't geluk voor 't grijpen heeft, pleegt
zelfmoord om een ministerieelen blaam. De dokter maakt uit
dat het een geval is van erfelijkheid, en waarschuwt mevrouw
dat ze goed mag toezien of dat haar zoontje later denzelfden
gang zal gaan. Mevrouw is heel godvruchtig en vertrouwt.
Maar de zoon treft het later verkeerd met zijn huwelijk, en in
hevige ontroering om het wegloopen van zijn vrouw met een
vriend van hem, grijpt hij naar den revolver juist in dezelfde
stoffelijke omstandigheden waarin het zijn vader deed, van
wiens tragedie de zoon nochtans nooit iets vernam.
Moeder heeft haar martelaarschap in stilte gedragen, en ze
is aanwezig op 't oogenblik dat het naar dokters-voorspvelling
erfelijk-onvermijdelijke gebeuren zal. Maar 't gebeurt -niet
moeder vertelt nu alles aan haar zoon. En bij 't hoorera van
wat vader weervoer triomfeert in den zoon de wilskracht over
de erfelijkheid. De wilskracht gesterkt door den godsdienst
want niet moeder bidt de jongen om sterkte tot het dragen
van zijn lot. En deze geteisterde levens gaan vol moed de
hoogten op...
Als we de stijgende lijn bewonderen in de kunst van Bourget, wil dit heelemaal niet beduiden dat we de lofzangers van
zijn stijl willen zijn. Nooit is hij ontsnapt aan dien soort grijzen
toon van het wetenschappelijk betoog. Een handboek van psychologie, met een zeker temperament gesteld, valt als werk
van stijl ongeveer even goed uit als een roman van Bourget.
Maar, onder het grover weefsel. pulseert steeds de nooit haperende dramatische bewogenheid van dezen groot-begenadigde.
die wat zijn taal inboet voor de kunst weer goedmaakt met
wat hem zoo hoog doet rijzen boven allen : zijn instinctief ontledingsvermogen van het lijden dat ' a la vie du monde » altijd
brengt. J. P.

ROGER LAMBELIN: Le Règne d'lsraël chez les An..
glo-Saxons.
Bernard Grasset. Paris. 6 fr. 75.
...« La grande guerre survint... La marche aseendente -d'le-
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raël vers la conquéte de l'univers qui, jusqu'alors, avait été prudente, discrète, lente, marquée de temps d'arrêt, allait brusquement prendre des cadences rapides, les allures d'une marche
triomphale... La complicité ou l'aveuglement des Etats belligérants ont favorisé les desseins d'Israël ; le socialisme international et la finance internationale ont puissamment facilité leur
réalisation. Du président Woodrow Wilson et de M. Lloyd George, les juifs sont parvenus à faire leurs agents les plus dociles
et les plus dévoués et... ont réussi à imposer au monde une
paix spéciale qui est vraiment une « pax judaica » et un supergouvernement, dénommé Ligue ou Société des Nations, dont ils
sont les maîtres... »
Ziedaar de leidende gedachte van het boek. Schrijver toont
aan hoe de Joden allengskens de hoogste plaatsen en ambten in
Engeland bemachtigd hebben, en ongewonen invloed verkregen
in Amerika. Met een mengsel van ironie en van verontwaardiging, bespreekt hij insgelijks de beruchte « Protocol », die
zooveel opspraak verwekten toen ze, een paar jaren geleden, uitgegeven werden door « La Vieille France » ; en verder de
Zionistische gedachte,de neerzetting,dank zij Engeland,der Joden,
in het Heilig Land. Met vinnige woorden stelt hij de vreemde
gedragslijn door de Engelschen in deze kwestie gevolgd, aan de
kaak. Ook over den Volkerenbond is hij niet te spreken, en zet
in een scherp licht het gevaar dat de bedekte actie der Joden,
die internationaal blijven waar ze ook geboren worden, voor de
christene beschaving geleverd.
't Kan wel dat er wat overdrijving is in dit nog al pessimistisch getint rekwisitorium ; maar vele opmerkingen zijn juist,
en werpen een vreemd licht op zekere vrij duister gebleven feiten uit den oorlog en ook nog van den zonderlingen vrede die
we sedert vier jaren beleven. T. D.

J. C. WIRTZ Czn. (met medewerking van G. Meima)
Paedagogiek voor christelijke Kweekscholen en
Normaallessen.
3e druk. Wolters, GroningenDen Haag 1923, 250 blz. fl. 3,25
Een protestansch leerboek over Opvoedkunde ; maar protestantsch in dien ruimeren, verzoenenden geest van Förster. Dus
een boek dat ons doet luisteren en watertanden tegelijk.
Zelden zagen we zooveel goeds in dit vak in één bundel vereenigd : De school en de lichamelijke opvoeding, de school en
de geestelijke opvoeding, doel en middelen der opvoeding. En
dan de bestudeering der beste werkwijze in de verschillende
vakken.
Ik sprak daarom van verzoenende houding. Natuurlijk moeten we ons steeds laten welgevallen : Het Romanisme is goed,
maar het protestantisme is het beste. P. V. M.

J. VAN DEN BLINK en F. LAMEE: Uit de levende
Taal, mondelinge stijl- en taaloefeningen in het zuiver schrijven, voornamelijk voor Kweek- en Nor-
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maalscholen, 4e dr.
Haag, 1923.

Wolters, Groningen, den

Een uitstekend schoolboek. Bij een fijne keus uit de nieuweren en de nieuwsten een bizonder degelijke reeks vragen en..
opgaven. Echt uit de levende taal en wie leeren wil in de les van
taal grijpe toe.
Maar niet slechts een schoolboek. Voor eiken leeftijd is
gymnastiek aan te bevelen. En wat meer taalgymnastiek kan
zeker in Vlaanderen nog geen kwaad. Kon men toch eens gaan
begrijpen dat één boek als dit meer nut stichten kan ten
onzent dan alle politieke welsprekendheid over steeds aanstaande ontvoogding ! L. L.
.

J. EIGENHUIS. Van Planten en Dieren. A. Op de Boerderij in het zomerhalfjaar. — J. B. Wolters, Groningen-den Haag, 1923. 13e druk.
't Is de vroeger uitgave van Jan Ligthart en H. Scheepstra,
die nu, :net de illustraties van Jetses, weer opgefrischt voor den
dag komt -- en wel zoo frisch dat het moeilijk zal zijn onder
boeiender vorm zooveel nuttigs en leerrijks saam te vinden.
Lees maar eens b. v. « Klaas krijgt plantenkunde-les ». 'k Wou
dat ik er ook nog mocht bij zitten. En wie dan straks wil leeren
visschen krijgt ook al zijn gading. Jan Ligthart is dood, maar
zijn geest sterft niet. L. V. W.

J. EIGENHUIS : Van Menschen, Dieren en Planten
buiten Europa. I. De nieuwe Wereld en Australië,
met illustratie van Henri Pieck.
Wolters, Groningen-den Haag, 1922.
Vervulling van een belofte die reeds in 1904 werd gedaan
door Ligthart en Scheepstra, toen ze zegden : « De belangrijkste planten en ,dieren hopen we, in verband met wat volkenkunde, te behandelen in een afzonderlijk deeltje ». Er zullen twee
zulke deeltjes konten : een verzameling verhaaltjes, zakelijk en
leerend, en die ook als letterkundig werk hun verdienste hebben. 't Gaat in dit le deeltje over Australiërs, Indianen en Eskimo's. Alweer een weldaad voor onze scholen. L. V. W.
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Beknopte Geschiedenis
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door W. VAN NEYLEN en A. VAN DEN DRIES
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Vierde uitgave. — Prijs : 6 fr. (3 fl.)
Geeft een VOLLEDIG OVERZICHT der Nederlandsche
letterkunde tot op onze dagen. Bevat eene RIJKE BLOEMLEZINGi (111 blz.) uit schrijvers van de 8e tot aan de 19e eeuw.
Voor vlijtige letterlievenden die, door bronnenstudie, het vak
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PORTRETTEN van schrijvers.
Klassiek in zeer vele Onderwijs-Gestichten van Vlaamsch België.
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Drukkerij A. DE BI9VRE, Brasschaat (Antwerpen). Tel. 12.

NOG EENS VLAAMSCHGEZINDHEID.

In de Maart-aflevering van ons tijdschrift schreef
ik een artikel over « Vlaamschgezindheid »,. waar niet
veel hanen over kraaiden, maar dat over 't algemeen
gunstig onthaal kreeg bij 't Vlaamsch publiek. Enkel een
zekere Rip, schijnt opgekomen te zijn tegen mijne bewering dat liberaal en franskiljon twee namen van gelijke
beteekenis zijn.
Toen ik, volgens loffelijke gewoonte, in de maandelijksche vergadering der Vlaamsche Academie,Woensdag
16 Mei, aanwezig was, kwam mij een der meest aanzienlijke leden van 't geleerd korps een verfrommeld bladje
in de hand steken : « LE DRAPEAU, Organe de la
Ligue Nationale Catholique. » van Gent. Daar, tot mijn
hartelijke verheuging moet ik zeggen, vond ik twee duchtige afstraffingen van mijn proza : « Déclarations ébouriffantes d'une flamingan.te de marque » is eer. « Les
méfaits de l'éducation romantique » is twee. 't , Schijnt
dat men nooit te oud is om op de kneukels te krijgen en
zich te bezondigen aan Schwármerei. Zou ik aan mijne
mentors antwoorden. ? Ik vroeg het aan mijne goede
vriendin, Virginie Loveling, die ik steeds bezoek als ik
naar Oént ga, en wier helderheid van geest en gezond
verstand stellig niet afnemen met de jaren. Die maandelijksche bezoeken zijn een echt genot. Zij meende dat
ik beter zou doen te antwoorden. Ik zou er nog eens op
slapen.
Thuisgekomen kreeg ik slag op slinger twee brieven
van familieleden uit Brussel. Ontzetting ! Ramp ! De Nation Beige had het artikel van Le Drapeau overgenomen
Zou ik het overleven ?
Ik trachtte toch om onder den slag niet dood te blij-ven, greep naar pen en papier en flapte het uit :
Nog eens Vlaamschgezindheid.

Wonder is het hoe doorgaans de menschen het tegenovergestelde begrijpen van wat geschreven of gezegd
wordt. In de meeste gevallen gebeurt dat uit onverstand
of onachtzaamheid, maar wanneer politieke passie op het
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spel komt dan wordt het gladweg kwade trouw.Voor ons,
Vlamingen, is dat op 't. oogenblik dagelijksch.brood.
Zoo schreef ik voor een paar maanden een artikel in
de « Dietsche Warande », waarin ik de Vlamingen herins
nerde aan hun plicht tegenover België, het belang dat
Vlaanderen heeft aan België's sterkte, voorspoed, aan de
eendracht tusschen 's lands inwoners. Natuurlijk wordt
dat nu in zekere pers voorgesteld als « verraad » en
« anti-patriotisme ».: Kom, kom, dat is nu eens te belachelijk om zich kwaad te maken.
Laat ik, om te beginnen, mijn standpunt klaar uiteen
doen. Voor de Vlamingen is het niet noodig, die kennen mij sedert lang en hebben zich nooit vergist ; maar
de franskiljons hebben er een handje van tegenwoordig
om mij te bekladden. Zou ik hen zoodanig in den weg
loop-en ?
Nu dan : ik ben op en top Belgisch-gezind. Ik geloof in 't Belgisch verleden en in de toekomst van 't Belgisch rijk, mits onze nationale leuze : « Eendracht is
macht » bewaarheid worde. Voor mij bestaan in België
geen twee rassen, maar enkel twee verschillend sprekende gemeenten, en niets zou gemakkelijker zijn dan die in
vrede te doen leven, indien men ieder zijn recht liet wedervaren. Optimistisch als ik ben, ben ik trouwens overtuigd dat dit zeker komt. Vlamingen en Walen hebben
beiden te veel gezond verstand om niet in te zien dat hun
wederzijdsch belang ligt in; vrede te stichten en rechtvaardigheid te laten heerschen. Zij leefden samen gelukkig in 't verleden ik houd van de lessen der geschiedenis waarom zou dat veranderd zijn ? Aan 't front
ik was wel wezenlijk aan den anderen kant van 't
front, Heeren van Gent, maar « met » onze soldaten aan 't front dus hebben wij altijd Walen en Vlamingen
zien verbroederen, en menige Waal kwam uit den oorlog
Vlaamschgezind terug. Volgens mij ligt de oplossing
van den huidigen treurigen toestand in eet-te toenadering
van Vlaming tot Waal, boven Brussel en de Franskiljons
heen. Maar dat is het juist wat deze laatsten zoo woedend maakt, en de reden, meen ik, van hunne lieftalligheid tegenover mij. En nu moet ik mij toch 't genoegen
gunnen den: stier nog wat meer te doen brullen met het
roode vod te zwaaien.
Ja, heere.n franskiljons, ik was zoo stout te beweren
(lat Frankrijk onze eeuwenoude erfvijand is en dat
.

-

-
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Duitschland het maar is geworden ván -af 1870: Ziet U,
ik heb die tijden van 't jaar 70 beleefd ; ik ' ben een oud
menschke van 70 jaar al stelde mijn « romantisme »
mij in staat onder de grijze haren nog een jeugdig hart
te voelen kloppen.
En dit moet ik er nog bijvoegen : van Pruisen had
ik altijd een grondiger afkeer, Ik lag niet geknield voor
Duitsche kultuur, Duitsche paedagogie, Duitsche kunst,
Duitsch... geld. Ik heb me- niets te dóeii vergeven. Ik
stond vrij en vrank tegenover Duitschland en daarom
kon ik grootmoedig zijn wanneer het eindelijk, plat en
vernederd, zooals ik wenschte, voor onze voeten lag.
Maar evenmin: wensch ik den knieval te doen voor
Frankrijk, Holland of welk land ook. Ik ben niet blind
voor Frankrijks gebreken, voor de gevaren die van dien
kant ons land kunnen. bedreigen. Ik acht het niet het toppunt van de vaderlandsliefde voor een Belg zich slaaf
van Frankrijk te verklaren. Zelfstandig wil ik de Belgen
zien, zooals zij heel de geschedenis door alweer romantisme ! zich vertoonden. Fier ben ik, in dat ongeneesbaar romantisme, te behooren 'tot het geslacht van
de helden van Groeninghe en den Yzer fier meer dan
ooit Vlaamsch en Belgisch te zijn, en verstokte zondaar als ik ben in die fierheid en zelfstandigheid hoop
ik te leven en te sterven.
-

-

**

Het Sinxennummer van De Standaard nam mijn
artikel op. Nu mocht ik toch wat heropademen. Maar niet
de Nation Beige had ik nog niet afgerekend, en zijn opsteller heeft al wat. in 't krijt bij mij, van tijdens den oor.log nog. Maar hoe ' zou ik dat ter ooren. van 't deftig publiek krijgen!, dat natuurlijk geen Vlaamsch kent ?
Dat is, zooals 't luidt, goed voor knecht en meid. Maar
zeker niet voor de kindermeid. Want die heeft de zending
het opkomend franskiljonsgeslacht groot ' te brengen in
het zuiverst mogelijk Belgisch patois wat wijlen Abbé
Lecigne noemde : « Du francais, ou de ce qui se parle
sous ce nom en Belgique. »
Ik moest dan naar middelen uitzien om snij van de
mij aangewreven euveldaden met fraánsche zeep wit te
wasschen. Maar- waar ? In de Nation Beige antwoorden
kon ik over mijn hart niet krijgen. Mijne verachting is
-
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te diep voor de haaienpers die aast op brokken - gezond
vleesch, ontrukt aan ons volk. Métro pole ? Libre Belgique ? Het walgde mij waar ik mij ook keerde. De Vlaming heeft in heel . de dagelijksche pers d'expression
f niet één blad waar hij op gerechtigheid, laat
staan hoffelijkheid, kan rekenen.
Toen nam ik mijne toevlucht tot een fransch weekblad. En werd mij die deur ook gesloten, nam ik het besluit in ons eigen tijdschrift maar in 't Fransch te antwoorden. Wat in elk geval geen kwaad kan doen.
Ziehier dus mijn fransche brief :
Monsieur le Directeur,
A la suite d'un article publié par moi dans la revue
Dietsche Warande en Belfort, mi journal de Bruxelles,
se - faisant l'écho d'une petite feuille de Gand, essaie de
me faire passer pour une activiste déguisée. Je me résignerais difficilement à user du droit de réponse dans un
organe pour lequel j'éprouve aussi peu d'estime que de
sympathie, et je. viens vous prier de bien vouloir m'ouvrir
vos colonnes pour que je puisse éclairer les honnêtes
gens.
Pour le faire un peu complètement, je suis obligée
de parler du « moi haïssable » et de retracer mon action
pendant la guerre.

L'article reproduit par le journal en question, semble
fort heureux de constater que je ne me trouvais pas en
Belgique pendant l'occupation. « On voit, bien, dit-il,
que Mlle Belpaire se trouvait de l'autre cóté du front ».
J'y étais en effet, mais au milieu de nos soldats, à La
Panne, ou j'ai passé les quatre années de guerre.
La Panne était a ce moment la véri.table capitale
de Ja Belgique, puisque nos héroïques Souverains y résidaient habituellement, partage.ant les dangers et les
privations des troupes, récompensant leur courage, soulagea.nt leur misère. Quelques amis et moi avions fondé
dans ce centre de la lutte et quelquefois du péril, il
faut bien 1'avouer un. journal flamand, destiné à
soutenir le moral des hommes, à ranimer leur patriotisme.
Son nom Beul De Belgische Standaard — suffit a en
indiquer les tendaiices. I1 rendit toujours les plus grands
services, mais surtout lorsque le néfaste activisme se
produisit.
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Nul n'est mieux enseign.é que moi sur cette pénible
période de notre histoire, à laquelle j'ai été intimement
m êlée, et je suis bien forcée d'insister sur Ie róle que
j'y ai joué. Les Flamands me connaissaient tous, ils
avaient confiance en moi, quoique ne partageant pas toujours et tous mes idées. Je n'avais en effet pas attendu la
guerre pour leur prêcher le loyalisme, pour les prémunir contre les dangers de l'esprit germanique s'infiltrant
dans tous les domaines : art, pihilosophie, pedagogie,
etc. janiais ils ne se sont mépris sur la nature de mes
sentiments absolument belges, et l'un d'eux, aumónier
flamand, nous retrouvant à La Panne, s'écriait : « Je
connais quelqu'un qui a été heureux de la guerre, eest
Mlle Belpaire ! » Il voulait dire que l'évènement me donnait raison lorsque je les prémunissais contre l'Allemagne,
lorsque je soutenais que. la Belgique était une réalité historique, ayant droit au dévouement de tous ses enfants :
flamands ou wallons. La guerre ! quelle occasion
unique elle offrait de cimenter à jamais l'union entre tous
les citoyens de notre gays ! Car tous s'étaient levés d'un
même élan pour le défendre. Je ne me consolerai jamais
qu'on ait laissé passer cette heure décisive, sans en profiter. Et non seulement on ne 1'a pas saisie, mais on a
essayé d'anéantir, gráce au malheur commun, les espérances de la majorité de la nation les Flamands
On les a blessés dasn leurs sentiments les plus chers. On
a semé des germes de division qui n'ont hélas ! que trop
bien levé.
Ceci m'amène au nceud de la question, à ce que j'appellerai l'activisme fransquillon. Je m'étais apercue, dès
Ie début de mon action patriotique, que la lecture du
XXe Siècle agissait d"une facon déplorable sur l'esprit
des intellectuels flamands. On n'y accttsait pas encore
formellement les Flamands de trahison,d'anti-patriotisme,
mais c'étaient chaque jour des insinivations perfides, des
suspicions. J'écrivis à M. Fernand Neuray pour lui offrir
d'exposer dans son journal le véritable point de vue flamand. Une lettre de persiflage fut sa seule réponse, et
m'enleva toute envie d'insister. Entre temps la campagne
contre les Flamands continualt en s'aggravant. Si au
mo-ins nous avions pu répondre dans le Belgische Standaard ! Mais soumis à la censure du front, nous étions
étroitement miuselés. Et M. Neuray avait beau jeu de
piétiner des adversaires desarmés Ce qui aggrave
:
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encore son cas, eest que le XXe Sièc^e, et plus tard la
Nation Beige, s'imprimant au Hávre, c'était devant- un
public étranger que la grande majorité du peuple beige
-- les Flamands était représentée comme un ramassis
de traitres et de. renégats. j'ai toujours pensé que
c'était le spectacle de ces láchetés quotidiennes qui avait
révolté la conscience d'honnête homme de M. Poullet et
avait fait de lui l'admirable et généreux champion de la
cause flamande que l'on sait.
M. Neuray ne s'en tint pas là. Il écrivit plus tard à
un journal de Paris 1'Information une lettre dont
j'ai eu la photographie entre les mains. 11 y accusait Ie
Belgische Standaard de sympathies nettement germanoph.iles. or à ce moment même nous étions au plus fort
de notre lutte contre l'activisme, lutte qui réclamait toute
notre energie, tous nos efforts. Mais quelle était la principale cause de ce fléau qui menacait les forces vives de
notre armee ? C'est ce que . j'appellerai encore une fois
et avec insistance l'activisme fransquillon, la méconnaissance des droits des Flamands, le mépris et I'outrage déversés sur eux sans reláche.
Un Anversois non flamingant , resté dans sa
ville pendant 1'occupation, m'a raconté que les Allemands
mettaient dans les boites à lettres des numéros de la Nation Beige pour exciter les esprits et semer la division.
-

.

Je ne ,sais ce qui s'est passé en Belgique occupée, naais

le fait répond exactement à ce que nous avons eu sous
les yeux au front. Si M. Neuray avait recu de l'argent
des Allemands pour faire leurs affaires, il n'aurait pu
mieux réussir. Je suis loin de l'accuser d'une telle infamie.
Je pen-se, Monsieur le Directeur que ce simple exposé suffira pour prouver à vos lecteurs 1'inanité des
accusatio-ns portées contre moi. En vérité, elles n'exci-•
teraient que man envie de rire, si elles ne révélaient en
même temps 1'intensité de la haine qu'on a vouée à tont
ce qui est flamand. Et ce.qui est Ie plus triste, eest que
ce sont des catholiques, ou se disant tels, qui s'acharnent
ainsi contre un mouvement qu'ils . devraient soutenir de
toutes leurs forces. Car ce qu'on vent atteindre dans le.
mouvement flamand nous l'avons trop vu au front ---c'est la religion et la democratie. Ils se font donc, consciemment ou inconsciemment, les alliés du libéralisme et:
de la franc-maco.nn,erie.
Développer ce dernier point m'entrainerait trop loin.
-

-
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Je n'ai que trap abusé de. la patience de vos lecteurs et je
vous prie, Monsieur Ie Directeur, d'agréer l'expression
de mes sentiments bien distingués.
Anvers, Pentecóte 1923.

Cette lettre ne contenait pas tout ce que j'aurais pu
répondre à mes accusateurs. Pour les motifs énoncés plus
haut, je vais continuer mon exposé en francais. Aussi
bien, tout flamand instnuit possède le francais, tandis que
d'après feu l'abbé Claeys, curé de St Nicolas à Gand, ce
qui distingue les fransquillons, eest qu'ils ne savent pas
le francais ni Ie flamand naturellement...
Voici donc ce que j'aurais voulu ajouter
Nous autres, Flamands, nous formons comme une
grande famille, dont je suis un peau la maman. Une mere
connait ses fils, leurs travers, leurs susceptibilités ; elle
sait les excuser, éviter de les froisser ; elle fait accepter
par une espèce de diplomatie du coeur, les vérités même
désagréables. Ayant à faire admettre par les flamands le.
point de vue beige ce qui après les insultes, les persécutions, les injustices criantes de l'après-guerre, n'est
vraiment pas tache facile j'ai commen.cé par avouer
que dans mon enfance j'avais partagé les préjugés antibelges. Personne ne s'est mépris sur la signification de
cet aveu, car, je le repéte, les Flamands me connaissent
L fond, ils ont pour mol autant de sympathie que d'indulgence et permettent à une vieille femme des épanchements familiers, des admonestations toutes maternelles.
Je citai donc au début de mon article le mot de
Destrée : « Sire, il n'y a pas de Belges ». Mes contradicteurs, en bons fransquillons, ne savent pas le francais, car ils me font dire : « Sire, il n'y a pas de Belgique » ce qui ne répond ni à la vérité, ni aux intentions
de M. Destrée encore moins aux miennes.
Après cette belle interprétation, on s'en prend à
l'article 1»êilie, c. X. d. à quelques phrases, habilement —
ou plutot malhabilement arrachées au contexte. Mais
pourquoi voulo-ir plaider l'innocence ? J'aime bien mieux
avouer d'emblée que je suis coupable du méfait imputé
et qui n'est a!utre que de ne pas avoir sacrifié l'histoire
aux passlons du moment. Oui, vraiment j'ai eu l'audace
de lire dans les ouvrages de Messieurs Pirenne et Paul
Verhaegen ce qui s'y trouve. Ce n'est pas sans crainte
-
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et tremblement que tous deux se sant risqués à dire la
vérité. Songez donc, M. Pirenne avait à se faire pardonner d'avoir publié le premier volume de sa grande Histo-ire de Belgique en Allemand d'abord ! Et maintenant il
avait à traiter la periode des guerres de Louis XIV, l'invasion à main armee de notre pauvre pays par ce voleur
couronné qu'était le Roi-Soleil, l'anéantissement de nos
villes, le pillage, l'incendie, les massacres toutes
choses que la dernière guerre a égalées, mais non surpassées..
Et M. Verhaegen, écrivant sur la domination francaise en Belgique, avait à relater les crimes abominables
des révolutionnaires, des généraux de la République Van Damroe entre autres. Toutes nos villes qui ont tant
souffert pendant la dernière guerre
Ypres, Nieuport,
Furnes
prises, reprises, brulées, détruites, etc. etc. Des
horreurs sans nom, tout à fait dignes de ce que nous
avons eu sous les yeux.
Excusent-elles les Allemands ?
Nullement. Je
n'ai nolle tendresse pour les Allemands ; je n'en ai jamais eu, et eest ce qui me met parfaitement à 1'aise pour
ne pas faire de courbettes devant les Francais et proclamer que le summum du patriotisme beige est de se trainer a plat ventre devant la France.
Je n'ai aucune vocation pour le métier de laquais.
M. E. BELPAIRE.-

DE IJZERSTICHTING

De « Yzerstichting » is tijdens den oorlog uit de
ramp zelf geboren.
Zij is het antwoord op een vraag, door enkele soldaten in den bedwongen angst van een hangenden aanval
gesteld : « Mijnheer de Aalmoezenier, wanneer wij vijf
voet onder den grond zullen rusten en het vaderland na
.als voor weer vrij en voorspoedig is, wie zal nog aan ons
denken ? »... -- In die bange oogenblikken bedachten
onze Jongens het spreekwoord : « Ondank is 's werelds
loon. »
Onmiddellijk hoor ik tegeninbrengen.: « Ons Vaderland, ten minste, heeft dat spreekwoord gelogenstraft.
Ten bewijze : ziet maar eens hoe piëteitvol de militaire
doodenakkers onderhouden worden, waar elk graf, de
bezuiniging ten spijte, met zerken boogsteen op voetstuk
geëerd wordt. En herinnert U hoe roemvol-plechtig het
stoffelijk overschot van elken teruggevorderden naar het
familiekerkhof werd overgebracht. Overschouwt ook die
ontelbaarheid van denkmalen aan onze helden opgericht,
waarbij men twijfelt wat meest te bewonderen : of het
talent des kunstenaars. of de vrijgevigheid der landgenooten. En looft ten slotte met ons dubbel parlement het ir^itiatief der Regeering om den ingevoerder eeredienst tot
den Onbekenden Soldaat....
Waarachtig ! Het ware moeilijk de dankbaarheid
verder te drijven !... »
Gaarn bekennen wij, dat in ons land noch goede wil,
noch pogingen ontbreken. Maar zoo ge 't nader bekijken
wilt, zeult ge grif toegeven, dat al dat zuiver-vaderlandsch vertoon niet te rechte komt : t. t. z. dezen niet
bereikt, waarom het juist gaat ; niet meer, dan bloemen
en kronen hun persoonlijk belang of welzijn bevorderen.
Verklaart mij nu of ze hier voorgespelde les zijn of
slechts echo, de woorden der lichtzinnige wereld over de
duoden : « Ze zijn niet meer !... »
Het ligt in onze bedoeling niet de heldenfeesten af
te breken of te laken. Niet alleen verstrekken zij de sa=
menleving tot sieraad, maar onbetwist is voor het vaderland hun nut en noodwendigheid. Alzoo b. v. is de open-

•
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bare deelneming een troost voor de rouwende gezinnen.
De gevierde deugden maken indruk op de menigte en
leeren haar de verhevenheid van den zelfverwinnenden
plicht. Neen ! wij beoogen enkel de hedendaagsche opdringerige erkentelijkheid tot hare schamele waarde terug te brengen tegenover hen, die volgens de taal van
geloof en overlevering enkel « uit dit leven gescheiden
zijn ». De aardsche erkentelijkheid, die hemelsbreed verschilt van de hoogere dankbaarheid, vermag niet den
persoon der helden in het ander leven te bereiken. Haar
wezen en werking bestaat in woorden en wenschen al
even vaag en ijdel voor de belanghebbenden en ze stuurt
naar een anderen gedachtenkring met de bekommernissen over hun namaalsche lot.
Het spreekt dus van zelfs dat de moderne landsbesturen, met hun onzijdigheid ten grondslag, onbekwaam
zijn tot daden van echte d. i. ziellavende dankbaarheid.
En nochtans bestaat er voor 't land jegens zijn
dooden een billijkheidsplicht te vervullen, blijft er, ronduit gezegd, een bloedschuld te betalen. En al voelen zich
nu sommige ooren meer verveeld door oorlogsreden, dan
ooit de schouders onzer Jongens van oorlogslasten, toch
moet aan onze medeburgers herinnerd. worden, dat het
vaderland het grootste offer, het martelaarsoffer laat
ons zeggen, van zijn zonen geëischt heeft en dat deze
het met hun jeugdig leven en veelal met een lachende

toekomst edelmoedig geschonken hebben. Neen, het was
niet te doen om hun persoonlijke belangen, of zelfs die
van hun huis te dienen, maar om degemeenschappelijke
rechten, de onafhankelijkheid -des lands te verdedigen.
De staat, als staat, heeft dus plichten, die, wanneer zij
onvervuld blijven, overgaan o de natie zelf.Het ligt voor
de hand. .
En al deze, die den krijg medegemaakt hebben en
overwegen, hoe de oorlogswanorde het zielenkwaad uitzet, zullen eensgezind al de drukkende zwaarte van dien
plicht bevroeden. Maar genoeg daarover.
Welnu, het is ten gevolge dier beschouwingen en
der omstandigheid hooger vermeld, dat het werk der
« Yzerstichting » ontstond en de zeer gewaardeerde bescherming van hunne Hoogwaardigheden de Bisschoppen
van België verwierf, die opvolgentlijk met handteekening
en zegel onderstaanden tekst bijtraden.
-

-
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« Aartsbisdom Mechelen 2 November 1922.

Ik hecht volgaarne mijne goedkeuring en mijn zegen
aan het zoo kristelijk werk der « Yzerstichting », waarvan het doel is onze natieschuld van kristelijke dankbaarheid te v nr•vulleii tegenover al de Belgische slachtoffers
van den oorlog.
. Dit werk bevat eene eeuwigdurende stichting van
eene wekelijksche Requiemmis, waarschijnlijk in de
hoofdkerk van Diksmuiden, hoofdstad van het Belgisch
front ; benevens een zeker aantal zielediensten en een
groote jaarlijksche bedevaart. (1).
Tot nu toe zijn boven de 8000 kristene huisgezinnen,
na kennisneming (2) van het werk,' uit eigen beweging
toegetreden. De vrijheid verzekert de daad haar volle
verdienste en leent het werk een bijzonderen luister. Toch
blijkt dat maar een inzet. Wij hopen stellig, dat de uitbreiding, die de « Yzerstichting », gezien den kristelijkén
en grondgoeden aard van ons volk, moet nemen, meteen
bewijzen zal, dat het edel-verheven gevoel van dankbaarheid, door den Geloofsgeest bezield., - geen ijdel
woord is 't onzent en opofferingen zal verwekken (3), die
onze geliefde dooden zullen baten.
.

P. R-V. MORTIER, S.J.
Eere-aalmoezenier.

(1) De wekeli jksche mis zal te. Diksmuiden 's Maandags, te
9 uur gelezen worden. — De zielediensten zullen, naar gelang
de middelen, waarover men beschikken zal, verspreid worden in
die plaatsen van het land, waar het zaad van 't bloed onzer helden tot weligeren roem opbloeide. — De bedevaart zal naderhand ingericht worden .
(2) Daartoe zijn de voordrachtavonden over de « Yzerstichting » het geschikste middel.
(3) Alle giften, gestort tot. aflossing der gemeenschappelijke bloedschuld, zijn welkom voor « de Yzerstichting ». Maar
de toetreding tot het werk bestaat, eens voor al, in het schenken
van het eereloon eener mis. (Men gelieve de onkosten der. briefwisseling te dragen). Belangrijke bijdragen worden door den
gever zelf in het « Gulden Boek » opgeschreven.
Voor verdere inlichtingen zich wenden -tot het Algemeen

Secretariaat der « Yzerstichting », St. Jozef college-Aalst.
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In haar bladernest onder den esschentronk, lag de
egelin gerekt en gestrekt, met haar drie jongskens warm
tegen zich aan. 't Waren nog zoo'n wezenlooze murmeltjens, met stekeltjes op hun rug, haast nog week en zacht
als wol, en met teere lijvekens, en onnoozele, tandeboze snoetekens, die nog niets konden dan zachtekens
piepen en strevend zoeken naar moeders borst.
Het was tegen avond. Het had in den laten namiddag wat geregend, want ze had de druppelkens hooren
pletsen op de bladeren van het hakhout. Nu waren al
de diertjes uit, en daarom wilde ze buiten, op jacht langs
haag en kant, want ze voelde zich verzwakt na dezen
langen dag zoogens van de drie snoetekens, die altijd
dichter en hongeriger tegen haar aankropen, en gedurig
gulzig slorpten van haar hartekracht. .
Ze rekte zich even, en stond dan overeind. Ze rolde
de drie kleine egeltjes, die een oogenblik troosteloos
rondzochte:n naar heur warme lijf, bijeen op een hoopje,
en stap-te dan traag over de blaáren haar hol uit. Even
keek ze nog eens achterom, om te zien of alles rustig

was, en ging dan verder door de spieren en struiken, de
weide in.
Het was een malsche, koele avondlucht na den frisschen regen. In 't voorbijgaan snapte ze een tor, die roekeloos brommend haast tegen haar aanvloog. Dat was
de inzet.
Plots hield ze stil. Tegen den kant aan hoorde ze
iets schuifelen en piepen. Dat was de veldmuis. Ze herkende ze wel : Ze liet ze wat nader komen., en sloop
zelf vooruit, en knap ! daar had ze haar tanden op haar
hals. De kleine muis kreesch, maar hare wervels kraakten, en daarop begon het egelfestijn, tot niets meer overbleef, dan de grauwe plunje, die ze doorwauweld liggen
liet op de bedauwde grasplanten.
Dan stapte ze zelfvoldaan verder ; een oogenblik
had ze lijk wroeging ; misschien lagen er ergens in 't
rond hopeloos-kleine muizenweesjes in een hol bijeen.
Maar in 't voorbijgaan snoepte ze dit rouwgevoel wieg
met een blinkende zwarte braambes, die om te stelen
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daar neerhing aan een donkeren doornstruik. Het goede
sap van de bes stroelde door haar keel, en frischte haar
heele lichaam op...
Daar stond ze vóór de beek, als een spiegel zoo helder. De brug was ver, aan gindsche twee populieren, en
de omgewaaide elzenboom, die er langs den anderen kant
overlag, was nog - verder.
Het water lokte haar aan. Ze gleed neer langs den
lagen beekkant, en ging te water. Het deed haar goed
de weelde van het vlietende vocht te voelen rondom haar
lijf, en ze zwom een eindje stroomafwaarts, tot aan die
plaats waar de andere oever zoo laag was, dat ze er met
een sprongsken kon opwippen, en daar stond ze in de
andere weide, waar de polkbloemen te droomen stonden
boven haar hoofd en de sterke geuren van zurkel en geitenblad zachtekens naar haar toe wentelden.
Ze schudde zich even uit, en de waterdruppeltjes
vlogen lijk kleine fonteintjes weg van haar kegels, d.ie ze
nu rechtopzette: en dan met haar uiterst beweegbare rugspieren samentrok, om ze, al wrijvend, te droogen.
En dan sloop ze nevens den kant in, tot den diepen
elzenstruik. Daar had ze e-enige dagen tevoren, als ze 's
morgens van de jacht kwam., twee gele schrijvers gezien,
die de laatste pluimen bijdroegen, voor het afbouwen van
hun nest. Daar lag nu zeker een schat in. Anders slorpte
te wel niet veel eieren : maar nu, met d.ie kleinen., die
groeiden en haar mager zogen, had ze een wilden trek
naar zoo'n hartversterking.
Daar dook ze onder de bladeren door : inderdaad,
het schrijvermoêrtje zat op het nest. Een oogenblik wou
ze 't grijpen, en het eerst verslinden, maar ze begon
maar wat in de bladeren te wemelen, en daar tortelde
opeens het vogeltje, wild-fladderend en krijschend
van angst door het ritselende hout naar buiten.
Bont gespikkeld en glanzende lagen de vijf eitjes in
het nest. Nog warm waren ze na den eersten broeidag.
Met haar snoet en haar tand tikt ze er op, en slurpt, en
slurpt... Goed en warm loopen de kleine dooiers over
haar hart, dat nu forscher klopt, en haar bloed zingt in
den avond een fellen zang van krachtig leven voor haarzelf, dat in haar samensmelt met de frissche lucht. Daarbij is haar heele wilde instinct nu wakker geworden, en
verder sluipt ze, onder helderen manehemel en de pinkelende starren, die haar voorlichten, 'langs hagen en kan-

-
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ten,. jagend .;op haar prooi, onverbiddelijk met klauw en
tand voor wat. ze naar haar gading vindt op haar weg...
En heel die avond en die nacht was een echt égélinnenfeest.. .
De adder werd wakker. Den dag door had ze geslapen in de reet van dien hoop bergsteenen,. die daar aan
c.: en • b.cschkan.t, lag opgestapeld, . ge . kont , niet zeggen
door de. -hand Gods of die van de menschen. Daarinwas
't ..deugdlijk over. dag, en ze hing er soms met haar lijf
binnen in de spleet, en haar kop rakelings buiten,.. in .de
zon te koesteren en te braden,pimperend met haar oogen,
of zachtekens te doezelen- in de welige hitte..
. Of - ze liet .zich , maar beneden glijden, en . vei meide
zich in de jeugdige streeling van het malsche gras, en
snoof begeerig de frischheid op, die stroelde. door de
jonge halmen.
Nu ging- . het . naar den avond, en ze wou er op uit
voor den. nacht, - want haar flanken waren hol-, en haar
gladde buik was lang en smal als een sporkenreis.
Nog een oogenblik bleef ze beneden den steenhoop
(ruilend op 't zand liggen, als om den wind op te vangen, en te zoeken. van welke richting zé gemakkelijkst
haar prooi zou benaderen. Ze draaide haar driehoeki-

gen kop naar alle richtingen : de donkere vlekken, die

als kleine schildjes haar flikkeroogen -bedekter, gingen
mee met de goudgele fakkeltjes. De stralingen van haar
dogjes vlamden soms op, en liepen dan weer terug Cals
in halven slaap.
Ze rolde even door 't zand haar bruine lijf, dat
naar den buik toe donkerder werd, als van 't kruipen over
de aarde, en . terwijl ze zich kronkelde, ging wonder in
beweging van. haar hals tot haar staart die prachtige zig;aglijn van haar donkere plekken, waar 'n spel van licht
(oorliep als ze maar even hare rugspieren bewoog om te
ruipen. 't Was of haar lijf nu leniger werd door het
lekken der sp-ieren, en voort ritste. ze dan door het sptchtige gras,, voort, den avond in, die tegen een laatste klad
zonneschijnsel vocht aan den einder, en ze verslond. Dat
was het uur der. adders...
Daar,. vóór .haar, op 'n takske, tietert nog een koninksken, voor het naar zijn nestje wippen zal. Onder
s'en dorenstruik. door, sluipt de adder naderbij, maakt
-

.

.

.

:

.

DE WRAAK VAN DE EGELIN.

6:7

zich licht als 'n halm onder 't hout, rust, en wipt vooruit!
Maar ze hapt naast het vogeltje henen, dat schichtig
schreeuwend door de struiken wegvliegt...
En 't is met echte giftoogen dat ze kijkt op 'n 2 :i
dorren tak, die verschoof onder haar lijf, -en haar gec:i
vastheid gaf. Maar voort jaagt ze nu weer, omdat binnen
in haar de honger knaagt.
Daar is roering in het gr-as, tegen dien vochtigen c'
zenstruik aan, en een zwart-vloeren ding wordt stila^ i
zichtbaar, dat met z'n snoetje door de weide gaat,00 zog'::
naar larven.
Een oogenblik rust, en dan gaan de gele .fakkeltje
door de halmen heen, en ze slingert zich- weer vooruit,
zeker van haar stuk. Maar niet zoohaast heeft de mol het
geritsel in 't gras gehoord, of hij duikt in. zijn pijp, e:n
daaronder zit nu waarschijnlijk de oolijke wandelaar van
daareven te spotlachen om den onkundigen molledooder..
Wilder nijpt de honger na de. gemiste prooi, en ze
gaat nu door haar gangen langs de kale kanten., schuift
door de drooge grachten, en hier en.-daar snuift ze den
reuk op van den haas, die ook reeds z'n nachtwandeling
begon, en van den egel, die hier voorbijtrippelde...
Daar achter een biezenbos, -hoort ze een kikvorsch
kwaken naar de laatste streepkens licht toe. In 't Westen.
Blaaskaak ! sist ze, en vol ingehouden woede sluipt ze
nader. Hij zit er permantig te rekkekken op den grachtkant. Als een bruin lint laveert ze vooruit, maar daar
houdt de blaaskaak op, en draait zijn domme, groote
puitoogen naar haar toe. Ze wil hein snappen, : maar als
'n weerlicht,wipt hij de gracht in, met een plons...Zij zelf
schoot er haast bij in 't water... En daar gaat nu de
groene dikkerd ginder op het biezeneilandje op z'n duizend gemakken voort zitten blaasbalgen, alsof zij er niet
was geweest...

Vol spijt en wrok kruipt ze voort langs de gracht...
In 't weiland schijnt heden voor - ha-ar niets te vangen. Ze
vloekt nog eens op den mol, en den - kikvorsch, en dan
draait ze naar hooger op, naar. de breede kanten ; daar.
aan dat boekweitstuk, heeft ze wel eens. -een - .paar: jonge
haasjes gevonden voor een paar - nachten... - Had ze - zich
toen met een vergenoegd, dan had: ze'.Jvoor dezen :nacht-

-

-
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nog wel het tweede, dat nu zooveel dikker was geweest
na twee dagen zuigeras bij de hazen...
Aan den donkeren esschenstruik, houdt ze stil. Ze
steekt haar snuit omhoog. Vreemde geuren hangen hier
in de lucht. Ze snuift ze op, en volgt ze langzaam naar
den struik toe. Een fijn piepstemmetje fezelt van ergens
daaronder zijn avondliedje... Jong gebroed... Nu hoort ze
weer niets meer. Ze richt zich op, en maakt opzettelijk
gerucht in de grashalmen, maar niets kan ze onderscheiden in den struik.
Ze nadert het blaárenwalletje, en, legt er heur kop
boven, om beter te zien, en haar goudgele fakkeltjes loeren door de donkerte onder den struik. Ze sluipt vooruit,
en daar liggen -ineengewirreld de egeltjes als 'n hoopje
vormeloos leven, warmte zoekend tegen. elkaar.
Dat zijn de jongskens van de sterkgestekelde egelin,
die haar zoo menigen nacht in den weg liep aan hagen
en kanten, en haar toesnauwde in 't voorbijgaan. En
haar ooreen vonken nu op als kooltjes vuur, en schieten
kleine •weerlichtende haatvlammetjes.
Over den blaárenwal sluipt ze henen, met in ha-ar
flank den nijpenden honger. Opeens schiet ze los, als een
schicht uit een boog, van den blaarenwal het nest in, en
bijt en kronkelt, en bijt nog naar links en rechts. Er
klinkt een gepiep en zwak gejank, en dan niets meer. En
dan begint de adder te likken, en te eten, en bloed te
zuipen uit de -jonge teere lichaampjes, en de jonge ledematen te verorberen met been en al. Alleen de ruggetjes
laat ze liggen met de fijne stekeltjes, nog niet stijver dan
haren. En daarna kruipt ze omhoog, en laat zich met
haar vol, lang lijf van den blaárenwal afrollen tot beneden in het gras...
-

-

Na haar nachtwandeling komt de egelin gesterkt
naar haar hol terug. Al den tijd door heeft ze op haar
iongskens gedacht, die onder den esschenstruik al vast
op eten roepen. 'n Paar keeren was ze ongerust geweest
op haar tocht, nadat ze dit schrijversmoertje had verjaagd, en zijn eieren had gebroken en ingezwolgen. Daar
komt de esschenstruik opdonkeren. Der hangen hier allerwege vreemde reuken in de lucht... Ze nadert den
blaárenwal.,. en ziet hem gansch omgewoeld. Nu is -ze.
-
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volslagen ongerust, en wipt erover, haar nest in. Vol ontzetting gaan haar oogen door het donkere nest, waar ze
niet het gewone donzige hoopje leven, maar stukjes huid
vindt en pootjes links en rechts verscheurd, . en ze ruikt
beneden nog halfwarme droppeltjes bloed, bloed van
haar bloed... Haar jongskens, waarom ze lust heeft gehad, en waarom ze heeft geleden, hier onder den esschen,struik, waarom ze heeft gekropen door de lange nachten
achter de rappe prooi, om dan nog rapper bloedrijk bij
hen terug te keeren en ze te zoogen, zijn nu verscheurd
en opgevreten...
Nu is alles haar dood, en haar nest besmeurd, en ze
verlaat het, langzaam, met wraakgedachten in haar egelkop.
Onder den blaárenwal, waar de adder heeft gelegen,
vat ze voet... Ze riekt haar vijandin, en vast op den reuk
af, als een jachthond drijvend, gaat zij de weide door,
altijd voort. 't Is haar of in de lucht nog geuren hangen
van haar eigen bloed, en roode haatvlammekens dansen
voor haar oogen.
En naast den elzenkant op gaat het nu ; ze weet het
wel, in wat richting ze sloop, die leelijke kruipster en
vuile sluipmoordenares van jonge,onschuldige wezentjes,
de liefste en vlugste, die ooit onder een esschenstronk
waren ter wereld gekomen. Naar haar hol onder den
steenhoop, is ze terug, maar zij zal ze krijgen en aanbijten...
Ginder, niet ver vóór haar, beweegt het gras. Daar
beweegt ze voort door de halmen, langzaam, met haar
vetten balg rakend de witte, heerlijke madelieven...
Op .vloeren voeten sluipt ze nu voort, achter haar
aan ; ze maakt nog geen geluid voor een mier ; door haar
eigen spoor loopt ze, want ze wil -ze pakken op 't -onver wachts, lijk zij zelf gegrepen moet hebben haar weerloo.
ze wezens... En haar haat groeit, al sluipend. ,
Ze komt nu vlak bij haar,terwijl ze daar voortkruipt,
paddedik, naast dien bundel buntpijlen, in 't zand.
Meteens komt ze er bij ; ze grijpt haar staart met een
krachtigen hap, en rolt zich op tot een bol, en vreet en
kauwt, en bijt, en trekt het adderlijf verder in zich, en
houdt het krampachtig vast... Ze zet haar stekels als
echte sleedorens omhoog op haar lijf, en keihard als 'n
rotssteen brugt ze hard haar rug...
De adder voelt zich gevat, maar te laat... Angstig
-

.

-
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kijkt ze om, en lijk een weerlicht werpt ze haar tanden
op de stekels. Ze sist en bijt. Ze scheurt haar muil en
haar klieren aan die dorens, maar ze kan er niet door
heen, en kneust heel haar kop, die na een stonde of twee,
een bloedende wonde wordt van 't slaan en 't beuken op
de egelstekels... En toch rolt ze zich rond den egelbal, en
haar goudgele oogen spuiten nog vuur door het rennende
bloed heen. Maar haar heele lijf is gekwetst, en ze draait
en wentelt ,om zich los te maken uit die hel, dien steenen
klauw. En na vele ijdele. pogingen, Wordt ze slap als een
verwrongen wis...
Binnen in maalt de egelin voort aan haar wraakwerk. Een oogenblik was ze lijk gewurgd van een te
groote brok, en ze dacht dat ze moest loslaten. Maar het
stuk schiet door, en langzamer en zekerder bijt ze voort
aan het lijf van haar vijand.. Nu bereikt ze de addermaag.
en riekt het bloed van haar eigen, verslonden jongen .
Daar wordt ze vieselijk van haar taak, en stilaan lost ze
het adderlijf, waar ze al geen leven meer in voelt.
Als een akelige, smerige vod, ligt dan vóór haar,
met de oogen uitpuilend, het bebloede slappe stuk lijk
van den roover, die haar jongskens heeft vermoord...
Nog schieten haar oogen giftpijlen naar den verslagen vijand, en ijselijk staat ze naast hem, met bebloeden
snuit en bemorste pootent, en verwarde stekels, - rood
aan den top...
Ze keert zich om, en gaat naar de gracht toe. Daar
stapt ze in 't water, en baadt en wascht haar onderlijf...
Daarna gaat ze het nachtpad in, op zoek naar den
egel, dien ze zeker vinden zal, op den veldkam boven, om
hem te melden hoe vreeselijk en geweldig het toeging
met haar egeltjes en de adder, dien nacht, onder den
esschenstruik en in de weide... j. GRIETENS.
-
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MARCEL PROUST.

(vervolg.)
Proust begon met verzen, die - men gerust kan laten
liggen, maar die van onzentwege eenige oplettendheid
verdienen wijl ze • zijn voorliefde uitspreken, voor onze
schilders : Albert Cuyp, Paulus Potter, Antoon ' Van
Dyck ; en Antoine Watteau, want ook deze decadent der
verfijning is met de Nederlandsche Kunst verwant.
Verder spreekt hij, af en toe, in zijn proza,
van Ruysdael, Wouwermans, Adriaan en Willem
Van de Velde. En eens gewaagt hij van zijn
omreis in Nederland. Hij zag . Delft ; hij zag
Volendam « ou j'ai voyagé en coche d'eau, entre les roseaux »; hij zag «Dordrecht, qui mire son église couverte
de lierre dans l'entrelacs des canaux dormants et dans
la Me-use frémissante- et dorée ou les vaisse^aux en glissant dérangent, le soir, les reflets alignés des toits rouges
et du ciel bleu ». En voor zijn oogen ' en zijn geheugen
getuigt alweer : « J'ai vu à l'hópital de Beaune u.n Van
der Weyden, et des religieuses d'un ordre venu, je .crois
des Flandres, qui portent encore la même coiffe non q'ue
dans le Roger Van der Weyden, mais que dans d'autres
tableaux vus en Hollande » (1).
Dat zijn oog dat van een schilder was, en wel van
een alles napierend Vlaamsch portrettist, maar van één
die, helaas, veel op zijn kamer moest hokken, en die wellicht ook daarom. verliefd werd op zijn pen., wijl de zon
hem het kleurengeto-ove:r van haar feesten zoo dikwijls
onthield getuigen alvast zijn eerste proza-proeven
in « Le Banquet » en in « La Revue blanche ». Dat -was
een heele drukte, de medewerking van Proust aan- die
beide tijdschriften, in. 1892 en 1893. En het beste -daarvan heeft hij drie jaar daarna gebundeld in zijn « Les
Plaisirs et les Jours », een titel die lichtelijk ..de « Werken en Dagen » van Hesiodos parodieert.
Die bundel bevat behalve de verzen-aan-schilders
van daar straks, waarbij er dan nog een gelijk getal aan
toonkun:digen zijn gevoegd, twee korte studiën, zes vertellingen, en twee pastiches.
-

-
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Proust 's eersteling bleef zoo goed als onopgemerkt.
Geen spoor -ervan ini het meest volledig overzicht in zake letterkunde dat Frankrijk in de laatste dertig jaar der
vorige eeuw heeft geleverd, nl. in het « Rapport sur le
Mouvement poétique francais à M. le Ministre de 1'Instruction publique et des Beaux-Arts » door Catulle
Mendès.
Het is onbegrijpelijk hoe de Fransche kritiek zoo
langs dit werk is kunnen heenloopen, en niet heeft gezien hoeveel nieuws het bracht. Want van heel de symphonie van. Proust's latere reuzenpraestatie ruischt hier
het voorspel. Wel .is er. nog geen overvoeding met Engelsche schoonheidsleer, maar daartegenover hebben we
hier « La Confession d'une Jeune Fille ». Daar spreekt
uit die belijdenis een stem die stelselmatig in 't grootti
werk van Proust zal worden gesmoord ; de stem van 't
geweten., dat voelt wat goed is en wat slecht, de stem
van iemand die gelooft in de reinheid, en dat zij 't allerbeste is en 't allerschoonste op aarde.
Een ongemengd - goed voorteeken was het
niet dat Anatole France dadelijk den twintigjarigen
Proust onder zijn bescherming nam, en dat hij van diens
eerstgeborene peter wou zijn. Maar waarheid spreekt de
« Préface » van den toenmaligen arbiter elegantiarum
der literatuur : « Proust se plait également à décrire la
splendeur désolée du, soleil couchant et les vanités agitées dans une ame snob. »
Dus ook voor France « vanités », en wat ze eigenlijk toen reeds waren voor Proust zelf mag men toch zoo
vermetel zijn op te maken uit dat verrassende motto dat
hij -koos ; een tekst warempel uit de Navolging : « Les
déssirs des sens nous en.trainent cà et la', mais 1'heure
passée que rapportez vous ? des remords de conscience
et de la dissipation d'esprit »....
We staan meteen op den weg waarlangs dit lichamelijk zoo tengere wezen zijn reusachtigen geestelijken
gang is gegaan. 't Is om het nooit te gelooven, maar er
valt niets te doen; tegen het feit dat Proust in hetzelfde
zielelandschap als onze Bilderdijk van kind tot titan is
gedijd. Ik was, zegt Proust, « habitué des man enfance
à prêter, même à ce qui est muet, le langage des classiques » ; nu, dat is meer het geval ; maar elders
« Qualld j'étais tout enfant, le sart d'aucun personage
de l'histoire sainte ne me semblait aussi misérable que
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celui de Noé, à cause du délluge qui le tint enfermé dans
l'arche pendant quarante jours. Plus tard, je fus souvent
malade, et pendant de langs jours je dus rester aussi
dans l'arche. Je compris alors que jamais Noé ne put
si bien vair Ie monde que de l'arche, malgré qu'elle fut
close et qu'il fit nuit sur la terre ».
Maar wat een ontzaglijk verschil van uitkomst tusschen den Hollandschen denker-geloover en den Franschen denker-kunstenaar-zonder-meer ! Bilderdijk bleef
bij zijn Bijbel. Een van de groote liefdes van Proust, als
denker, was het voorwerp van Bilderdijk's gloeienden
haat : de Duitsche wijsbegeerte. Maar hier kwam het
Fransche wonder : De geest van Proust bleef zoo klaar
als een fontein; van Versailles. Hoe dat kon, dat was in-derdaad een van zijn diepste geheimen. « Il est difficile
quand on est troublé par les idées de Kant et la nostalgie
de Baudelaire, d'écrire le francais exquis d'Henri IV, de
sorte que la pureté même du langage est un signe de
limitation ».
Die beperking heeft Proust overwonnen als geen
tweede Franschman.
Maar of Proust dan heelemaal zijn Bijbel verzaakte?
Och kom, hoe zou hij anders zulk een kunstenaar zijn
geworden ? Ruskin heeft hem weer naar den Bijbel geleid .Maar dat komt straks.
Eerst gaat Proust Fransch leeren, dat echte Fransch,
dat hij van kindsbeen, af zoo goed kende, want moeder
en grootmoeder, die zo-oveel voor hem zijn geweest,
brachten hem schatten aan uit Mad. de Sévigné en uit de
beste Mémoires maar hij Wenschte zijn Fransch te bezitten niet als een ideale vrouw, maar te heerschen er
over als Napoleon over zijn troepen.
In 1896 gaf hij in de Revue blanche, een opstel
« Contre 1'obscurité » over de verschillende wijzen van
styleeren. En gerust kunnen we zeggen dat zijn weergaboze mimiek een veruiterlijking was van zijn niet minder
weergaloos vermogen om de geheimen van al de Fransche taalmeesters te achterhalen, en er mee te spelen in
zijn gesprekken zóo dat men beurt om beurt uit zijn
mond al de besten kon hooren van de 17e eeuw af tot heden. Dat was nu zijn goochelkunst. En later, toen de
salons vol waren van den Parijsischen diamantfabrikant,
heeft hij om een weddenschap l'Affaire Lemoyne be-
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handveld in de « Figaro » (1) naar negenderlei trant
Balzac, Flaubert, Sainte Beuve, Henry de Regnier, . de
()tincour t's, Michelet, Emile Faguet, Ernest Penan,
Saint Simon.
Wat het . stij 1-grootmeesterschap van Flaubert betreft, zoo hartstochtelijk als velen heeft Proust dat nooit
beleden. Des te merkwaardiger is dan de verdediging
die hij op zich nam bij - Flaubert's eeuwfeest drie jaar, geleden, tegen Thibaudet, die in de« Nouvelle Revue francaise » le style de Flaubert . had aangevallen.. Wel. is dit
stuk, zooals over 't algemeen de critiek van Proust, een
beetje : byzantijnsch, en hier en daar opzettelijk uitmiddelp►untig,zooals b.v.. waar hij zoomaar ineens . beweert «que
la métaphore seule peut donner une sorte d'éternité au
style, et il n'y a peut-être pas dans Flaubert une seule
belle métaphore ». In een adem twee enormiteiten, waarschijnlijk :om 't plezier zoowe,l pletsen te geven in 't gezicht . van 't grooter publiek als hij er zich veroorloofde
op de kaalhoofden van de salons... Maar het pastiche was
voor hein nog iets meer dan een grapje
« Aussi, pour ce qui concernti 1'intoxication flaubertin.e, -je ne saurais trap recommander aux écrivains la
vertu i purgative, exorcisanttl. du pastiche. Quand on vient
de ; finin un livre, non seulement on voudrait continuer à
vivre avec ses personnages, avec Madame de Beauséant,
avec Frédéric Moreau, mais encore notre voix intérieure
.qui a été disciplinée pendant toute la. durée de la lecture
L suivre Ie rythme d'un Balzac ,d'un Flaubert, -voudrait
contin.uer à parler comme eux. I1 faut la laisser faire un
moment, laisser la pédale prolonger le son, eest à dire
faire un pastiche volontaire, pour pouvoir après cola, redevenir original, ne pas faire toute sa vie dit pastiche
involontaire ».
Maar straks erkent hij, weer op zijn wijze, dat Flaubert toch een eenige kerel is. « Et il n'est pas. possible à
quiconque est un .jour monté sur ce grand « trottoir
roulant » que sont les pages de Flaubert, au' défilement
continu, monotone, . 'morne, in.défini, de méconnaitre
au'.elles sont sans precedent dans la littérature ». Do-or
heel wat preciositeit heen komen we dan weer uit op zetten vol kritisch-degelijke schranderheid :
« Le subjectivisme de Flaubert s'exprime : par. tin em(1) 22 Feb., 14 Maart, 21 Maart 1908 en 6 Maart 1909
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plof nouveau des temps, des verbes, des prépositions, des
adverbes., les deux derniers n'ayant presque jamais dans
sa phrase qu'une valeur rythmique ». En, verder : « Tout
cela signifie... que Flaubert a résolu d'user le moins possible des guilleniets ; do-ne eet imparfait, si nouveau dans
la littérature, change entièrement Paspeet des choses et
des êtres, comrile fait urne iarpe qu'on a déplacée, 1'arivée dans une maison nouvelle, l'ancienne si elle
est presque vide et qu'on est en plein dé-ménagement. C'est ce genre de tristesse, fait de la rupture des habitudes et de 1'irréalité du décor, que donne
le style de Flaubert, ce style si nouveau quand ce ne
serait que par là ».
Eigenaardig vooral als weerspiegeling van den indruk dien een groot kunstenaar, gezond naar het lichaam,
maakt op een niet minder groot kunstenaar, die steeds
en, zeer bewust heeft af te rekenen met zijn ziek
gestel.
De methode trouwens van Proust, wat het noteeien
der uiterlijkheden betreft om ze dan om te zetten 't - zij
in ziel 't zij in beeld, was niet zoo verschillend met die
van Flaubert. Had Proust maar gezondheid gehad, wat
zou hij, die deed wat ge weet voor de Normandische
appelaars, niet hebben gedaan over de vijf werelddeelen
om er zijn kunst mee te voeden ! Nu bracht hij 't niet
,

-

verder dan Holland en Venetië...

« Moin. admiration pour Ruskin donnait une telle importance aux choses qu'il m'avait fait aimer, qu'elle me
semblaient chargées d'une valeur plus grande même que
celle de la vie. Ce fut à la lettre et dans une circonstance
oCi je croyais mes jours comptés ; je partis pour Venise
afin d'avoir pu avant de m.ourir, approcher, toucher, voir
in carnées, en des palais défaillants, mais encore debuut et
roses, les idées de Ruskin sur l'architecture domestique
au moyen áge.. » (1).
Ruskin dus een groot leermeester van hem, en ook
een groot weldoener. En dan ook, alles te saam, van
Proust als meditatief kunstenaar de.sterkste en de zuiverste passie.
Over Ruskin heeft Proust eenige bladzijden
geschreven diepergaande dan alles wat over hem bij mijn
weten bestaat :
«...Non seulement la principale religion de Ruskin
-

,

(1) Pastiches et Mélanges, 193-194.
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fut la religion tout court, mais, pour nous en tenir en ce
moment à la « Religion de la Beauté », il faudrait -avertir notre temps qu'il ne peut prononcer ces mots, s'il vent
faire une allusion juste à Ruskin, qu'e.n redressant le sens
que son dillettantisme esthétique est trop porté à leur
donner. Pour un áge, en effet, de dilettantes et d'esthètes, un adorateur de la Beauté, eest un homme qui, ne
pratiquant pas d'autres culte que le sien et ne reconnaissant pas d'autre dieu qu'elle, passerait sa vie dans la
jouissance que donne la contemplation voluptueuse des
oeuvres d'art.
« Or, pour des raisons dont la recherche toute métaphysique dépasserait une simple étude d'art, la Beauté
ne peut pas être aimée d'une manière féconde si on l'aime
seulement pour les plaisirs qu'elle donne. Et, de inême
que la recherche du bonheur pour lui-même n'atteint que
l'ennui, et gqu'il faut pour le trouver chercher autre chose
que lui, de même le plaisir esthétique nous est donné
par surcroit si nous aimons la Beauté pour elle même,
comme quelque chose de réel existant en dehors de nous
et infiniment plus important que la joie qu'elle nous
donne. Et, tres lomn. d'avoir été un dilettante ou un
esthète, Ruskin fut précisément le contraire, un de ces
hommes à la Carlyle, averti par leur genie de la vanité
de tout plaisir et en même temps, de sa présence auprès
d'une réalité éternelle, intuitivement percue par l'inspira-

tion. Le talent leur est donné comme un pouvoir de fixer
cette réalité à la toute-puissance et à l'éternité de laquelle,
avec enthousiasme et comme obéissant à un commandement de la conscience ,ils consacrent, pour lui donner
quelque valeur, leur vie ephémère. De tels hommes, attentifs et anxieux devant l'univers à déchiffrer, sont
avertis des parties de la réalité sur lesquels leurs 'Dons
spéciaux leur départissen,t une liumière particulière, par
une sorte de demon qui les guide, de voix qu'ils entendent, l'éternelle inspiration des êtres géniaux. Le don
spécia1, pour Ruskin., c'était le sentiment de la beauté.
dans la nature comme dans l'art. Ce fut dans la Beauté
que son tempérament Ie conduisit à chercher la réalité,
et sa vie toute religieuse en recut un emploi tout esthétique. Mais cette Beauté à laquelle il se trouva ainsi consacrer sa vie ne fut pas concue par lui comme un obiet
de jouissance fait pour la charmer, mais comme une
réalité infiniment plus importante que la vie potar. la-

-
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quelle ii aurait donné la sienne. De la vous allez voir découler l'esthétique de. Ruskin. D'abord vous comprendrez
aue les années ou il fait connaissance avec une nouvelle
école d'architecture et de peinture aient pu être les dates principales de sa vie morale. I1 pourra parler des années ou le gothique lui apparut avec la même gravité, le
même retour ému, la mème sérénité qu'un chrétien parle
du jour ou la vérité lui fut révélée. Les événements de
sa vie sont intellectuels, et les dates importantes sont
celles ou il pénètre une nouvelle forme d'art, l'année ou
il comprend Abbeville, l'année ou il comprend Rouen, le
jour ou la peinture de Titien et les ombres dans la peintuure de Titien lui apparaissent comme plus nobles que
la peinture de Rubens, que les ombres dans la peinture
de Rubens.
« Vous comprendrez ensuite que, Ie poète étant pour
Ruskin, comme, pour Carlyle, une sorte de scribe écrivant sous la dictée de la nature une partie plus ou moins
-importante de son secret, le premier devoir de l'artiste
est de ne riep ajouter de son propre cru à ce message
divin. De cette hauteur vous verrez s'évanouir comme
les nuées qui se trainent à terre, les reproches de réalisme aussi bien que d'intellectualisme adressés a Ruskin.
Si ces objections ne portent pas, eest qu'elles ne visent
pas assez haut. I1 y a dans ces critiques erreur d'altitude. La réalité que l'artiste doit enregistrer est à la fois
matérielle et intellectuelle. La matière est réelle parce
qu'elle est une expression de 1'esprit. Quant a la simple
apparence, nul n'a plus raillé que Ruskin ceux qui
voient dans son imit ation le but de 1'art. « Que l'artiste
dit-il, ait peint le héros ou son cheval, notre jouissance,
en tant qu'elle est causée par la perfection du faux semblant est exactement la même. Nous ne la gootons q.u'en
oubliant le héros et sa monture pour considérer exclusivement l'adresse de 1'artiste. Vous pouvez énvisager des
larmes comme 1'effet d'un artifice ou d'une douleur, l'un
ou l'autre á votre gré ; mais l'un et 1'autre en même
temps, jamais ; si elles vous émerveillent comme un chefd'ceuvre de mimique, èlles ne sauraient vous toucher
comme un signe de souffrance ». S'il attache tant d'importance à 1'aspect des choses, c'est que seul i1 révèle leur
nature profonde. M. de La Siseranne a admirablement,
traduit une page ou Ruskin montre que les lignes maitresses d'un arbre nous font voir quels arbres néfastes
.

(' 'g MARCEL PROUST.

l'ont jeté de cóté, quels vents I'ont tourmenté, etc. La
configuration d'une chose n'est pas seulement 1'image
de sa nature, eest Ie mot de sa destinée et le tracé de
son histoire.
.« Une autre conséquence de cette conception de 1'art,.
est celle-ci ; si la réalité est une et si I'homme de genie
est cel'ui qui la voit, qu'importe la matière dans laquellé
il la figure., que ce soient des tableaux, des statues, des
^ymphonie.s, des lois, des actes ? Dans- ses Heros, Carlyle ne distingue pas entre Shakespeare et Cromwell,
entre Mahomet et Burns. Emerson compte parmi ses
Hammes représentatifs de I'humanité aussi bien Swedenborg que Montaigne. L'excès du système eest, à
cause de I'unité de la réalité traduite, de ne pas différencier asse.z profondément les divers modes de traduction.
Carlyle dit qu'il était inévitable q'ue Boccace et Pétrarque fussent de bons diplomates, puisqu'ils étaient de
bons poètes. Ruskin commet la même erreur quand il
dit qu'une peinture est belle dans la mesure ou les
idées qu'elle traduit en images sant in,dépendantes de
la langue des images. I1 me semble que, si le système
de Ruskin pêche par quelque cóté, eest par celui-là.
Car la peinture ne peut atteindre la réalité des choses
et rivaliser par là avec la littérature qu'a condition de ne
pas être litteraire.
« Si Ruskin a promulgué le devoir pour l'artiste d'obéir scrupuleusement á ces « voix » du génie qui lui
disent ce qui est réel et doit être transcrit, eest que lui
même a éprouvé ce qu'il y a de véritable dans l'inspiration, d'infaillible dans l'enthousiasme, de fécond dans
le respect. Seulement quoique ce qui excite ('enthousiasme, ce qui commande le respect, ce qui provoque 1'inspiration soit different pour chacun, chacun finit par lui
attribuer un caractère particulièrement sacré. On peut
dire que pour Ruskin cette révélation, ce guide, ce fut
la Bible... »
Men zal niet zeggen. dat ketter Proust zijn Bijbel
verleerde,en dat de Schrift werd voor zijn Parijsische volwassenheid « 't vervloekte boek van' laffen deemoed
klein ». Maar wel heeft het zijn belang te noteeren dat
juist in dezelfde jaren door Ruskin Proust werd gebracht
naar de fijnste kunst-aristocratie, en onze Van Eeden
naar de socialiseerende democratie.
En toen. in 1904 de Fransche politiek het op de
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Kerk en de kerken had gemunt sprong de leerling van
Ruskin op, en zong hij zijn proza-hymnen aan « ces cathédrales qui sont la plus haute et la plus originale expression du genie de la France ».
«...Le portail d'une cathédrale gothique, et plus, particulièrement d'Amiens, la cathédrale gothique par excellence, c'est la Bible. Avant de vous l'expliquer, je voudrais, à l'aide d'une citation de Ruskin, vous faire comprendre que, quelles que soient vos croyances, la Bible
est quelque chose de réel, d'actuel, et que nous avons à
trouver en elle autre chose que la saveur de son archaisme- et le divertissement de notre curiosité.
« Les 1, 8, 12, 15, 19, 23 et 24e psaumes, bien appris et crus, sont assez pour toute direction personnelle,
ont en eux la loi et la prophétie de tout gouvernement
juste, et chaque nouvelle découverte de la science naturelle est an.ticipée dans le 104e. Considérez quel autre
groupe de littérature historique et didactique a une étendue pareille à celle de la Bible. Demandez-vous si vous
pouvez comparer, sa table des matières, je ne dis pas à
aucun autre livre, mais à aucune autre littérature. Essayez, autant qu'il est possible à chacun de nous qu'il
soit défenseur ou adversaire de la foi de dégager sari
intelligence de 1'habitude et de 1'association du sentiment moral base sur la Bible, et demandez-vous quelle
littérature. pourrait avoir pris sa place ou rempli sa fonction, quand même toutes les bibliothèques de 1'univers
seraient restées intactes. Je ne suis pas contempteur de
la littérature profane, si peu que je ne crois pas qu'aucune interprétation de la religio.n grecque ait jamais été
aussi affectueuse, aucune de la religio.ni romaine aussi révérente que celle qui se , trouve à la base de mon enseignement de l'art et qui. court à travers le corps entier
de mes oeuvres. Mais ce fut de la Bible que j'appris les
symboles d'Homère et la foi d'Horace.. Le devoir qui me
fut imposé des ma première jeunesse, en lisant chaque
mot des évangiles et des prophéties, de bien me pénétrer
qu'il était écrit par la main de Dieu, me laissa.l'habitude
d'une attention respectueuse, plus tard rendit bien des
passages des auteurs profanes, frivoles pour les lecteurs
irréligieux, profondément graves pour moi. Jusqu'ä quel
point mon esprit a été paralys.é par les fautes et les chagrins de ma vie ; jusqu'a' quel point dépasse ma conjecture ou ma confession ; jusqu'ou ma connaissance de la
.

-
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vie est courte, comparée à ce que j'aurais pu apprendre
si j'avais marche plus fidèlement dans la lumière qui
m'avait été départie, dépasse ma conjecture ou ma confession. Mais comme je n'ai jamais écrit pour ma renommee, j'ai été préservé des erreurs dangereuses pour les
autres... et les expressions fragmentaires que j'ai été
capab-les de donner se relient à un système général d'interprétation. de la littérature sacrée, à la fois classique
et chrétienne... Qu'il y ait une littérature classique sacrée parallèle à celle des Hébreux et se fondant avec les
legendes symboliques de la chrétienté au moyen Age,
eest un fait qui appara?t de la manière la plus tendre
et la plus frappante dans I'influence indépendante et cependant similaire de Virgile sur le Dante et l'évêgque
Gawane Douglas. Et l'histoire du lion de Némée vaincu avec l'aide d'Athénée est la véritable racine de la legende du compagnon de Saint Jéróme, conquis par la
douceur guérissante de l'esprit de vie. Je l'appelle une
legende seulement. Qu'Hérakle.s ait jamais tué ou Saint
jéro^me jamais chéri la créature sauvage ou blessée est
sans importance pour nous. Mais la légendé de saint Jérome reprend la prophétie du millénium et prédit avec la
Sibylle de Cumes, et avec Isaie, un jour ou la crainte
de l'homme cessera d'être chez les créatures inférieures
de la haine, et s'étendra sur elles comme une bénédiction,
ou il ne sera plus fait de mal ni de destruction d'aucune
sorte dans toute l'étendue de la montagne sainte et ou la
paix de la terre sera délivrée de son present chagrin,
comme le present et glorieux univers animé est sorti du
désert na.issant dont les profondeurs étaient le séjour des
dragons et les montagnes des domes de feu. Ce jour là
aucun homme ne le connait, mais le royaume de Dieu
est déjà venu, pour ceux qui ont arraché de- leur propre
coeur ce qui était rampant et de nature inferieure, et ont
appris à chérir ce qui est charmant et humain dans les
enfants errants des nuages et des champs. »
«Et peut-être maintenant voudrez-vous bien suivre le
résumé que je vais essayer de vous donner, d'après Ruskin, de la Bible écrite au porche occidentale d'Amiens....»
D'après Ruskin, en dan ook niet volkomen in den
haak der orthodoxie. Maar neen, Proust wordt weldra
zoo dogmen- en symbolenvast in zijn verklaringen als
gingen aan zijn zijde Bossuet en H?uysmans.
Maar niet Ruskin weer besluit hij :
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« Toutes les créatures humaines, dans tous les
temps et tous les endroits du monde, qui ont des affections chaudes, le sens commun et 1'empire sur ellesmêmes, ont été et sont naturellement morales. La connaissance et ie commandement de ces choses n'a rien à
faire avec la religion.
« Mais si, aimant les créatures qui sont comme vousmêmes, vous sentez que vous aimeriez encore plus chèrement des créatures meilleures que vous-mêmes si elles
vous étaient révélées ; si, vous efforcant de tout votre
pouvoir d'améliorer ce qui est mal près de vous et autour
de vous, vous aimie-z à penser au jour ou le juge de toute
la terre rendra tout juste, et ou les petites collines se réjouiront de tous cótés ; si, vous séparant des compagnons
qui vous ont donné toute la meilletire joie quevous avez eue
sur la terre, vous désirez jamais rencontrer de nouveau
leurs yeux et presser leurs mains là ou les yeux ne
seront plus voiles, ou les mains ne failliront plus ; si, vous
preparant à être couché sous I'herbe dans le silence et
la selitude sans plus voir la beauté, sans plus sentir la
joie, vous vouliez vous préoccuper de la promesse qui
vous a été faite d'un temps dans lequel vous verriez la
lumière de Dieu et connaitriez les choses que vous aviez
soif de connaitre, et marcheriez dans la joie de l'amour
éternel alors l'espoir de ces choses pou r vous est la
religion ; leur substance dans votre vie est la foi. Et
dans leur vertu il nous est promis que les royaumes de
ce monde deviendront un jour les royaumes de Notre
Seigneur et de son Christ ». (1.
Vervelend, zooveel aanhaling ; of toch niet,waar het
geldt na te gaan wat een bewaarschool dit genie heeft
doorgemaakt
Want wie zal men nu wijsmaken dat deze kunstenaar, die het beste van zijn jeugdwerk verzamelde in zijn
Mélanges, en die zijn stukken over Ruskin en de Fransche Kathedralen weer overzag en bijwerkte_ in 1919
.

-

-

(l) << Pastiches et Mélanges » 2e éd. 143-145.
— De oorlog gaf die stukken een nieuwen titel : « En Mémoire des Eglises assassinées » : Maar vermoord zijn ze niet
alle : het eerste hoofdstuk immers is gewijd aan : Les Eglises
sauvées : les Clochers de Caen, la Cathédrale de Lisieux. -Met Ruskin in zijn verguldend geheugen bezoekt hij nog eens
A.miens, Rouen enz. Gedeeltelijk is 't de studie die destijds in de
« Mercure de France » verscheen als inleiding .bij Proust 's vertaling van « La Bible d'Amiens »
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dat deze pracht-advocaat voor het goede recht der Eransche Kerk tegen Combes,alles uit zich had weggerukt wat
hij voorheen zoo gretig uit de Schrift had opgevangen ?
Zij die zeggen dat God heelemaal afwezig is uit zijn
hoofdwerk hebben gelijk. Maar is 't rechtvaardig daarbij te vergeten wat hierboven is aangehaald, terwijl
Proust zelf in de heetste scheppingskoorts van zijn monurnentum aere perenneus, niet verzuimde de stukken uit
zijn voorschool te zamelen, en er het merk van zijn
ziel op te zetten, ditmaal met de woorden
« On peut dire que gráce à la persistance dans
l'Eglise catholique des mêmes rites et, d'autre
part, de la croyance catholique - dans le coeur des
Francais, les cathédrales ne sont pas seulement les plus
beaux monuments de notre art, muis les seuls qui vivent
encore leur vie intégrale, qui soient restés en rapport
avec le but puur lequel ils furent construits. Or, la rupture du gouvernement francais avec Rome semble rendre
prochaine la mise en discussion et probable l'adoptio•n
d'un projet de lol, aux termes duquel, au bout de cinq
ans, les églises pourront être, et seront souvent désaffectées : le gouvernement non seulement ne subven.tionnera
plus la célébration des ceremonies rituelles dans les
églises, mais pourra les transformer en tout ce qui lui
plaira : musée, salle de conference ou casino. Qluand le
sacrifice de la chair et du sang du Christ ne sera plus
célébré dans les églises, il n'y aura plus de vie en elles ».
Het leven, en hoe hooger het leven, des te schóoner...
Proust gelooft al evenmin als zijn vijand Combes. Maar
't is de Kunst met een hart die oprijst tegen den Staat
zonder hart. 't Is de Eeuwigheid die zich weer eens meet
met den tijd. En dat Proust ter verdediging van zijn Kathedralen bladzijden schreef overde mystiek van de
Mis, z000als Veuilloot ze niet niet schrijven kon,is mede een
waarborg, en zeker niet de minste, van Proust's onsterfelijkheid.
Intusschen altijd meer lectuur op dat eenzame kamertje. En hoe men lezen moet heeft hij ook eens uiteengezet. In die inleiding nl. tot zijn vertaling van dat andere werk van Ruskin : « Sesame and Lilies ». Die inleiding heet « Journées de lecture », en werd. opgedragen
« à la princesse de Caraman-Chimay ». Men vindt ze
herdrukt in de « Pastiches et Mélanges. » en opnieuw
aangeboden aan de prinses « en témoignage d'un admi-
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ratif attachement que vingt années n'ont pas affaibli ».
Die bladzijden hebben behalve haar hooge letterkundige,
ook een opvoedkundige waarde, en de specialist, die zich
daarmee wou bezighouden, zou zeer zeker zijn moeite
beloond zien. Naarmate het boek meer gemeengoed
wordt, naarmate de poorten der bibliotheken al wijder
openstaan voor de massa, wier geeuwhonger naar gedrukte lettertjes men thans zoo graag heet ointwikkelingslust, erlangen de bladzijden van Proust steeds meer behartenswaardigheid : « Tant que la lecture est pour nous
l'initiatrice dont les clefs magiques nous ouvrent au fond
de nous mêmes la porte des demeures ou nous n'aurions
pas su pénétrer, son role dans notre vie est salutaire. Il
devient dangereux au contraire quand, au lieu de nous
eveiller à la vie personnelle de l'esprit, la lecture tend à
se substituer à elle, quand la vérité ne nous apparait plus
comme un idéal q'ue nous ne pouvons réaliser que par
le progrès intime de notre pensée et par l'e.ffort de notre
coeur, mais comme une chose matérielle, déposée entre
les feuillets des livres, comme- un mie-1 tout préparé par
les autres et que nous n'avons qu'à prendre la peine d'atte-indre sur les rayons des bibliothèques et de déguster
ensuite passivement dans un parfait repos de corps et
d'esprit. »
Het is als 't ware in 't licht van dezen zin dat Proust
zijn heele werk heeft geschapen. Hij zou voor zijn part er

voor zorgen dat lectuur wat anders Werd dan een min
of meer ordentelijk middel om den kostbaren tijd te dooden. Ik heb gezwoegd, zegt Proust, en degene die mij
lezen wil zal ook zijn vrachtje dragen...
En zoo komen we te staan voor dat ontzaglijke ding,
dat met zijn massa alles verdringt wat de Fransche letterkunde in de laatste tijden voorop heeft geschoven
ook « Jean Christophe ».
Zoo vertellen de... met den naam van de respectievelijke volkeren daarbij is dit de titel van veel goeden paedagogischen lagere- en middelbare-school-arbeid. Maar
als men nu echt weten wil en voor immer geboekstaafd in kunst hoe en. wat de Parijsische wereld vertelde van 1870 tot 1900 dan leest men de reeks « A la
Recherche du temps perdu ».
Geen gebeurtenissen van eenig belang, tenzij, zoo
ge wilt, de Dreyfus-aangelegenheden. Maar verder eenvoudig dit : verblijf om de beurt in de grootstad en in
-
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een dorpje ; de slafelijke liefde van een rijken kunstzinnigen heer voor een schoone vrouw-allemansgerief ; het
stoeien in de Champs-Elysées ; het sentimenteel gedoe
van een jongen en een meisje in een bloementuin ; een
seizoen aan de Normandische kust ; een zomer in een
luxus-hotel met gezicht op de zee, waarlangs een gezelschap van meisjes haar jonge kuren drijft ; dood van
een oude dame ; soirée- en tafelgesprekken. 't Is
alles wat ge vindt in die 2000 bladzijden van
de thans verschenen 6 bundels, waaraan er nog
3 moeten toegevoegd alvorens het handschrift is uitgeput. Maar dan weet ge ook alles af van wat het hoogaristocratisch leven beduidt, en dan is in uw bezit wat
men noemen kan de totaal-psychologie van het Parijzer
gezellig verkeer ; dan hebt ge mede doorgrond, tot in
hart en nieren, een honderdtal typen., die enkel op één
wijze de onsterfelijkheid konden veroveren, d. 1. wijl ze
gegaan zijn door de handen van Proust.
Die titel vooreerst : A la Recherche du temps perdu. Voor velen is 't klaar dat hij zoo iets beduiden
moet als een klacht en een wraakneming, iets in den
geest van Ibsen's woord dat daar staat als een vonnis
boven zijn laatste drama : « Als wij dopden weer ontwaken ». Proust wil zeggen : Ook ik heb mijn leven verknoeid ; gelijk die allen ; maar ik ben toch niet als zij,
en nu wil ik eens zien of ik van het herdenken van al

die verloren dagen geen kunstwerk zal weten te maken,
gelijk nog niemand het deed.
Anderen vermoeden : De titel is minder subjectief
en meer symbolisch. Proust is royalist, en het mag ons
niet ontgaan dat hij een der zwaarste stukken van zijn
arbeid opdroeg aan Calmette, en een nog zwaarder aan
« Léon Daudet, à l'autou'r du « Voyage de Shakespeare»,
du « Partage de l'Enfant », de « l'Astre noir », de
« Fantumes et Vivants », du « Monde des Images », de
tant de chefs d'oeuvres à 1'incomparable ami, en témoignage de reconnaissance et d'admiration. ».Welnu Proust
acht het republikeinsche tijdvak voor Frankrijk een reeks
van jaren « verloren tijd ». En hoe die verloren tijd er
uit ziet zal hij nu eens duidelijk maken.
Voor degenen die volstrekt willen weten hoe het
verhaal in mekaar zit want al is het werk geen roman naar Fransch technisch begrip, het is toch wel tenslotte een doorloopend verhaal ziehier :
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De kleine ziekelijke Marcel komt, ° onder de hoede
van moeder, grootmoeder en de oude dienstbode Francoise, gezondheid opdoen in het stadje Combray. In dat
vertroetelde lichaam huist een heldenziel, die, puur uit
genot voor zichzelf, wijl zooveel genietingen van minder
allooi haar voorloopig ontzegd zijn, wil heerschen over
alles wat het menschdom aan kennis en kunde heeft gewrocht : allerlei wetenschap, maar vooral allerlei kunst,
want dat is 't bestendige ; en de Kunst om den mensch
in zooveel mogelijk exemplaren te kennen lokt hem nog
't meest.
De gelegenheden krijgt hij voor 't grijpen. Gelijk
elkeen trouwens, in zijn eigen omgeving, mits men zijn
oogen en zijn ooren . weet open te zetten.
Op de wandeling van Combray naar Méséglise ligt
het buitengoed van. Swann.
Swann is een schatrijk man uit de financiewereld.
Een die zich niet laat vergroven door zijn vak,en die voor
de kunst alles over heeft, althans waar het geldt kunst
te genieten, ; maar om kunst te scheppen is hij veel te
zwak, al zal hij het brengen tot een boekje over Ver Meer
(sic). Maar Swann heeft in een mooie mondaine het evenbeeld van een zijner geliefde kopjes uit de Italiaansche
schilderkunst ontdekt. Ze wordt zijn maîtresse. Hij
wordt al gekker op haar. En o gruwel voor Parijs
hij, die toch lid is van de Jockey-club, hij trouwt niet die
vrouw, met Odette de Crécy! Al de hoogere kringen staan
overhoop. Swann zelf is om zijn fijnheid onmisbaar in
de toonaangevende wereld. Maar hoe wilt ge dat Oriane
Guermantes de hertoginne, die haar man den oudsten
Franschen adel te torsen helpt, haar hand reikt aan zulk
een Odette ? Maar kan Odette niet komen waar Swann
komt, ze troost zich intusschen met hem te bedriegen en verder volgt hij haar als een hondje, op zijn brokje
verlekkerd, in de kringen waar zij wél wordt ontvangen
bij de Verdurin's de incarnatie van 't burgerlijk
parvenuschap dat er ook een salon wil op nahouden.
Daar verschijnen onder meer ook de Bloch's. Bloch, het
type van den vulgairen, maar gewiksten Jood.
De Swann's hebben een dochtertje, Gilberte. En
dat wordt Marcel's eerste liefde. Maar de doorloopende
levensles voor zijn menschenkennis luidt : alles begoocheling, uitkomend op ontgoocheling. En zijn kinderlach
,
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is alree -de glimlach der wijsheid berustend in alles. Omdat . hij alles heeft meegemaakt. Ook datgene wat hij
nog niet meemaken kon. Hoe heeft die weergasche kerel
b. v. de partijtjes bij de Verdurin's achterhaald ?
Het onbereikbare was door . Marcel veroverd : hij
mocht praten met Swann., hij mocht de hand kussen van
de schoone mevrouw, hij mocht 'omgaan met Gilberte
zoo druk als 't hem beliefde ! En wat was dat erg druk !
En al de geschenken die gingen van hem naar de
Swann's ! Chronisch werd Gilberte onder de fijnste bloemen bedolven. Maar Marcel verstond vóór
alles de kunst om zijn hoofd kalm te houden. En wat hij zijn hart ook veroorloofde, aandachtig luisterde hij naar de tafelgesprekken der hooge
bezoekers o. a. : diplomaat Marquis de Norpois en
schrijver Bergotte. Met Gilberte raakt het af. ; hij leert
ze immers kennen.... Niets is - hem ontsnapt : - geen van
haar gangen met andere jongens ; en ook dit niet :
Gilberte werd in de paar minuten dat - ze afwezig
was, alweer eens door haar ouders voorgesteld aan Marcel als 't ideaal van alle christelijke deugden. En telkens
vloeide overvloedig uit dat pruimenmondje haar eigenlijk
onuitsprekelijke liefde voor haar papa, zoodat ze met
aandoening het jaargetij zag naderen van zijn vaders
dood. Vreeselijk, die arme papa, wat zal - hij lijden dien
dag !
Nu was de dag daar.
« Une fois á propos d'une matinée theatrale, Gilberte me causa un étonnement profond. C'était j:ustement le jour dont elle m'avait parlé d'ávance et ou tomhait l'anniversaire de la mort de son grand'père. Nous
devions, elle et moi, aller entendre avec son institutrice
les fragments d'un opéra, et Gilberte s'étant habillée dans
l'intention de se rendre à cette exécution musicale, gardant
Pair d'indifférence qu'elle avait l'habitude de montrer pour
la chose 'que nous devions faire, disant que ce pourrait
être n'importe quo.i pourvu que cela me plut et fut agréable à ses parents. Avant le déjeuner, sa mere nous prit
à part pour lui dire que cela ennuyait'son père de nous
voir aller au concert ce jour là. Je trouvai que c'était trap
naturel. Gilberte resta impassible mais devint pále d'une
co-lère qu'elle ne put cacher, et elle ne ' dit plus un mot.
Quand Mr Swann revint, sa femme l'emmena à 1'autre
-
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bout du salon et lui parla à l'oreille. I1 appela Gilberte,
et la prit à part dans la pièce à cóté. On entendit des
éclats de voix. Je ne pouvais cependant pas croire que
Gilberte,si soumise,si tendre,si sage,résistát à la demande
de. son père, un jour pareil et pour une cause insignifiante. Enfin, Swann sortit en lui disant : « Tu sais ce que je
t'ai dit. Ma.intenant, fais ce que tu voudras ».
La figure de Gilberte resta contractée pendant tout le
dejeuner, après lequel nous allámes dans sa chambre.
Puis tout d'un coup, sans une hésitation et comme si elle
n'en avait eue à aucun moment : Deux heures ! s'écria-telle, mais vous savez que le concert' commence à deux
heures et derrie. Et elle dit à son institutrice de se dépêcher.
« Mais, lui dis-je, est-ce que cela n'ennuie pas votre père ?
« Pas le moins du monde ».
«Cependant, il avait peur que cela ne semble bizarre à cause de eet anniversaire. ».
« Qu'est ce que cela peut me faire ce que les
autres pensent. Je trouve ca grotesque de s'occuper des
autres dans les choses de sentiment. On sent pour soi,
pas pour le public. Mlle, qui a peu de distraction se fait
une fête d'aller à ce concert, je ne vals pas l'en pr iver
pour faire plaisir au public ».
-

Et elle prit son chapeau.

« Mais Uilberte, lui dis-je en lui prenant le bras, ce
n'est pas pour faire plaisir au public, eest pour faire
plaisir à votre père. »
« Vous n'allez pas me faire d'observation, j'espère,
me cria-t-elle, d'une voix dure en se dégageant vivement. »
Marcel vertrekt met grootmoeder en Francoise naar
Balbec, naar zee. Daar ontmoet hij, aan 't strand, « les
jeunes filles en fleur » en onder haar uit kiest hij Albertine, die zoowat over letterkunde weet mee te praten, en
zichzelf blijkt te zijn. 't Is zijn tweede liefde...
In 't hotel treft hij aan, uit de hooge- wereld, Monsieur de Charlus, het zeldzaamste maar ook het vieste
exemplaar uit de heele galerij ; Robert de Sain,t Loup :
een pracht van een aristo ; Mme de Villeparisis, die
zooveel herinneringen opdischt aan de romantische
grooten. Marcel gaat op diners bij de Bloch's met hun
plompe liefde voor het Grieksch-klassieke in hun mytho-
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lisch-gezwollen taal.Ook naar Rivebelle flaneert hij.Daar
bezoekt hij 't atelier van schilder Elstir, een zijner Mentor's in de kunst. Met Albertine gaat het op en af...
Maar nu zetten in de verliefdheden van Marcel op
gehuwde vrouwen buiten zijn bereik. Voorop de prachtige Oriane de Guermantes, geb. prinses de Launes, het
fijnste en geestigste product van de Parijzer beschaving.
Het is voor Marcel een zware beproeving. Zij heeft alles
in zich om zijn ideaal te wezen, al kan ze ook nog zoo
verstrooid zijn wat betreft haar toilet getuigen « les
souliers rouges de la duchesse ». Marcel's moeder daagt
op om haar jongen te helpen : maak je niet belachelijk,
vent, en breng de hertogin niet in opspraak. Nu Marcel,.
met mooie zelfbeheersching, zijn verliefdheid er heeft onder gekregen, komt het tot een echt vriendschappelijke
verhouding tusschen: den fijnst geestigen Parijzenaar en
de fijnst geestige Parijzenares. En af en toe wordt nu
Marcel genoodigd aan Oriane's tafel, waar enkel vorstelijke uitverkorenen verschijnen. Ook in 't salon van Mme
de Villeparisis voelt hij zich meer en meer thuis. Maar
tusschen al die feesten voor zijn gaven van zeggen en
zien, vlaagt daar nu weer een verliefdheid voor Mme de
Stermaria. 't Loopt alweer verkeerd af : een vriendelijkafwijzend briefje van haar is het slot.
Een zware gebeurtenis is de dood van grootmoeder.
Maar eerst veel later beseft Marcel wat hij alles aan haar
heeft verloren. Intusschen vervalt hij weer in laffe zinnelijkheidjes met Albertine. Maar wat is hij. een propere
dongen naast dien smerigen de Charlus ! Intusschen almaar door soirees bij de Guermantès en de Verdurins.
Een tweede verblijf te Balbec, waar Marcel aan allerlei
meditatiën over zichzelven doet. En nou gaat hij plots
heen met het vaste voornemen Albertine te huwen.
En naar Proust's eigen opgave moet het handschrift
ons nog brengen : « Vie en commun avec Albertine. Les
Verdurin se brouillent avec M. de Charlus. Disparition
d'Albertine. Le chagrin et 1'oubli. Mlle de Forcheville.
Séjour à Vénise. Nouvel aspect de Robert de St Loup. M.
de Charlus pendant la Guerre : ses opinions, ses plaisirs.
Matinee chez la princesse de Guermantès .L'adoration
perpétuelle. Le _Temps retrouvé ».
Voor den vorm is gedeeltelijk Saint-Simon Proust
ten voorbeeld geweest.Wo-rdt het almaar doorloopend relaas honderden-bladzijden-aan een schaarschen keer on-
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derbroken, dan krijgen we bij 't nieuwe hoofdstuk een
korten inhoud, gepasticheerd alweer op die van Saint
Simon. Want als men zoekt naar een passenden naam
voor 't kolossale ding blijft men toch staan bij « mémoires » die tevens een « somma » zijn in den midmeleeuwschen zin. Een geordend magazijn van gedachten en opmerkingen, gevoelens en gesprekken, gebruiken
en beleefdheden., levenshoudingen met of zonder zin. Een
roman ook, jawel ; als een roman heeten mag zulk een
massieve bijeenbundeling, buiten alle. begrip van de gewoon-Fransche romantechniek om, van geschiedenis en
innerlijkheid, poëzie en psychische wetenschap, verfijndklassiek-gebonden kunstinzicht en alle verhouding bespottende beschrijfmanie, voldongen wereldkennis en
ironisch gespeel...
Blijft men het liefst bij 't begrip « mémoires » dan
weze toch ook gezegd dat Proust er voor waarschuwt
toch niet den « je » die vertelt geheel te dekken met den
persoon van Marcel Proust. Eens immers is hij voor den
dag gekomen met een eigen advies over zijn « Du Cóté
de chez Swann », eerste deel van de reeks. Niet enkel
had de kritiek hem niet begrepen, maar bij zijn bekroning in 1920 met den Goncourt-prijs barstte 't huilkoor
der afgunstigen los en de steeds glimlachende Proust
was blijkbaar ditmaal wel een beetje geprikkeld
« Certaines personnes, même très-lettrées, mécon-

naissant la composition rigoureuse bien que voilée et
peut être plus difficilement discernable parce qu'elle était
à large ouverture de compas et que le morceau symétrique d'un premier morceau, la cause et l'effet, se trouvaient à un grand intervalle l'un de l'autre, crurent que
monroman était une sorte de recueil de souvenirs, s'enchain^ant selon les lois fortuites de l'association des
idées. Elles citèrent à l'appui de cette contre-vérité, des
pages ou quelques miettes de « madeleine », trempée
dans une infusion, me rappellent (ou du moins rappellent au narrateur qui dit « je » et quin.'est pas toujours moi) tout un temps de ma vie, oublie dans la première partie de l'ouvrag e. Or, sans parler en ce momentt de la valeur que je trouve à ces ressouvenirs inconscients sur lesquels j'asseois, dans le dernier volume
non encore publié de mon oeuvre, toute ma theorie de
l'art et pour m'en tenir au point de vue de la composition,j'avais simplement pour passer d'un plan à un autre
-
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plan, usé non d'un fait, mais de ce que j'avais trouvé
plus pur, plus précieux comme jointure, un phénomène
de mémoire. Ouvrez les « Mémoires d'Outre Tombe »
ou les « Filles du Feu » de Gérard de Nerval. Vous verrez que les deux grands écrivains qu'on se plan le
second surtout à appauvrir et à dessècher par une interprétation purement formelle, connurent parfaitement ce
procédé de brusque transition »...
Anderzijds moet worden erkend dat het op éen linie rukken van alle herinneringen, hoe ver van mekaar chronologisch ook verwijderd, wel zijn bezwaren
heeft : « je » kan op eenzelfde bladzij acht, vijftien,
vijf en twintig, veertig jaar oud zijn.Dat kan zijn grieven
hebben bij lezers die op geen mijlen na artisten zijn in
geheugen-sport gelijk Proust. Maar juist daarom is 't
niet goed er nog langer Saint Simon bij te halen.
Om wat er gebeurt maalt Proust immers niet, en
hoezeer het den oudere in hoofdzaak om de portretten.
is te doen, er is toch ook mee gemoeid een bizonder behagen in de geschiedenis zelf, waarvan hij immers mee de
maker, of althans een invloedrijk getuige mocht zijn.
Bij Proust is alles gericht op de doordieping der
zielen en dat in hoofdzaak bij menschen, van wie hij
niet eens zeker weet dat ze een ziel hebben. Die alles
uitpluizende ontledingskracht bij 't verloop van de on-.
noozelste voorvalletjes, het is zoo verstommend dat ook

het werk: vare kerels als Goethe er begint !u it te zien als.
een vogelvluchtig overzicht, als een soort flink in mekaar
gezette panoramatische liefhebberij, tegenover het myopisch-microscopisch genie van dezen wonderman.
Neem b. v. zooals 't bij herhaling in 't Proust-nr van
de N. R. F.werd gedaan de monografie van Swann's liefde tot Odette; een eenig exemplaar van zielkundig pointillisme.Jawel,Stendhal was in dezen Proust voorgegaan,
en Stendhal had uitstekend voorspeld dat hij, die schreef
in de jaren '30, eerst omstreeks '80 zou worden begrepen. Maar Stendhal staat nog in het teeken van een simplistisch-wetenschappelijke psychologie. Door zijn stevige kunst loopen ook de vaste lijnen van het stelsel van
Comte. Het hart bij hem is een bouwkunstig geheel met
aflijningen, plastisch stram. En zoo'n roman van Stendhal is een positief-mathematische schepping. Hoe heel
anders bij Proust ! Een i Bijbelsch tohu bohu bij dezen
westerling van half Joodschen bloede. De chaotische gas-
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toestand van den oortijd. Maar daar rijst dit tengere
ventje uit zijn heelallieke zwachtels op ; zijn zachte stem
is als 't bevruchtende suizen:. En 't zwakke mannetje,
onverdroten aan 't werk, krijgt de allures van. een Michel
Angeloschen God den Vader. Wat moet er niet alles te
voorschijn komen van tusschen zijn vingeren : hij, de
Parijzenaar der 20e eeuw !
Maar het geldt hier de « liefde ». Eenmaal was dat,
weet Proust, de drift om 't geslacht te vernieuwen en de
soort voort te zetten. Wat blijft er nu nog over daarvan
in de bewuste en onbewuste gedachtenbouwingen van die
overbeschaafde menschen ? Veel meer dan door de zinnelijke neiging wordt de liefde thans beheerscht door de
begeerte om door te dringen in andere levens.
We weten hoe Stendhal dat beproefde. Maar
daar zijn ook nog Schopenhauer, Ib-sen, Rémy de
Gourmont, H. de Regnier. In het schemerlicht
van een wetenschap, die alles vermaterialiseerde, hebben
ook zij, met zooveel anderen nog, de ontwikkeling nagegaan van de liefdedrift- of hoe moeten we 't heeten ? onder de menschen. Maar wat zijn dat allemaal onbeholpen proefjes vergeleken bij de ontdekkingstochten van
Protest. Zin groote zending voelde- hij te zijn hier
geldt weer 't getuigenis van 't Proustnr der N. R. F. « la dissociation des sentiments classiques ». Eeuwen
lang had men van hand tot hand overgeleverd nu eens
wat minder dan weer wat meer abstracte begrippen over
liefde, haat, afgunst, en verdere schakeeringen van de
hartsverhoudingen onderling. De stoffelijke wereld had
wel haar vier elementen ; waarom zou de geestelijke ook
niet ongeveer aldus te rubriceeren -zijn ? Maar de scheikunde heeft het langzamerhand anders geleerd. Eén oorspronkelijke energie, maar wat een verwikkeling van
samenstellingen in de natuur ! En de Zielkunde achtte
zich op haar eer verplicht ook dergelijke bevindingen in
de zedelijke wereld te achterhalen. Na de 17e eeuw
het bouquet ! was 't uit voorgoed met die prachtig-afgepaste partijtjes die ons aller gevoelslevens zouden zijn. Ra.cine was de geniale heksluiter. « L'Amour »
had uitgediend. 't Werd amour gout,amour passion,
amour vanité, amour lacheté, amour curiosité, amour rêverie... En 't werk van Stendhal was eigenlijk een uitstalling van concrete voorbeelden, een galerij van verklarende kristallisatie-stukken. En toch in die richting l'en,

-
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fance de l'art.Claude. Bernard. -had eens gezegd: « Je suis
persuadé qu"un jour viendra oiu le physiologiste.
et le poète et le philosophe parleront la mêm.e langue et
s'entendront tous ».Daarmee moest nu eindelijk ernst worden gemaakt, Proust las Freud... Dat is de weg, dacht
hij. Die ziet de wereld van uit zijn laboratorium juist als
ik van uit mijn hokje. En ik vrees geen tegenspraak als
ik beweer dat een der geniaalste dingen in Proust kan
worden herleid tot illustratie van het Freudisme. Het is
de nieuwe wijze om ons gevoelsleven te ondervragen.
Dit Freudisme vermengde zich bij Proust. met de
denkmethode die hij zich van zijn vroegste studiejaren
af had eigen gemaakt ; Kant gemoderniseerd door Bergson: en Paul Desjardins.
En voor de rest altijd maar kijken en pieren. Men
heeft zijn oog genoemd een vliegenoog ; met zijn honderd geslepen kantjes om veelhoekig te zien. Zijn wereld was niet in 't minst een verbeeldingswereld ; geen
wereld van Dante of ' Ariosto of Shakespeare of Vondel,
een wereld geschoven in de werkelijke of geheven heelemaal er uit en er boven. Met al zijn eerbied voor zooveeleeuwen-beheersche-nde grootheid glimlachte hij toch om
't procédé. De wereld, zooals hij die zag, was hem al
overstelpend genoeg. En wat hij niet kon zien, maar toch
weten moest, achterhaalde hij in zichzelf met zijn eigen
ik te onderzoeken tot in de geheimste plooien. Voor de
verbeelding de steeds onmisbare groote in de kunst
wist hij geen verdere taak, maar dan ook geen mindere,
dan: wat hij bij anderen hoorde en zag naar zijn oorsprong te herleiden, per omzetting in die anderen van zijn
eigen ervaringen bij gelijkaardige omstandigheden. Dat
de Fransche letterkunde nu echt zou wezen wat zoovelen
reeds beweerden dat ze was « une immense enquête sur
1'homme » heeft bij Proust zijn poging een hooge mate.
van ernst bereikt.
Zoo is dan ook aan 't nagaan van de evolutie der
liefde een ruim gedeelte van zijn arbeid besteed. En zoo
heeft hij zelf, ik zou bijna wedden meer met hooger bedoeling dan uit lager genotzucht, al de stadia doorge-.
i begonnen met allerlei dwaze zinnelijkmaakt. Ook hij is
heid. En zuinig was hij niet. Maar deze bevoorrechte
scheppersnatuur heeft weinig of niets van die « delectatio
morosa » gekend, tenzij dan alweer om ze te bestudee`
ren. Zijn geest kon hij ongerept in zijn strafste denk-

-
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kracht houden boven duizel en zwijmel en laffe mijmerij. En dit is de groote zeldzaamheid, zoowel naar 't getuigenis der christelijke moraal als naar de practische
ervaring van de beste menschénkenners die de biechtvaders zijn. .
En aldus heeft Proust de heele Parijzer gamma
doorloopen, maar nooit afgelaten Argus te spelen tot
in de meest verholen schuilhoeken binnen en buiten zichzelf. ..
Grondslag en middenpunt van zijn, werk is 't geheugen. De lagen van al zijn -j aren vindt hij opgetast in zijn
geest, nu eens naast dan weer door elkaar, en langs de
herinnering gaat hij, de veertiger, uit ter totale verovering van den tijd, waarin 't hem vergund was te leven.
Men heeft gezegd dat dit het groote nieuws is door
Proust in de letterkunde gebracht. Dat is niet juist.
Goethe vermocht al heel wat in « Wahrheit und Dichtung », in de « Wahlverwantschaften » in « Wilhelm
Meister ». Proust zelf beschouwde Flaubert als zijn voorganger. « Le premier qui a mis le temps en musique. »
Maar zijn: sterkste leermeester, is Meredith.Het lijdt geen
twijfel dat bij Proust, na Ruskin, Meredith aan de beurt
kwam, en dat hij er zeer 'druk is in bezig geweest. Onder
de Franschen heeft dat enkel Barrès opgemerkt ; Meredith was trouwens in de Fransche kritiek tot vóór enkele
jaren totaal onbekend. Toegegeven blijft alweer dat
Proust ook tegenover den -invloed van dezen groote mooi
zichzelf is gebleven voor alles wat de. klassieke klaarheid betreft. Want al zijn labyrinthische gangen, die
steeds ingewikkelder werden met de jaren, deden hem
niets -afleggen van die benijdenswaardige Fransche duidelij kheid die sinds Montaigne, ondanks alle gemors in
de jongste vijftig jaar, daar de kostbaarste erfenis bleef,
Is 't nu niet verrassend dat Proust, waar hij zijn
eigen kinderjaren weer opdiept, langs Freud en Meredith om, practisch terecht komt bij onzen Van Deyssel
der « Adriaantjes », zonder dat hij iets daarvan afweet,
en alweer heelemaal onbewust Van Looy op zij -en vooruit streeft, waar het geldt het de-tailleervermogen der
« Adriaantjes » te bedwingen - en te heffen tot. de corrlpositiekracht van « Jaapje » ? Heeft hem dat weer, in het
diepste geheim van ' Freudisme, zijn geestdrift gedaan
voor de Hollandsche kleinkunst, inzonderheid voor Vermeer ?
-
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Maar Proust is toch - w eer heelemaal zichzelf in 't
vestigen der evenredigheden tusschen de verwoording
der verwonderingen in de kinderziel, en evenzeer bij
kunstaandoeningen als bij banale alledaagschheden. Zijn
virtuositeit bij den thermometer die grootmoeder bezigt
legt het zeker niet af bij Van Deyssel's brugje of bij de
weeshuispoort van Van Looy. Maar wilt ge nu eens een
vensterraam zien in de kerk van Combray ?
« Ses vitraux ne chatoyaient jamais tant que les
jours óu le soleil se mantrait peu, de sorte que, fit-il gris
dehors, on était sur qu'il ferait b-eau dans l'église ; l'un
était rempli dans toute sa grandeur par un seul personnage pareil à un Roi de jeu de cartes, qui vivait là-haut
sous un dais architectural entre ciel et terre ; (et dans
le reflet oblique et bleu duquel, parfois les jours de semaine, à midi quand il n'y a pas d'office, à 1'tin de ses
rares moments oü l'église aérée, vacante, plus humaine,
l'uxueuse, avec du soleil sur son riche mooilier, avait
fair presque habitable comme le hall de pierre sculptée
et de verre peint d'un hotel de style moye.n-áge -- on
voyait s'agenouiller un instant Mme -Sazerat posant sur
le prie-Dieu voisin un paquet tout ficelé de petits fours
qu'elle venait de.p.rendre chez le patissier d'en face, et
qu'elle allait rapporten pour le dewjeuner. Dans une autre,
une montagne de neige rose au pied de laquelle se li-

vrait un combat, semblait avoir givré .à même la verricre,

de son trouble grésil comme d'une vitre à laquelle il serait resté des flocons, mais des flocons .éclairés par quelque aurore, pas la même sans doute qui empourprait le
rétable de l'autel de tons si frais qu'i ls semblaient poses
là momentanément par une lueur du dehors prête à s'évanouir que par des couleurs attachées à jamais à la pierre:
et tous étaient si anciens qu'on voyait cà et là leur
vieillesse argentée étinceler de la poussière des siècles et
montrée. brillante et usée jusqu'a' la . corde la trame de
leur douce tapisserie de verre. »
Het raadselachtige van Proust's vermogen om het
verledene te vertegenwoordigen in al zijn schakeeringen
de verste zoogoed als de naastbije herinnering iets
wat de Nederlandsche letterkunde jaren voor de Fransche beproefde heeft Paul Valéry, waarschijnlijk met
Proust de meest verfijnde Fransche literator van dezen
tijd, treffend omschreven. « Nous, à chaque élément de
notre chemin, nous venons de méconnaitre un in f ini en
-
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puissance, qui n.'est que la propriété de tous nos souvenirs - de pouvoir se combiner entre eux. » Dat heeft Proust
gekund, en hij wist dat hij 't kon want hij heeft het zelfbewust gezegd, dit, en zooveel andere dingen nog, die hij
volkomen in zijn bezit wist te zijn. b. v. deze drie
« Voici q'ue le monde (qui n'a pas été crée une fois,
mais aussi souvent qu'un artiste original est surveniu,
nous apparait entièrement clair. Des femmes passent
dans la rue, différentes de celles d'autrefois, puisque ce
sont des Renoir, ces Renoir ou nous. nous refusions jadis à voir des femmes. Les voitures aussi sont des Renoir,
et l'eau, et le ciel : nous avons envie de nous promener
dans la forêt pareille à celle qui le premier pour
notis semblait tout excepté une fo^rêt, et par
exemple une tapisserie aux nuances nombreuses mais
ou manquaient justement les nuances propres aux forêts.
Tel est l'univers nouveau et périssable qui vient d'être
créé. I1 durera jlusqu'á la prochaine catastrophe géoloque que déchaineront un nouveau peintre ou un -n;ouvel
ecrivain originaux ! » (1).
« ...De même ceux qui produisent des
oeuvres géniales ne sont pas ceux qui vivent dans le milieu le plus délicat, qui ont la conversation la plus brillante, la culture la plus étendue, mais ceux qui ont le
pouvoir, cessant brusquement de vivre pour eux-mêmes,
de rendre leur personnalité pareille à un miroir, de telle
sorte que leur vie si médiocre d'ailleurs qu'elle pouvait
être mondainement et même, dans un certain sens, intellectuellement parlant, s'y reflète, le genie consistant
dans le pouvoir réfléchissant et non dans la qualité intrinsèque du spectacle. réflété. » (2)
-- « Parmi ces tableaux quelques uns de ceux qui
semblaient le plus ridicules aux gens du monde m'intéressaient plus que les autres en ce qu'ils recréaient ces
illusions d'optique qui nous prouvent que nous n'identifierions pas les objets si nous ne faisions pas intervenir Ie
raisonnement. Que de fois en voiture ne découvrons-nous
pas rune longue rue claire qui commence à quelques mètres de nous, alors que nous n'avons que devant nous
un pan de mur vio lemmen.t éclairé qui nous a donné le mirage de -la profondeur. Des lors n'est-il pas logique non
-
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(1) Le Cóté de Guermantès II p. 20.
(2) A 1, Ombre des Jeunes Filles en fleurs, p. 11.1.
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par artifice de symbolisme, mais par retour sincère á
la racine même de I'impression, de représenter une chose
par cette autre que dans l'éclair d'une illusion première
nous avons prise pour elle ? Les surfaces et les volumes
sont en réalité indépendants des noms d'objets que notre
mémoire leur impose quand nous les avons reconnus.
Elstir táchait d'arracher à ce qu'il venait de sentir ce
qu'il savait, son effort avait souvent été de dissoudre cet
agrégat de raisonnements que nous appelons vision ».(l)
Maar zoo komen we weer terug tot Proust's ontledingsvermogen buiten de hulp om van dat wonderbare
geheugen-over-zijn-heele-leven.
Misschien ook is voor een deel die ontzettende kunst
van schepping-per-ontleding van indrukken en herinneringen te danken aan de ziekte van - Proust. Wie veroordeeld is om veel 'met zichzelf alleen te zijn, wie denker
is van nature, spitst zijn denken bij voorkeur op al die
oogenblikken, waarin hij niet alleen was, en, keeren die
kansen weer, dan buit hij ze telkens tiendubbel uit. - Komt
daar nog bij dat zoo iemand het plezierig vindt, het leven
zijn beproevingen betaald te zetten, en zich met kunst te
wreken op tot, dan is er middel om het ver te brengen én
in den geest die steeds beschrijft én in v den geest « der
stets verne-int ». En zoo kan er ten slotte wel een tikje
waarheid liggen in 't woord van de Polignac : « Un tel ?
I1 ne peut pas être intelligent. Il n'est pas malade. »
. Er is nog iets; en wel iets dat ons helpt om het raadsel op te lossen dat iemand van zoo edel gehalte als
Proust met zooveel liefde is doorgedrongen in zooveel
liefdeloosheid, als het menschengeslacht heeft weten te
bieden aan dezen kunstenaarsblik ; en wel een zeer
mooi gevoel, nl. de pieteit van Proust voor zijn grootmoeder, zijn moeder en zijn vader. Zoo ging hij steeds 't
liefst naar zijn kinderjaren terug, en zoo zegt hij ook zelf
hoe 't komt dat hij als kunstenaar zoo sterke neigingen
voelt voor het vorig geslacht : « Depuis la niort de mes
parents je suis (dans un sens qu'il serait hors de propos
de préciser ici) moins moi même, davantage leur fils.
Sans me détourner de mes amis, plus volontiers je me
retourne vers les leurs. Et les lettres que j'.écris inaintenant, ce sont pour - la plupart celles que je crois qu'ils
auraient écrites, celles qu'ils ne penvent plus écrire et
-

(1) Le Cóté de Guermantès II, 101.
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que j'écris à leur place : félicitations, condoléances, surtout à des amis à eux que souvent je ne connais presque
pas. » (1)
Dat hij daarom voor die kennissen van zijn ouders
des te guller gestemd zou zijn ? Och neen. Hij beloont ze
met zijn belangstelling, maar onmeedogend ontleedt ze
de- kunstenaar, tot hij ook bij hen' uitkomt op niets.
Geen metaphysica bij dezen literairen chemist
geen synthesis bij dezen wellicht meest vervaarlijken
onder alle kunstenaars-analysten. Almaar door dat (ingenadige openleggen van hart en nieren zonder ooit een
proeve van een voldongen oordeel.. Men heeft het uit den
treure gezegd en herhaald : Dit is goed en dat is kwaad
kwam sinds « les Plaisirs et les Jours » niet meer over de
lippen van Proust. 't Is waar : in zooveel woorden of
liever in zoo weinig is dat nooit weer gebeurd. Maar
wacht eens even ! Ziet u niets anders dan het gestereotypeerde blasé-glimlachje op het mooie gelaat ; ziet u niets
anders in die schitteroogen dan het « tout. comprendre
eest tout pardonner » bij hetgene nu volgt ?
« L'amabilité de la princesse de Parme tenait à
deux causes. L'une generale était l'éducation que cette
fille de souveráins avait revue. Sa mère. (non seulement
alliée à toutes les familles royales de l'Europe, mais encore contraste avec la maison ducale de Parme
plus riche qu'aucune princesse régnante) lui avait dès

soli áge le plus tendre inculqué les préceptes orgueilleusement humbles d'un snobisme évangélique ; et maintenant chaque trait du visage de la fille, la courbe de ses
épaules, les rnouvements de ses bras semblaient répéter
« Rappelle-toi que si Dieu t'a fait naitre sur les marches
d'un tróne, tu ne do-is pas en profiter pour mépriser ceux
à qui la divine. Providence a voulu (qu'elle en soit louée!)
que tu fusses superieure par la naissance et par les richesses. Au contraire, sois bonne pour les petits. Tes
aïeux étaient princes de Clèves et de Juliers des 649 ;
Dieu a voulu dans sa bonte que tu possédasses presque
toutes les actions du canal de Suez et trois fois autant de
Royal Dutch qu'Edmond de Rothschild ; ta filiation - en
ligne directe est établie par les généalogistes depuis l'an
63 de l'ère chrétienne ; tu as pour belles-sceurs deux
-

(1) Sentiments filiaux d'un P.arricide, in « Pastiches: et Mélanges ».
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mpératrices.Aussi n'aie jamais fair en parlant de te
iappeler de si grands privileges, non qu'ils soient précaires. (car on ne peut rien . changer à l'ancienneté de la
race et on aura toujours besoin de pétrole), mais il est
inutile.d'enseigne.r que tu es mieux née que quiconque et
que tes placements sont de premier ordre puisque tout Ie
monde le sait. Sois secourable aux malheureux. Fournis
a tous ceux que la bonté céleste t'a fait la gráce de placer
au- dessous de toi ce que tu peux leur donner sans déchoir de 'ton rang, eest à dire des . secours en argent,
même des soins d'infirmière, mais Dien entendu jamais
d'invitations á tes soirees, ce qui ne leur ferait aucun
bien, • mais en diminuant ton prestige, óterait. de son efficacité à ton action bienfaisante. » (1)
.. En wat is dit ? Die prinsen... « Il faut toujours qu'ils
aiè nt un.e • opinion sur tout. Alors comme ils n'en ont
aucune, ils' passent la première partie de leur vie à nous
demander les nótres, et la seconde à nous les resservir » (2) .
En wat is dit ? Wij zijn bij de Guermantès
« On entendait, 'dominant toutes les conversations, l'intarissable j acassement de M. de 'Charlus, lequél
causait avec S. E. le duc de Sidonia, dont il venait de
faire la connaissance. - De profession à profession on se
devine, et de vice à vice aussi. M. de Charlus et M. de
Sidonia avaient chacun immédiatemen.t flairé celui de
I'aautre, -et qui, pour tous les deux, était dans le monde
d 'être monologuiste, au point de ne pouvoir - souffrir aucune interruption. Ayant jugé táute= de suite - que Ie mal
était sans remède, comme dit un célèbre - sonnet, ils
avaient pris la déterminatión, non de se taire, mais de
parler chacun sans s'ocouper de ce que dirait l'autre. Ce-la
avait réalisé ce bruit confus, produit dans les comédies
de Molière par plusieurs personnes' qui disent ensemble
des choses différentes. Le baron avec sa voix éclatante,
était du res.te certain d'avoir le dessus, et de couvrir la
voix - faible de M. de Sidonia ; sans décourager ce dernier pourtant, car, lorsque M. de Charlus reprenant un
instant haleine, l'intervalle était rempli par le susurrement du grand d'Espagne qui avait continue imperturb ablement son discours. »
.
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(1) Le Cóté de Guer.mantès .II, 108.
(2) Le Cóté de Guermantès II, 243.
(1) Sodome et Gomorrhe II, 15.
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Geen zedenmeester o neen.Maar deze zedenschilder,
met zijn weergaloos verfijnde stiptheid. en -zijn even
weergaloos verfijnde ironie zou wel eens kunnen zijn een
der grootste moralisten die de letterkunde weet aan te
wijzen. Geen zedenmeester, 'k herhaal het, inden zin van
Bourget, Beaunier, Bovlesve, Hermant... Maar neer:
eens, om eventjes in de Fransche romans buiten die eeuwige liefde te gaan, den diplomaat bij Hermant en b! j
Proust : M. de Courpières wordt door zijn schepper ver.scheurd en vernietigd. Men kan zich, mits men zelf be-schikt over een beetje temperament, best voorstellen -hee
't werkt in Hermant als hij zulk een type onder handen
neemt. Hij staat tegenover zijn eigen schepping als een
tijger ; of liever, hij walgt lijk Multatuli van zijn eigen
broedsel.
Proust ontwaart M. de Norpois. Met zijn onverzadelijke nieuwsgierigheid beloert hij hem langs alle kanten,
maar met dezelfde onverstoorbare kalmte waarmee hij
zijn cigaretten rookt. Geen woord ontsnapt hem, geen
gebaar, geen stenobuiging en geen zenuwgetril.En Proust
pasticheert maar door : geen mensch heeft ooit in een
heerlijker leegen diplomaten-stijl gesproken dan M. de
Norpois,die immers alle grooten van dichtbij kent en zooeven nog met hen heeft gemiddagmaald. En leukjes glimlachend vordert steeds Proust tot M. de - Norpois, met
zijn onuitstaanbare oppervlakkigheid en zijn ellendig=
vervalschte fijnheid, is door-geknabbeld:.. Geen roofmaar een knaagdier, die Proust.
Maar als 't moet kan 't ook wel eens gaan met een
plof. We zijn weer op soirée bij de Guermantès. Daar
heb je een pracht van een componist ; maar voor dezen
kring zoo'n soort muzikant. De hertog begrijpt niet hoe
dat hier kwam verzeilen :
« Cependant, se tournant d'un seul mouvement et
comme d'une seule pièce vers le musicien indiscret, le
duc de Guermantès .faisant front, monumental, muet,
courroucé, pareil á Jupiter tonnantt resta immobile ainsi
quelques secondes, les yeux flambant de colère et d'étoonnement, ses cheveux crispelés semblant sortir d'un cratère. Puis, comme dans l'emportement d'une impulsio.n
qui seule lui permettrait d'accomplir la - politesse qui lui
était demandée, et après avoir semblé par son attitude de
défi attester toute l'assistance qu'il ne connaissait pas
le musicien bavarois, croisant. derrière le dos .ses deux
-
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mains gantées de blanc, il se .renversa en avant et.•asséna

au musicien un salut si profond, empreint de tant de
stupéfaction et de rage, si brusque, si violent, que 1'ar-tiste tremblant recula tout en s'inclinant pour ne pas re-.
cevoir un formidable coup de tête dans . Ie ventre ». (1)
Proust zelf heeft over Sainte Beuve gezegd « que la
principale vérité qui, à 1'insu de l'auteur, ressort de ses
études, eest le néant de la vie de salon ». Dat is het
juist bij hem behalve dat « insu geen rekwisitorium ooit zoo verpletterend als dat van dien lieven, neerbuigenden, steeds voorkomenden, handjes en knikjes
rondzaaienden hyper-verfijnden Parijzenaar.
Dante staat ver boven zijn hel, en hij grinnikt
Proust zit er top in, en hij glimlacht. Want, il en a fait
sán dueil. De wereld is immers een grap une vaste
blague. ; en hij bemint die wereld omdat hij niets
anders te beminnen heeft, niet omdat hij niet geloofde
dat er niets anders te beminnen was, maar omdat hij ze
nu. eenmaal tot operatieveld van zijn kunst had verkozen.
..gin 'dat gaat joviaal door, eindelooze reeksen van bladzijden lang, over die select company, die wordt geschilderd zooals Cromwell gebood. dat zijn pottret zou
zijn : de puisten en wratten niet vergeten. Maar 't is hier
warempel alles één wrat en één puist, en etteren almaar
ddor..En hierin spreekt bij den zoon. van Dr. Adrie.n
Proust het. bloed ; dat hij met altijd denzelfden .onverst6orbaren glimlach in het besef van te staan aan de
taak waartoe hij zich voelt geroepen zijn : plicht vervult. Wat een geluk ook voor hem dat hij nu en dan kan
verademen in den schoot der idylle bij moeder en . grootmoeder !
Men heeft gezocht, en met koppigen speurzin =naar de' levende personen die schuilen achter de scheppingen van Proust. Daartegen heeft Proust altijd geprotesteerd : .
« Les gens du monde se représentent volontiers
les livres comme 'une espèce de cube, dont une face est
enlévée, si bien que l'auteur se. dépèche de « faire entrer » dedans les personnes qu'il rencontre ».
• Zeker is het dat geen enkele trek in zijn werk is
opgenomen.. of het is gehaald uit wat hij zag en hoorde
rondom . zich. Maar hij werkte heel waarschijnlijk naar
(1) Sodome ! et Gomorrhe I I, 76.
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het voorschrift van Balzac in het « Cabinet des Antiques » : « La 'tache d'un historiën 'des meeurs consiste á
fondre les faits analogues dans - un seul tableau. Souvent
il est nécessaire de prendre plusieurs caractères pour
arriver à en compasser un seul, de même qu'il se rencontre des originaux ou le ridicule abonde si bien qu'en les
dédoublant ils fournissent deux personnages ». Van dit
laatste soort moet Proust in zijn wereld wonderbare
vischvangsten hebben gedaan.
Want, hoe men 't ook wende, door het geheele gevaarte dat daar nu rechtop staat, en dat het werk is van
een zieken mensch, die joviaal zijn gang is gegaan, vaart
een tocht die niet anders heeten kan dan een adem van
wraak om zijn « temps perdu » om al hetgeen de
Parijzer wereld zijn verfijnde artisten-ziel heeft 'aangedaan. Hij maakt een volledig inventaris : menschen,
dingen, woorden, gebaren, indrukken, gevoelens.
Hij blijft staan bij elken boom van zijn bosch ; hij
vergeet geen blad en geen vezel. Hij aait hun schors als
eenmaal dat jongetje vol optimistische fantasie, de kleine Johannes. Hij aait, maar door het, fluweel treft de
klauw ! « La bêtise chez les gens du monde l'emporte
encore sur la vanité » (1). Alle oogenblikken van zijn
leven heeft hij dankbaar aanvaard, omdat hij ze kreeg
als geschenk. Maar hij heeft ze, rijk Parijzenaar, gevuld
met wat voor de hand lag... En ten slotte boekt hij een
reuzen-failliet. Geen kerkvader ooit heeft zoo'n afdoende
vonnis over de wereld geveld als deze boulevardier, die
in zijn land nog één schoonheid vond : die der kerken ter
eere van een godsdienst, waarin hij zelf niet geloofde.. Of
als hij wel nog geloofde, hoe kon hij bij die wereld zonder geloof, God nog te pas brengen? Of is dit alweer waar,
dat het maar best is zoo menschen als' die van Proust
Gods naam niet ontheiligen met hem te noemen « et que
la louange la plus haute de Dieu est .dans la négation - de
l' athée » ?(2). Nu, wij hebben te wachten naar 't geen
nog verschijnen zal om na te gaan in hoever uit "zooveel ontkenning nog iet of wat aan bevestiging rijzen zal.
Met dat alles is 't zoo goed als uitgemaakt dat
Proust een volslagen scepticus was.. Miic moet het eer!
heel eindje ver hebben gebracht om te beweren « que
-
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(.1) Sodome et Gomorrhe . ''II, 43.
(2) Le. Cóté de Guermantès, II, 97.

662

MARCEL PROUST.

chacun appelle idées claires celles qui sent- otu inême degré de confusion que les siennes propres ». Eén, geloof
had hij, het geloof in de onsterfelijkheid van zijn kunst.
Hij wist wat hij waard was, en terwijl al de politischaangelegden in de letterkunde zwoegden -in 't geknoei
om er toch maar te komen, torende hij op in de suizende stilte van zijn hokje, met enkel 't geknars van. zijn
pen in zijn ooren, dien berg van « cahiers ».
Toch een held, die zieltogende van elken dag, tien
jaar lang, die zijn eigen wijze van « non omnis moriar »
wou veroveren, en die het schitterend heeft gedaan. De
verdediging van zijn kunst heeft hij beloofd in den slotbundel, die nog niet is verschenen. Maar, wij weten het
al, die verdediging kon hij voor ons achterwege laten.
Daarbij, die duizenden bladzijden hardnekkige objectiveering zwijgen niet heelemaal over het diepere dat hem
dreef :
« Ce qu'on appelle la postérité eest la postérité de
l'eeuvre. Il faut que 1'oeuvre (en ne tenant pas compte,
pour simplifier, des génies qui à la même époque peuvent parallèlement préparer pour l'avenir un public meilleur dont d'autres génies que lui bénéficieront) crée elle
même sa postérité. Si donc l'eeuvre était tenue en réserve,
n'était connu que de la postérité, celle-ci, pour cette
oeuvre, ne serait pas la postérité, mais une assemblée de
contemporains ayant simplement vécu cinquante ans plus
tard. Aussi faut il que l'artiste s'il veut que son oeuvre
puisse suivre sa route, lance, là ou il y a assez de profondeur, en plein et lointain avenir. Et pourtant cé temps
à venir, vraie perspective des chefs d'oeuvre, si n'en pas
tenir compte est Terreur des mauvais juges, en tenir
compte est parfois Ie dangereux scrupule des bons.Sans
doute, il est aisé de s'imaginer dans une illusion analogue à celie qui uniformise toutes choses à 1'horizon, que
toutes les révolutions qui ont eu lieu jusqu'ici dans la
peinture ou la musique, respectaient tout de même certaines règles, et que ce qui est immédiatement devant
nous, impressionisme, recherche de la dissonance, emploi exclusif de - la gamme chinoise, cubisme, futurisme,
diffère outrageusement de ce qui a converti pour nous
en une matière varié sans doute, mais somme toute homogène, oiu Hugo voisine avec Molière. Songeons seulement aux choquants disparates que nous -présenterait,
si nous ne tentons pas compte du temps à venir et des
-

-

-

-

MARCEL PROUST. 663

<changements qu'il. amène, tel horoscopé de notre propre
áge mur tiré devant nous, devant notre adolescence. Seulement tous les horoscopes ne sant pas vrais, et être obligé pour une oeuvre d'art de faire entrer dans le total de
sa beauté le facteur du temps, mêle, à notre jugement,
quelque chose d'aussi hasardeux et par là d'aussi dénué
d'intérêt véritable que toute prophétie dont la non-réa.lisation n'impliquera nullement la médiocrité d'espr it du
prophète, ' car ce qui appelle à l'existence les possibles ou
les exclut n'est pas forcément de la compétence du
genie ; on peut en avoir eu et ne pas avoir cru à l'avenir des chemins de fer, ou des avions, ou, tout en étant
grand psychologue, à la fausseté d'une maîtresse ou
.d'un ami, dont de plus médiocres eussent prévu les trahisons ». (1)
En waarom ook zou hij 't niet even' luchten, wat een
verademing het hem was, de atmosfeer der sigaren met
-die van den wierook te ruilen, en Albertine te laten varen als bij met zijn vriend mocht staan- in 't portaal van
zijn beminde kathedraal
. « L'idée de ce grand voile dans lequel les Anges
portent le corps de la Vierge, trop sacré pour qu'ils 'osent
le toucher directement (je lui dis que le même sujet était
traité à St André-des-Champs, il avait vu des photographies du porche de cette dernière église mais me fit remarquer que l'empressement de petits paysans qui courent tous, á la fois autour de. la Vierge était autre chose
que la gravité des deux grands anges presque italiens, si
élancés, si doux) ; l'ange qui emporte l'áme de la Vierge pour la réunir à son corps ; dans la rencontre de. la
Vierge et d'Elisabeth, le geste de cette dernière qui
touche le sein de Marie et s'émerveille de le sentir gonflé ; et Ie bras bandé de la sagé-femme qui n'avait pas
voulu croire, sans toucher, à l' Immaculée Conception ;
et la ceinture, jetée par la Vierge à St Thomas pour lui
donner la. preuve de sa résurrection ; ce voile aussi, que
la Vierge arrache de son sein pour en voiler la nudité de
son Fils d'un cnté de qui I'Eglise recueille le sang, la
liqueur de l'Eucharistie, tandis que, de l'autre, la Synagogue dont le règne est fini, a les yeux ' bandés, tient un
k
sceptre a demi-brisé et laisse échapper avec sa couronhe
qui lui tombe de la tête, les tables de 1''áncienne Loi ; et
-

-
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l'époux, qui aidant, à 1'heure du Jugement Dernier, sa
jeune femme à sortir du tomb-eau, lui appuie la imain
contre son propre coeur pour la rassurer et lui prouver
qu'il bat vraiment, est-ce aussi assez chouette comme
idée, assez trouvé ? et l'an:ge qui emporte le soleil et la
lune devenus inutiles puisqu'il est dit que la L'umière de
la Croix sera sept fois plus puissante que celle des astres ; et celui qui trempe sa main dans l'eau du bain de
Jésus pour vair si elle est assez chaude ; et celui qui sort
des nuées pour poser sa couronne sur le front de la
Vierge. ; et tous ceux qui penchés du haut du ciel, entre
les balustres de la Jérusalem céleste lèvent les bras d'épouvante ou de joie à la vue des supplices, des méchants
et du bonheur des élus ! Car eest tous les cercles du ciel,
tout lun gigantesque poème théologique et symbolique
que vous avez là. C'est fou, eest divin, eest mille fois
superieur à tout ce que vous verrez en Italie ou d'ailleurs
ce tympan a été littéralement copié par des sculpteurs.
de bien moins de genie. Parce que, vous comprenez, tout
ca eest une question de génie. Il n'y a pas eu d'époque
ou tout le monde a du genie, tout ca eest des blagues,
ea; serait plus fort que 1'áge d'or. Le type qui a sculpté
cette façade la', croyez bien qu'il était aussi fort, qu'il
avait des idées aussi profondes que les gens de maintenant que vous admirez le plus... » (1)
Een les van Proust bij een van zijn laatste gangen

naar zijn dierbare kathedralen...
En toen hij zelf aan 't sterven was hield hem bezig
zijn dood van Bergotte. Hij schreef nog wat over, maar
daar stokte zijn adem, zijn- pen viel uit zijn vingeren, zijn
oogen braken. En de dood van Bergotte bleef zooals hij
ze een maand te voor in zijn handschrift had vastgelegd :
« Affolé par une souffrance de toutes les minutes
à laquelle s'ajoutait 1'insomnie coupée de brefs cauchemars, Bergotte ne fit plus venir de médecins et essaya
avec succès, mais avec confiance le prospectus accompagnant chacun d'eux, prospectus qui proclamait la nécessité du sommeil mais insinuait que tous les produits
qui l'amènent (sauf celui contenu dans le flacon qu'il
envelo-ppait et qui ne produisait jamais d'intoxication)
étaient toxiques et par là rendaient le remède pire que le
mal. Bergotte les essaya tous. Certains sont d'une autre
(1) A 1'Ombre des Jeunes Filles en fleur. p. 349-350.
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famille que ceux auxquels nous sommes habitués, dérivés par exemple de l'Amyle et de l'Ethyle. On n'absorbe
le produit nouveau, d'une composition toute différente,
qu'avec la délicieuse attente de l'inconnu. Le coeur bat
comme à un premier rendez-vous. Vers quels genres
ignorés de sommeil, de rêves, le nouveau venu va-t-il
nous conduire ? Il est maantenant dans nous, il a la direction de notre pensée. De quelle facon allons-nous nous
endormir ? Et une fois que nous le serons, par quels
chemins étranges, sur quelles c?mes, dans quel gouffre
inexploré le Maatre Tout-Puissant nous conduira-t-il ?
Quel groupement ' nouveau de sensations allons-nous
conna?tre dans ce voyage ? Nous mènera-t-il au malaise ? A la béatitude ? A la mort ? Celle de Bergotte
survint la veille de ce jour-la', et o.0 il s'était confié a lun
de ses amis (amis ? ennemis ?) trop puissant. II mourut
dans les circonstances suivan.tes. Une crise d'urémie assez légère était cause qu'on lui avait prescrit le repos.
Mais un critique ayant écrit que dans la Rue de Delft de
VerMeer, prêté par le musée de la Haye pour Tune ex.position hollandaise, tableau qu'il adorait et croyait connaitre tres bien, un petit pan de mur jaune (qu'il ne se
rappelait pas) était si bien peint, qu'il était, si, on le regardait seul, comme une précieuse oeuvre d'art chinoise
d'une beauté qui se suffirait à elle-même, Bergotte man-

-

gea quelques pommes de terre, sortit et entra á l'exposi-

tion. Dès les premières marches - qu'il eut à gravir il
fut pris d'étourdissements. I1 passa devant plusieurs tableaux et eut l'impression de la sécheresse et de 1'in-utilité d'un art si factice, et qui ne valait pas les courants
d'air et de soleil d'un palazzo de Venise, ou d'une simple
maison au bord de la mer. Enfin ii fut devant le Ver Meer
qu'il se rappelait plus éclatant, plus différent de tout ce
qu'il connaissait, mais ou, gráce à l'article du critique,
il remarqua pour la prEmière fois des petits personnages
en bleu, que le sable était rose et enfin la précieuse matière du tout petit pan de mur jaune. Ses étourdissements
augmentaient ; il attachait son regard, comme un enfant à un papillon jaune qu'il veut saisir, au précieux
petit pan de mur. C'est airnsi que j`aurai du écrire, disaitil, mes derniers livres -sont trop secs : il aurait fallu passer plusieurs couches de couleur, rendre ma phrase en
elle-même précieuse, comme ce petit mur jaune. Cependant la gravité de ses étourdissements ne lui échappait
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pas. Dans une céleste balance, lui apparaissait, chargeant
l'un des plateaux, sa propre vie tándis que l'autre contenait le petit pan de mur si bien pe-int en jaune. Il sentait; qu'il avait imprudemment donné le premier pour le
second. » Je ne voudrais pourtant pas, se disait-il, être
pour les journaux du soir le fait-divers de cette exposition.
I1 se répétait : « petit pan de mur jaune avec un
auvent, petit pan de mur jaune ». Cependant il s'abattit
.sur un canapé circulaire ; aussi brusquement il cessa
de penser que sa vie était en jeu et, revenant à l'optimisme, se dit : « eest une simple indigestion que m'ont
donné ces pommes de terre pas assez cuites, ce n'est
rien. » Un nouveau coup l'abattit, il roula du canapé
par terre, ou accoururent tous les visiteurs et gardiens.
I1 était mort. Mort à jamais ? Qui peut Ie dire ? Certes
les expériences spirites, pas plus que les dogmes religieux n'apportent de preuves que l'áme subsiste. Ce
qu'on peut dire eest que tout se passe dans notre vie
comme si nous y entrions avec la faix d'obligations contractées dans une vie antérieure ; il n'y a aucune raison,
dans nos conditions de vie sur cette terre, pour que nous
nous croyions ob-ligés à faire le bien, à être délicats,
même à être polis, ni pour l'artiste cultivé à ce qu'il se
croie obligé de recommencer vingt fois un morceau dont
I'admiration qu'il excitera importera peu à son corps
mangé- par les vers, comme Ie pan de mur jaune que
peignit avec tant de science et de raffinement un artiste
ii. jamais inconnu, á peine identifié sous Ie nom de Ver
Meer. Toutes ces obligations qui n'ont pas leur sanction
dans la vie présente" semblent . appartenir à un monde
différent de celui-ci et dons nous sortons pour naitre á
cette terre, avant peut-être d'y retourner, revivre sous
1'empire de ses lois inconnues auxquelles nous avons
obéi parce que nous en portions l'ense-ignement en nous
sans savo-ir qui les y avait tracées ces bis dont tout
travail profond de l'intelligence nous rapproche et qui
sont invisibles seulement
et encore !
pour les sots.
De sorte que 1:idée que Bergotte n'était pas mort à jamais
est sans invraisemblance.
« On l'enterra,mais toute la nuit funèbre aux vitrines
éclairées, ses livres disposés trois par trois veillaient
comme des anges aux alles éployées et semblaient, pour
celui qui n'était plus, le symbole de sa résurrection. »...
-

-

-
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Welnu, wanneer krijgen ook wij onzen Proust ?
Wanneer den schrijver, den kunner en durver die alles
opvangt, wat er omgaat alhier ? 't Zijn gezegende dagen voor een baas van zijn kaliber, die kan blijven glimlachen bij zooveel hectaren schimmel van domme poenigheid als dit landje overwoekert, en die dus is uitgerust om al dat onkruid en ongedierte om te scheppen tot
pracht van kunst. Hoe zou hij ze onder handen nemen,
de Meredithsche « tragi-comedians », en uitveteren tot
het laatste rafeltje van hun zijden hemd en van de vodden daaronder. Hoe zou hij ze zetten te vereeuwigen in
de schande van hun piernaakte pietsnottige bespuwlijkheid !
Maar dan een Proust, niewaar, die ook 'tot besluiten
komt, die iets althans van de raadsels weet op te lossen
in 't licht van 't geloof aan een Voorzienigheid. Een
Voorzienigheid die waakt en die zich wél met haar
schepselen inlaat, als die 't maar even verdienen. Want
dat Gods molenen aan 't malen zijn, en ditmaal niet zoo
heel langzaam, wie die hier leeft onder ons en oogen
heeft om te zien zal dat nog betwijfelen ?
JUL. PERSYN

PINKSTERLIED
•t• Aan Dreg Margriet Baers.

« Toen ik nog jong was, alvorens rond
te dwalen, vroeg ik openlijk oni
wijsheid in mijn .gebed... En zij ontlook als een vroegrijpe druif. Mijn
hart verblijdde zich in haar ».
(Boek der Wijsheid.).
Nu 'k sta op dezen Pinksterdag,
En weder koor op koor
Zoo 't reeds door twintig eeuwen plag,
Gods Wijsheid zingen hoor :
Gods Wijsheid in zijn diepste Zelf,
Gods Wijsheid in zijn Werk :
Het aardrijk en het blauw gewelf,
De Moeder-Maagd, de Kerk...
Hoe door zijn Geest weer alles wordt
Tot oervolkomenheid,
Daar Hij Gods Wezen overstort
In d'afgrond Hem bereid...
Nu schouw ik weer uw schoone ziel
Als 't nedrig diepe dal,
Dat voor Gods voeten openviel,
En vruchtbaar blijven zal.
De wijnstok heeft in haar geblomd
Tot vol en rijp genugt,
En wie om Wijsheid tot haar komt
Die vindt- de vroeee vrucht.
Gij hebt den tijd voorbijgespoed,
En door den Geest volbracht.
Wat 's levens rijpheid slechts bevroedt,
En grijsheid heeft betracht.
Gw leven is een zien geweest
Der diepste Oorzaaklijkheid,
Een mededeelen van den Geest
In stil en trouw beleid.
Maar voor die spanning van uw ziel
Was 't lichaam veel te broos ;
Zijn kracht viel als elk blaadje viel
Der rijpe lenteroos.
De Dood heeft 't wezen vrijgemaakt
Dat naar zijn Oorsprong stond,
Dat nieuw, het .hoogste Leven smaakt
In diepsten Wezensgrond.
Gij gaat nu waar" de maagden gaan,
Aan Catharina's 'hand;
En draagt uw lichte lamp voortaan
In 't eeuwig Zonneland.
En staande op dezen Pinksterdag
In 't godgewijde koor,
Waar ik zijn psalmen zingen mag
Die klinken de eeuwen door,
Bevroed ik hoe de Geest bezielt
Een needrig rein gemoed ;
rn biddend ben ik neergeknield
")m wat t.i leven doet.
Zr M. JOZEFA.
-

RUSSISCHE ECONOMIE
Sedert in den nacht van den 24n tot ' den 25n October 1917 de arbeiders- en soldatenraad van Petrograd
het tsarisme den genadeslag heeft toegebracht, zijn veler
oogen angstig of begeerig gericht op het uitgestrekte afzetgebied der Russische Republiek, waar het Bolsjevisme
zijne marxistische plannen tracht door te zetten. Het
marxisme is immers het dogma der Sovietrepubliek.
Nochtans de ontwikkeling van het volk en jan zijne
staathuishoudkunde is niet genoegzaam gevorderd om als
voorwaarde te dienen eener sociale omwenteling in den
zin van het wetenschappelijk socialisme. Ook aarzelen
wij niet met Masaryk (1) te verklaren, dat de Russische
revolutie hoofdzakelijk van politieken aard was, en niet
bij machte om eene sociale en economische revolutie door
te Zetten. Daarom is het, dat Lenine met geweld en
schrikaanjaging zijne economische en sociale hervormingen snoet doorvoeren. Het is een feit, dat Lenine zich beroept op de dictatuur van het proletariaat. Nochtans het
is niet zeker, dat Marx door dictatuur eene noodzakelijke,
gewelddadige actie van het proletariaat voorstond. Het is
juist de verwarring in de verhoudingen van volk en gezag, van enkeling en massa, welke de leaders van het
bolsjevisme tot demagogie aanspoort ; van den eenen
kant verschuilt men zich achter den wil der massa ; van
den anderen kant wil men de volksmassa zonder hare
toestemming leiden. Het Russisch regiem is dus meer
eene dictatuur op het proletariaat dan wel eene dictatuur
van het proletariaat. Opvallend nochtans zijn het mystiek geloof der bolsjevisten aan de reddende Revolutie
en de communistische aanleg van het Russische volk.
De socialist Struve (2) zelf geeft toe, dat de politieke
macht der communisten het doel is waartoe het nieuwe
economische regiem leiden moet. Alle vrijheidsbeperkingen op economisch en sociaal gebied hebben niet zoozeer voor doel de hervormingen tot welvaart des volks,
als wel de versterking van de macht der Soviets. Zooals
(1) cf. Sur Ie Bolchevisme, Genève. 1921.
(2) cf. Bilan et Essence de I'economie communiste. Paris,
1921.
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Aristoteles ergens zegt, « een der voorwaarden tot het
instandhouden eener tirannieke . macht, dat is de verarming en de ontaarding van het Volk».Volgens Struve ook,
is de socialistische proefneming van het bolsjevisme misIukt. Deze mislukking is niet alleen te wijten aan ongenoegzame beschaving van het Russische volk, maar aan
de praktische onmogelijkheid der economische ontwikkeling door het beginsel der gelijkheid.
In hoever nu de bolsjevistische economische .politiek
hare marxistische beginselen getrouw is gebleven, welke
hare gevolgen waren en in welke richting deze politiek
wordt gestuurd, zullen ons de volgende beschouwingen
doen kennen.
De toepassing van het communisme door de republiek der Soviets is eene mislukking geweest, zoowel op
het,gebied van landbouw, als van handel en nijverheid.
De leiders zelf hebben deze mislukking erkend, daar zij
het economische leven van Rusland onder den schijn. van
communisme in een tiranniek, kapitalistisch regiem trachten om te werken.
De vernietiging der productiekracht van Rusland
onder de dictatuur der bolsjewistèn is een ongehoord
feit in de economische geschiedenis der menschheid.
Wanneer Lénine en zijn vrienden het bewind in
handen hadden genomen, volgden zij geene praktische,
bepaalde economische politiek. Eerst werden enkele monopolies geschapen, welke geleidelijk werden ontwikkeld
tot het stelsel der nationalisatie. Dit stelsel werd achtereenvolgens ingevoerd voor landbouw, handel en verkeer,
nijverheid en bankwezen door de verordeningen van
16 October 1917, door de wetten van 22 November 1917,
van 17 December 1917 en van 19 Januari 1918 (3).
De Landbouw. Reeds vóór den oorlog was de
toestand van den landbouw in Rusland . erbarmelijk. Wel
was het getal der welstellende landbouwers gestegen
onder den invloed der hervormingen van Stolypine in
1906, doch dit getal was onbeduidend in verhouding
met de landelijke bevolking van Rusland. Daarom was
het boerenleven ellendig en bleef het zoo tot aan de Revolutie.
De oorzaken van dezen ellendigen toestand zijn te
-

,

cf. Quellen und Studien. Recht und Wirtschaft. Die Gesetzgebung
der Bolschewiki .Verlag von B. G. Teubner. Leipzig und Berlin.
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wijten aan de minimale bebouwing van den grond, aan
het gemis van vee, landbouwmachienen en meststoffen.
Voeg daarbij den driejaarlijkschen wisselbouw en de na-.
deelige finantieele en tolpolitiek van het rijk. Door deze
politiek werden de landbouwers zwaar belast ten voordeele der groote grondbezitters. Deze finantieele politiek
deed 'de prijzen der levensmiddelen stijgen op de natio-nale markt en. noodde tot een nadeeligen uitvoer van granen om de buitenlandsche schulden te vereffenen. Al
deze oorzaken welke den Russischen landbouw voor den
oorlog bedrukten,werden door de politiek der Soviets nog
verergerd en leidden tot diepere verarming en hongersnood.
Naar de gegevens van Prof. Poliénoff was de hoeveelheid graangewassen, door de landbouwers geoogst,
in de jaren v 56r de revolutie, gevallen op 7% en in sommige streken op 21 tot 33% in verhouding met de jaren
rond 1860 : zoodat er in Europeesch Rusland op de
50 provinciën, enkel 10 genoegzaam graangewassen voor
de bevolking konden oogsten (4).
Na de nationalisatie nu van het groote grondbezit,
waarbij de bolsjewisten verklaarden, dat de grond aan
het proletariaat behoorde, hebben zij zich groote Staatsdomeinen voorbehouden. Niet alleen door deze nationalisatie, maar ook door hunne noodlottige opeischingspolitiek, door de ongenoegzaamheid der toegekende landerijen aan de boeren, hebben zij den landbouw en het
volk de grootste: schade berokkend.
Zoo rekende in 1920 de republiek der Soviets op
een oogst van 35 millioen centenaren graan, terwijl men
er met moeite een millioen heeft binnengehaald. Het is
dan ook geen wonder dat in 1920 de hongersnood inzette, daar niet alleen de gronden waren uitgeput en slecht
bewerkt, maar bovendien 25 departementen door tegenslag in den oogst waren gete.isterd.Alhoewel de Russische
statistiek zeer onvolmaakt is opgesteld, toch kunnen wij
als niet overdreven de volgende; cijfers mededeelen : in
1917 verminderde de bezaaide oppervlakte met 8,5%.
Deze oppervlakte bedroeg in 1917 81 millioen deciatina's ; in 1920 viel dit cijfer op 60 millioen, in 1921
,

(4) cf. Zvorikine N. La lecon du Bolchevisme, bl. 670. La
Réforme sociale. Nov. 1922. Paris.
N. B. Deciatina = 1 hect. 09 aren 25 cent.

612

RUSSISCHE ECONOMIE.

op 50 millioen. In verhouding met 1916, was in 1921,
naar eene verklaring van den Sovietcommissaris Ossinski, de bezaaide oppervlakte verminderd met 57%. In de
jaren . 1909-13 bereikte de jaarlijksche productie van
graangewassen 4,428 millioen pouds (6), waarvan 600
millioen werden uitgevoerd. In 1920 was het productiecijfer reeds gedaald op 2,200 millioen pouds, in 1921 op
1,964 millioen (7). Deze vermindering is zooveel te onrustw'ekkender, daar ook de productie van andere levensmiddelen bedenkelijk is achteruitgegaan. Zoo bereikte
in 1916 de beschikbare hoeveelheid vleesch in Rusland
nog 75 millioen pouds, in 1920-21 was deze gezakt op
25 millioen pouds, dat is 8,8 fount (8) jaarlijks per hoofd
der bevolking.
De Bolsjewisten hebben door deze zoogezegde communistische landbouwpolitiek, gepaard met de verwarring en de vernietiging van het verkeers- en het productiewezen, niet alleen Rusland met millioenen lijken-bezaaid,
maar ook de noodlottige gevolgen van hun bestuur ingezien, zoodat zij reeds in 1918 besloten hunne landbouwpolitiek op andere banen te sturen. Lénine overigens had
begrepen., dat de politiek der leveringen, welke den landelijken middenstand belastte,nutteloos en revolutionnair
zou inwerken op de boeren. Vandaar zijn ordewoord
« Inzetten op den welstellenden landbouwer ».
De grondslag dezer nieuwe politiek is de erkenning
van het beginsel van den kleinen eigendom. Dit beperkt
beginsel zelf bleek aldra een hinderpaal voor de ontwikkeling en den bloei van den landbouw. Daarom werd. de
Sovietrepubliek verplicht aan de boeren het eigendomsrecht toe te kennen van den grond, dien zij in bebouwing
hadden, zelf zoo deze eigendom het gemiddeld. bepaald
bezit der streek overtrof. Ten einde den privaten eigendom te bevestigen en door de daad zelf de zorg voor de
bebouwing te verzekeren, verbood het centraal uitvoerend
Comiteit der Soviets in Maart 1921, de verdeelde gronden
nog in beslag te nemen, zelfs ten bate van collectieve of
sovietistische ondernemingen. Sedert de Revolutie werd
het groot-grondbezit op de volgen-de wijze verdeeld :
(6) N. B. Poud = 40 fountor = 16 kg. 37 .
(7) cf. La Famine russe et ses causes. bl. 138. Revue d'économie politique. n° 2. Paris. 1922.
(8) cf. Fount = 0,409 kg.
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11 Yo aan de Staat ; 2,2% aan de 1andbouwcooperatieven
en 85,9% aan de boeren (9). Volgens deze gegevens zijn
bijna alle landerijen eigendom geworden der boeren.
Daaruit volgt dat niet alleen,het getal der kleine en middelmatige landbouwbedrijven is 'aangegroeid, maar dat ook
het kleine en gemiddelde grondbezit een sterken landelij-:
ken middenstand heeft ontwikkeld, welke fel tegen den
communistische Sovietpolitiek is gekant. Daarom heeft
Lénine de opeischingen bij de boeren vervangen door
eene belasting in natura, zoodat de boeren nu vrij over
de vruchten van hunnen eigendom beschikken. Doch opdat dit recht niet een nudum jus ' zou blijven, hebben de
Bolsjewisten ook de vrijheid van handel in stad en land
moeten herstellen. Zoo heeft de. Soviet van Moskou het
vrije verkoop van landbouwprodukten toegelaten in winkels en magazijnen. Met deze hervormingen in den landbouw, werd ook eene hervorming noodzakelijk voor handel en nijverheid en zien wij de Soviets, door den tegenstand der feiten gedwongen, zoo niet politiek dan
ten minste werkelijk van hunne communistische plannen
af te wijken.
De Nijverheid. Niet alleen op het gebied van den
landbouw, ook op industrieel gebied werd. de nationalisatie doorgevoerd, zoodat, op het einde van 1919, 4000 bedrijven gesocialiseerd werden. Dit waren alle grootbedrijven en een zeker getal gemiddelde bedrijven. Doch

ook hier bewees de ondervinding, dat de zoogezegde
«scheppingskracht der massa» een slagwoord is waarmede in het werkelijke leven niets bereikt wordt dan chaos,
ordeloosheid en krachtenverspilling. Om uit deze industrieele wanorde te geraken, werd de nijverheid heringericht onder den vorm van trust, welke verdeeld zijn in
centrale, regionale en departementale besturen, naar gelang hunne vorming is toegelaten en hunne werkzaamheid onder toezicht staat van locale of centrale staatsoverheden.
De inrichting dezer Trusts heeft voor doel, decentralisatie te brengen in den bevoorradingsdienst van den
Staat, alsook beneven nuttiger productieeffekt de vrije
beschikking der voortgebrachte waren aan de Trusts
over te laten. Dit is een nieuwe vorm van sociali(9) cf. L'Evolution actuelle du Bolchevisme .bl. 264-278.
Revue d'économie politique no Paris. 1921.
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Satie. Zonder te spreken van de eerste communistische
pogingen na de revolutie, welke de industrie volkomen
hadden vernietigd willen wij zien of deze nieuwe industrie le politiek betere uitslagen heeft geleverd.
Volgens de cijfers van Zagorsky (10) was de suikerfabricatie in 1918-19 gevallen op 16,4% in verhouding
met het jaar 1914-15. De kolenproductie in het bekken
van Moskou is van 45,153000 toni in 1917, gevallen op
10,610.000 ton in 1920. Op 15 April 1919 had men in de
stad Moskou alleen 141 bedrijven moeten stil leggen. In
het electriciteitsbedrijf bereikt het nuttig effect geen
34% van de voorziene productie. In 46 katoenspinnerijen
is de productie met 14% verminderd. Deze algemeene
vermindering der voortbrengst gaat ook gepaard met eene
vermindering in de productiekracht der arbeiders. In de
spinnerij Nevski was de dagelijksche arbeidsproductie
in 1915 7,829 grossen, in 1920 nog enkel 2,103. Het deficit op het geheel der nijverheid wordt per trimester berekend op 53 milliards roebels. Het is dan ook geen wonder, dat reeds in 1920 de volkscommissaris Rykov verklaarde dat « het economische leven van het Rusland der
Soviets enkel nog een derde vertegenwoordigt van hetgeen Rusland leven deed in vredestijd »..
Uit het enkwest, ingesteld door den Hoogeren econo-.
mischen Raad, volgt, dat de w aarde der productie van
de geheele nijverheid gelijk staat met 29 op 100 der industrieele voortbrengst van 1906 ; dat de arbeidersbevolking vergeleken met 1908 op de helft is geslonken in
de bedrijven der nijverheid, en dat de Trusts met algemeene hoogere kosten eene ongenoegzame voortbrengst
moeten boeken..
In 1922 verklaarden de economisten der Soviet-Republiek : 1. de. verhooging der productie in zekere nijverheidstakken is oogenschijnlijk maar niet werkelijk ;
2. deze productieverhooging is gevolgd door uitputting
der voorraden van grondstoffen ; 3. het getal bedrijven
in werking vermindert ; 4. het getal arbeiders vermindert ; 5. de werkeloosheid vermeerdert op onrustwekkende wijze. ; 6. de werkelijke bonen bereiken met moeite
het derde der vooroorlogsche bonen.
De economische deskundige- Rykoff schat den voorraad gietijzer op 22.000.000 pouds in 1921 ; op 1 April
-

(10) cf. Op. cit. b]. 69. n° 1. 1923.
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1922 nog enkel op 8.007.000. Niettegenstaande .de nieuwe politiek bereikten de voorraden naphte te Baku in
October 1922 enkel 69 millioen pouds, tegen 220,5 miilioen op 1 Januari 1921.
De Voorzitter van den hoogeren Economischen Raad
Bogdanof verklaart zelf, dat de grootnijverheid eene
zware crisis doormaakt, terwijl de commissaris. Lejava
instemmend getuigt, dat de nijverheid haar bedrijfskapitaal grootendeels heeft verloren. Om dezen toestand
tegen te gaan, heeft de Sovietregeering sedert lang reeds
voorgenomen een beroep te doen op het buitenlandsch
privaat kapitaal - en zekere ondernemingen aan private personen te verhuren.
Op het congres der spoorwegbedienden te Moskou
in 1920 verklaarde Trotzky dat de vergunningen aan
vreemde kapitalisten een der vormen is van den buitenlandschen handel.
Om deze vergunningen te rechtvaardigen, bekende
Lénine op zijne beurt : « Wij zullen vergunningen toestaan als betaling, voor de waren welke vreemde kapitalisten invoeren. Deze concessies worden enkel toegestaan voor die ondernemingen welke de Soviets zelf niet
kunnen opdrijven ».
Zoo werd dan door eene bepaling van 23. November
1920 het beginsel der private economie voor de vreemde
kapitalisten hersteld, zoodat deze over eene vrijheid beschikken, welke aan geen enkel Russisch burger is toegekend.
Door deze politiek hopen de bolsjewisten het economische leven in Rusland te doen opleven om des te gemakkelijker hunne communistische dictatuur te bevestigen. Want, zeide Kameneff, « zoo wij een beroep doen
op vreemde kapitalisten, dan doen wij eene economische
concessie om de macht in handen te houden ». Hoe dit
alles samenhangt met communistische politiek is rnoeilijk te verklaren. De ontwikkeling van. het vreemde privaatkapitaal moet noodzakelijk de communistische gedachte verdringen en de macht der Soviets verminderen.
Wat het verhuren van ondernemingen aan private personen aangaat, dit middel tot heropb-euring der nijverheid is volkomen mislukt. Dit is overigens geen wonder,
daar de ondernemers-huurders bijzondere belastingen
moeten betalen, 10 tot 15% hunner voortbrengst aan de
Regeering moeten afstaan en hunne ondernemingen aan
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hunne erfgenamen niet mogen afstaan. Het getal dezer
ondernemingen vermindert dan ook voortdurend. Zoo is
het getal der verhuurde mijnen in het Donetsbekken op
een vijfde gevallen, terwijl de kolenopbrengst die in 1921
8,5 inillioen; pouds bedroeg, op 1,3 millioen pouds is gedaald in Maart 1922 en in Mei op 800,000 pouds.
De handel. Het is insgelijks op -het einde van
1918 dat de handel werd genationaliseerd en overgedragen in de handen van den Commissaris der Bevoorrading. Nochtans de Soviets beschikken in werkelijkheid,
maar over een klein deel van den handel en van de verdeeling der produkten.In den winter van 1919-20. hebben de
steden,door hun toedoen,enkel 36 % • hunner levensmiddelen ontvangen. Het overige wordt door sluikhandel bezorgd.Deze privaathandel heeft overigens altijd bestaan,
tot de Soviets gedwongen werden de vrijheid van ruiling
toe te staan.De ontwikkeling van den vrijen privaten handel,welke,ter oorzake der getaxeerde prijzen de marktprijzen doet stijgen, moet noodzakelijk vóór de oogen der
Regeering het vraagstuk van de private nijverheid doen
rijzen. Het is juist om dit vraagstuk: op te lossen en hunne communistische politiek, zoogezegd onaangeroerd te
laten, dat zij een beroep deden op het buitenlandsche
private kapitaal.
De prijzen welke in. gansch Europa zijn gestegen,
staan in Rusland op een ongehoord hoog peil. Hier volgt
een klein overzicht der prijzen te Moskou voorde maand
September 1922 (1 1).
(1913 1)
Graangewassen 7,768,558
Vleesch en Visch 7,026,466
Melk en Eieren 9,370,536
Kleerstoffen en Schoenen 10,810,439
Het algemeen indexcijfer op 11 December 1922 vergeleken !net dit van 1913 als eenheid genomen, teekende
1322 en 1077 op 11 November van hetzelfde jaar (12).
De eerste week van Januari 1923 was het algemeen in-

,

(11) cf. Notes sur la Russie, bl. 648. Revue d'économie politique. n° 5. 1922 .
(12) cf. Op. cit. bl. 81. n° 1 1923. N. B. Deze cijfers opgemaakt naar de indexcijfers van Gosplan moeten door 10.000
vermenigvuldigd worden, omdat zij in roebels van 1922 zijn uitgedrukt.

RUSSISCHE ECONOMIE.

1.77

dexcijfer (dit van 1913 als eenheid genomen) voor de
levensmiddelen 21,848,000 roebels en 28,481,000 voor
de andere waren. Deze cijfers bevestigen niet alleen de
stijging der warenprijzen maar terzelfdertijd eene verbazende zwakheid der koopkracht van het Russische geld.
Wat den buitenlandschen handel betreft, welke op 22
April 1918 reeds werd genationaliseerd,inogen wij zeggen
dat tot in 1920 deze handel op het doode punt was geraakt. Eerst in 1920 zien de Soviets kans den buitenlandschen handel in te zetten over het grondgebied van
Esthoriië. Nochtans, zegt Krassine, was de invoer in 1920
nog onbeduidend en de uitvoer onmerkbaar. Het volgende jaar, zegt hij, konden wij handelsverdragen sluiten
met Engeland, Duitschland, Italië, Tsjecho-Slowakije en
Noorwegen. In 1922 is er eene zekere ontwikkeling te
bespeuren in den Russischen buiteiihan.del, doch in verhouding met den vooroorlogschen toestand, blijft hij zeer
beperkt. Ook de nieuwe handelspolitiek der Soviets
vertoont eene afwijking van het communistische stelsel.
In 1922 immers werden de' volgende bepalingen getroffen : a) De Trusts hebben het recht verdragen te sluiten
met het buitenland en mogen vertegenwoordigers aanstellen bij het buitenlandsche Hadelscommissariaat ;
b) de private personen welke ondernemingen hebben .gehuiird, mogen: alle waren invoeren noodzakelijk voor de
inrichting en den gang van hun bedrijf ; c) de gemengde
maatschappijen niet vreemd- en Staatskapitaal mogen
buitenlandschen handel drijven. Van dit recht genieten
namelijk de « Russisch-Duitsche handelsmaatschappij »,
van het consortium Otto Wolf.
Met den handel staat in innig verband het
transportwezen, dat insgelijks door de Soviet-Republiek
op meesterlijke wijze werd ontredderd ! Van den In September 1917 tot den eersten; Mei 1920 is het getal onbruikbare locorpotieven gevallen van 27,4% op 59%, dit
der onbruikbare waggons van 6,8 tot .23,1 %. De werkhuizen, van Toula en Kovrov hebben 84 machienen geleverd in 1917, 49 in 1918 en 36 in 1919. In Januari
1917 werden 630 millioen pouds per spo'ir vervoerd, in
December 1918, 197 millioen. In 1918, 1919 en 1920
werdcr. bovendien vernietigd : 3,672 bruggen, 173000
verstil s (13) telegraaf- en telefoondraden, 10.800 tele-

(13) Vesta = 500 sagènes = 1067 meters.
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graaftoestellen en 4331 telefoontoestellen, 5000 woningen, 787 werkhuizen en opslagplaatsen, en 1700 versta's
Spoorlijnen. De vloot heeft 40% van haar tonnenmaat
van 1914 verloren. In 1920 heeft men gepoogd het verkeerswezen te herstellen. Zoo heeft men in den vreemde
700 locomotieven aangekocht. Nochtans het rollend materiaal blijft nog zoo slecht als. in 1920. De staat der
sporen is uiterst slecht en de veiligheid der reizigers is
eene voortdurende bekommernis voor de deskundigen van
tiet bestuur der spoorwegen.In 1921 was het noodzakelijk
30 millioen dwarsliggers op het spoor te vernieuwen,
men kon er enkel 6 millioen vervangen. In 1922 moesten
er 44 millioen vervangen worden, alleen 8 millioen werden vernieuwd.
Wat de finantieele zijde van het Staatsspoor aangaat, zoo mocht het bestuur nog in 1916 een saldo boeken van 140 rnillioen roebels,. in 1918 had het budget een
deficit van 8 milliarden (14)
Het Geldwezen. Het is insgelijks in 1918 dat de
nationalisatie van het bankwezen werd bevestigd en tuitgebreid. Hier, zooals in het gansche economische leven
van Rusland, zijn armoede en ontreddering het kenteeken
der bolsjewistische Regeering.
Toen de Soviets het gezag veroverden,' moesten zij
in Rusland een goudvoorraad vinden van ongeveer 1.164
millioen roebels 3.104 millioen fr. goud. Een mysterie
hangt over het gebruik van dit goud. De optimisten
schatten den goudvoorraad nog op 200 tot 300 millioen
roebels.
De ellendige toestand der Russische finantiën toont
ons de onbeperkte uitgifte van' papieren geld.
In Januari 1921 waren er 1,169 . milliarden roebels
in omloop ; op 1 Januari 1922 17,544 milliarden en op
1 Maart van hetzelfde jaar 48,363 milliarden. Sokolnikoff schat op 160 millioen goud-roebel de koopkracht
van de papieren circulatie d. w. z. een vijftiende der munt
voor de revolutie in omloop (15). De waarde van de papieren roebel is voortdurend blijven dalen tot den laatsten
trimester van 1922. In het begin van October was de
goudroebel gelijk aan 320 roebels (type 1922) ; in No-

-

(14) cf. Op. cit. bl. 74. n° 1 1923.

(15) cf. Notes sur la Russie. bl. 647-648. Revue d'économie

politique. n° 5. 1922 .
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vember aan 850 ; in December aan 1400 en den 11
Januari 1923 aan 1720. Hier volgt een der beursnoteeringen van 18 J 1923 (16) :
icieele noteering (in roebels van 1923)..
Officieele
1 goud-roebel
18,80
Pond sterling
158,25
Dollar
37,00
Fransche frank
2,00
Duitsche mark
0,0017
Tsjecho-slov. Kroon
0,70
Deze geweldige finantieele crisis gaat insgelijks
gepaard met een deficit van het Staatsbudget, dat steeds
door uitgifte van muntpapier schijnbaar wordt gedekt.
Zoo waren de vooruitzichten voor het tweede semester van
1919 gesteld op een deficit van 75 milliarden. In het budget van 1922 integendeel, dat Sokolnikoff in zijn reistasch meebracht naar de conferentie- van Den Haag, was
een bescheiden deficit van 138 millioen goud-roebels
aangeduid, terwijl Voline het deficit van 1922-23 raamde op 400 millioen goudroebels. Hoe onbetrouwbaar ook
deze schattingen zijn, en hoe zeer de Bolsjewisten hun
finantieel beheer willen verbloemen, toch blijft het een
feit dat de toestand van hun geld- en bankwezen .erbarrnelijk is (17).
.

*#

Niettegenstaande deze communistische mislukking
op het gansche gebied van het economische leven poogt
Krassine de ine-enstorting van de economische politiek der
Soviets voor te stellen als een overgangsstadium voor de
verwezelijking der socialistische gemeenschap.De grondslag der nieuwe politiek door Krassine zelf aangegeven,
verbloemd voor de oogen van de onbewuste massa, is
in werkelijkheid eene afwijking van het bolsjewistische
plan. Het beginsel der Russische economie steunt op een
verbond tusschen landbouwers en arbeiders. Na de nationalisatie en de inbeslagneming van het groot-grond-

(16) N. B. 1 roebel 1923 = 100 roebels 1922 = 1000.000
oude papier-roebels. Het gaat hier dus weer om eene schijn-hervorming voor het gemak der berekeningen.'
(17) cf. Revue d'économie politique.. Notas sur la. Russie.
bl. 149-653. n° 5 1922 en n° 1 bl. 80-85. 1923.
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bezit wordt weder een vrijheidspolitiek doorgevoerd.
Voor de kleine industrie, alsook voor den binnenlandschen handel, wordt de vrije economische vorm .weder in
eer hersteld. De middelmatige bedrijven worden geregeld
door pachtverdragen en de groot-bedrijven door vergunningen. Deze nieuwe politiek der Soviets kenmerkt zich
als een Staatskapitalisme met ver-gaande en diep-ingrijpende staatsbemoeiing. De verwezenlijking dezer economnische politiek wordt stelselmatig doorgevoerd op het
gebied van landbouw, nijverheid, verkeer en buitenlandschen handel.
De landbouwpolitiek der Sovietregeering is een terugkeer tot vroegere richtingen. De Staat voorziet den
landbouwer met werktuigen, landbouwmachienen, zaaigraan en vee. Het Staatsmonopolie over de productiemiddelen van den landbouw is afgeschaft.De handel in landbouwmachiencn en graan is weder vrij. Eene verordening
van 22 Mei 1922 kent aan de gemeenten het recht toe.
den grond te verdeelen of liet All,mendenstelsel weder in
te voeren. Het klein grondbezit is weder toegelaten, zooals ten tijde van Stolypine. Zelf de landelijke erfgenamen worden als ware bezitters van den grond erkend.
Ook op industrieel gebied zijn groote hervormingen te
bespeuren. De Regeering bemoeit zich hoofdzakelijk met
de ontwikkeling der noodzakelijkste bedrijven, zooals de
textiel-nijverheid, de ijzerindustrie. Hier heerscht nog de
nationalisatie. Voor de kleinere bedrijven wordt aan liet
privaat initiatief vrije baan gelaten.Eene verordening van
22 Mei 1922 erkent voor alle russische burgers en vreeindelingen de beroepsvrijheid, het eigendomsrecht op stedelijke en landelijke gebouwen en het recht op een
bezit van 10.000 goudroebels. Om een magazijn te openen b. v. is het genoeg zich in het register van den veiligheidsdienst te laten indragen. Op het gebied der
groot-industrie, zegt Herriot, worden de Soviets gedwongen van het stokpaard der nationalisatie af te stijgen.
De voornoemde Trusts immers zorgen reeds zelf voor
hunne grondstoffen en verkoopen.zelf hunne waren zonder belemmering van Staatshinderpalen. Het getal dezer Trusts beloopt reeds 430, waarvan velen door vreemd
kapitaal worden gesteund.
Benevens deze trusts werden ook gemengde inrichtingen voorzien,waar vreemde kapitalisten met Russische
brengen en de ontgoocheling der Russische arbeidersmas-

RUSSISCHE ECONOMIE.

S; l

sa over den zegen van het Bolsjevisme te vermijden,
of ten minste te verzachten. Daarom werd de volksmassa
voorgezongen, dat het beroep op vreemde kapitalisten,
enkel als, voorspan dienen moest, om den socialistischen
wagen triomfantelijk binnen te halen. De buitenlandsche
kapitalisten nu hadden geen ooren voor de sijfelende lokstem van. Krassine, zoodat die gemengde inrichtingen
meestal als programmapunten kunnen worden beschouwd.
Nog blijft het verkeerswezen in de handen der Regeering en zoo de buitenlandsche handel een der laatste
gebieden is, waarop de socialistische politiek hare proefnemingen doorzet, toch bezweert Krassine het buitenland, daarin geen communistische doeleinden te zien,
doch alleen een middel om de rijke bodemschatten van
het Russische rijk tegenover de geldzucht der kapitalisten te vrijwaren. In de laatste tijden, werd echter die politiek beperkt tot een eenvoudig uitvoertoezicht. Wat het
woningswezen aangaat in Rusland, hier staat men ook
voor hopelooze toestanden. Als gevolg der communistische politiek was het huizenverval zoo afzichtelijk in
1922, dat het eigendomsrecht der woonhuizen weder
werd erkend. Daarmede kwam het huishuur vraagstuktot e-ene vrije oplossing, welke noodzakelijk de bescherming der huurders moest oproepen.
Zoo moet een electriciteitsarbeider in Petersburg die
maandelijks 80 millioen papier-roebels verdient, 18 millioen afstaan voor huishuur, dat is omtrent een vierde van
zijn arbeidsinkomen.
Gansch deze economische mislukking, welke door de
nieuwe politiek der Sovietregeering in het vooruitzicht
wordt gesteld, werd in den beginne door de socialisten
van Midden-Europa doodgezwegen. Later werd er onderscheid gemaakt tusschen Bolsjevisme en socialisme.
In de laatste tijden is men ► begonnen het socialistisch
programma economisch te hervormen.
De feiten nochtans spreken luider dan alle socialistische bewijsvoering. Die feiten spreken ons van de onmogelijkheid eener communistische economie. Wel kan
het kapitalisme met recht worden bestreden, doch het
privaat initiatief en het private kapitaal moeten immer
als grondslag dienen van alle democratische en sociale
economie. In plaats van dit kapitalisme te dopden,
heeft het Bolsjewisme integendeel op - de puinen der
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Russische economie een woekerkapitalisme doen ontstaan, gevoed door de arendgieren: der geldzucht,. die uit
het Oosten klapwiekend kwamen toegevlogen.
De huidige economische politiek der Soviet-Regeering kenmerkt zich uiterlijk door een schijn-communisme,
ten einde voor de goedgeloovige massa den terugkeer tot
de beginselen eener private economie te verschalken
en hare politieke macht voor de toekomst te staven(18).Al
deze feiten bevestigen ons in de gedachte, dat niettegenstaande de communistische leer, waarmede het volk de
revolutie werd ingezonden,het er voor de leiders niet zoozeer op aankwam eene economische hervorming tot welzijn van het Russisch proletariaat door te voeren, als wel
om door het verlossingsbeeld van den communistischen
toekomststaat de politieke macht te veroveren en te bewaren en den invloed van het finantieel jodendom te versterken !
De beproeving die het Russische volk heeft doorgemaakt, waarbij adel, clerus en volk aan bloedig geweld,
aan hongersnood en dwingelandij werden prijsgegeven,
moeten aan de beschaafde wereld leeren, dat de verniétiging van eigendom, familie en godsdienst de steunpilaren der maatschappij, de natiën met de grootste rampen bedreigt en dat de leiders eener natie, wanneer ze
het recht niet als grondslag van hun bestuur doen gelden,
den opstand in de hand Werken en het volk al te vaak

overleveren aan de macht der anarchie en de bitterste
teleurstelling van verleidende utopiën.
Prof. MISSIAEN, o. cap.

r1
N. B. Het is vooral op het gebied der successierechten, dat
de nieuwe richting der Russische politiek tot uiting komt en
eene nieuwe toegeving blijkt aan het kapitalisme, daar de rechtstreeksche erfgenamen tot een bedrag van 10.000 goudroebels
mogen ontvangen.

MAANSCHIJNSONNET

Over complex van getroppelde daken,
Loopt het huiverlicht der maan.
Donkere vlakken, fantastische staken
Sperren 't zilverspoor de baan.
Schuchter omrilt het een rijzender) toren,
Brengt den bios op roode steen-,
Gooit dan zoo gul diamanten verloren
Over helle schalies heên,
Speelt om het koperen kruis in den hernel,
Leent het gulden glorieglans :
Een aureool van fijn stralengewemel,
Goudblond aan den blauwen trans,
Maagdlijke bron van al 't schoone geschemel,
Gloort daar mild de maandmonstrans.
Maart 1923.

D. M. G.

MENSCHEN IN BOTSING.

Derde Bedrijf.

Zondag achtermiddag.
NETJE (zit bij 't open venster te knikkebollen ; plots schiet ze
op, en luistert.)
LEENTJE (komt in, met kerkboek.)
NETJE.

Is 't lof al uit, Leen ?
LEENTJE.

Ja.
NETJE.

Gaat-de nie is wandele mee uw kamerade vandaag ?
LEENTJE.

Kamerade ! Kamerade.
NETJE.
is 'r iet ?... Hee ?
LEENTJE.

Natuurlijk dat 'r iet is. Die van Van Worp beziet me
niemeer.
NETJE.

Die van Van Worp ?
LEENTJE.

Ja. Waar da — waar da 'k dat an vertelde van — heur.
Heure lieve man zal heur verbojen hèmme mee mij
nog te spreke.
NETJE.
Zoo.
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LEENTJE.

't Is, dat 'm nie zeker is, da ze zal zwijge. Anders zou
'm heur wel uitsture veur meer nieuws te wete. Nu
zal 'm vreeze, dat ze 't voorts zal reddele.
NETJE.
Ei, 't is allegaar 'n m.izerie.
Dat is 't.

LEENTJE.
Waar zijn de - ander ? Fiene, en...

NETJE.
Na 't lot ginge ze 'n beetje wandele. 't . Is goei locht, ze
moete d'r maar van profiteere. Mijn beene kunne
tege 't wandele niemeer. Daarmee ben 'k n'r huis
gekome. Waarveur gaat-de gij na 't lof in de
prochie niemeer, Leen ?
LEENTJE.
Wel, 'k gaan liever in- de Preekheere.
NETJE.
Tja ?
LEENTJE.
'k kan m'nen hemel daar zoo wel verdienen as
Ikke
op 'n ander.
NETJE.
Zeker, mensch.
LEENTJE.
Daarbij, de pastoor gaat me niks niemeer. Die heet zoo
e karakteer... 't Is den broeder nie.
NETJE.
Nee ? 't Is pertank nen brave vent. Den braafsten onder
• duuzend.
LEENTJE.
zoo 'n
Hm ? Vindt-de da ? Ik nie. Hij heet zoo'n air
• air... van heilig wille . te zijn. Da kan 'k nie goed
uitstaan.
•
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NETJE.

Wel e... 'k zou zegge — nen brave vent.. 'is 'm altijd.
Maar e... ge gaat nie gere mee ons niemeer mee.
LEENTJE.
•
Mee ulie ? Waarveur nie ? Och toe .!...
NETJE.
Of mee 't meiske ? Mee Jet ? Is 't da ?
LEENTJE.
Daar hèm 'k deze morgend wel mee na de mis geweest.
Genoeg tege m'n goesting.
NETJE.

Ziet-de 't. Ziet-de 't ! Dat is 't.
LEENTJE.
Och. (Op de tafel liggen enkele kiesblad jes. Ze begint ernn te lezen.)
NETJE.
As 'k astreen thuiskwam lage d'r weeral e stuk of vier
onder de deur.
LEENTJE.

As ze hun geld hielde. Zoo'n gazettekes, da dient toch
nie as veur de mensche te koejonneere.
NETJE.
Te bedriegen en te beliege.
Enne

LEENTJE.
zouë ze lang e-weg blijve ?

NETJE.
Da weet 'k nie. Navenant hoe dat 't hun bevalle zal,
zeker.
LEENTJE..
Da ze maar blijve. Dan kan 'k hier op me gemak e-wa
zitte. Altijd op die kamer is ook nie plezant.-
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NETJE.

En kunt-de hier nie komen as zijlie d'r zijn ?
LEENTJE.
Liever nie. Zulk 'n menscheNETJE (schokschoudert.)
LEENTJE (leest in de blad jes. Zë verschiet. Kijkt omzichtig naar

Netje. Plooit een blad je en moffelt het weg.)
NETJE.

Staat 'r nieuws in ?
LEENTJE.
Bah, 'k kiek d'r .in, zonder te zien wat 'r staat. 't Is toch
altijd 't zelfde. Den eerre dit, den andere dat. --- 'k
Gaan bove.
NETJE.
Bove ? Zeidt-de nie...
LEENTJE.
't Is bove
't Is bove plezanter. Ikke -- ik zit daar meer
op me gemak. As ge u mee uw eigen alleen bezighoudt, zult-de op 'n andersmans teen nie trije. (Af).
NETJE.
Ajasses toch. (Eenige oogenblikken houdt ze zich bezig
met heur witte-gerapiumpot ; roept op 'n kat in den
hof : Poeske, Poeske ! Pss. Kijkt even naar 'n
kiesblad je. Doet den piano open, en slaat hier en
daar een noot. Mijmert melancholisch.)
JAN (op.)

Piano an 't spele, moeike ?
MONDE , ( volgt hem.)
NETJE.
Wel
e
nee. 't Is al zoo lang geleje dat 'r hier nog
'ns muziek geweest is.
JAN.
We zulle daarvan maar zwijge. Hier is geen rede veur
muziek te make.
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MONNE.

Bah. We zulle muziek spelen as we burgemeester zijn,
bomma.
NETJE.
Burgemeester, jong ?
MONNE.
Zeg nie meer.
JAN.
Toe, Monne. Astreen gelooft 't mensch 't nog.
MONNE.
Afijn, bomma, na de kiezinge komt 'r hier wel is weerom
plezier.
JAN.
Waar is 't volk ?
NETJE.
E beetjen uit wandele.
MONNE.
Zijn da gazetkes die dezen achternoen kwame ?
NETJE.

Ze staken onder de deur as...
MONNE.
Goed. (Begint ze te doorsnuffelen.)
JAN.
'k Ben krojeus wat dat hun vodde zulle zegge na dees
meeting.
MONNE.
Nee maar, da's nu
Hun vodde ? Vodde zulle z.e.vrete.
toch de sjiekste politieke meeting die 'k al gehoord
of gezien hèm. Al - de troeven in ons hand ! Hèt-de
gezien . wat e gezicht dat diene - kleine zwarte trok,
na 't antwoord da 'k hem gaf ?
JAN.
Stom van zóó tege te spreke.
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MONNE.

Geloof 'k.
JAN.
Erg stom.
MONNE.
Wat is ons program in zake schole, de, bomma?
NETJE.
Program in zake schole ?
MONNE.
Ja, ja. Wat da wijlie, wijlie, katholieke, zouë wille wat
er in de schole gebeurde.
NETJE. Wel, de kindere doen leere, peis 'k.
MONNE.

fuust, maar hoe ? Zonder God -noch gebod, of wat ?
NETJE.

Ha nee. De kindere moeten eerst en veural...
Juust. Hawel, zoo is ons program in zake schole. D'r
was ne kleine zwarte, eene die kwam tegespreke. Hij
vroeg dus da. Maar afijn, wat is uw program in zake schole ? Weet-de wat da 'k .hem antwoordde
We staan op de katholieke lijst, , hee ? Ge kent het
gedacht van de katholieken in kwestie. onderwijs ?
God is nie uit te sluiten, en na de manier waarop da
ne mensch deftig en eerlijk moet leve,. moete de kindere verder onderwezen worden in. alle vakke die
hun 't leve kunne lichter make. Of meent-de gij 't
anders ? Moete de kindere van alles kennen en wete, tot doktoren en pleiteere toe, ..maar .-moete .. ze.. nie
deftig en eerlijk leve ?
Daar stond de kleine
zwarte paf van. Die vraag... . Ha'. den donder veur
zijn voete gevalle-, hij ha' nie erger - geslage geweest.
NETJE.
Hahaha !.

p
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MONNE.

Dat deed alleman die in de zaal was lache. Ze lachte. ° En
ieder die kwam tegespreke kreeg zoo 'n antwoord
zoo e fijn, zoo e geslepe... Afijn, al die .dierf hippe, kreeg zoo e slagske dat 'm direkt knock-out lag.
NETJE.
Wat ?
MONNE.
Knock-out. Weet-de wat dat is ? As 'r ievers twee boksers an 't vechte staan, en den eene geeft den anderen .:e. klopke dat 'm :op telle van nege nie rechtkomt, dan zegge ze dat. 'm knock-out is, en dan is
'm verlore. Da's knock-out. We bokste natuurlijk
mee ons vuiste nie, maar mee ons tong.
NETJE.
Cie zijt ne sjarel, Monne.
MONNE.
As ze Monne maar liete 'doën. 'k Geloof da 'k gehore
ben veur nee politieke man te worde.. Maar. 't zit in 't
bloed, dat is 't 'm. Hee, pa ?
JAN. .
Kan wel:
MONNE.
Wat - dat ook flink gezeid-. was, in 'uw redevoering, da we
in - onze strijd geen gemein .middele., geen schelmemi.ddele wouë-.gebruike. Da we `ons konkurrente nie
wouë • belasteren en vaneentrekke. Veural da we
geen leuges wouën uitvinden, om ze zwart te make
bij '.t - publiek.
JAN.
Dat 't .eerlij.k . was, , dat de menschen enkel en . alleen te
kiezen - hadde -tussche program . en program, en. r1ie
•tussche diene persoon en diene s
MONNE.
Percies. Dit heet ingeslagen op de mensche die d'r ware.
Dit
en da we de kleine zwarte en de ander twee
-
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hunne mond stopte van '.t eerste woord. Ge ziet d.át
op 't volk. An hun. gezicht. Dan wordt het lichter,
dan wordt het meer ope. En iedere keer as gij of
ik sprake, hèm 'k da .kunnen opmerke, hoe da ze
ingenome ware mee wat da we zeie, en t'akkoord ware.
JAN.
Zooveel te beter. 't Was 'n sjieke meeting.
MONNE.
Sjiek ! De s j lekste die 'k al gehoord '- of gezien ' hèm. 'k
Zeg het, oprecht nen triomf veur ons gédácht --- en
veur ons.
JAN.
Veur 't gedacht. Da's 't voornaamste.
MONNE.
E... nee.
JAN (beziet hem ondervragend.)
-

MONNE.
't Is e... natuurlijk voornaam. Maar wat dat ook voornaam is, da's da wijlie... 'k Spreek altijd van wijlie.
Da zit in mij, percies of da 'k veur.m.ezelf.bezig was.
Afijn, 't is veur de familie. Ook voornaam is, da
wijlie vooruitkome. Da we toone da wijli.e de overwinning van onze lijst meebrenge. En. as er en as
er te denke valt an schepenen • en e.. ja, alla... cia
gij de man zijt, de man da gij c e,1eider zijt van
de partij in 't stad. Dat op u eerst èn veural moet
gedacht warde al staat-de nog den derde.
JAN (zwijgt.)
T--

MONNE.

Via peist-de 'r van ?

JAN.
Och, da zijn toch maar luchtkasteele.
MONNE.

Luchtkasteele ? Wijlie winne r mee de overhand, en dank
an u ?... Dan zijt-de gij .burge...
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JAN.

Sst
MONNE.
Dan ' wordt 'r piano gespeeld, bomma.
NETJE.
Wanneer ?
MONNE.
Da's iet tussche mij en pa. Ge zult wel zien, gij, op tijd
en stond.
JAN (dubt.)
MONNE.

Hawel ?
JAN.
't Is anders geen mis gedacht.
MONNE.
Ge zoudt zegge. (Begint 'n blad je na te kijken.)
JAN (eveneens.)
NETJE (houdt zich bezig met de .geranium.)
MONNE.

Hèt-de al geremarkeerd : tegen ons is 'r nog. geenen
eene persoonlijken anval geweést. Tege geenen eene
van onze lijst.
JAN.
Nee.
MONNE.
Terwijlent dat de Volksstens de Vlag nogal .'ns afranselt,
en heur kandidate.
JAN.
En de Vlag de Volkssten mee de l ëure.
MONNE.
De pastoor zal nog gelijk herome., da we,. mee in onze
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Kampioen geen lastercampagne te beginne, meer
zulle winnen as anders. In 't een of 't ander artikeltje zouë we daar misschien wel 'ns kunnen op wijze,
da we ons hinde nie vuilmake mee zoo e werk. Ge
hèt gij 't gedacht nu al uitgesproke, en 't maakte
effekt. As 't te leze staat, weet iedereen het.
JAN.
Da was misschien goed. Tja, daar zulle we 'ns van spreke. De Voorvechter die is 'r 't besten in thuis, in 't
bezwaddere.
MONNE.
Ja, daar krijge de ander 't nogal in. Waar dat 'm 't allegaar uithaalt. Alla ! Van ons mannen houdt .'m toch
z'n pooten af. Maar e... vandaag-is er geene bij, me
dunkt. Die geven anders ook genoeg uit. (Hij kijkt
tusschen de bladjes.) Nee, d'r is geene bij. (Ze lezen
voort, ieder op zichzelf. Poos. Men schelt.)
JAN.
Ze belle, Monne.
MONNE (af.. Na een oogenblik terug met)
-

VAN WORP (die een blad je zwaait.)

De Voorvechter ! 't Is erg. 't Is kolossaal
JAN.
Wat ?
VAN WORP.
Nie geleze ? Hier zie, man ! Hier zie.
JAN (leest.)

VAN WORP.
Dat artikeltje : « Heiligen » (Leest over Jan's schouder :)
::: :Op de katholieke lijst. staat 'n fijne meneer. Een meneer die den boel van de stad . wil. mee helpen beredderen, doch zijn eigen. zaken niet eens deftig
klaar krijgt.
JAN.
Ja, ja. 'k Lees 't wel.
,
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VAN WORP (na een poosje.)

« Waar is die meneer zijn dochter deze laatste maanden
geweest ? »
JAN.
Krapuul. Krapuul
VAN WORP.
Lees maar verder !
« Wat heeft die meneer zijn dochter in Antwerpen gaan doen ? »
JAN.
Van Worp, ik...
VAN WORP.
Nee, nee, lees verder. Hier zie, da zie : « Waar is 't kind
gebleven ? »
JAN (staat als geslagen.)
MONNE.
La-me zien.. (Neemt 't bladje.)
VAN WORP.
Jan...
JAJ (kijkt wezenloos op.)
VAN WORP.
Dat is... das erg.
JAN (zwijgt.)
MONNE.

Kwam d'r hier zoo geen gazet, bomma ?
Dat hèt=de
pas gekre-ge, Van Worp ?
VAN WORP.
Dezen achternoen.
MONNE.
Kwam d'r hier zoo geen gazetteke ?
NETJE.
Ik
ik zou 't nie kunne zegge. Go-togot, staat da nu
ook al in de gazet
MONNE.
Zwart op wit.
NETJE.
Matant Leentjen heet 'r in an 't snuffele geweest.
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MONNE (schielijk af, in gang.)
VAN WORP.

Da was 't dan waarvan dat uw zuster an m'n vrouw
sprak ?
JAN (zwijgt een poosje.)
VAN WORP.
Dat.., dat...
JAN.
Ma, wilt-de ons 'ns e-wat alleen late ?
NETJE.
da's gemein van dat in de
- otogot, da's gemein
gazette te drukke. (Af in keuken.. Poos.)
-

VAN WORP.

:Zoo erg meinde 'k niet dat 't was.
JAN.
Da was 't.
VAN WORP.

Da ware nog niks geweest, as...
JAN.
Niks geweest ? Niks geweest, Van Worp :?
VAN WORP.
;Was 't nie bekend geraakt. Ha' 't niemand nie gewete.
Nu, natuurlijk... Hm, da's erg, da's erg.
JAN.
En ? Van Worp ik
ik.... Gotogot, da's wreed, da's te
wreed. Van schrik
van schrik dat 't uit zou gekome zijn, hèm 'k nacht en dag gebeefd
's
Nachts, 'n oog kost 'k nie slape. Uit schrik dat 't
uit zou lekke... Ze was 'van hier weggejaagd. Zoo
'n schand wou 'k nie drage. Da kost 'k van mezelf
nie verkrijge. Uit eerbied veur mezelf, ha' 'k heur
't huis Iuitgej aagd. Veur 't lukke van de lijst, veur 't
lukke van die kiezingen, omdat 't zeker nie zou
uitlekke, nam 'k heur weerom binne.
VAN WORP.
Ja, de lijst...
JAN (ziet hem bang aan.)
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VANWORP.

Hm, daar moet natuurlijk ondereen van gesproke worde.
JAN.
Van wat ?
VAN WORP.
Hoe da we die affaire" gaan bakleere. Da's... da zal nerr
heelen boel zijn. (Men schelt. Poos.)
JAN (tracht wat te herstellen. Gaat af.)
VAN WORP (zet 'n bedenkelijk gezicht. Bekijkt Jet je's portret.)
AGENDIJK (en JAN op. Gene met de Voorvechter in 'handen.)
Haha, Van Worp. 't Ook geleze ?
VAN WORP (knikt van ja.)
AGENDIJK.

Maar 't is 'n schand. Da's
da's — da's kolossaal.
Kent-de gij eene van ons kandidate die 'n dochter
heet die... die... Da's kolossaal !
VAN WORP.
't Is erg.
AGENDIJK.

Infaam is 't. Gij hèt geen kindere, Van Worp. Mijn dochters alle drij, ze zijn getrouwd, en, Goddank, hun:
mans wete dat 'r- niks op te zeggen is. Jan heet- 'n
dochter uit de duuzend. Bij de ander kan 'k. nu maar
geen zoeke die e kind zou hemme van da kalieber.
't Is infaam.
VAN WORP.
Erg, in alle geval.
AGENDIJK.
Zooiet. moet 't tribunaal op. Wijlie allegaar, as vaders,
we worde d'r mee beschuldigd. - Is 't nie zoo, Jan ?
Da moet 't tribunaal op. En sito ne. Kampioen uit,
veur dat an 't volk late te wete. Bah ! bah ! wat 'rn
rapalje .
MONNE (op, met twee Voorvechters.)
LEENTJE (volgt.)
MONNE.

Ha, Agendijk.
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AGENDIJK.
Schrikkelijk, hee ?
LEENTJE.
Maar van mij wete ze 't nie. Van mij nie !
JAN.
Leen
LEENTJE.
Van mij nie ! As da vrouwmensch van Van Worp heure
mond nie kunne toehouwen heet, dan is zij d'r de
schuld van.
VAN WORP.
Uffra, gij hadt d'r zeker 't eerst moete van zwijge. Dan
ha' 't niemand nie gewete. .
LEENTJE.
As 'k familiesekrete vertel, dan is 't an mensche waar da
'k peis konfiëntie te meugen in hèmme.
AGENDIJK (ontnuchterd.)
Hoho !
LEENTJE.
As dat dan schijnheilige zijn
God zal die hun rekening
wel make. Van mij weet 'r niemand het, buite zij.
Da zweer 'k op m'n zielezaligheid.
AGENDIJK.
Hoho ! ho-ho ! Jan ?
jAI .

Leen ! Leen ! Leen !
NETJE (op.)

Och, wat is 'r gaande ?
MONNE.
Ga gij maar binne, bomma. 't Is
't is niks.
NETJE.
Wat is 'r mee uwe pa ?
MONNE.
Niks. Toe, ga binne. (Duwt ze de keuken in.)
VAN WORP en AGENDIJK praten saam.
MONNE (houdt ze in 't oog.)
,
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JAN (zit te snikken op 't pianokrukje.)
LEENTJE (staat bij 't venster en kijkt naar buiten.)

VAN WORP.

Nu dat

nu dat 't openbaar is....
AGENDIJK.

.Ja, 't is nen ingewikkelde toestand.
VAN .WORP.

. Hm... Gelukkig zijn de lijstes nog nie officieel ingediend.
Anders was 'er niks niemeer an te doen. Maar
er-van !
AGENDIJK.

Zouë we nie... 'n ander middel ?
VAN WORP.

•

Nee, nee -- ons hande d'r van wassche. We' moete zuiver
mannen hèmme. Ze kieke te veel buite de persoon
om. Ik zien .maar dà middel : van de lijst. In alle geval.
MONNE.

'En ?
VAN WORP.
'En ?
AGENDIJK.

As 'r iet anders kost gewonde warde...
VAN WORP.

Iet anders ? Maar afijn ha' 't verzwege gebleve... dat
'r niemand 't wist... Al hadde wijzelf dan nog de
historie gekend. Goed ! Ik hield er zooveel an da
Gorsen op de lijst stond as ikzelf. Dan .ha' 'k 't mee
verzwege.
-

•

MONNE.

Juust. Juust ! Dan h.adt-de 't mee verzwege. Veur de lijst
'r door te hale. 't Is op zijn schouders dat ulie lijst
staat. En nu ?
-

VAN WORP.

Nu ?
wel, as we 'm houde
dan is -'t an hem: ^te wijte dat de lijst bankroet gaat. We moete redde wat
te redde valt.
.

MONNE.

Redde wat te redde valt ? Wel zeker ! wel zeker ! Da
moete we doen.
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VAN WORP.

Hawel dan ?
AGENDIJK.
Ziet-de gij 'n ander middel ?
LEENTJE.

Foei ! Al da smerig gekonkelfoes. Al da vuil geknoei 1
Ff !
JAN.
Gaat uit m'n ooge, gij ! Gaat an ! Gaat. an
LEENTJE.
Ff ! Ff ! Bah ! Wat e smerig zooitje.
JAN.
Gaat e-weg.
MONNE.
Toe, toe, pa. Toe, toe...
JAN.
Heel de stad weet 't. Heel de stad. En dat heet zij ons
gelapt. Dat heet zij ons gelapt
LEENTJE.

Zeg 't an meneer. Veur z'n madam ! (Af nn gang.)
JAN.
Heel de stad ! Dezen achternoen op de meeting hadde we

iedereen mee. Iedereen ! Nu nu zit alleman mee
ons te lache. Alleman zit mee ons te lache. Wat hèm
'k ook gezeid ? Hèm 'k nie gezeid dat 'r op ons niks
te zegge valt ? Op geen een van ons kandidate ? Alleman zit te lache. En ik en ik...
AGENDIJK.
Jan, we zoeke wel e middel...
JAN.
E 'middel ? Maar 't is de waarheid. De waarheid is' 'tw
C ij lie weet 't nu ook.
AGENDI J K:
We zoeken e middel ve-ur de lijst 'te redde.
MONNE.
Toe, pa, laat ons maar, doen. (Duwt hem neer op 'n
stoel.) Da moete we doen, heere. Redde wat te redde
valt.
-
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VAN WORP.

Dus, Oorsen — van de. lijst.
MONNE.
Nee. Da's 'n bekentenis. As op 't tribunaal nen dief bekent, is 'm al half veroordeeld. Nie bekenne. Afdoen; ! 't Afdoen moete we ! As ge gaat bekenne,
dan is de lijst gezien.
VAN WORP.

T uust nie. Juust nie
MONNE.

Gezien. Ne naam van de lijst schrappe
bankroet.

dan is 'm!

VAN WORP.

En nu dat 't publiek is van van iuw zuster... De naam
'r af schrappe
daar vind 'k -ik - propaganda in.
't Volk zal zien da we alleenlijk mensche wille die
gekend. zijn veur hun deftigheid. Mensche die goeie.
naam hèmme.
JAN.
Van Worp !
VAN WORP.
'k Wil u nie op uw schene stampe, Jan. Niemand liever
as 'k ik zag u op onze lijst. En 'k hèm 't u gezeid
scheelde d'r wat, da deerde nie, as 't maar nie publiek was. Maar gij houdt van de partij, zooveel as
'k ik, zooveel ' as Agendijk. Zeg nu zelf, nu dat die
zaak an 't licht kwam, is 't nie 't best "da' ge u
terugtrekt ? Da's propaganda te meer.
JAN.
Maar da's m'ne goeie naam deur de goot late sleure,
zonder me te verzette.
.
MONNE.
Nie bekenne. Nie bekenne ! Jan Dorsen was de overwinning van 'ulie lijst. As ge ' hem verliest, zift-de dé
overwinning kwijt.
VAN WORP.
Overwinning ! Mee dees feite.
-

-

.
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MONNE.

Daarbij, daarbij... die feite doen we af. Af doen we ze.
Ge weet 't, Van Worp, Jet gaat 't klooster in. Da
stopt direkt alle muile. Ze .moet 't klooster in. Zeker,
nu. En de lijst is gered. En we blijve. De lijst i^
bankroet as ge ons nie hèt.
AGENDIJK.

Ha ! (Er wordt gescheld.)
MONNE (af. Terug met)
PASTOOR (die een voor een elk beziet, en op hun gezicht leest

wat er in hen omgaat.)
MONNE.

Da's meneer pastoor, pa.
PASTOOR.

Dag, Jan. (Handdruk.)
VAN WORP.

Al geleze, meneer pastoor ?
PASTOOR.

E... Ja. Heere, wilt-de gijlie dezen avend tege den achte
bij mij 'ns kome ? We smoren 'n sigaar, en babbelen
e beetje.
VAN- WORP.

Damaar, meneer pastoor...
AGENDIJK.

We zouë toch moete wete hoe da we daaruit gerake.
PASTOOR.

Wilt-de dat an mij overlate ? Ikke
zien te regele.

zal da veur 't beste

VAN WORP.

Damaar, afijn... Ik zien 'r maar één middel in... Ze gaan
grof te werk.
AGENDIJK.

Ze gebruike balie die treffe.
PASTOOR.

Heere...
VAN WORP.

Hij moet 'm natuurlijk terugtrekke. Daar is niks an te
doen. Da's zuiver werk.
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MONNE.

Nee. As ze grof te werk gaan., keere we ons, en zijn ook
grof. De ander zijn. ook geen engeltjes.
PASTOOR.
Heere, as 'k ulie verzoeke mag. Dezen: avend tegen 'n
uur of acht. Hier regel 'k ik alles. (Hij dringt ze naar
de deur.)
VAN WORP.
We moeten an de kiezers zuiver hande kunne late zien.
PASTOOR.
Goed. 'k Zal 'k ik daarvoor zorge.
AGENDIJK.

As gij 't zegt.
VAN WORP en AGENDIJK af. Men hoort de huisdeur toeslaan.
JAN.

'Meneer pastoor... ik... da's me te sterk.
PASTOOR.

Ja, 'n vieze zaak is 't, Jan. Da zat dus zoo ineen. Den
dienst, enzoovoo.rts...
JAN.
Meneer...
PASTOOR.

.

Jan, 'k verwijt u niks. Allenlijk, ge hadt me moete verwittige. An mij kost-de da gerust.
JAN.
Maar de schand', de schand... de oneer
PASTOOR.

Mij kost-de da gerust vertelle, Jan. D'r zijn mensche die
me erger zake vertelle.
JAN.

Erger nog ?
PASTOOR.

En ze beklagen hun„ da nie. Dan ha' 'k ook gezorgd da
wc u nie gevraagd hadde veur de lijst. Dan ha' 'r
niks uitgekome. Dan wisten alleen God en gij en
ik 't.
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MONNE.

de lijst... Hij was de overwinning van de
Maar de lijst
lijst. De mannen uit de fabriek zijn ons mee. As hij.
d'r nie opkwam, waar zat de lijst dan ?
PASTOOR.
en op den
En nu ? Nu zal 'm d'r ook toch nie opstaan
hoop toe hèt-de al dat ongemak.
MONNE.
Hij komt d'r op.
PASTOOR.
E ? 't Is toch klaar dat ge u moet terugtrekke, Jan ?
MONNE.
Nee!
PASTOOR.
Monne, ge weet wat da 'k 'r over peis, hee ? We moete
Menschen hèmme waarop da niks of niks te zegge
't is nie redelijk, maar 't is
valt. Ongelukkiglijk
de mensche rekene ne persoon an, zake
e feit
waaran dat 'm zelf geen schuld heet, die 'm maar
van naastebij rake.
MONNE.
We strijjen 't af. D'r wordt zooveel en zoo hard geloge
mee de kiezing. We strijjen 't af. En om te bewijze

dat 't leuges zijn, moet Jet na 't klooster.
PASTOOR.
Wat ?

MONNE.
Dat.
PASTOOR.

Om da te bewijze
moet Jet na 't klooster ! Maar maar da's... da's... Ik kan .'t nie zegge. Waarheid
leugenachtig make. En liege. En om de leugen waar
te make, Jet dwinge van na 't klooster te gaan ?
MONNE (kijkt tartend.)
PASTOOR.
Monne, laat ons 'ns alleen
MONNE.
'k Mag wel hoore.
-
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PASTOOR.
Monne, laat ons 'ns alleen.
MONNE (af, in keuken)
PASTOOR.
ge weet da 'k altijd recht veur de vuist ben. Wat
Jan
da waarheid is, wat da rechtveerdig is... Ten andere,
ik hèm u ook altijd gekend veur nen ronde inensch
veural veur ne mensch mee verstand. Anders ha'
'k 'r zeker nie veur geweest., u op de katholieke lijst
te hèmme. 't Doe me dan ook zooveel te meer spijt,
da 'k u nu moet vragen u terug te trekke... Dinsdag
worde de lijsten ingediend. 't Is dus hoogst tijd... En
veur de lijst en veural veur u zelf is 't beter zoo.
JAN (zwijgt.)
PASTOOR.

Ce verstaat da zelf toch wel. Waart-de ne fanatieke politieker, dan kost-de doen wat da Monne zei. In politiek schijnt da nu 'ns toegelate te zijn. Maar wijlie,
zelfs as politieke manne, we zijn katholiek. Rechtveerdig zijn. Waar zijn. Ons princiepe, die de beste
zijn, nie late vallen om maar gekozé te gerake.
Veural nie liege en dan zóó liege nee
JAN.
Ik kan 't nie kroppe, ik kan 't nie kroppe.
PASTOOR.

Toe. Toe, toe.

Dus ge trekt u achteruit.
JAN.
Meneer pastoor, ik... Gotogot. Zoolang hem 'k 't moeten
overbijte. (Wijzend op 't portret.) Die, zie, die heur
schuld is dat allegaar. Die heur schuld ! Toen ze
bekend ha' da ze, da ze...
PASTOOR.

.Ja, ja, kom. Ge moet da nie ophale. Laat ouw koeien
ouw koeie.
JAN.
Toen hèm 'k heur buitegejaagd. Buitegejaagd ! Diene
Diene ? Buitegejaagd ha' 'k ze. Dan heet ze vijf
maand bij nonkel Dor in Antwerpe gezete. Diene
Diene !
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PASTOOR.
Ssst. Zwijg 'ns.
Uit de verte hoort men rumoer naderen, als 't roepen en huilen
van 'n volksrelletje. 't Slaan van schelen tegeneen, fluiten
en sissen.
JAN.
God.
PASTOOR.
Zij kalm.
MONNE (op.)

Wat is da ?
NETJE.
Ocheere, wat e tempeest.
Ze luisteren. 't Lawaai is dichtbij. De huisdeur open en toe.
Fiene, Jet, Rik op. De vrouwen weenen.Rik ziedt van woede.
Vuilnis werd op hun kleeren gegooid.
JAN.
Wat is er ?
MONNE.
Wat is da ?
RIK.
'n Bende die ons achternaloopt. Schoelies.
JAN (wil buiten varen.)
PASTOOR (springt hem in den weg.)
FIENE.

Nee, Jan, nee...
JETJE.
Pa, och nee.
PASTOOR.
Blijf binne, Jan. Ze zulle wel optrekke.
JAN.
La-me, la-me los. 'k Wil die schavuiten 'ns onder hande
neme.
FIENE.
Nee, Jan, toe..
JETJE.
Pa, och nee.
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NETJE.

Blijf binne, Jan, 't is nen heelen hoop.
JAN.
dat
allegaar
veur u ! allegaar veur u !'
En dat allegaar
veur lu ! veur u !
JETJE (snikt hartbrekend.)
LEENTJE (komt ingestormd.)

Wat is da ? Ze hèmmen 'n ruit uitgesmeten as 'k an 't.
venster kwam.
JAN.
gij slet ! gij, gij... (Hij'
En dat allegaar veur u ! Gij
wil Jetje slaan.)
FIENE.
Jan
PASTOOR.
Jan. Nee. nee. Nee, nee ! (Trekt hem terug.) Toe, zit._
Toe. Gaat gijlie in de keuke. Alla, toe.'
FIENE,JETJE,NETJE,LEENTJE (af in keuken. Buiten gejoel en

-

getier, onduidelijk. In 't salontje wordt een ruit uitgesmeten. De steen botst tegen de deur.)
JAN (trekt de deur open. In de bende gaat gelach op als men.
hem ziet.
RIK (is buitengesc'hoten.)
PASTOOR (hem achterna. Gelach en getier.)
'T VROUWVOLK (staat bang in de keukendeur.)
PASTOOR (buiten.)
Rik, blijf binne.
Rik ! (Poos.)
STEM (uit 't volk, zingt, gemeen :)

En we wille van geen katte niemeer wete,
slaag ze dood, slaag ze dood.
STEMMEN.

Ahoert ! ahoert ! (Gefluit, geroep.)
PASTOOR.
Mensche !
STEMMEN.
Ahoert ! ahoert !
PASTOOR.
Mensche !
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STEM.
Waar is de uffra, de ? Da ze 'r 'ns laat zien
PASTOOR.
Mensche !
STEM.

Is ze nog in Antwerrepe ?
ANDERE.
Spreekt op z'n Entwarrep-sch !
DERDE (zingt.)

Wie is de vader van da kind ? (Gelach, kattemuziek.)
PASTOOR.

Schoelies ! Schoelies !
STEM.
Kattekop ! Da ! (De deur wordt toegeslagen. Men stampt
ertegen ; er wordt op geklopt en gesmeten. Een tijdje lang nog houdt het rumoer aan, gedurende het
volgende. Sterft dan langzaam uit.)
RIK (met kleeren gescheurd en ontdaan op.)
FIENE.
Rikske
RIK.
'k Hèm 'r tussche gezete. De pastoor...
MONNE (kijkt in den gang).

Meneer pastoor ?
PASTOOR (op, met zakdoek aan slapen doppend.)
Ik e... Ze hèmme me getroffe.
FIENE.
Och.
JETJE.
Meneer pastoor.. ik.. (Ze snikt, knielend voor hem.)
JAN.
Weg gij ! weg gij !
PASTOOR.
Toe, 't zal geen erg zijn. Nen afschamp van ne steen. As
'k e beetje water...
FIENE (af, komt seffens terug met water.)
NETJE.

E... nen doek, meneer pastoor ?
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PASTOOR.

Nee, nee, zoo èrg is 't nie. E beetje water dat 't bloed
stolt. Dan is alles in orde.
JAN.
da's dank an u ! Da's dank an u ! Slet, slet.
En dat
FIENE.
Jan, Jan...
JETJE.
Och pa... och pa.. Ik.. ik.. Pààà ! (Ze knielt en omarmt
zijn knieën.)
JAN.
La-me los. La-me los ! Al die schand, al die oneer... Dat
hèt-de gij over onze kop gebracht. Da zal God u
loone,. meiske. Da zal God u loone. Enne enne
m'n huis moet-de uit. Hieruit. Morgen al
PASTOOR.

dan.
FIENE en NETJE veeenen.
JAN.
M'n huis moet ze uit. Ze wil na 't klooster nie. M'n huis
moet ze uit. Ik hou geen sletten onder me dak. Da
ze gaat vanwaar da ze gekomen is. As ze.. as ze 'n
hoer is, da ze dan heuren rol ga spelen op 'n
ander.
JETJE.
Pààà
ik.. Ik zal na 't klooster, , as ge 't dan toch wilt.
MONNE.
Ha.
JETJE.
As ge 't dan toch wilt.
PASTOOR.

Nee. ---- Mensche...
MONNE.
Meneer pastoor...
PASTOOR.
Nee.
Mag 'k an Jan- alleen 'ns spreke ? Toe, eenige
minuutjes.
FIENE, NETJE, JETJE, RIK en LEEITJE (af, in . keuken.)
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PASTOOR.

mag 'k u verzoeke ?
MONNE.
Meneer pastoor, ze wil. Ge hèt 't zelf gehoord. Dan zijn
we gered. Dan moet marge de bende daarbuiten in
heur schelp kruipe.

Monne

PASTOOR.

Monne ?
MONNE (af.)
PASTOOR.

jan. Nu onder ons twee. En we gaan da rap afdoen. Ge
zijt katholiek, hee ?
JAN (kijkt hem verbaasd aan.)
PASTOOR.

Door-en-door katholiek, hee ? Van top tot teen ?
JAN (zwijgt steeds.)
PASTOOR.

En geene schijnheilige ? Ge zijt nen oprechte katholiek ?
JAN.
Meneer pastoor...
PASTOOR.

Ge kent God, ge kent Kristus, ge kent de leer, hee ?
JAN.
Meneer pastoor...
PASTOOR.
Goed, 'k hem d'r nooit nie an getwijfeld.
JAN.
As ge 't maar weet, meneer pastoor.
-

PASTOOR.

Goed, goed. Dan leeft-de ook as zoodanig, hee ? 't Is
nie alleen met uw tong, da ge 't zijt ? Maar ook
mee uw doen en late?
JAN (knikt.)
,

,

PASTOOR.

poliMee uw doen en late, nie alleen veur de politiek
tiek is 'n, vuiligheid ...nie alleen veur de mensche,as
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de mensche het zien... maar ook veur uw eige
as
ge heelegansch alleen zijt, doet-de ook lijk ne flinke
katholiek ? Daarveur hem 'k u altijd anzien.
JAN (knikt.)
PASTOOR.

Dan gaat-de Jet nie buitejage.
JAN.
Ze wil na 't klooster.
PASTOOR.

Nee. Da's onder den drang van de omstandighede. As
laat 'r dan eerst kalm worde -ze 't wil doen
en dan moet ze
vergete wat da veurgevallen is
d'r heur eige goesting kunne mee doen. Heur dwinge
Nu.
Nu gaat-de beginne mee
meugt-de nie.
mee helur te vergeve, Jan.
beur
JAN.
Vergeve ?
PASTOOR.

Ja. Dat hadt-de allang moete doen. Vergeten en vergeve.
Da ze na Antwerpe gegaan is da ge hier... Nu.
ja, t' akkoord. Maar buitejage ? Nee. Enne.. ja...
'k voel da. Zoolang da ze hier weerom is hèt-de
helur late voele da ze da ze, naar uw eige woorde s

'n slet is, hee ?
JAN (zwijgt.)
PASTOOR.

Da moet uit. We moete kunne vergeten en vergeven op
de wereld.
JAN.
al wat da we gelejen, hèmme
al wat da we
Maar
afgezien hèmme ons vrees veur schande ons
vrees dat 't gekend zou worde.. Och, ik kan 't nie
zegge ik kan 't u nie zegge...
PASTOOR.
Wat heet Kristus uitgestaan, Jan ? En vergaf die ?
JAN.
dat ? Da's heur schuld. Alles is heur schuld.
Gijzelf
Alles. Heur ! Heur... Gotogot, wat da we al afzage
daarmee. Let, gijzelf...
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PASTOOR.

Da's niks.
JAN.
Niks ? Ge zijt ne priester.
PASTOOR.

Daar heet Jet geen direkte schuld an. En 'hij
hij die
smeet.. As 'm morgen in den biechtstoel moest kome, Jan...
JAN.
Zoo e gespuis komt in geen kerk.
PASTOOR.

As 'm morgen in den biechtstoel moest kome
dan gaf
'k hem absolutie, lijk an ieder ander
en veur mijzelf vergaf 'k hem, zoowel as in den naam van
Kristus. Kristus heet er lijf en leve bij gelate en
nog, Jan, nog zal 'm vergeven hèmmen an z'n moordenaars. « Vader, vergeef 't hun... », zei 'm, an 't
kruis.
JAN.
Maar dees
dees ! 'n Heel familie, 'n deftige familie
door de goot sleure !
PASTOOR.
Al lij je we d'r de grootste scha mogelijk door

zonde
zijn te vergeve. We zijn wij nie wijzer as Kristuszelf. En Kristus moet ons zooveel, zooveel erger vergeve. De affronte die wij Hem andoen, zijn zooveel
grooter. Wijlie, die God wel kenne,
laat zoo e
gedrag over an hen die hem niemeer wille kenne
wijlie moeten handele lijk dat Hij ons 't voorbeeld
gaf. En we zulle goed doen, en verstandig.
JAN.
Ik kan 't nie kroppe. Ik kan 't nie . kroppe.
PASTOOR.

Is dan... is er nog iet anders in de weg ?
JAN.
Nee. Maar, we hadde d'r zoo op gehoopt, veur de. lijst.
PASTOOR.

Ja, ja.. da valt in duige.
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JAN

Erop gehoopt, erop gebouwd. De lijst op ons. Wijfie op
de lijst.
PASTOOR.

Hoe ?
JAN.

Och, 't is eigenlijk belachelijk. Monne mee al ze gebabbel...
PASTOOR.

Hm, Monne...
JAN.

Maar 't scheen ons zoo heel natuurlijk. In zoo nen tijd
leeft-de zoo percies gestaag in koorts. Al uw gedachte vindt-de effenaf simpel.
PASTOOR.

Wa was 't dan ?
JAN.

As 't door mij was dat de lijst won...
PASTOOR.

Daar telde we op. Nu krijge we ne ferme slag... en moete
\ T an nen andere kandidaat denke tegen overmorge.
JAN.

Dan... Meneer pastoor, 't is belachelijk. Maar ronduit
gezeid : we dachte dat 'r dan kans was veur schepene of misschien...
PASTOOR.

Burgemeester ?
JAN.

As 't dan toch door mij was, da we de bovenhand haalde.
PASTOOR.

Wel-e... misschien was 't nog zoo belachelijk nie gepeisd.
JAN.

Ziet-de 't ! Ziet-de 't ! En da valt in duigen ook.
PASTOOR.

Maar
da nie... dat toch nie kon u beletten uw dochter..
Dat toch nie ! Jan, da zou gemein zijn, da zou laf
zijn. Zoo gemein en zoo laf as... as da kattemuziek
van daar astreen.
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JAN.

\Ve hadde danig gehoopt, te winne.
PASTOOR.

En burgemeester... Bah ! Monne... Monnen is alles nie.
Hij moet 'ns vara meer mensch worde, en minder politikaster. En dat Jan, da zijt-de gij zeker, meer
mensch. Daarom... Nu. (Poos.)
,

JAN (verfrommelt een voor een alle bladjes op de tafel.)
PASTOOR.

Ja, zoo... Vernebbel de politiek. 't Is beter dan da ge
d'r uw menschheid en uw kristelijkheid bij inschiet.
(Poos.)
JAN.
De Voorvechter !
PASTOOR (neemt hem 't blad je af. Leest er even in. Legt het
terug. Poos.)
JAN (zucht zwaar.)
PASTOOR.
Jan ? En 't kindeke ?
JAN.
Dood. (Haalt den brief uit zijn brieventesch.) Dienen

hèmme we gekrege, 's anderdaags nadat 't kwam.
(Reikt hem over.) De vader... 't Was ne lafbek.
Diene schurk is 'r hier uitgetrokken as 't brandde.
'k Zal 'm nie noeme.
PASTOOR (leest den brief.)
JAN (staart dof voór zich.)

Enne

PASTOOR.
houdt-de erg an da papier ?
JAN.

ja.
PASTOOR.
Waarveur ?
JAN.
Waarveur ?
PASTOOR.
Waarveur hèt-de 'm nie liever verbrand ?
De menschen hèmmen 'n slechte gaaf. Al wat dat hun kan
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herinneren an triestige dinges, daar houë ze an, al
erger as an hun leve. Verbrand hem, hee ? En die
souvenir zal d'r stilekes uitgaan. Ge moet da late
sterven, en nie 't leeftig hbuwe.
JAN.
Maar 't was over me kind, meneer pastoor. Me kind dat
in 't ongeluk was. 'k Ha' 'm bewaard... 't Is toch
me kind.. 't is toch me kind... Al kan 'k heur dat...
die zaak nie vergeve.
PASTOOR.

Dat ongeluk. Onthoud 't : dat ongeluk. Want, Jan, hètde daar al an gepeisd : an dat ongeluk heet uw
kind misschien minder schuld as ge wel denkt. Mee
kiezinge leeft-de in 'n soort koorts. Ge wilt gekoze warde, ge wilt nog meer... Zelfs, ge hèt belachelijke hoop... Ge noemde 't zelf zoo. Ik nie. Maar
afijn. In ander omstandigheden doet-de Qngelukkige dinge... Hèt-de d'r schuld an ? D'r zit altijd
ievers ne Monnen achter, die u daartoe brengt.
JAN.
De schurk.
PASTOOR.

Daarveur ook moet-de vergeve. Ten .eersten omda Kristus 't voordee, ten tweede omdat 'r misschien weinig

schuld was.
JAN.
Ik kan 't toch zoo moeielijk kroppe
zoo moeielijk.
. PASTOOR.
Eerst de leer, Jan
dan de rest. Wat da van bove misschien vergeven is...Bove wordt 'r geen rekening mee
gehouwen, of dat 't schaadt an politiek, of nie... Da
moet-de gij niemeer vloeke. En, Jan 't is toch
uw kind. (Reikt hem den brief terug.)
JAN (neemt hem niet aan.)
PASTOOR.
Mag 'k ermee doen wat 'k wil ?
JAN (zwijgt.)
PASTOOR (gaat aan keukendeur. Roept.)
jet.
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JAN.
Nee, nee ! Nee, nee !
PASTOOR.

en mensche, Jan. Laat ons
Gedachte botse tegeneen
ons in alles houwen an Kristus.
JAN (zwijgt. Poos.)
PASTOOR.

Hawel ?
JAN (bitter.)

Burgemeester Oorsen !
PASTOOR.

Ge zult geen burgemeester zijn in 'n ruziemakende stad
maar, Jan, maar koning in e gelukkig huishouwe.
(Poos.) Zal 'k den brief verbrande ?
-

JAN.

Lijk ge wilt.
PASTOOR (af in keuken.)
JETJE (op, na een oogenblikje.)
JAN (kijkt haar aan, doch zegt niets.)

JETJE.

Meneer pastoor ha' gezeid da 'k moest kome, pa.
JAN.
Da ge...
Kom 'ns hier, Jet. Ziet 'ns in m'n ooge...
JETJE (snikt.)
JAN.
Toe, ge moet nie grijze... Toe, toe, Jet.
JETJE (zakt op heur knieën)
JAN (streelt heur haar.)
JETJE.

Pa, ik...
JAN.

Ssst, zwijg maar, zwijg maar...
PASTOOR (terug op. Doet teeken aan de anderen, te volgen.)
FIEN, RIK, NETJE (op ; blij.)
-
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sch a f in
LEENTJE (op, trekt 'n schro f gezicht, en gaat hoofsch
gang.)
MONNE .(op. Schokschoudert, zet zich aan 't venster, tuurt naar
buiten.)

PASTOOR.
Hij 's verbrand, Jan. (Handdruk.)
JAN.

Goed.
FIENE.
Da's braaf, Jan.
JETJE.
Ma... (Loopt bij haar, staan veeenen.)
RIK.
Monne-jong ! Monne-jon;g ! (Willens nillens schudt hij
Monne's hand.)
NETJE.

Nu gaan we toch 'ns piano spele, zeker ?
DOEK.

Leuven, Maart 1922.

E. AMTER.

EEN VERDOKEN PAREL DER MYSTIEK
DE « SEVEN MANIEREN VAN HEILEGER MINNEN ».
KERN in zijn uitgave der Limburgsche Sermoenen
(1) is over hunne letterkundige en mystieke waarde vlug
uitgesproken. « Veel eigenaardigs zegt hij, hebben
de preeken niet ; het zijn vernuftige mystieke redeneeringen, gestaafd door tal van plaatsen uit het Oude en
Nieuwe Verbond en de geschriften der kerkvaders... De
taal is eenvoudig, maar verheft zich een enkelen keer in
poëtische vlucht bij het beschrijven der heerlijkheid die
der ziele bij haren goddelijken minnaar wacht ». Hierbij zou men nog niet vermoeden, dat de Limburgsche
Sermoenen, bij al het andere, ook een meesterstukje der
mystiek bevatten.
KALFF is uitvoeriger en prijst milder (2). « Verscheidene dezer preeken zouden, ook al waren zij oorspronkelijk, van geringe beteekenis voor de literatuurgeschiedenis zijn, omdat zij... bestaan hoofdzakelijk uit
aaneengeregen citaten. Doch andere zijn van beteekenis
(3)... Op menige plaats in dezen bundel worden wij getroffen door eene innigheid van gevoel en eene hoogte
van vlucht, zooals wij slechts bij de mystieken vinden ».
Hij wijst dan op een paar mooie plaatsen, waarvan de
keuze toont, dat hij de heerlijkheid heeft aangevoeld van
het tractaatje waaraan ze allebei zijn ontleend. Aangevoeld, want het blijkt niet dat hij ze geheel heeft beseft.
PRINSEN oordeelt nuchter : « Sommige van deze
Limburgsche Sermoenen kenmerken zich door kunstvaardigen bouw en levendigheid van. voorstelling. » (4) De
diepere inhoud schijnt hierbij zelfs niet vermoed.
Mijns inziens hebben wij in de Seven manieren van
(1) Groningen, Wolters, 1895. Afl. 46-53 der Bibliotheek
van Middelnederlandsche letterkunde, blz. 3.
(2) Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, Groningen, Wolters, 1906, I blz. 371-373.
(3) In nota verwijst KALFF naar 14 preeken met weinig
of geen citaten. Over het verschil tusschen de preeken onderling
duidt hij het artikel aan van FRANCK in
i Taal en Letteren,
Jaargang VIII.
(4) Handboek tot de Nederlandsche Letterkundige Geschiedenis, 's Gravenhage, Nijhoff,e 1916, blz. 127.
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heileger minnen met een parel der mystiek te doen, die
in het volle licht dient gesteld, wie er dan ook de schrijver van zij. Is het een Nederlander, wat 'nog niet uitgesloten, maar weinig waarschijnlijk is (5), dan zouden we,
naast Hadewijch en Ruusbroec een mystieke grootheid
meer moeten plaatsen (6). Is het geen Nederlander, dan
hebben we met een vertaling te doen van het eerste gehalte. Ze laat het meesterstukje tot. zijn recht komen en
bewaarde het voor den ondergang, gesteld dat wij er niet
in slagen het origineele terug te vinden. (7).
Voor mijn Ruusbroecstudie Hs. Vv onderzoekend
(8), werd mijn aandacht op het tractaat getrokken:. In-

(5) Het tractaat, nummer XLII in de uitgave van KERN,
is bij de 16 sermoenen waarvan deze zegt, blz. 10, dat het te
vermoeden is, maar niet te bewijzen, dat ze uit het Hoogduitsch
zijn vertaald. Maar nummer XLII komt niet voor in de duitsche.
handschriften S-G of Z, noch waarschijnlijk in A, W of N, gelijk
KERN op blz. 570 in nota schrijft. De genoemde handschriften
zijn degene waaruit bleek dat de twee derden der 'Limburgsche
Sermoenen zeker vertaling zijn van een mhd. tekst. Toch zijn
er in de Brabantsche zoowel als in de Limburgsche lezing van
het tractaat der Seven manieren van heileger minnen sporen
van vertaling uit het Duitsch. En dit maakt .het onwaarschijn-.
lijk dat het oorspronkelijke in het Dietsch werd geschreven, of
in het Latijn,' al heeft de schrijver zeer zeker, gelijk Hadewijch,
aan Latijnsche scholing zijn evenwichtigheid van zinbouw te
danken.
. (6) Ik meen het tractaat te mogen dateeren van voor de ' XIVe
eeuw. Van Eckart's invloed valt niets te bespeuren. In hoever
Hadewijch haar merk op het tractaat drukte laat ik aan het
bevoegde oordeel van Dr. Van Mierlo verder over. Zeer zeker
is liet woordgebruik voor een goed deel hetzelfde. Toch meen
ik, dat we met een persoonlijkheid te doen hebben die niet louter
napraat, maar naast Hadewijch haar eigen toon bewaart, en
zelfs, mogelijk, vóór haar leefde.
(7) Ook in geval van vertaling schijnt het tractaat niet
vreemd aan de Nederlandsche mystiek. Want al blijft hij persoonlijk, toch beweegt zich de schrijver gedeeltelijk in een gedachtensfeer die ofwel van Hadewijch is uitgegaan, of waarin
zich Hadewijch, gelijktijdig of later, nog sterker persoonlijk
heeft bewogen. De betrekkingen tusschen Rijnlandsche en Nederlandsche mystiek waren zeer innig, en de beinvloeding wederzijdsch, naar alle waarschijnlijkheid nu sterker aan dezen,
dan weer, met Eckart vooral, overwegend aan genen kant. Maar
er moet nog heel wat meer onderzocht worden alvorens in dezen de gewenschte klaarte zal bestaan.
. (8) Nr 3067-73 der K. B. te Brussel. Zie DE VREESE, De
Handschriften van Jan Van Ruusbroec's Werken, Tweede Stuk,
Gent, Siffer, 1902 .blz. 644-45. Dit handschrift is van belang
-

-
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derdaad, genoemde codex, afkomstig uit Rooklooster,
bevat op f° 25r-41 r een Brabantschen tekst van de -Seven
manieren van heileger ,minnen, dien DE VREESE voor
het eerst herkende (9). De lezing ervan, vooral te beginnen van de vierde maniere, gaf mij dadelijk den indruk : hier hebben we met een persoonlijkheid te doen,
die in heerlijke taal hare mystieke ervaringen uitspreekt,
van de ascetische en strijdende phase, over de mystieke,
fel brandende of kalm lichtende, heen, ' naar die extreme
van het cupio dissolvi, waar we spontaan aan Theresia
terugdenken, al besloot zij ook anders : non mori sed
pati ! Gelijk in den grond bij haar, maar met veel vager
psychologische rangschikking, hebben -we- hier met loutere ervaringsmystiek te doen. Nog minder theorie dan
bij Hadewijch, en, al blijkt de schrijver ook nog in een
echt adellijken tijdgeest te deelen, hij is niet specifiek
ridderlijk als zij, maar meer louter : algemeen men.schelijk.
De wetenschappelijke behandeling voor de volledige uitgave van den Brabantschen tekst bewarend, vergenoeg ik mij hier, het tractaat voor ruimer kring door
zich zelf te doen gelden. De Brabantsche tekst is daartoe geschikter dan de Limburgsche. Ik zal hem door dezen alleen daar verbeteren of aanvullen, waar hij een
minder voldoenden zin levert. De Brabantsche tekst zal
hier dan, voor een groot gedeelte, den eersten keer verschijnen, en wel in zijn mooiste brokken. Het tractaat zal
op deze wijze den lezer op zijn gunstigst bekend zijn
(10).
voor de geschiedenis onzer mystiek, vooral die der XIVe eeuw.
We vinden er alweer, in Broeder Gheraert Appelmans, een mystieker, die even als Ruusbroec, maar theoretischer, zich heelemaal thuis voelt in de uiteenzetting van Gods drieëene leven.
Bij een studie van zijn Glose op den pater noster zal nader
worden onderzocht welk zijne plaats is naast Ruusbroec en
Eckart.
(9) T. a. p., blz. 645, 3e nota. Terecht merkt DIE VREESE
op, dat het stuk wel geen sermoen zal zijn. De Brabantsche
tekst is onafhankelijk van den Limburgschen, heeft soms betere,
soms slechtere lezingen dan die van Hs H, dat KERN gebruikte,
en dat ik, naar zijn uitgave, voor de aanvullingen bezig.
(10) Interpunctie en alinea's zijn van mij. De verkortingen
werden opgelost .De oude schrijfwijze bleef bewaard. De meest
noodige woordverklaring werd tusschen haakjes in den tekst
aangebracht.
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Van meet af wordt in de eerste maniere het program der
lievende ziel meesterlijk ontworpen. Niet vrees voor Gods gerechtigheid, maar liefde tot Hem is de drijfveer harer groote
begeerte.
Dese* maniere es ene begerte die sekerlike compt
eter minnen Dat es, dattie goede siele die getrouwelike
wilt volgen ende gewaerleke wilt minnen, datsi es getrect
in die begeerte te vercrigene ende te wesene in die puerheit, ende in die vriheid ende in die edelheit daer si in
ghemaket es van haren sceppere na sijn beelde ende na
sijn ghelikenesse : dat hart [zeer] es te minnene ende
te huedene [bewaren] !
Hier in, so begeertsi al hare leuen te leidene ende
hier mede te werkene ende te wassene ende te clenimene
in meerre hoecheit van minnen, ende in naerre [.diepere]
kinnesse gods, tote dier volcomenheit daer si toe volmaket es ende gheroepen van gode.
Hier na steet si vroech ende spade, ende sop; leuert
si hare seluen alte male. Ende dit es hare vraginghe ende
hare leeringhe ende hare eischinge [bedel te gode, ende
hare peinsinge : hoe si hier toe comen mach ende wie si
moghe vercrighen die naheit ter gelijcheit der minnen in
alre sierhe id der dogheden, ende in alre puerheid der
naester [hoogste] edelheit der minnen (f° 25r-25v).
-

In echt Hadewijchiaanschen en Ignatiaanschen (11) geest
onderzoekt de ziel dan dikwijls :

ernstelec wat si es, ende watsi wesen soude ende wat si
heeft ende wat hare begerten gebrect. Ende niet al haren
nerenste [ijver] , ende met groter begerten, ende met al
dier behendigheid datsi mach, so pijnt si hare te huedene
ende te scuwene al dat hare commeren mach ende letten
te dusgedanen [dergelijke] werken ; ende nemmer engherust hare herte noch en ghecist(houdt op) van suekene
ende van eisschene [begeeren] ende van leerne, ende an
hare te treckene ende te behoudene al dat hare helpen
mach ende vorderen ter minnen (f° 25r).
Vertoont zich in de eerste maniere ;neer bizonder de wer-

*Vv Deene.
(11) Die twee zijn op meer dan een punt sterk verwant, geIijk VAN MIERLO reeds deed opmerken.
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kende ijver der naar God opgaande liefde, om alle hinderpalen
uit den weg te ruimen, in de tweede manieree, komt haar eigen
karakter van onbaatzuchtigen adellijken dienst 'Gods '-meer aan
het licht.
-

Ende also gelijc alse een Jonfrouwe die dient haren
here van groter minnen ende sonder toen, -ende hare dat
genuecht datsi heure moge dienen, ende dat hi dat gedoget datsi hem gediense ; also begert si met minnen te
dienne der minnen: sonder mate ende bouen mate, ende
bouen menschelike sin ende redene met allen dienste van
trouwen.
Alse hier in es, so es si so bernende [brandende] in
der begerten, so gereet in dienste, so licht in arbeide, so
sachte in onghemake, so blide in vernoye [smart] ; ende*
met allen dien datsi es, so begert si hem lieue te doene,
ende so es hare dat ghenuechlec, datsi iet vint te doene
ende te dogene [lijden] inder minnen dienste ende in sijn
(Gods) eere (f° 27r-27v).
Maar op andere oogenblikken, in de derde maniere, diept
de liefde zich uit tot dat bewust onverzadigbaar, en daarom
als de hel kwellend, maar toch ongeneeslijk en mateloos verlangend begeer, God met de luttele zielekrachten te beminnen
gelijk heel de schepping te samen, ja gelijk het ;een schepsel
mogelijk is : naar de maat zijner oneindige liefde.

Si kint wale, dat dese begerte te eruulne es verre
bouen hare macht ende bouen menschelijke redene ende
bouen alle sinne. Nochtan encan si hare niet gematen
[inhouden] noch bedwingen nog gestellen ! Si doet al
flatsi mach : si danket ende louet der minnen, si werct
ende arbeit om minne, si sucht ende begert die minne
si leuert har seluen al op ter minnen ! Al dit engheuet
hare geene raste, ende dat es hare ene grote pine datsi
dat moet begeren datsi niet en 'mach vercrigen. Ende
hier omme moetsi bliuen in die weelicheit [droefheid]
van herten, ende wonen in der ongenuechten. Ende so
es hare alse of si al lenende steruet, ende steruende die
pine van der helle gevulde * ; endé al hare leuen es hellechtig ende ongenade ende ongenuechte van der vrees-

}

-

* Ook H heeft ende. Men zou hier datsi verwachten, en dan
verder begert heme in plaats san so begert si heme.
*Vv gewelt : naar H verbeterd.
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lecheit der anxteliker begerten dier si niet genouch enmach gedoen noch oec gestillen noch gesaten [bedaren] !
(f° 28v-29r).
,

Uit deze ontzetting is geen hulp noch , uitkomst dan door
een ingestorte nieuwe kennis en liefde Gods, waarbij de ziel,
in de nu volgende vierde maniere, moet werken « nadien dat
hare wert gegeuen van onsen here ». Hier belanden we in de
eigenlijk gezegde mystiek ,in de passieve Godservaring. Hier
ook ontbloeit voor goed het tractaat in zijn volle herlijkheid.
Ik meen dat zelden bij een mystieker de vreugd der eerste aanraking Gods, psychologisch en litterair gesproken, zoo mooi is
geschilderd als in deze vierde maniere. Ik schrijf ze in haar geheel over.

Noch pleget onse here ander maniere te gheuene
van minnen, ende selcstont [nu eens] in groter waelheden, selcsto'nt [dan weer] in groter welegheden [smart],
daer wi nu af seghen* willen.
Selcstont [meermalen] gesciet, 'dattie minne sueteleke in der zielen verwecket wert, ende blideleke op ersteet**, ende datsi har seluen beruert [zich beweegt]
int herte sonder enich toe doen van menscheliken werken.
Ende so wert dan dat herte so morweleke gerenen
[geroertl van minnen, ende so begerleke getrect in minnen, ende soe herteleke beuaen [omhelsd] met minnen,
ende so starkeleke bedwongen met minnen, ende so
liefleke behelst in minnen, dat si altemale verwonnen
wert metter minnen.
Hier inne ghevuelt si ene grote naheit te gade ende
ene onderstendeleke [wezenlijke] clarheit, ende ene wonderleke verwen.theit [weelde] , ende ene edele vriheit,
ende ene verveende [weeldevolle] suetheit, ende een
groet beduanc [geweld] van sterker minnen, ende een
ouervloeddege volheid van groter genouchten.
Ende dan ghevuelt si, dat al hor sinne sijn geheilicht
in der minnen, ende har wille es worden: minnen, ende
datsi so diepe es versonken ende verswolgen int afgront
der minnen, ende selue al es worden minne ! Die scoenheit der minnen heeftse geten, die cracht der minnen
* Ontbreekt in Vv. Uit H aangevuld.
** Dit ensteet schijnt te wijzen op beinvloeding door een
i)uitsch voorbeeld waaruit vertaald werd. Het word komt nog
een tweede maal voor. H heeft het dietsche op versteet.
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heeftse verteert, die sueticheit der minnen heeftse versonken, die groetheit der minnen heeftse versuolgen, die
edelheit der minnen heeftse behelst [omhelsd]', die purheit der minnen heeftse ghesiert, ende die hoecheit der
minnen heeft se bouen getrect, ende in hare geenicht also,
datsi altemale der minnen moet veesen, ende niet anders
dan minnen enmach plegen.
Alse aldus haer seluen gevuelt in die oueruloedicheit
van waelheit, ende in die grote volheft van herten, soe
wert hare geest altemale in minnen versinkende, ende hore lichame hare ontsinkende ; hare . herte versmeltende
ende al hare macht verderuende [te niet gaande] . Ende
seere wert si verwonnen met minnen, datsi cumelike [ter
nauwernood ] hare seluen can gedragen, ende datsi dicwile ongeweldich [onmachtig] wert haerre lede ende al
hare sinne
Ende also gelijc alse een vat dat vol es,alsment ruret
haesteleke oueruloyt ende vut welt, also wert hi haestelec sere gerenen [geroerd ] ende al verwonnen van der
groter uolheit hars herten, so datsi dicwile hars ondanxt
vut moet breken (f° 29v-31r).
-

Na dien lentebloesem der eerste mystieke ervaring, de
sterke zomer ' der vijfde maniere, met de afwisselende gloeden
en stormen der verrukking en de groote verwonding door de
schicht der Minne.

Selcstont [meermalen] gesciet, dat die minne in der
zielen starkeleke verwecket wert, ende stormeleke op ersteet met groten geruse ende met groter verwoetheit, alse
ofte si met gewout [geweld] therte sule* breken, ende
sele trecken vut hare seluen ende bouen haer seluen in
die ufeninghe van minnen ende int gebruken** [genieten] der minnen. Ende stout [sterk] wertsi oec getrect
in die begerte teruulne die grote werke ende*** die pure
werke der minne, ochte terlangene die menichfoudige
eischinghen [begeerten : het begeerde] van minnen. Ofte
si begert te rustene in die suete behelsingen van minnen
ende in die begerleke waelheit ende in die genuechlicheit
van hebbinghen [bezit], so dat hare herte ende hare sin* Vv seere.
**Vv gebreken.
*** Vv in.
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ne dit sijn begerende ende erensteleke [ijverig] sukende
ende hertelijke meinende [bedoelende].
Alsi hier in es, so es si so starc in den geeste, ende
vele begripende [ondernemend] in therte, ende vromeger
[wakkerder] and dien lichame ende spoedegher in den
werken ende seere doende van buten ende van binnen,
so dat hare seluen dunct, dat al werket ende onledig es
dat an hare es, al es si oec al stille van buten. Met desen
so genielt si so starc treckenisse* van binnen,
ende so grote verhangenheit van minnen, ende vele ongeduricheiden in der begerten, ende menegerande: wee
van groter ongenuechten ; ofte si ghevuelt weelicheit
[smart] van groten gevuelne der minnen selue, sonder
enich waromme [reden], ofte van dien datsi sonderlinge
eischende [verlangende] es met begerten in der minnen,
ofte van ongenuechten der onghebrukelicheit . [het niet
genieten] van ninnen. Ondertusschen so wert minne so
onghemate ende so ouerbrekende in der sielen, als har
seluen so starkele ende so verwoedelike bernt [brandt]
int herte, dat hare dunct dat har herte menichfoudeleke
wert seere gewont, ende dat die wonden dagelix ve.ruerschet werden ende verseert in smerteliker weelicheiden
[pijnen] ende in nuer iegenwordicheiden [nieuwe voelbaarheid] .
Ende soe dunct hare, dat har adren ontpluken, ende hare bloed vervalt [opbruischt] , ende hare march versWij nt [verzwindtl, ende hare been [beenderen] vercrencken [verzwakken] ende hare borst verbernt, ende hare
kele verdroget so dat hare anscijn ende al har lede gevuelen der hitten van binnen ende des orwoeds [storm]
van minnen.
Si gevuelt oec die wile, dat een gesc!utte geet dicwile
dor har herte tater kele, ende vort toten hersenen, alse
of si hars sins gemissen soude. Ende also gelijc alse een
verslendende vier dat al in heme trect ende verteert dat
[dat het] uerweldigen* mach, alsoe ghevuelt si dattie
minne uerwoeddelike binnen hare es werkende sonder
sparen, ende sonder mate ende al in hare treckende ende
terende.
Ende hier mede wertsi sere ghequetst ende har her* Vv tragenisse, hetgeen niet onmogelijk maar lastig een
zin levert in 't verband.
* Vv uerverdigen ; H verweltgen.
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te sere gecrenct [verzwakt] ende al har macht verderuet [ontzenuwd]. Hare siele wert ghevoedt, ende hare
minne gheuoestert, ende har geest verhangen. Want die
minne es so hoghe bouen alle begripelicheit, datsi negeéne gebrukelicheit [genieting] van hare en mach vercrigen. Ende van der weelicheide [smart] so begertsi
selcstont [meermalen:] den bant te brekene [te stervenj,
niet [om niet] de enicheit der minnen te scorne [ontbinden] !
Metten bande der minnen es si so sere deduongen,
ende metter ommaten der minnen es si al verwonnen, so
datsi ne con gehouden mate na redene noch geufenen
redene met sinne, noch sparen met maten, noch geduren
na vroetheit. Sa hare meer wert gegeuen van bonen, so
si meer es eiscende [verlangende] ; ende so hare meer
wert uertoent, so si meer uerhangen wert in begerten
naerre te comene den lichte der warheft ende der purhelt ende der edelheft ende der gebrukelicheit [genieting]
der minnen. Ende altces wert si meer ende meer getenet
[geprikkeld] ende getrect ende niet genuget no [noch]
gesadet. Dat selue dat hare meest tent [welt] ende quetst,
dat selue est dat har meest ganst [heelt] ende sacht
]stilt], ende dat hare sleet die wonde, dat genet hare
allene ghesunde [genezing] (f - 31r-33v).
,

Dan komt, in de zesde maniere, de volle mystieke rijpheid.
De stil triomfeerende heerlijkheid van een herfst vol licht en
gouden loover, onder ruimenden hemel die weerkaatst in klaarheid van diep water.

Si [die bruut ons heren] geuult dat die minne verwonnen heft al hare wedersaken [tegenstanders] binnen
hare, ende datsi ghebetert heft die gebrekingen ende
ghemeestert heft die senne, ende gesirt heft die nature
ende gemeret ende gehoegt heft* dat wesen [levensvoering] ende hars selfs altemale sonder wederseggen geweldich es worden, also datsi therte beseten heeft in
sekerheiden ende gebruken mach in rasten, ende ufenen
[zich in 't geestelijke bewegen] moet in vriheiden.
Alsi hier in es, soe dunct hare alle dinc wesen clene
ende licht te doene ende te latene, te dogene [lijden]
ende te verdragene dat behoort ter werdichet der minnen
* Ontbreekt in Vv .Uit H aangevuld.
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End so es hare sachte har seluen te ufene in der minnen.
Dan so geuult si ene godeleke mogentheit, ende ene
clare purheit, ende ene geestelike sutheit ende ene .begerlike vriheit, ende ene onderscedege wijsheit, ende ene
sachte effenheit te gode. Ende dan es si gelijc ere.
husurouwen die hare husce wale heeft berigt** [ingericht], ende wiseleke besceden [bestuurd], ende scone.
gheordineert, ende vorsienlike bescermt, ende vroedelike.
behoedt, ende met onderstede [oordeel] werct. Ende si
doet in ende doet ute, ende si doet ende laet na haren
wille. Also gelijc derre sielen, so es die minne binnen.
hare geweldelike regnerende ende mogendeleke werkende ende rustende, doende ende latende van buten ende
binnen na haren wille.
Ende also gelijc als die visch die swimnet in die
wijtheit van der vloet, ende rast in die diepheit ; ende
als die vogel die vlieget in die gerumheit ende in die
hoegheit van der locht : also gelijc geuult si haren geest
vrieleke wandelende in die diepheit ende in die gerumheit
ende in die hoecheit der minnen !
Die geweldicheit der minnen heeft die ziele getrect
ende geleidt, behuet ende besceremd, ende si heeft hare
gegeuen die vroetheit ende die wijsheit, die suetheit ende
die stercheit der minnen. Nochtan heftsi hare geweldicheit der zielen uerborgen tote dies male datsi in meerre
hoecheit es geclommen ende datsi altemale hars selfs es
worden ende dattie minen geweldeleker regneert binnen
hare. Dan maectse minne so coene ende so vri, datsi en
onsiet noch menschen noch viant noch ingel noch heiligen, noch gode selue in al haren doene ofte latene,in werkene ofte in rastene, ende si ghevuelt wale, dattie minne
es binnen hare, also wacker ende also sere werkende
En toch, dit is het einde niet ! De zevende maniere is de
supreem ontvonkende avond na dien eenigen heeiifstdag. De ziel
wordt boven alles heen en buiten zich zelve, en over alle andere Godsgenieting heen, uit de ontzettend gevoelde leegheid van
alle ding getrokken in de eeuwigheid zelf der drieëne Liefde.
Hier treffen we het accent dat de hoogste mystiek kenmerkt, en
dat ons den schrijver doet noemen, naast Hadewijch en Ruusbroec, in 't gezelschap meer bizonder van Theresia : een grootheid. Wij schrijven dit sublieme cupio dissolvi ' geheel over.
** Vv begert. Uit H verbeterd.

EEN VERDOKEN PAREL DER MYSTIEK

7.-27

in der rasten des lichamen alse in vele werken. Si kent
wale ende geuult dattie minne niet engheleget in arbeide
noch in pine ijl die ghene daer si in regneert (f 0 33-35).
Noch heuet die salege ziele ene maniere van hoger
minnen, die hare niet luttel wercs'* geuet van binnen.
Dat es, datsi es getrect bouen menscllelicheit in minnen, ende bouen mensceliken sin ende redene, ende bouen
alle die werke ons herten, ende allene es getrect met eweliker minnen in die ewelicheit der minnen, ende in die onbegripelike wijsheit ende die ongerusleke hoecheit ; ende
in die diepe afgronde der godheit die es al- in alle dinc,
ende die onbegripelec bliuet bouen alle dinc, ende die
es onwandelec al wesende, al mogende, al begripende
ende al geweldeleke werkende.
Hier in es si so morueleke gesonken in minnen., ende so sterkeleke getrect in begerten, dat hare herte es
sere douende [onstiu imigl ende ongedurich van binnen :
hare ziele vloiende ende- doiende vani minnen : hare geest
uerwoedelike uerhangen van sterker begerten.
Ende hier toe trecken al hare sin,ne : datsi wilt wesent int. gebruken [genieten] der minnen ! Dit eischet si
erensteleke [vurig] te gode, ende dit sust si hertelike
van gode, ende. dit moetsi sere begeren. Want minne enlaetse noch gecisse.n (bedaren) noch geresten, noch in
vreden wesen. Minne trectse bouen ende si heltse neder ;
si versuetse saen (spoedig) ende si queltse weder : si
geeft die doot ende brinct dat leuen : si geeft gesunde
ende wont dan weder. Si maectse dul ende vroet der
[haerj weder : aldus trect si in hoger wesen.
Aldus es si geclommen met geeste bouen den tijt in
die ewelicheit der minnen die es sonder tijt. Ende si es
herheuen bouen menscelike maniere in minnen, ende
bouen hars selfs nature in begerten daer bouen te wesene. Dat es hare wesen ende har wille, hare begerte ende haer minne in die sekere waerheit ende in die pure
clarheit ende in die edele hoecheit, ende in die verwende
iverrukkelijkel scoenheit, ende in die suete geselscap
van den ouersten gheste, die al vloeien van oueruloedeger
minnen, die sijn int clare bekinnen en int hebben ende
int gebruken hare minnen
Die wile es daer bouen onder die geeste hare begerleke wandelinge, ende meest onder die beenende ` seraphine in die grote godheit ! Ende in die hoge drieuul
.

-
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dicheit es hare liefleke rustinge ende hare genuechleke
woninge.
Si suctene in sire majesteit, si volget heme daer ende
sieten ane met herten ende met geeste. Si kint ene, si
mintene, si begertene so seere, datsi necan geachten noch
heilegen, noch nlenschen, noch ingle, noch creaturen,
dan met gemeene minne in heme daer si al mede mint.
Ende heme allene heft si vercoren in minnen bouen al
ende onder al ende binnen al, so dat si met al der beger-licheit hars herten, ende met al der cracht hars geests,
so begertsi heme te siene ende te hebbene, ende te gebrukene !
Hieromme es hare ertrike een groot ellende, ende een
starc geuancnisse ,ende een sware quale ! Die werelt
uersmaetsi, erdrike uerwasset [verdriet] hare., ende datten ertrike behort dat en can hore noch gesuten noch genughen. Ende dat es hare een grote pine, datsi so uerre
noet wesen ende so uremde scinen !
Hare ellende enmach si niet vergeten, hare begerte
enmach niet gestillet werden, hare uerlancnisse queltsï
jammerlike ! Ende hier mede wertsi gepassijt ende getorment bouen mate ende sonder genade' !
Hier omme es si in gret verlancnisse ende in starke
begerte ute desen ellende [ballingschap] te werdene uer-.
ledecht ende van desen lichame ontbonden te sine ! Ende
so segt sie die wile met sereleken herten, alse die
apostet* dede, die seide : Cupio - dissolui et esse cum
Ch.risto„ dat es : Ic begere ontbonden te sine, ende te
wesene met kerste ! Also gelijc es die siele in starke begerten ende in weeleker [smartvollel ongediuricheit uer-ledicht te werdene, ende met kerste te leuene. Niet van
uerdriete des iegenwordichs tijts, noch van ureesen des
toecomens vernoys [kwelling] , maer allene van heileger
minnen, ende van eweliker minnen so begert si niedeleke
[hevig] ende doientleke [smachtende] ende sere verlancleke te comene in dat lantscap der ewelicheit, ende
in die glorie der gebrukelicheit ! Die uerlancnisse es in
hare groet ende starc, ende hare onglieduren es swaer
ende hart, ende hare pine es ontelleke groet die si van
begerten doget [lijdt] nochtan moet.-si in hopen leuen,.
ende hope doetse haken ende quellen [kwijnen]
Ay heilige begerte der minnen, wie staerc es uwe
* Vv apostelen.

EEN VERDOKEN PAREL DER MYSTIEK

72

cracht in der minnen der sielen ! Het es ene salige passie
ende een scarp torment, ende ene uerhangen quale ende
ene mordeleke doet ende steruende leuen ! Dar bouen
encansi noch niet comen, hier neder enmachsi noch geresten noch geduren, ende om heme te pensene encansi
van verlancnissen niet gedragen, ende sijns tonberne
gheeft hare van begerten die quale ! Ende aldus so moet
si leuen met groten ongemake !
Hier omme eist [ie het], dat si noch enmach
noch en wilt getroost werden , als die prophete seget :
Rennuit consolari anima mea, et cetera, dat es : mijn siele ontsegt getroest te sine. Alsoe ontsegt si allen troest
dicwile van gode selue ende van sinen creaturen. Want
alle die rasten die hare daer af mogen gescien, dat sterket meer hare minne, ende trecket haer begerte in een
hoger wesen, ende dat uernuwet hare verlancnisse der
minnen te plegene, ende int gebruken der minnen te wesene, ende sonder genuechte in ellenden te leuenne. Ende
so bliuet si ongesadet ende ongecosteghet [onbevredigd]
in allen' ghiften, om datsi noch daruen moet der iegenwordicheit hare minnen !
Dit es een harde arbeidelec [zwaar] leuen. Want si
niet getroestet hier en, wilt werden, si en hebbe vercreghen datsi suect so ongehermegleke [rusteloos] !
Minne heftse getrect -ende geleidet ende geleret hare
wege, ende daer heftsi geuolget getrouwelike. Dicwile in
groten arbeit [Ias.tl ende in vele werken, in groter uer,lamenisse* ende in starker begerten, in menich ongeduren ende in groter ongenuchten, in wee ende in wale,
ende in meneghe quale ; in suekene ende in eischene
[verlangen] , ende in dei uene ende in hebbene ; in climmene ende in hangene, in volgene ende in na langene ;
in node ende in commere, in doiene [smachtenlende in
uerderuene [te gronde gaan] . In grote trouwe ende in
vele ontrouwen [gebrek aan vertrouwen], in lief ende in
leet so es si in dogene [ijdenl gereet ! In doet ende in
leuen wilt si der minnen, plegen, ende int gevoelen hars
herten dogetsi meneghe smert, ende om der minnen wille
so begertsi dat lantscap te gewinne !
Ende alse** hare al dit elende heft besocht, so es
in glorien al hare toeulocht : want dat es recht der min-

* H verlancnisse.
* * Vv alsi.
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nen werc, datsi dat naeste wesen [opperst liefdeleven]
begert, ende datsi meest uolcht den naesten wesene,daer
si . der minnen meest in mach plegen. Hier omne wiltsi
al.toes der minnen uo.lghen, minne bekinnen .ende minne
gebruken ! Ende dat enmach hare in dit ellende [ballingschapl niet gescien : daer omme wilt si te lande
wert tiden, daer si haer woninge in heft gesticht ende
daer si met minne ende met begerten in rest.
Daer wert alre lettenisse af gedaen, ende si wert
-daer liefleke van lieue ontfaen - ! Daer salsi niedeleke
[in-vurig] anesien datsi so morwelike heft gemint, ende
si salne hebben te haren euweliken vromen, diensi so geIrouwelike heft gedient ; ende si sal sijns gebruken met
volre genuechten dien si dicke in hare siele met minnen
heft behelset !
Ende daer sal si gaan in die bliscap hars heren, also sinte Augustijn seget : Qui intrat in gaudium domini,
et cetera. Dat es : o here die in gheet in di, hi geet in die
bliscap sijns heren ende hine sal heme niet o-ntsie.n' [beducht zijn] , maer hi sal hem hebben alre best in den
alre besten. Daer wert die siele geenicht met haren bru.degome ende wert al een geest met heme in onscedeliker
trouwen ende in eweliker minnen. Ende die hem geufent
heft in den tijt der gracien, die sal sijns gebruken in
eweliker glorien, daer men niet anders en sal plegen
dan louen ende minnen. Daer moete god ons allen toe
bringen. Amen (f° 35v-40v).
--

-

-

Zoo eindigt in een zang van ziel dit heerlijke tractaat van
de Seven manieren van heileger minnen. Al zijn er hier en daar
wat literaire stofjes op zijn glans, ik meen niet overdreven te
hebben het aan parel te noemen die het volle zonnelicht verdiende, en naast de schatten van Hadewijch en de trezoren van
Ruusbroec, ons bekoort door zijn echten eigen luister.

Leuven, 1 Mei.

L. REYPENS, S. J.

.Y^,

BOEKENNIEUWS
L. COUPERUS : Het Zwevende Schaakbord. Mij. voor
goede en goedkoope Lectuur, Amsterdam. .
Men heeft nog onlangs de Nederlandsche romankunst gebrek aan fantasie verweten. Wij hebben dus de vermateriali-.
seering der letterkunde voorgoed achter den rug, want er wordt.
-veer een grief gemaakt van tekort aan verbeelding, wijl toch de
tijd niet zoolang achter ons -ligt dat verbeelding enkel goed was
voor romantici uit de oude doos. Maar nu is haar waarde weer
zoo hoog geklommen dat men vooreerst een schrijver den eisch
stelt : hebt ge fantasie ?
Men verweet dus de Nederlandsche letterkunde niet op de
hoogte te zijn .van haar taak in zoover het geldt den nieuwen
eisch. Maar daar is toch Couperus. Is hij niet de verbeeldingsmensch bij uitnemendheid ? Van den Haag raar Oost-Indië, van
de Extase naar het keizerlijk hof var-. Weenen 'van al de kleine zielen naar Egypte, van het nieuwste Italië naar den Romeinschen keizertijd van Fidessa naar Alexander van zijn eigen
ik, naar de voorhistorische tijden. En nu dat « Zwevende
Schaakbord »...
We zitten mee aan de Tafelronde. Koning Artur heerscht,
koningin Guenevere mint, ridder Gawein gaat uit op zijn verove-.
ringstochten om het betooverde Schaakbord.
. Het is een sprookje, en het is verfijnd-kunstige moderne navolging van Penninc en Vostaert. Er is hier allerlei dat wonderwel tot harmonie komt : ridderlijke geest der Middeleeuwen,
kleurig inzicht in de tijden, fijnen levenszin, hooggestemde dames-bewondering, en daarbij zachtjes-gestemd de humor van
den 20sst-eeuwer die gelukkig is van zijn tijd te zijn, maar die tevens beseft dat we sinds den tijd van koning Artur ook heel
wat hebben ingeboet:
Couperus is met zijn pastiche gelukkiger geweest dan destijds Mark Twain met zijn « Yankee at the Court of king Arthur », gelukkiger zelfs dan de begaafde Franschman, die thans.
aan den gang is met zijn nieuwe redactie van « les Romans de
la Table Ronde », nl. Jacques Boulenger.
« Het Zwevende Schaakbord » behoort tot het beste en gezondste wat Couperus ooit heeft gegeven. Echt een waardevol
,geschenk van den zestigjarigen feesteling. D. W.

M. COOMANS : Langs eenvoudige Wegen. Uitgave der
Norbertijnen van Tongerloo.
Wie o-oren heeft om poëzie te beluisteren zal met genoegen
waarnemen dat we in Coomans een Vlaamsch dichter zijn rijker geworden. ('een sterke persoonlijkheid, neen. Maar er is
echtheid genoeg in dezen gedeeltelijk aangeleerden zang om
hem langeren duur te waarborgen. Waar Coomans het meest
zichzelf is zou hij misschien kunnen heeten onze Vlaamsche Penning : om de gedrongen plastiek van zijn vers. Waar hij epigoon is van Gezelle of De Laey kan hij niet altijd even goed geslaagd heeten. Maar wie in elk van de rubrieken hier aanwezig
goede stukken weet te geven mag er zijn. En die rubrieken heeten: «Ir C1'ods lieve Natuur»; «Eucharistica»; « Maria-zangen»;
« Drie (humoresken) » ; «. Uit het Leven » « In Memoriam ».

-
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Van de dingetjes die enkel kunnen heeten vaardige berijmingen
i natuurlijk niet ; maar die zouden dan ook beter wegspreek ik
gebleven zijn.
Deze dichter heeft de goede — en ook wel verdiende —
kans ingeleid te worden door Cyr. Verschaeve. En uit de treffende woorden van die inleiding is 't een lust hier de volgende
aan te halen :
« De geest van Servatius Daems zal daar (te Tongerloo)
wel nog niet uitgestorven zijn, de grootsche linden zullen daar
nog wel staan te ruischen in den wind, en die groote diepe stemmen zullen nog wel een weergalm vinden binnen de witte wandelaars in die wondere natuurhalle.
« Bekend is 't dat de Gregoriaansche zang nergens kunstiger bezield klinkt dan in 't koor van Tongerloo, en iedereen
weet... Doch hier zou ik namen moeten noemen van uitmuntende geesten, van trillende harten, van vurige Vlamingen uit de
aloude steeds met haar tijd meelevende abdij...
...« 'Coomans is de naam van een dichterlijk aangelegden
monnik, die zijn hart laat ontroerd worden door de vele schoonheidsbeelden, overal rondom hem uitgestrooid ; die weet wie die
schoonheid liet bloeien overal, en dus op de ontroering voor de
schoone brok natuur, er een andere beurt, voor den Schepper en
Gever er van... Hij laat zich vooral treffen door de godsdienstige
feiten en feesten, door Jesus' leven en persoon, die de keten en
inslag van zijn kloosterleven en overweging uitmaken.
'...« Men zegt, bij 't voelen van dezen geleidelijken, gelijken,
kalmen levensslag, tot zichzelf : « Ging mijn eigen leven maar
langs even zulke stil-zekere, doelvastige, kalm-veilige heffingen
en dalingen naar zijn einde toe ! Hoe goed ware 't voor mij ! »
En men laat zich zoet en een beetje weemoedig mee ontroeren ». G. V.
-

Antigone van Sophocles, vertaald door Corn. van Ghistele, gedrukt door Simon Cock in 1556, ingeleid en
heruitgegeven door Dr. J. Grietens. Antw., De groote Boekhandel. 's Gravenhage, M. Nijhoff. 1922
(Uitg. der Antw. Bibliophilen Nr 36).
Een herdruk van de oudste der vijftien vertalingen der Antigone ,die. voor zoover ik weet, in 't Nederlandsch bestaan.
Cornelis van Ghistele is een bekend rederijker ; geen groote
bibliotheek in Noord- of Zuid-Nederland, die niet ten minste
een of een paar drukken van Die twaelf Boecken van Aeneas,
van DerGriecxser Princerssen ende Jonckvrouwen clachtige
Sendtbrieuen of van een andere zijner vertalingen uit het Latijn
bezit. Maar dat hij ook de Antigone verdietscht had, vermoedde
niemand ; daarvan was nergens een spoor te vinden. Het was
dan ook een aangename verrassing, toen Dr. Grietens in het
Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen, 1908. blz. 69 vlg.
mededeelde, dat hij in het bezit was gekomen van een exemnlaar van het totaal onbekende boekje, hetwelk hij nauwkeurig
beschreef. Die mededeeling heeft geen tweede exemplaar te
voorschijn gelokt ; de schrijvers der Biblioteca belgica (aflev.
189) hebben er geen ander kunnen ontdekken en op grond van
eigen nasporingen mag ik verzekeren, dat geen bibliotheek van
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den eersten of den tweeden rang in Noord- en Zuid-Nederland
er een bezit ; evenmin is het boekje in het Britsch Museum voorhanden, waar zooveel zeldzame Nederlandsche drukken te vinden zijn, noch in de Bibliothèque nationale te Parijs, waarheen
onder de Fransche overheersching zoovele schatten, uit onze
boekerijen gestolen, overgebracht werden.
Wij zijn er dus Dr Grietens oprechten dank voor verschuldigd, dat hij het onbekende werk binnen ieders bereik heeft gebracht. Zijn uitgaaf is een nuttige bijdrage tot de kennis van
de rederijkersperiode, waarover nog zooveel duister ligt, en van
den invloed, welken de oude letteren ten tijde der Renaissance
op onze taal, letterkunde en cultuur hebben uitgeoefend.
Vooraf gaat een goede en interessante inleiding over van
Ghistele en zijn werken ; zij gaat vooral op zijn voorredenen
gesteund. Wij lezen er blz. VII : « Te Winkel vermeldt ook van
Van Ghistele de Ars Amandi ». Anderen schrijven deze Ovidiusbewerking aan Castelein toe, maar voor geen van beide meeningen zijn goede redenen aan te voeren ; de berijmer is onbekend. Blz. XV kon nog de herdruk Frankfort 1551 der Interpretatio tragoediarum Sophoclis genoemd worden.
Gelijk alle uitgaven der Antwerpsche Bibliophilen, is deze
zeer verzorgd. A. GEEREBAERT S. I.
..

A. G. DE MAAR en J. E. DE MAAR : Engelsche Handelstaal. Wolters, Groningen-Den Haag 1920-23.
Zoo is met dezen 7n bundel het merkwaardig, liet eerbiedwaardig stel volledig.
Naar gelang de deelen verschenen hebben wij hier de aandacht getrokken op den grooten arbeid der beide de Maar's.
Eerst de beide deeltjes « Inleiding tot de Engelsche Handelstaal ». Dan de vijf
vijf
bundels « Handboek der
g
Engelsche Handelstaal » : a) de Algemeene Handelstaal : terminologie, vertalingen in het Engelsch ; b) de Branchetalen. Correspondentie
over Goederenhandel, Scheepvaart en Bankwezen ; c) Spraakkunst ; d) Stukken ter vertaling uit het Engelsch ; e) Leesboek.
Om dit werk nuttig te gebruiken is voorafgaande studie der
handelstaal niet noodig. De auteurs beginnen met het begin,
zoodat geen andere kennis bij den leerling wordt ondersteld dan
de zeer elementaire opgedaan in een goede schoolspraakkunst en
in wat eenvoudige lectuur. De beide deeltjes inleiding houden
zich dan ook bezig met de meest eenvoudige handelscorrespondentie, gegrepen uit de dagelijksche en meest onmiddellijke
praktijk. Die geest der practijk heeft overigens: voorgezeten bij
't heele «rerk. Hoe kon 't ook anders bij dit vak, het practische
bij uitnemendheid ? Opvallend is b. v. de bewerking van deel I :
niets geen beschouwingen voortaan over het « wezen » der algemeene handelstaal of over wat weet 'ik welke abstracties. —
Brieven, documenten, telegrammen, dat is het wat de leerling
hebben moet dié tot man van het vak wil worden gedrild. En
dat wordt hem hier ruimschoots gegeven. Alles ervaring, alles
kennis van iemand die van zessen klaar op zijn post weet te
staan.
Maar evenals een koopman een beschaafd mensch moet zijn,
die er ook in zijn eigen belang voor te zorgen heeft dat hij goed
voorkomt en wellevend omgaat met zijns gelijken en zijn pu-
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'bliek, zoo behoort hij er ook voor te zorgen dat zijn kennis
steekt in een gunstig en bevallig toilet. Voor den vorm,. waarbij
ook -de kunst niet is uitgesloten, zorgen nu de laatste drie deelen : spraakkunst, stukken ter vertaling uit het Engelsch, leesboek.
Meer en meer wordt het Engelsch, naast de eigen moedertaal
van elken mensch,de omgangstaal van eiken wereldburger.Wil de
Franschman bij zijn eigen taal blijven staan, de tijd is in 't
Zicht dat hij er zal bij sterven. Want geen ontplooing van milit ire meerwaardigheid is in staat om zulk een dood tegen te
houden.
Nu ten slotte dit leesboek. Het staat volkomen in het teeken van het nieuwe taal-inzicht, door Van Ginneken zoo flink
bestudeerd en zoo talentvol gevulgariseerd : elk vak, elke stand
zijn - speciale taal. Daarom juist is dit boek zoo vol leven en
echtheid. Eerst een vijftiental stukken van groote schrijvers, met
portretten van henzelf en zoo veel mogelijk afbeeldingen van de
behandelde stof ; daarop volgen minder literaire en zuiverder
wetenschappelijke handelstukken van aardrijkskundigen en
volkshuishoudkundigen aard ; dan komt nog een derde afdeeling, met nog strenger practischer bedoeling : verslagen, oorkonden, brieven. Zoo krijgen we in één bundel én « David Copperfield in the Factory », én « Flanders in the Middle Ages »
(:i « The Develooment of Amsterdam » én « Origin of. Lloyd's »
en « Vivian Winchester trien the « four T's », én « Miscellaneous
N arket Reports » én een model van een « Charter Party ».
Zoo lijdt het, me dunkt, al weinig twijfel of deze schrandere samenwerkers hebben hun doel bereikt, --zooals ze 't omschrijven in de inleiding van den laatsten bundel : « Our aim therefore
fhas been to present a number of passages extracted from literary and commercial books and documents complete in themselti es, and of such a character as may be expected to promo-te an
understanding of the spirit of English and American commerce
and a knowledge of facts bearing upon active commercial questions of to-day. Our interest in the following selections, articles,
stories, reports and documents, wether they rise to the dignity
of literature or are of a humhler character, has in the first place
leen in proportion to their linguistic utility.
« But in our desire to provide !extraets long enough to possess intensive interest as a consecutive narrative, we have not
thought it irrelevant to include elements of adventure and of
humou.r. »
En in het licht van welken ernst voor hun maatschappeliike en cultureele taak deze schrijvers hebben gearbeid mag
blijken uit dit andere fragment van hun inleiding :
« The authors express a hope that this work may prove
to be useful in a material and in an ideal sense. The agelong
controversy between the schoolmaster and the man of business
is fortunately drawing to an end. So long as the schoolmaster
maintains that nothing useful can be usefully taught, and the
man of business that nothing should be usefully taught which is
not directly useful in later life, peace negociations between the
two are doomed to failure.. This book, the product of ' the cooperation of a schoolmaster and a man of business, is based
on the conviction that, unless common ground can be disco--

-
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vered between the world of business and te realm of education,.
both national and international interests are bound to -suffer.
The soul of a people is expressed in its language and literature
and the study of foreign tongues is a road to international harmony, without which commerce and peace cannot flourish ».
Een nuchter mensch als een koopman geraakt niet zoo
gauw in geestdrift. Maar ditmaal zal hij moeilijk zijn toejuichin-.
gein weerhouden ten overstaan van zoo degelijken, zoo prachtig
verantwoorden en zoo in elk onderdeel uitstekend verzorgden
arbeid, die ook vanwege den uitgever een troetelkind is geweest..
L. D.

GEORGES GU'Y-GRAND, GAETAN BERNOVILLE,
ALBERT VINCENT : Sur la Paix religieuse.
(Collection Politeia).
Bernard Grasset. Paris.
Dit boek is als een gesprek tusschen de personen, die beurtelings hun gedacht over « La Paix religieuse », te kennen geven.
Alle drie zijn met diepe liefde voor hun land bezield, alsook niet
het vurig verlangen de onderlinge eendracht van hun volk tot
stand te zien komen. Ook zijn ze alle drie overtuigd dat die eendracht enkel geboren kan worden uit den godsdienstvrede. Hunne wegen gaan echter uiteen, waar het de wijze geldt, waaropdie vrede kan bereikt worden, in een land waar de haat tegen
de Kerk zulke noodlottige wetten in 't leven riep. Gelijk het te
voorzien was, hebben zij 't meestendeels, alle drie, over de lagere school, die wezenlijk als de spil is -waarop al het verder leven draait. — M. Guy-Grand is een vrijdenker, en bepleit dat er
aan de laïcisitiewetten niet mag geraakt worden. Volgrens hem
is de godsdienstvrede volkomen overeen te brengen met scheiding van Kerk en Staat en met onzijdigheid van onderwijs.
Waarover kunnen de katholieken klagen, indien de officiëei;e
onderwijzer loyaal zijn programma's naleeft, en er slechts bijvoegt « les éléments d'une morale naturelle, humaine, rationelle, commune à tous »... ? 't Kind kan immers zijn catechismus buiten de school leeren ? Op die wijze . alleen schijnt voor
M. Guy-Grand, die « union sacrée » mogelijk, die hem onmis-haar schijnt voor den vrede van 't land. Wat M. Gaëtan Bernoville betreft, hij is katholiek, en geeft den brui van de « union
sacrée », zooals de vrijdenkers ze willen hebben. Hij is van
meering dat geene eendracht mogelijk is, zoolang er niet afgezien wordt, van wege den Staat, van het noodlottige anti-cleriealisme ; en daarom moeten eerst en vooral de pijnlijke kwestie der « lois laïques » opgelost worden ,de gewichtigste, volgens hem van al de kwesties van innerlijke politiek. De regeering moet de katholieken bevrediging geven waar 't geldt onderwijs van hunne kinderen, anders is er geene « union sacrée »
mogelijk, want da» beteekent « union sacrée » niets anders dan
afstand doen, dan weglaten, voor de katholieken van al wat in
hun programma specifiek katholiek is. Laïcisme eni catholicisme.
zijn teenemaal tegenstrijdig, en al wordt er nog zooveel goeden wil en oprechtheid onder de leden van 't Onderwijskorps
gevonden, « l'école laïque sera toujours I'atelier des pensées
hostiles à la doctrine chrétienne ». -- M. Albert Vincent, alhoewel een geloovig katholiek, is het met M. Bernoville niet eens.
Hij maakt deel uit van 't officieel onderwijs, is er zeer gehecht
--
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aan, en stelt het onderwijzend personneel heel hoog. Hij is er
niet ver van af,op de katholieken zelf,de verantwoordelijkheid te
werpen van het noodlottig misverstand dat sedert jaren, 't eene
deel van het Fransche volk tegen het andere ophitst. Hij is daarbij overtuigd, dat neutraliteit goed is, zoowel in princiep als in
feit. Volgens hem zou het niet moeilijk zijn het onderwijs in de
lagere scholen, op die wijze te geven, dat de godsdienst-kwestie
volstrekt niet in 't gedrang zou komen. Ja, hij zou er zelfs niet
tegen zijn, de vrije scholen te zien verdwijnen. — Van wege een
l^atholiek is deze zienswijze al verwonderlijk ! Hoe legt hij dan
de snelle ontchristening van Frankrijk uit, die toch grootendeels
te wijten is aan het officieel onderwijs ? In plaats van de officiëele scholen tegen te werken, zegt hij nog, zouden de katholie!:en ze veel eerder moeten steunen, nieuw leven ingeven, ze
aan alle politiek onttrekken. Dan zal er vrede zijn. Maar hij zegt
niet wat er van 't geloof zal geworden ! T. D.
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H006LEERAAR SCHARPE.

't En komt mij noch af noch toe, ik weet het wel,
hier op te treden in de rei der sprekers, die op onze Meivergaderingen hulde kwamen brengen aan de beste en de
verdienstelijkste onder onze Westvlaamsche Vlamingen.
Ook, als onze beminnelijken Hoofdman, Dr Van
den Bulcke mij, namens den Gilderaad beriep om deze
spreekbeurt op te nemen, voelde 'k in mij 'n vluchtige
schie van oproerigheid tegen zijn deugdelijk gevestigd
gezag. Maar even schielik Goddank ! is 'n beter
gevoel mijn eerste komen beschamen.
Als liet gaat oni een inan, als de gevierde van
dezen dag, die nooit iemand,laat varen een vriend, ijdelshands liet gaan, kan ik zonder schuldig vergrijp mijn.
ingeroepen dienst niet weigeren.
Ik zal dus, spijts mijn ontoereikendheid, hier spreken over onzen Heer en Vriend Prof. Scharpé, aan de.
Hoogeschool van Leuven ! Niet over den. Professor, als.
zulks : dit zou mij al te ver buiten mijn bevoegdheid leiden.
Iets toch wil ik zeggen, ofschoon iedereen het weet..
Men eert den boom die vruchten geeft ! Nu, vruchten van dit leera trschap zijn er genoeg, en overvloedige.

Wie kent ze niet ? Ze zijn daar, in vleesch en bloed, levend en vakend, verspreid over alle Vlaamsche Gouwen.
Mannen zijn 't die, eens dat ze de voedende en
verkwikkende warmte van 't studentenleven moeten ontberen, daarom hun herten niet laten koud worden in 't
gewaai der kiemdoodende wereld ; die, in de beslommeringen van velerhande zaken, de bezaaidheid van den
Leeraar niet laten overwoekeren door uitheemsche kwade kruiden ; die, 't huwelijksbootje binnengestapt, hun
vlaamsche krachten niet laten in den schoot van Dahlila
Zij dragen overal mêe, door 't leven, het kennelijk
wapen van hun ridderlijken heer en de afprente van
zijn goedige ontferming over zijn volk.
De Kunst de letterkunde in 't bijzonder -- is
(1) Dit huldewoord aan Prof. Scharpé werd gesproken op.
liet Meifeest van den oud- Hoogstudentenbond van West-Vlaan-deren.
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voor Professor Scharpé « zijn eigene bane en zijn land. »
Daarin ligt zijn meesterschap.
En is het nu niet doodjammer voor Moeder Vlaanderen, dat zoovelen van de meest begenadigden onder
haar kinderen, niet vermogen al hun Godsgaven naar
hert en geest te besteden aan de volle-vije uitoefening
hunner eigen uitverkoren kunst ?
Omdat zij, gebogen en zich ontfermend over de
nooden van hun onmondig volk, al hun beste uren en hun
gavigste krachten willen wijden aan zijn heropbeuring
en zoo hun leven moeten laten verbrokkelen.
Alvast is dit het geval met Prof. Scharpé.
En nog is zijn « prestatie » op het veld der letteren hoegenaamd niet gering.
Voor mij ligt, genomen uit de « Bibliographie de
I'Université de Louvain », de opgave van 's mans werken en bijdragen een veertigtal, van af 1892 tot 1910.
En we weten, zijn lezing over Warden Oom hier
in den schoot onzer gilde staat er borg voor dat de
kring van zijn letterkundige werkzaamheid niet afgesloten is.
Ware hier nu iemand aan 't woord, bedreven in de
fraaie letteren, hoe zou hij kunnen grasduinen in de
weelde van dien letterschat !
Voor mij, ik zal mij moeten bepalen bij enkele
grepen.
Mij trof, bij 't overslaan van gemelde « Bibliogra-.
phie » hoe het letterkundig bedrijf van Prof. Scharpé
schijnt gegaan te zijn bij botten, bij tijdstippen.
Dat hij daartusschen tijden van roestende rust of
van lediggang des geestes zou gekend hebben, zal geen
mensch durven vermoeden.
Het vroegere tijdstip, gaande van 1893 naar 1900,
blijkt geweest te zijn van buitengewone bedrijvigheid :
te weten, toen de jongere man medewerkzaam was aan
een heele boel tijdschriften, als Biekorf, Belfort, de Leuvensche Bijdragen, en meer andere. Daarin ging hij op
wandel aan de hand van Vondel en van Gezelle ; of ontginde de schatten onzer oudere letterkunde, in Reynaerde, De Dene, de Rovere, Van Veldeke, -Cornelis Everaert
enz. of wikte en keurde de oude Damsche graanmaten ;
of vermeide .bij Ste Ontcommere en Ste Katheline ; of
was hij in druk verkeer, vermoedelijk nog jongman zijnde !
met « de wijze ende de vroede maegh-
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den » van `k en weet uit welken stam of maagschap.
(Bibliographie is hier zeer zwijgzaam en bescheiden !).
Een 2e tijdstip van werkzaamheid loopt over de jaren 1904 tot 1907.
't Is de tijd van «Karel en Theresia»(eene heruitgave.
door hem bezorgd, van een roman van zijn vriend den
kunstschilder Albyn Van den Abeele) ; van nieuwe opde:lvingen uit den ouden taalschat : o. a. een geestelich
Meispe!, van Lawet,en Onzer Lieve Vrouwen Kr!r.isklachte ; van blijde tochten op 't letterveld van onze Noorderburen, de Platduitschers : Brinkman en Schröder.
Uit die jaren ontsproot ook en dient hier heel in
t bijzondere vermeld, zijn Gezelle als Spoker : een werkje van een 50-tal bladzijden, verschenen in 1904, in Dietsche Warande. Het belicht een heel eigenaardigen,.
tot dan toe schier onbekenden kant van Gezelle's leven.,
t. w. den guitigen, humoresken Gezelle van de jaren 6&
naar 70, dus uit de volle jeugdkracht, die doende was in
Reynaert de Vos.
Ook de geweldig. Vlaamsche Gezelle,uit de strijdbare
jaren,is er aan het tivoord, met een kracht van gevoel en
overtuiging die hem, op lateren leeftijd ja, in 't diepste
gemoed wel bijblijven zal, doch getemperd, ingetoomd en enkel bij botten nog losbrekend in een onstuimig vers.
Mij heeft dit boekje, e:n velen met mij vooral in
West-Vlaanderen, een onuitsprekelijk genoegen verschaft
't Jaar 1909 bracht ons, ter verpoozing, een werkjevan stille pieteit tot vereering van een onzer edelste.
stamhuizen van West-Vlaanderen « De Verriesten ».

.-

Vooraleer het veld der letterkunde te verlaten, behoor ik nog te vermelden als verreweg de zwaarste.
vrucht van 'smans arbeid : De Geschiedenis van de
Vlaamsche Letterkunde van 't jaar '30 tot 1900 » in 12'
afleveringen, in samenwerking met Coopman, voltooid
in 1910.
Die met kennis van zaken mogen spreken, vertellen
mij van dit werk dat het verreweg het voornaamste is
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van wat op 't gebied° der Vlaamsche Letterkunde van de
19e eeuw tot heden geleverd werd.
Voor de bezorgers van handboeken ten gerieve van
onze scholen, geldt het als een rijke mijnschacht, waaruit
zij overvloediglij k weten te putten.
es

De bedrijvigheid van Professor Scharpé reikt verre,
verre buiten zijn Leeraarschap, buiten zijn eigenlijken
letterkundigen arbeid. Daarbuiten vinden we zijn hand
overal, in alles wat leeft en roert in Vlaanderen ten bate
van 's volks Heropbeuring. Zoo vinden we hem bezig in
Neerlandia, hooger Lectuur, Keurboekerij, Boekenschouw voor wetenschap en kunst, Congo, en in God
weet hoeveel mij thans ontvlogen kringen van werkzaamheid.
En wilt ge de bronne weten., den eersten sprong
van al die bedrijvigheid ? Ze ligt voor de hand : in zijn
innerlijke goedheid, in zijn liefde voor de gemeenschap,
inzonderheid de Vlaamsche gemeenschap.
Een goedheid is 't die geeft zonder vergelding
« dono dare » in 't Latijn ; die geeft buiten alle berekening, zonder tel of mate, geheel !...
Heer & Vriend Scharpé, verschoon mij als ik U te
nakom. Ik ben 't nu eenmaal schuldig U den tol te betalen van dankbaarheid en bewondering van velen onder
uw volk, van allen die hier zijn en van zooveel, zooveel
,anderen nog...
Ik treed op een ander gebied en spreek nu in 't
bijzondere over den mensch en den vlaamschen mensch.
;

**

In die eerste bange dagen van den oorlog, korts na
de groote Moerlemye die over Leuven losbrak, las ik zekeren morgen in. een fransch dagblad : « La Patrie »
van Brugge, het relaas van 'n gebeurtenis die, in die
tijden van verschrikking, buitengewoon verdienstelijk
was. Een burger van Leuven had, in 't volle schrikbewind, zijn lendenen omgord met kracht, om den heerscher van den dag, den brouwer van al dat wee te gaan
opzoeken, te gaan spreken voor zijn volk in nood ; en,
buiten alle verwachting, had hij bekomen dat een hoek
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van zijn stad voor de vlammen bewaard bleef. En de
« La Patrie » vermeldde
man die dit stuk begaan had
was een Bruggeling : Professor
het met fierheid,
Scharpé !
Is een
Een tijd nadien, als de gruwel van den oorlog ook
ons West-Vlaanderen nabij was, d. i. twee dagen voor
den inval van de Duitschers in ons dorp, ontvingen we
een zeer onverwacht en ongemeld en toch zeer verblijdend bezoek. Want, in die dagen van schrik voor de bezetting, driemaal verergerd door de logenlike nieuwsberichten was 't een ongehoorde gebeurtenis een verren vriend te mogen ontvangen en begroeten, ten huize.
En toch, hij was gekomen, te voet van uit Brabant,
over Oost-Vlaanderen, uit Brugge, naar ons verdoken,
schier onbereikbaar Wynghene ; gekomen uit genegenheid, uit loutere goedheid, om ons in den mismoed te
troosten, te beuren en raad te geven.
Een raad die ons achternaar gebleken is, voor de
bevolking, van overgroot nut te zijn. 't Was de vriend
Scharpé.
Is twee
Nog later, als de nood begon te nijpen in 't rampspoedig Leuven ; wie was er daar weer om zich over
de schamele lieden te ontfermen ? Wie stond er op om
hun 't brood te breken en 't woord van troost te spreken ? Wie stichtte er Armenzorg ?
Armenzorg,nederig ingezet,geleidelijk ontwikkelend
langs lastige wegen, uitgroeiend tot een bewonderensweerdig werk van bermhertigheid en liefde.
« Armenzorg » zoo schreef mij uit Leuven een die
't weten kon en die karig is met woorden : « 't was een
degelijk en zeer verdienstelijk werk, waarvoor Professor
Scharpé, binst den oorlog, den grootsten lof verdiende
en de zegeningen verwierf van duizenden arme menschen.
Hoe jammer dat « Armenzorg » gevallen. is ! »
Jawel ! Maar « Armenzorg » had een kwalijker
kant : 't was een Vlaamsch, een Vlamingenwerk en
dus uit den booze.
Maar bij die 't volbracht heeft, in eenvoud en om
Gods wille, zal wel zijn loon gevonden hebben in 't
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woord van den Apostel : « dit is de ware en onver.valschte religie : de weduwen en weezen bezoeken in hun
bedruktheden: en de handen vrij houden van 't gewoeker
van dees dagen ».
En dat is drie
En zoo heeft Professor Scharpé de oorlogsjaren
doorgebracht, zich zelf vergetend in den dienst van ziin
volk.
**

In zijn werkje over « de Verriesten » spreekt Scharpé van een huis dat den voorbijganger als 't ware noadend is, toch niet voorbij te gaan, en Dogen en hert een
wijle te gaan verkwikken aan het heerlijk uitzicht ».
Zoo, zonder het te vermoeden, heeft de Profesor zijn
eigen tehuis geschilderd, te Leuven.
Een klein muzeum is 't, van velerhande kunst. Wie
daar eens binnentrad en de gulle gastvrijheid van zijn
Heer genoten heeft, zal gereedelijk mijn woord beamen.
En velen zijn ze, in Vlaanderen, die daar niet voorbij kunnen, maar een stonde stil houden en peisteren in
de frissche schaduw.
Want, om tot bij hem te komen, is 't niet noodig
zijn lessen te volgen. Geen leeraar, te Leuven, heeft
van naderbij het studentenleven gekend, en de « Burschenherrlichkeit » ineêgeleefd in al haar edelste betrachtingen. Geen heeft dan ook, in wederjonste, meer
sympathie bij de jeugd genoten.
Nu, over meestal de kunstvoorwerpen die zijn huis
versieren en verblijden, ligt, buiten hun innerlijke weerde, nog een zekere wijding die ze verheffen komt. Ze
zijn het werk van jongere kunstenaars, of toch van dezulken die, te gering geschat, door den Professor te gemoet gekomen zijn, daar ze anders, naar zijn eigen woorden, « schuchter en verloren uitpriemend, allicht bij
mangel van licht en lucht en lavende liefde niet zouden
beklijven ».
Die lavende liefde, dat is 't

Wat Prof. Scharpé gedaan heeft voor de kunst, de.
opkomende, de verdokene, zal niemand weten omdat het
gaat zonder gerucht.

-
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Laat ons voor eenmaal, zonder oorlof te vragen,
een van zijn stille-tochten-om-de-kunst nagaan.
« Eens meien morgen vroege » wordt met een forschen ruk aan uw bel getrokken. Die binnenkomt is Prof.
Scharpé, met lichten tred, met vriendelijk handgebaar
en stillen monkel in den baard.
Na 't wisselen van den groet en zonder omhaal van
woorden zegt hij U : « Vandaag moet ge meê ! 't Zit
'n schoone dag in 't Oosten. Ze verwachten ons ginder
aan de Leie ». Jamaar ! « Ja, ge zijt verwacht ! »
-- Na eenig gestribbel over end weer laat ge 't u gezeggen. Wie kan daaraan weerstaan ? Dus, de zorgen
van u geschud voor vandage den wandelstok genomen en de breede bane op...
,

Een goede gezel langs de baan,
Verhoningt den last van het gaan
Onderwege, rookend aan de lustig-dampende pijpe,
weet de Professor u veel te vertellen : over de blijheid
van den dag, de heerlijkheid van 't Meische landschap, de
studenten en hun doening, de vele droomen van de toekomst.
Snel gaat de tijd ondertusschen, en ge komt, zat van
zonne en leieluch.t, terecht in de werkkamer van een

-

landschapschilder.
Hier mag de Professor zijn hert ophalen ! Hier mag
hij vermeien in de weelde van eens Vlamingen Kunst.
Hier vindt hij de geschikte gelegenheid om, eens te meer,
« het schoone te vorderen en te kweeken, waar het anders
allicht, bij mangel van licht en lucht en lavende liefde
niet zou beklijven »...
En vooraleer hij vandaar zal gaan, zal hij zijn; reisgezel weten te overtuigen : dat zulk en zulk een schilderij, dààr, uitnemend geschikt zouden zijn, en als vanzelf
passend voor in diens kamer, dààr aan dien wand... nietwaar ?
En de Professor gaat, met den vlijtigen stap waarmeê hij gekomen is, nog lichter nu om het goede dat hij
weer verricht heeft .En hij .tspreekt tot zijnen reisgezel
over de schoone kunst van Vlaanderen en over jong bottende en veelbelovende bloesems...
Een blijde man, onder blijden hemel !...
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En toch !

Hugo Verriest, dat zonnekind van Vlaanderen,.
spreekt entwaar van zijn somtijds onblijde dagen.
En Gezelle dichtte :
Vertijloos, al den dag, en zie'k
in 't nauw gesteken,
Geen blijden zonneingang
de duistere wolken breken.

Och ja, 't is de gemeene wet, hier in 't ondermaansche.
En hoe edeler hert, hoe zwaarder de vracht.
Zouden de dagen van onzen gevierde, hoe zonnig
ook, daaraan ontsnappen ?
In de laatste tijden klinkt zijn woord weemoedig,.
beklemd, haast troosteloos.
Is 't om de wolken die over den hemel van Vlaanderen drijven ?
Is 't om 't ineenstorten van hier of daar een heerlijk
gevoeden droom?
om 't zondig miskennen soms van de
zuiverste inzichten ?
Of nog, eilaas ! om 't al te vroeg
verscheiden van een teergeliefde gade die hem, in 't leven, zon en herte bracht ?
Is 't dit en dat al te zamen ?

-

'k En wete,... maar wat ik weet is, dat spijts alles,

geen Vlaming zonder troost, geen kristen zonder hope
leeft.
Dat, nevens en boven de tribulatiën van 't leven,
staat :
De innerlijke vreugde van den met reine handen
volbrachten arbeid.
Het besef van de vriendschap en de onverzwakte
trouw van al de besten onder uw volk.
De laving van de immer borrelende bronne der
kunst, die aandoet gelijk « Het lied » bij Gezelle
-

() Lied ! 0 lied
Gij helpt de smert,
wanneer de rampen raken.
(}ij kunt, o lied, de wonde in 't hert,
de wonde in 't hert vermaken ».

En ziet ! Spijts al de verdrietigheid en de treurnis der
tijden, breekt reeds de stil rijzende klaarte ; de liefde
baant heur wegen, en we zien den goeden man, in hert--

-
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en handgemeenschap met zijnen hoog-edelsten vriend,
den immer lijdenden, toch immer meer verblijdenden
Professor Vliebergh, de ontfermende hand uitstrekken,
met een stout en zegenend gebaar, over de schamele
kinderen van één, die om Vlaanderen lijdt uit liefde.
s

Om 't eindigen ben ik gelukkig hieraan te kunnen
toevoegen eenige woorden van de hand van een der onzen, die als student door Prof. Scharpé werd gevormd
en die sindsdien, nu meer dan twintig laar lang, in trouwe
geestesgemeenschap met hem is gebleven .
Veel van wat ik te zeggen dorst, zal hier door
hem bevestigd worden :
« Al zijn studenten, waar iets in stak, wist Scharpé
tot werkers te vormen. Hij was als niet een te Leuven
steeds de vriend van zijn jongens, en in zijn onderonsjes
bij hem thuis hebben we misschien meer geleerd, voor de
wetenschap, en zeker voor het leven, dan in de lessen.
Onder onze geleerden is hij degene die 't meest kunstenaar is.Hij kan geen bladzijde schrijven of hij zet er zijn
merk op van hyper-modern mensch, die trouw Bruggeling is gebleven. Zijn oog is dat van een schilder ; en steeds weet hij geestig - te zeggen alles wat hij
ziet. Maar het eigen aroma in zijn werk ligt ook aan zijn
uitmuntend hart, dat altijd en overal helpen wil. Zoo redt
hij ouderen uit de vergetelheid b. v. A. Van den Abeele,
of leidt hij jongeren in : b. v. Vermeulen, Amter. Ook in
Vlaamschgezindheid vormt hij school : hij ziet noch naar
rechts noch naar links, maar naar zijn eigen- geweten. In
alles is hij man van zuivere oprechtheid en van zuiveren
smaak. Ook in de K. VI. Academie is hij het zout der
aarde. Ik ben heel, heel blij dat ik hem in mijn jeugd
mocht ontmoeten, en hij blijft mij, voor mijn doen en laten, met onzen Vliebergh, een trouwe raadsman ».
H. PERSYN.

TJOKEN.
Met het onverwachte van liet gebeuren zelf, alzoo^
was de mare voorbij zijn werkhuis gereden : De burgemeester lag dood in zijn bedde !...
En elk wierd stout en elk dierf vele zeggen nu ineen keer ; Tjoken hoorde nu luid uitspreken al de stille
fluisterwoorden die binst zijn leven, achter zijn rug gefluisterd wierden ; elk had er leute in om ievers een gedokene donkerheid uit dat leven op te langen en het
open te leggen onder allemans pogen ; elk wist dat hij
het ongestraft mocht doen, omdat het niemand meer
kon overdragen en verklappen, en omdat met zijn dood
meteen zijn macht ook in zijn bedde was blijven liggen..
Tjoken wist wel ; als een vloek was dat burgemeestersleven voorbijgewenteld in het aanschijn van devote
zielen ; het was één lange root van euvelmoed en
vleeschelijke zonden, en het gouden gebaar van zijn.
arm die somtijds een keer in groo-te mildheid zijn barmhartigheid liet zien, was nu geen barmhartigheid meer ;
het had geweest een fijn publiek gebaar om de goeden
zijn naam te doen loven en om de boozen te bedotten
maar toch en had het nooit of nooit zijn zonde gedoken.
en elk vertelde het nu als een schijnheiligheid te meer,
als een doodzonde meer bij de andere.
En 't geen ze dan heel stillekes in 't geniep zeiden, dat riepen de menschen nu luid op over 't straat
Hei, hij is dood zelle !... wie ?... de parochiestier !...
Ook Tjoken voelde als een soort plezier over den.
dood van dat rijke leven ; het was als een soort voldoening die hij niet kon noemen ; een soort blijdschap over
dat eerlijke gebaar van den dood, die alles effent en op.
één lijn stelt en elk neerbonkt, rijk en arm, goede en.
kwade !
't En kon hem eigentlijk niet schelen, maar het voldeed hem algelijk toch, dat het burgemeestersleven
uit was en voorbij ; zijn rijkdom onnuttig geworden en
onmachtig om hem te helpen... dat alleen was nog echt
en rechtveerdig : de dood : al 't andere was zeever, en
't kon gekocht worden !
De burgemeester had ook alles gekocht : de rein-
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heiti van de meiskens, en ramp en ongeluk gegoten over
't rustige bestaan van die huizekes ; hij had goeïekoop
de armoe opgekocht en ze vastgesnoerd aan zijn zonden;
hij had het nieuws en de geheimen van de menschjes
gekocht en deed ze onderdanig zijn, en deed ze zwijgen
en kruipen gelijk honden ; hij had allerhande publieke deugden gekocht en hij had ze ten toon gehangen op
zijn herte om alzoo de rotheid ervan te duiken ; hij
had alles, alles gekocht : landen, huizen, deugden en on-deugden, maagden en vrouwen, eer en oneer, alles
had hij verhandeld en versjacherd als een simpelheid.
Maar nu lag hij ook neergebonkt op zijn bedde ; dood
gelijk een andere mensch, machteloos, nietig, vergaan
als een kleinigheidjen uit een simpele dag !
Nu dat het gebeurd was, had elk die dood voorzien;
het was de straf die plots was beneengevallen en zijn
onrecht had te niet gedaan : Tjoken hoorde vertellen,
hoe de burgemeester al lange met een aardige plaag over
zijn lijf liep, hole dat hij buiten iemands weet, alle weken
twee drij keers naar Brussel was gereden bij een groote
doktoor die daarvoor bekend was, en die alle vuilheid
kon genezen en half rotte menschen weerom klaar kreeg;
zoo'n mirakels kostten hem schrikkelijk veel geld, maar
't en had allemaal niet geholpen... De burgemeester was
-

blijven kwalsteren en de laatste tijd had hij zwart-ronde

puisten gekregen in zijn wezen en zijn vel was geel geworden gelijk van een verteerde vent... zijn meid, Poliene, die wist er alles van en die had vroeger eens op een
eeuwig zwijgen verteld dat de burgemeester bezig was
met levende weg te verrotten en dat het zijn eigen fout
was !
En alzoo hoorde Tjoken elk zijn vooizeken zingen
die voorbij zijn werkhuis kwam stak den kop binnen en
riep hem: de doodsmare tegen ; dan volgde het andere ;
blad voor- blad het heele burgemeestersboek, vol zonde
en onrecht, schijnheiligheid e.n ikzucht... elk ontlastte
zijn gemoed en al dat doodsgeluid groeide ineen tot één
gruwzame vermaledijding die over zijn leven en zijn
dood geslingerd wierden. Tjoken liet al die geruchten
los over hem varen ; t'en kon hem niet schelen, het was
elk voor hem ; de burgemeester had hem nooit iets misdreven en hij had geen uitstaans met zijn leven ; het
Ieven was goed en plezierig en de burgemeester had geen
groot ongelijk gehad van hem wel te doen binst zijn le-

752 TJOKEN.
ven ; hij was rijk en 't kon er af... 't had wel een beetjen
minder mogen zijn en het was niet vandoen van scha of
schande te gieten over andermans huis of kinders ; dat
kon anders ook gebeuren zonder brave men.schjes te
schandaliseeren... had hij alzoo een klein beetjen meegepakt van 't een en van 't ander zonder veel gerucht
erover, dan had het nog zoon zotte levenswijze niet geweest... als ge deed gelijk de menschen dan hadt ge lijk
de menschen in leven en in dood... sterven was geen verloren werk, elk moest eens de stilte in ; en hoe, of op wat
manier ge daar inkwaamt, dat was allemaal eender...
dood was dood ; daar was van zijn leven nog geen één
vent weergekomen van , ginder, en hoe het daar draaide
was een raadsel dat niemand oploste... daarom zoo'n
beetjen leven op goed valle 't uit, was nog zoo dom
niet, dan hadt ge leut en plezier in 't leven. Tjoken zette.
hem neer op zijn schaafbank en keek naar den vloer ;
't lag er dik vol schavelingen maar hij zag ze niet ; hij
zag als rappe dingen zijn dagen voorbijloopen daar over
den vloer van 't werkhuis.
Had hij plezier gehad en verdriet in zijn leven ?...
Tjoken staarde erop, erkende 't verloop ervan maar was
de beteekenis kwijt van toen... 't was alles voorbij... en
toen zag hij zijn hert voorbij loopen ; hij verkende het
als het zijne maar t' en had geen zin, geen beteekenis
meer... daar ook was alles voorbij... het had geen haat
en kon geen zerpe gruwe fluisterwoorden spreken ; het
had geen liefde en het sprak geen innigheden uit, het
had geen droeve of geen blijde dagen, het had geen lijden meer noch blijheid.
Hij voelde hoe over zijn dagen was gekomen een
van die zwijgende berustingen die alles laat gebeuren
zonder klacht, zonder vreugde ; de dagen kwamen en.
gingen en brachten altijd hun zelfde arbeid ; de menschen en de dingeni doken op en gingen voorbij en het
bleven altijd de zelfde ; zijn hert klopte en zijn gemoed
sliep en het was altijd dezelfde kalme stille klop en altijd de eigenste- sluimer.
Hij voelde geen vrees, en had geen verwachtingen
naar beters, hij had geen hoop en geen betrachtingen ;en leefde onbewust,onbekommerd en zonder angstige bezorgdheid zijn dagen uit. Zijn groot genot voelde hij
zijn arbeid zijn ; zijn eenige lieve dingen voelde hij zijn's
alaam zijn, zijn eenige blïjde huis, zijn werkhuis. Of het-

-

-

,
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goed was alzoo of slecht, dat kon hem ook niet schelen;
hij had alle andere levenswijsheid verleerd en vergeten
vond het alzoo gemakkelijk en wenschte om geen veranderingen.
Hij keek door zijn ruit den hemel in ; de zonne hing.
daar weerom te gloeien in het glas en ze zat gereed om
weer een heete dag rond te wentelen ; hij peinsde op den
burgemeester en besefte dat zijn lijf niet lang zou mogen boven eerde liggen met zoo'n hitte !... 't was wonder dat hij nog niemand had gewaar geworden om een
lichter te bestellen !... daar ging misschien nog een zinken kist over moeten... dat was mode bij rijk volk !...
Waar zou zijn familie zitten... hij had nog een zuster
maar die was ievers getrouwd al den anderen kant van
het land... Fie uit den « Ossenkop » die zou dat allemaal wel weten.
Hij werd gewaar hoe, hij in eens nu belangstelling
vond in al die kleinigheidjes en wou nu wel 't fijne ervan
weten ook ; .'t was heet, pij puur omtrent ; en hij zou bij
Fie een pinten gaan drinken en eens alles uithooren.
Hij voelde de frissche lucht hem tegenwaaien als
hij in de herberg kwam ; daar schoot. een bierreuk in
zijn neus en 't kittelde zijn smaak ; hij kreeg goesting
al meteens naar bier en Fie bracht hem een groote pot
vol schoon rood bier dat perelde en in zijn tong beet als
hij zoop en zijn maag omkeerde.
« Deugdelijk bier, Fie !... zei Tjoken.
Ja 't, he ? zei Fie... en dat 's 'n dingen he man, van
den burgemeester ?...
Die heeft toch nog eigene volk ievers zitten, zei
Tjoken. en hij deed zijn pijp branden.
Fie kwam een stapke nader, ronkte eens door het
venster de straat in, en vertelde : hoe hij een zuster had
getrouwd in 't Walenland met een schatrijke mijnheer die
'n fabriek aan zijn eigen had ; dat ze twee kinders had,
'n jongen en een meisken die al groot moesten zijn ; dat
het nooit getrokken noch gegaan had met haar broer
hier, dat het wel twintig jaar geleden was .dat ze de parochie had gezien ; dat de secretaris daar al geweest
was bij bij den. doode ; dat de champetter met 'n depeche naar de statie was geloopen om die zuster te verwittigen en dat ze niemendalle dierven regelen alvorens
het eigene volk daar was.
Tjoken had, binst Fie haar uiteendoen-ing nog een
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pinte besteld, en als hij 't volle bescheid wist, dronk hij
zijn pot ledig en ging weerom naar zijn werkhuis.
Tjoken begon te schaven aan eiken velgen ; daar
lagen er al een heele root veerdig en gereed om ineen te
drijven ; in deze zat een wier en zijn schaaf kon hem
niet goed glad krijgen ; hij verzette zijn schaafbeitel en
begon opnieuw ; 't en ging nog niet naar zijn zin: en
hij peinsde wat er haperde en hoe het te verhelpen was.
Maar zijn gepeinzen dreven af en weg en liepen verloren en te dolen in onbestemde dagen en dingen ; hij
voelde een halve moeheid in hem zitten en een lusteloosheid om fel te zijn ; een onduidelijke gewaarwording
was over hem gevallen ; hij wist niet wat het was, kon
het niet bepalen, niet uitspreken noch omlij n.en, maar
hij voelde het door zijn werkhuis zweven, over zijn arbeid hangen, in hem zitten.
Het was als een ongemak, als een onrust, als een
soort angstige gejaagdheid die onverdraaglijk was, een
gevoel dat hem vreemd was en dat hij nog nooit beleefd
noch ondervonden had... die aardigheid hing in de lucht,
hing boven zijn kop, en hij had als een voorgevoel dat er
iets over hem ging vallen dat niet deugde.
Maar zijn maag keerde weer omme, en toen lachte
hij zijn benauwdheid uit, en hij stelde zijn eigen gerust
met de wijze vondst ; dat het die twee potten bier waren
die op zijn maag drukten en die hem judasten met
vreemde gewaarwordingen.
Maar toen voelde hij weer hoe zijn wijsheid nu ook
wierd uitgelachen ; 't was of er een klein ventjen zat in
zijn hert dat er in zat te wippen en te dansen om en
weer, en allerhande aardige gevoelens in zijn bloed blies;
het lachte hem uit en begon hem te treiteren : Tjoken,
de burgemeester is dood, weet ge dat ? Wat kon hem
dat schelen ! ...
Maar Tjoken voelde hoe dat ventjen hem geen rust
liet en het riep maar altijd aan : hij is dood, zulle !
Tjoken voelde hem nijdig worden tegenover zijn
eigen, tegenover die weekheid van gemoed ; hij wilde in
eens kwaad worden en zijn vaste wil hervinden en arbei-den zonder op of omme te kijken,zuiveruit om die aardigheid kwijt te geraken en te ontloopen ; maar het hielp
niet... het ventjen riep maar altijd aan : hij is dood...
dood.
Tjoken voelde plots zijn onmacht ; hij liet zijn hert
-
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en zijn wil los en liet ze gaan zonder verweer, op dool,
allee-ne... hij liet zijn oogen varen, aldoor zijn ruiten, de
lucht in, zag de gouden zonne en de blauwe hemel en
voelde hoe van ginder hooger uit, een, groote eenzaamheid beneenviel.
Nu kwam er weemoed over hem, angstige weemoed,
en hij zocht het te ontloopen ; alle wegen zag hij versperd en afgespannen, en toen verging zijn weemoed in
een gevoel van verlatenisse en zielenijlheid, en Tjoken
zocht of er nievers in een hoeksken van zijn ziel, geen
klein broksken meer overschoot van den buiten geborstelden Kristus.
Maar ook meteen voelde hij, dat hij, Tjoken en Hij
Kristus, twee vreemdelingen waren tegenovereen.... Tjoken zag weerom zijn verleefde dagen voorbijrijden...
iedere dag reed over zijn gemoed! en daar groeide weer
de opstand recht... alles tarten, alles uitlachen !... en de
opstand gaf de haat, en de haat de oude. overmoed ; de
overmoed de vloek... « Loopt verdomme allemaal naar
den duivel ! doeme ! » Maar toen viel hij weerom zonder
verweer, en doolde voort heel alleene door eenzamer
wereld.
Des anderendaags liep er een vreemde ongewende
beweging door het dorp ; rond schoftijd was er een
schoone auto afgekomen met 'n jonge mijnheer en een
jong juffertjen in met een schatrijk uitzicht in hun kleederen ; ze waren 't burgemeestershof ingereden ; hadden
tegen Poliene gezegd dat ze de kinders waren van burge
meesters zuster ; dat zij de meesters nu waren totdat
hun mama kwam ; dat Poliene hun raad moest geven
en hun zeggen hoe hier de gebruiken en geplogentheden
waren bij dood en begraving ; dat ze hun betrouwen
stelden op haar, dat ze haar goed zouden voldoen: en
dat nonkel moest boven eerde blijven liggen tot hun
mama gekomen en hem gezien had ; en dat ze onmogelijk voor dijnsdag hier zou zijn !
Rappe voeten repten den heelera voornoen ; al 't
geen de mijnheer en de juffer gesproken en bevolen hadden liep de straat rond ; mijnheer had eens eventjes
boven geweest, had een keer naar het doode 'uitzicht van
nonkel geloerd ; had zijn neus opgetrokken en een aardige vreemde reuk opgesnoven, was weerom beneden
geloopen en was gaan zoeken in kassen en schuiven, in
boeken en papieren.
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Het juffertje was naar de pastorij gewandeld om
dag en uur te bespreken met den paster, en al wat de begraving aanbelangde ; de paster had van verre eens
eventjes gewezen dat het Zaterdag was ; dat tot Dijnsdag voornoen
lange was, dat het zoo schromelijk
heet was alle dagen: en... maar het juffertje had gezeid dat ze een zinken kist over de houten gingen doen,
en dat ze toch in ieder geval niet anders mochten doen
-omdat mama er veel aan hield haar broér nog eens te
zien. Al dat nieuws had Tjoken in zijn werkhuis hooren
vertellen en hooren roepen over de straat ; hij hoorde het
geerne omdat het nieuws was, en het verveelde hem
tegelijk.
Die lusteloosheid van gisteren was niet weg en hij
had geerne stilte rond hem en eenigheid ; met al dat
nieuws dat er nu te vertellen was, kwam er nog zooveel
volk in zijn werkhuis binnen ; 't was allemaal 't eigenste
dat ze vertelden maar elk met andere woorden ; dat verveelde hem nu, het was geen nieuws meer en het kwam
zijn stilte breken en het maakte hem zenuwachtig.
Dan kwam de champetter binnen : met de comp-limenten van den jongen mijnheer als dat Tjoken een
doodkist moest maken en op geen kosten moest zien :
't En zal niet plezierig zijn, Tjoken, om hem in te
lichteren... daar is al reuk aan ; en de champetter zei dat
stillekes. Ja, zei Tjoken, zoo gauw al ?... en hij zag hoe
-de champetter nog haperde om iets van groot gewicht te
zeggen ; hij was niet haastig om weg te zijn en Tjoken
polste eens van verre... « Hij zal effenaf stinken binnen
twee dagen ! Hij stonk al binst zijn leven, zei de champetter rap erop, maar gedempt ; en bang dat het buiten
-de deur ging tord hij een stapken nader en Tjoken voel-de dat hij ook een geheim verklappen ging.
« Zeg Tjoken, die had 'n vuile plaag op zijn lijf
zulle... van rijk volk wordt dat niet verklapt he, maar
had ik of gij alzoo ons dagen moeten verdoen, wij hadden wel twee honderd keeren in den bak gezeten, om
alzoo andermans kinders te bederven en te verrnooschen
`moet u dat verwonderen, dat die vent rot is voor zijn uur.
Tjoken knikte, voelde hoe er waarheid lag in die
woorden en keek den champetter achterna:.. nog een die
vrij kwam bij den anderen zijn dood peinsde Tjoken en
't was wonder hoe nu toch elk 't verschil kende tusschen
goed en kwaad, waar eerlijkheid eindigde en loosheid
-
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begon ; de champetter was nu o-ok in een keer een wijs
man geworden en voor den eersten keer dat hij durven
klappen had, had hij verstandig en rechtveerdig geklapt...
Andere menschen die voorbijkwamen wisten weerom
ander nieuws en eer het noen was stond alles tot in het
kleinste dingsken klaar en duidelijk op de straat.
Nu wist Tjoken al, dat de secretaris daar geweest
had en dat zijn vrouw een heele boel fijne koekjes en
ander gerief mogen leveren had, dat ze zitten lachen
hadden ondereen en wijn gezopen ; dat de nieuwe !neesters weeroen naar de stad gingen rijden om daar te
vernachten ; dat ze morgen gingen wederkeeren en des
.avonds hetzelfde doen.
Vijlder en de. Zoeten gingen 's nachts de doodswake
doen en bij Poliene blijven ; Poliene kreeg alles wat in
huis was aan kassen en beddegerief ; ze zou achter de
begraving bij haar zuster gaan wonen op 't Ho.eksken ;
't burgemeesters hof ging verhuurd worden of verkocht,
want geen een van die twee gasten zou daar willen wonen, daar was niets te zien als beesten en boerenbeesten.
Hij hoorde ook, hoe van verre reeds Poliene met levende lijf in 't gedrang werd gesleurd ; ze was effenaf
rijk, hoorde Tjo-ken zeggen,... maar ze mocht het hebben...
elk kon wel peinzen op wat maniere dat verdiend was...
ai !... meid zijn bij de parochiestier !
Tjoken zag hole de dood van één niensch, het hert
beroerde van honderd andere, honderd driften wakker
riep, honderd tongen losmaakte die goed zaaiden en
kwaad, en hoe die ééne dood honderd levende menschen
deed leven voor een stondeken in het genot van hun losgekomen vrijdom.
Tjoken hoorde woorden spreken en zag het hert
waaruit ze kwamen ; waren het heiligen zij, die in 't
openbaar de zonde veroordeelden: ?... waren die menschen zóóveel beter en, de burgemeester zóó slecht dat die
tegenstelling zóó luid en scherp moest uitgesproken worden ? Hij voelde een plotse afkeer voor de menschen en
een huivering doorvoer hem ; in een van die plotse vizioenen, die van uit de lucht over den niensch vallen,
zag Tjoken nu wat goed was en kwaad was ; waar het
-eerste eindigde en het andere begon ; wat leugen was in
't leven en waarheid.
Weerom voelde hij hem weemoedig worden en kreeg
.
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een klaar beeld) van zijn eigen ; hij had geleefd zonder
haat zonder liefde ; wat buiten 't alledaagsche, buiten
't lijfelijke ging was hem altijd vreemd gebleven en hij
had er nooit behoefte in gevoeld om dat te veranderen ;
een dood en een doode hadden hem altijd onverschillig
gelaten ; hij had nooit geen meêlij den gevoeld, noch luid
plezier er om gehad... het was een werk dat hij afleverde;
een ding dat hij inpakte ; een arbeid die hem betaald:
wierd.. en dees dood en al wat er rond verteld wierd,
dees dood en dees doode beroerden hem.
Het kwam hem voor dat heel dees gebeurtenis moest
worden: als een profanatie van de oude geplogentheden
die hier aan eiken doodslag een devote wijding gaven ;
het was nog nooit gebeurd dat het volk sakkerde op de
levenden en meteen over den doode maledictie gooide en
vloekte ; elk spotte luid op, en onbermhertig.; het geleek
alsof die dood een andere beteekenis moest krijgen een
ongewende vermaledijde bediedenis.
Tjoken voelde een angst komen over hem ; hij had'
het werk nu liever niet gedaan ; hij besefte plots dat de
dood iets was dat ook zijn onbekende zwarigheid had.
Hij had er al z r ovelen , gelichterd ; allemaal stijve
koele lijven liggende roerloos in 't witte laken gewenteld ; kalme menschjes met geel uitgezogen wezen, met
een paternoster rond hun gevouwen handen en een ° kruisken tusschen hunne vingeren ; allemaal kalme menschjes, die daar neerlagen, zonder macht zonder verweer en
die hij als een gemakkelijke last, zonder arbeid schoon
in hun kist wist te passen... menschjes en doodjes die
hem nooit of nooit geschaad noch beroerd hadden in hun
alledaagsche simpelheid en gelij kenfis... de-es dood was
ruw en in één keer neergebonkt over den burgemeester
dat beroerde hem en beangstigde.
Nu zag hij dat er geheimen hingen over leven en
dood ; geheimen donker als een nacht... dat was de witte Kristus die met forsigen arm de geest vang Tjoken in
een macht van angst slingerde en met zijn anderen arm
hem den weg wees naar den dag van vrede.
Vrede ! nu kende hij dat woord en verstond de be,teekenis ervan ; maar nievers zag hij die vrede genaakbaar voor hem ; hij lag te hoog en te zuiver voor onreine
armen en het leek hem of hij verwenscht was om eeuwig
in een donkeren hemel rond te dolen, meesleurende achter hem zijn ziel door de verlatene ruimten.
-
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'S Maandaags zat Tjoken bezig met de eiken
-doodkist op te poetsen ; hij krabde haar schoon glad met
stukken glas van e-en ruit ,en wreef ze: fijn daarachter niet
schuurpapier ; hij deed zijn werk proper en leverde het
geerne zuiver af.
Hij had ze een vuist dieper en breeder gemaakt als
voor tiet grootste lijk van de parochie ; hij had gisteren
hooren vertellen dat de doode dik en gezwollen lag ; dat
de vensters wagenwijd openstonden om den vreeselijken
stank weg te, spoelen ; hij was dat nog tegen gekomen
'één keer van zijn leven en toen had hij moeite gehad om
den gezwollen buik van den doode in den lichter te krijgen, sedert dien maakte hij ze altijd groot genoeg, en
in deel kist ging de burgemeester algelijk goed passen.
't Was effenaf een rijke-menschen-kist ; op de hoe'ken staken kleine gedraaide toepels ; schoone floersen
rouwreepen lagen op de zijkanten vastgeleid met koperen kopnagels ; boven op de lichterkap lei een floersen
kruis en op° dat kruis moest nu nog een groote nikkelen
Lieven Heer liggen dien hij gisteren gekocht had in de
stad.
Hij was benieuwd en gejaagd tegen morgen ; het
ging weerom een dagje zijn vandaag !... het was nog
bijlange geen schoftijd en hij voelde de zonne daar al
in den hemel hangen gloeiend heet, gereed om heel den
eerdbol in b-rand te steken ; als hij er eventjes dierf naar
lonken zag hij niets meer, zuiveruit van het geweldig licht
dat ze in zijn pogen goot.
Hij was blij dat die kist gereed stond ; de Lieven
Heer nog op nagelen, dat was alles ; het was verdrietig
werk en het stak hem tegen als het alzoo e en zonnenhe:mel was !
Heel de lucht zat berstens vol blijdschap en leven
een machtig lachend leven dat wijd over de wereld zijn'
armen openwierp en danste in de lucht !... een leven dat
van boven vol kwistigheid beneentuimelde • en daar voor
elkendeen te grabbelen lag... de hemel geleek één breede
zwaai van plezier één groote beweging van genot... en in
.zoon dag moest hij doodsgerief maken, en de dood helpen !
Hij begon uit te rekenen hoeveel de doodskist hem
kostte van hout, arbeid en gerief, toen hij de auto hoorde komen afgeronkt al . toetende... hij loerde door zijn
-deurgat zag hem voorbijrollen en den hoek omdraaien
-
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naar burgemeesters toe... hij verkende in den stuurmam
het jonge mijnheerken en had gezien dat het heele kot
ledig was ; Het juffertje zal zeker in de stad gebleven
zijn, peinsde Tjoken ze heeft gelijk ook ; aan nonkel is
heel zeker niet veel meer aan dat deugt, en meiskens zijn
algeiijk flauwigheidjes en o-nnoozele dingskes !
Daar kwam een vent al fluitende langs zijn ruiten
gegaan ; hij verkende er Fons den grafdelver in,die floot
altijd en altijd zijn zelfde vooizeken ; Fons kwam binnen, zette zijn alaam tegen de deur, en gespte zijn broekband een beetjen hooger.
« Gaat ge den put al schieten vroeg Tjoken ?...
Fons knikte twee drij keers en schuifelde voort ; hij
ging naar de doodskist stond ze te bekijken en te keuren..
Hebt ge tandpijn, vroeg Tjoken ?
Fons schudde neen met zijn kop en Tjoken gremelde.
omdat hij Fons zijn kop- overbunseld zag met een roode
neusdoek waaruit een dikke prop watte zat te kijken'.
Fons hurkte neer bij den lichter, floot stiller aan.
zijn vooizeken en overtastte met zijn vingeren de toepels,
de rouwre.epen, het floersen kruis en 't fijn gepolijste.
berd.
Hij keek omme naar Tjoken, trok groote bewonderende oogen, lachte als een blijde jongen en zei : oei !
oei ! hoe fijnekes !... en toen begon hij weerom te fluiten, stillekes .
Hij keek nog eens rond, meende nog iets te zeggen,
vond geen woorden in zijn kop, greep weer zijn alaam,
keek de straat nog eens goed langs uit, en stapte voort al
schuifelend naar het kerkhof.
Fons had altijd leut, was altijd blijde, was altijd eenQ..
simpelaa.rd, was altijd gelukkig ; die kende geen angst,
geen kommer en Tjoken voelde dat die vent een groote.gelukkigaard moest zijn in zijn simpelheid.
Hij langde van onder uit zijn schaafbank de nikkelen
Lieven-Heer, deed er het papier van rond en bekeek gezind het schoone pronkstuk ; hij paste Hem op het floer-.
sen kruis en ging een stap achteruit om beter het uitzicht
te zien.
Hij was voldaan : die Lieven Heer ging daar liggen
pronken op die doodskist en hij langde nageltjes uit om
hem vast te leggen ; hij hield hem in, zijn oogen vielen_
op den Lieven-Heeren-kop en 't leek Tjoken een won-.
-
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derbare kop te zijn, een echte Kristuskop met groot ver-driet op zijn. wezen.
Alle Lieven Heeren had Tjoken al vernageld, blikken, koperen, houten, nog nooit had hij gepeinsd dat hij
den Kristus vernagelde ; het was een fatsoen dat er op.
liggen moest en dat er zonder dat aan te kort was, als
een fatsoen van metaal of van hout had hij dat altijd bekeken en verwerkt, en 't was wonder hoe nu al met een
keer dat fatsoen zijn eigene beteekenis opeischte bij'
Tjoken, en hoe Tjoken nu juist wist dat hij schoone of
leelijke Lieven heeren vernagelde ! En, Tjoken bekeek
weerom den nikkelen kop die vol weedom zat gestampt
en vol verdriet.
Daar doemden plots in zijn kop op al de vergetene
stukken van het groot miserieleven van den Witten
Kruisman ; ze kwamen door zijn kop gereden als oudevertellingen en Tjoken staarde in de stilte der eeuwen
naar het jodenland en naar het kruis op den moordenaarsberg, en naar de moordenaars die er rond stonden.
En Tjoken keek naar 't gepeupel en zag zijn eigen
er tusschen staan met zijn werkschorte aan en zijn houten klompen ; hij zag hoe er een harde kasseisteen in
zijn hand lag en hoe zijn arm in zwier - hing, gereed om
naar den Gekruisigden te gooien en hij hoorde hoe joden en jodinnen riepen : toe Tjoken smijt maar, bonkt
maar ne kassei op zijn hert
En toen zag hij hoe er een weenende vrouwe kwam
en zijn arm tegenhield en schoone smeekte en met droeve Dogen hem aankeek en zei : Tjoken, ik ben Zijn moeder, smijt niet ; laat uw vuist open hangen en ontspant
de pezen van uw arm,en Tjoken zag en voelde hoe hij den
kasseisteen vallen liet en compassie had met die Vrouwe.
En weer keek Tjoken den nikkelen Kristuskop aan
de zonne viel erop en deed hem blinken en glikkeren
Tjoken keek en zag de weedom er uit geweken en het
groote verdriet ; het leek een koningskop met oogenwaaruit sprak als een groote macht, als een groote verdreiging !... het was geworden eens sture harde kop
waaruit sprak de groote eigene glorie, waaruit sprak eenvreeselijke verachting eng de komende wraak !
En hij zag een lucht blauw-rein en in de blauw-reine
ijlheid het ontzaggelijk gevaarte van den Witten Kristus, de lucht daverde onder den druk van zijn Eenigheid,
en over aarde viel de groote stilte ; de Doodsman zat te
-

-

-

762 TJOKEN.
peerde en draafde de lucht in., en wenkte naar de aarde..
Tjoken zag het heele menschdom gaan in grooten angs.
tigen tocht den Doodsman achterna... de koningen zaten
op de wagens, de rijken gingen te voet, en. de armen lagen neder langs de wegen... hij wachtte naar een teeken
dat ging komen,... en luisterde angstig... de Doodsman
wenkte en Tjoken zag zijn eigen opstaan uit de scharen
-en gaan de lucht in achter het groote peerd... het heele
menschdom luisterde en brak de stilte niet die hing over
de aarde... Tjoken kwam in het blauw reine, deed zijn
klompen uit en ging hooger, barvoets en staarde in de
oogen van Kristus... zijn schort en zijn hemdsmouwen
voelde hij verdoen en meesidderen met zijn sidderend
lijf... alles voelde hij vergaan in hem, zijn adem, zijn
bloed, de klop van zijn herte...
Al 't geschapene lag in die Oogen ; de heele eeuwigheid lag erin en de schrikkelijke glorie van Zijn aldragende Eenigheid kwam er uitgezwalpt gelijk de waterzwalpen van de zee... de stilte brak, die lag over de aarde en de scharen stonden recht en gingen weer den 2 ngstigen tocht omhooge !... en langs alle kanten schoot de
wereld in brand !
En Tjoken voelde het koele nikkel in zijn heete vuist
zitten, en zijn oogen zagen het weemoedige uitzicht van
den nikkelen Kristuskop en in één keer voelde hij spijt
omdat hij het schoone kruis moest vastnagelen.
Hij hoorde nu 't gezoef van den auto afkomen, lonkte door zijn ruit, zag hem komen opsteken van achter
den hoek, hoorde hem snorken en remmen en met een
doef, plots stilstaan voor zijn deur.
Mijnheerke sprong eruit en; kwam binnen ; Tjoken
langde zijn muts af en knikte : dag mijnheer !
De andere keek eens vluchtig rond en naar de
doodskist die daar te pronken stond en kwam tegen
'Tjoken staan : Zeg patron, de kist is gereed ?
« Ja 's mijnheer ».
Wil mijn nonkel er maar gauw in doen, wij kunnen
niet wachten tot mama komt... ik rijd naar de stad en
doe seffens de zinken. kist meékomen... 't is affreus... affreus... er mag niet gewacht worden... geen retard !...
Ba ja 'k mijnheer, 't is mij eender nu of morgen
vroeg, ze staat gereed zie.
« Ga maar subiet, patron, want 't is affreus !... en
Tjoken zag hoe hij zijn kop schudde en hoorde hoe zijn
-
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stem smeekte en schokte als was ze geboren uit een groo-.
te angst.
« Moet dees Lieven heer daar nog op, mijnheer ?
Hij zag hoe de andere eens eventjes keek, en fijn
verstandig lachte en zijn schouders optrok, en veel zei'
zonder één woord te vertellen. Hij knikte minzaam tegen.
Tjoken, ging haastig naar zijn automobiel, deed 't kot
ronken en beven en stampen een stondeken en liet het
dan met een vervaarlijke snelheid wegloopen.
Tjoken keek hem achterna en peinsde op zijn woorden en zag het fijne lachje... Tjoken kende dat lachje ;het had alle beteekenissen en hij had van zijn leven diezelfde lachjes ook getrokken ; 't stemde hem wrokkig nu
tegenover dat mijnheerken... was dat piepventjen ook al'
zóó slim en ook al zóó verstandig ?
Maar hij was toch blij dat hij dien Lieven Heer niet
moest vernagelen, hij was er te schoon en te beroerend
voor en Tjoken voelde het in zijn wil en in zijn goesting
dat hij nooit of nooit dat kruis niet meer buiten zijn.
deur zou laten gaan ; hij keek rond, maakte plaats op een:
hang, en zette. den Lieven Heer recht tegen den muur.
En toen kwam er een vreemde voldoening in zijn
hert en voor den eersten keer van zijn leven wenschte hij'
verandering in dat leven ;... onpakbaar dreven nu in gouden innigheid andere dagen! door zijn kop; dagen vol reine goestingen, vol zegening, vol kalmte en blijheid, vol
rechtveerdigee onschuld... Tjoken keek naar zijnen Lieven•
Heer en voelde de opstand uitsterven in zijn ziel, en
hem worden : een klein simpel menschje dat beefde in
het aanschijn der groote geheimen.
-

-

Tjoken greep de kist o.p, lei ze gemakkelijk op zijn.
schouder en tegen zijn nek, draaide de deur. vast en liet
den sleutel in zijn broekzak glijden.
Als hij een endeken ver was, begon de scherpe kant
van den lichter hem te nijpen in 't vleesch van zijn nek ;
't was al zuivere eik dat hij er aan verwerkt had en ze
woog veel meer als een andere ; hij was bezorgd om het
schoone boordsel niet te verkroken en dierf ze maar
eventjes verschokken ; de weg was niet verre en zonder
ongeluk ging hij er wel mede ginder geraken ; hij hield
zijn arm er boven op erg veegde met zijn andere het zweet
van zijn gezicht... groote droppels voelde hij van onder
zijn muts rollen, en in zijn nek schuiven en over 't kruis.

,
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van zijn rug rijden... hij ging nat zijn en zijn hemd ging
aan zijn lijf plakken eer hij daar was met zijn vracht.
Hij wou maar half hooren hetgeen een trage voorbijganger hein tegenriep en stapte elkenkeer haastiger
door en was hem voorbij met een ja, ja ! of nee, nee !
Hij was blijde als hij de poort genaakte van 't. burgemeestershof. Poliene kwam hem tegen geloopen en
hielp een handjen om de kist op de eerde te laten.
Tjoken verademde als de vracht uit zijn nek was
hij voelde hoe zijn schouder trilde, en hoe de pezen van
zijn arm stijf waren en stram en hoe heel zijn arm singelde van moeheid ; hij voelde hoe het zweet hem langsalle kanten uitperste en hoe zijn adem uit zijn lijf kwam
gezoefd lijk van eenen die een zwaar labeur .ióléind
heeft.
Ge bloost ervan, zei Poliene.
Tjoken lachte ne keer ; wacht jongen 'k zal u `.al- .
gauw ne keer laten drinken en ze liep op een trotje 'het
huis in en was seffens weerom met een flessche.
Nem, z^ ze, mijnheer zegt dat hij allemaal op moet
en uit mag ; cfat is wijn zie, en 'k geef het liever aan ux
als aan iemand anders.
Tjoken knikte, zag en hoorde hoe Poliene frisch was
en opgewekt en gemakkelijk praatte, zag dat ze bloosde
en blijde pogen had en dat ze hem tempteerend aankeek.
Tjoken zag wel dat de zonde nog niet dood wa's op
dees hof, hij wie.rd gewaar dat hij hem mijden moest van
die Poliene want ze zou kunnen op zijn wegen komen ;
hij voelde een halve tegengoeste voor dat wijf dat -hem
zoo vriendelijk aankeek.
Tjoken dankte, gebaarde van niets, en! zoop ; hij
voelde de drank hem deugd doen en warm over zijn tiert
spoelen.
« Goeie drank zei Tjoken ; hij voelde dat hij toch
iets noest zeggen.
Ja drink maar door, jongen, er is nog genoeg en.
binst dat ge nu kunt.
Wie gaat er mij helpen, vroeg Tjoken plots peinzende op 't geen hij hier kwam doen.
Poliene trok haar schouders op en Tjoken zag de
minzaamheid wegtrekken uit haar gezicht... de ' Zoeten
misschien of Vijlders, maar ze zijn hier niet... ze durven
.niet.
Waarom niet ?
-
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'k Weet niet, zei ze, en, ze goot zijn glas nog. eens
vol en Tjoken voelde zijn hert slaan en een warmte komen in zijn kop ; hij voelde hem stappen plots over alle
weekheid heen en voelde geen tegengeeste meer voor Poliene en hij keek in haar oogen om te zoeken of de tempteeringg en de bekoring er nog in zaten:... in 't aanschijn
van haar en van die benouwderikken kwam zijn overmoed boven, die zorgelooze onbekommerde stoutheid
om doode lijven te pakken;, te heffen en te versleuren gelijk een simpelheidjen .
Dan zal ik alleen probeeren, zei Tjoken.
Gelijk ge wilt zei Poliene.
Tjoken greep de kist op liet Poliene voren gaan entoen ze in den gang kwamen wees ze hem den trap aan
en... op de eerste kamer rechts, zei ze :
Hij staarde haar aan : gaat ge niet meê ? vroeg hij,
en nu zag hij hoe als een groote afkeer en schrik uit
haar oogen blonk ; meteen voelde hij een aardige bederf-.
reuk hem tegenstroomen van den trap, iets dat in zijn
keel neep en onverdragelijk was. Maar in hem, ;at moed
en geen angst en hij ging den trap op. zijn. kit stootte
tegen den muur of tegen de trapleuning en tiet maakte
een groot geluid in de stilte ; hij moest oppassen om er
alleen mede boven te geraken, het was een aardige vracht
die hij droeg en die voorzichtig moest gestuurd worden.
om geen letsel aan kist of man te berokkenen.
Als hij boven stond waaide een domme pestlucht in
zijn longen, met een gauwte liet hij de kist beneden rijzen en zocht achter zijn neusdoek, hij knoopte hem vast
voor zijn mond pakte de kist in zijn armen, stampte de
deur open met zijn voet en ging binnen.
Een groot geronk ging op als van een fijne orgel en
Tjoken stond, keek rond en zocht den burgemeester op
het bedde, hij ging er tegen staan en keek, de doodkist
liet hij uit zijn. arm rijzen en hij voelde hoe zijn moed
verging, hoe hij angstig wierd alleenre. Dooden had hij al
gezien... de Dood nog niet ; hier zag hij ze zitten en.
voelde ze rondrijden door de kamer.
Hij zag de kop van den burgemeester daar liggen,
groen geel, zwart ,leelijk, hij zag zijn buik vervaarlijk
gezwollen onder het gezakte laken omhoog heuvelen...
in zijn eene oogput krioelde het van maden en. wormkes...
aan zijn groene keelkrop hing een heele tros dooreen te
kronkelen, ze hingen aan de toppen van zijn zwarte vin--
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geren, hadden het vleesch weggezogen en 't kruis doen
scheef zakken dat er tusschen stak... zijn mond stond
vervaarlijk open en. daar stonden levende bewegende
groene bobbels te gisten, als was het de trage ademzucht
die uit zijn pestbuik sloop en daar verstijven kwam rond
zijn mond... zijn voeten zaten aan het uiteinde als zwarte
ruige pooten vol gruwe doodskleuren...
Millioenenvliegen zaten op hem,op het bedde,op de
muren, op de stoelen te slempen of hun slemperije te verteren... als millioenen vlogen in en uit door het 'pene
venster en zongen als een fijne orgel hun weelde en
wellust uit...
T j oken voelde hem aardig worden en zijn moed begeven ; hij zag de gruwzame dood scherlings over dat
bedde zitten uitdagend en dreigend, lachend en bekijkend
haar eigene werk van vernieling... toen wierd hij in een
keer benouwd en ging haastig weg de trappen af.
Het daverde in zijn kop ; was dat nu het ende van
het lijf waar zooveel voor gedaan wierd, was het wel
zooveel vertroeteling weerd om daarachter in zoo 'n
stankpoel te vergaan ?...
Hij was wit geworden en het bloed was van onder
zijn vel geloopen ; zijn overmoed was den kop ingestampt en hij wist dat hij geworden was een ben:ouwderik gelijk de andere.... nu had hij gezien een vreeselijke
macht ; een macht die hij zijn heele leven lang aanzien
had als een stille vuist die de dagen en de levens kwam
uitwrijven, als het onvermijdelijke ende van onnuttige
krachten; als een onbegrepene noodwendigheid die
kwam en komen moest omwille der harmonie van alle
wereldorder... nu had hij gezien hoe die simpele noodwet
van alle dingen daar plots vergroeid stond ini een geb-aar van maledictie en bedreiging ; vergroeid tot een levende vreeselijkleid die kwam om alle gekoesterde
menschjeslijven in één gruwzame ploetering van walgend
bederf te slaan.
Hij voelde nu hoe hij stond macheloos, klein, nietig,
onnoozel in het aanschijn van den dood ; dat hij stond
heel alleene eenzaam, en verloren in een wereld van honden.
Daar kwam de auto weerom bbinnengeronkt en Tja
ken was blijde en verademde omdat er afleiding kwam ;
hij zag er een jonge vent in zitten met een blauw lijnwa:den plunje aan en een groote klipmuts die al achter in
-
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zijn nek hing en zag meteen het zilverachtige uitzicht van
den zinken lichter in den wagen blinken.
Hij zag het jonge heerken en zag zijn fijn lachje en
bevroedde dat het ook een ventjen was dat zijn lijveken
koesterde, zijn lijveken alleen en zijn ziel liet versukkelen en vergaan... hij bevroedde hoe heel de wereld, hoe
het heele menschdom ploeterde in ondeugd en hij zag
hun gruwzaam ende... hij zag de Doodman te geerde.
zitten gereed om heel den eerdbol kapot te draven... hij
zag de rijken te voeten gaan en de armen neerliggen
langs de banen, en hij keek angstig naar een teeken dat
ging komen !..
He patron is 't al gedaan), vroeg mijnheer ?...
Tjoken schudde zijn kop ; de woorden lagen op zijn
tong maar hij dierf ze niet uitspreken ; hij wou niet zeggen dat hij benouwd was en dierf niet zeggen dat hij het
niet wou doen... 't is gruwzaam ginder boven, mijnheer,
zei Tjoken en het is bijkans geen menschenwerk.
Mijnheer knikte, en Tjoken begreep dat hij den
doode ook zien liggen had, de vreeselijke lucht geademd had en ook al het walgelijke van besefte... en Tjoken was toch ook een mensch
Hij deed ze alletwee binnenkomen in het keukenhuis, deed ze neerzitten, was bijzonder minzaam, goot ze.
zelf twee groote bierglazen felle wijn in, deed ze een
sigaar rooken en stopte ze elk een vijffrankstuk in de
handen.
Hij deed ze drinken en als het tweede glas uit was,.
goot hij nog eens vol.
En ze klapten en antwoordden eerst mijdzaam en
voorzichtig, daarachter gemoedelijk en kwistig, op 't ende stout en overmoedig ; 't mijnheerken klapte dan van
het werk daarboven.
Tjoken voelde hem zat worden en de andere in zijn
blauwe werkplunje begon; te snoeven en te lachen met
angsten en met dood ; ook Tjoken voelde weerom zijn.
overmoed komen en wegschuiven uit zijn kop het gruwzaam uitzicht van do-ode en dood, en toen hun kop heet
zat en de gloeiende wijn alle klaarheid benevelde in hun
kop, gingen ze, met luide bewegingen den trap op en
de kamer in.
Ze knoopten hun neusdoek voor hun mond schoven
de doodskist vooruit en wezen malkaar met groot armgezwaai aan hoe ze gemakkelijkst gingen werken.
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Dan staken ze hun handen onder het rotte lijf ;
Tjoken onder de oksels, de andere onder de beenen... ze
hieven zachtjes aan, een vervaarlijk kwaadhertig geronk
van de opgejaagde vliegen ronkte omhoog... als een geele
vette olie perste door het laken en sijpelde over hun handen en voorarmen... ze voelden alletwee hoe het vleesch
van de beenderen schoof en smedderde en wegspatte onder den druk van hun handen... een vuistje kwam het lijk
omhoog en toen glibberde de rotte burgemeester uit hun
handen en pletste met een plof weerom in zijn bedde...
zijn buik hoorden zij klutsen en plassen als een zak vol
water en in blijde furie vielen duizende vliegen op hem!..
Ze hielden af en bekeken malkaar en voelden hun
onmacht, Tjoken wenkte de andere en ze gingen buiten
de kamer ; hij trok zijn neusdoek af, wreef het zweet
van zijn roodheet gezicht en staarde wild, dwaas, wreed.
De andere bekeek zijn handen en hield ze met opengespreide vingers ver van hem, wilder wreeder onbermhertiger keek de andere met zatte driftoogen naar Tja
ken : zeg Pee wij gaan den boel beneen stampen met
ons voeten zelle, en we zullen de kist eronder zetten.
Tjoken knikte, langde een voetmatjen op en wreef
er zijn handen mede droog, de andere wreef ze af aan de
gordijnen die voor de gangvenster hingen, toen knoopten zij weer hun neusdoek aan en gingen binnen.
Ze pasten de doodskist langsheren de beddesponde,
wijdopen en gereed en gingen al den anderen kant op
het bed staan. Het vederen bed wipte hen zachtjes omhoog en deed ze bijzen op en neer... de burgemeester
danste mee en zijn buik klotste weerom ; zij grepen malkaar vast bij den schouder en steunden hen aizoo... ze
staken hun voet vooruit, Tjoken tegen burgemeester zijn
borst de andere tegen zijn bille... en duwden op maat,
gepast op den dansslag van het vederen bed... de burgemeester lichtte op zijde... het vleesch sleerde weg onder
den druk van hun schoenen en ze duwden... ze schoorden
malkaar vaster en stampten met hun voet... het wierd een
gruwzame dans van twee zatte menschen die hen afbeulden in de teute van den dood... het lijk bewoog,
keerde om, nog eens om en tuimelde met een vervaarlijke
plons beneen in de doodskist.
Als beangstigd voor hun eigen werk sprongen zij
van het bed en keken ; de buik was opengescheurd en de
doodkist stond vol ge-loopen, zijn kop was blijven hape-
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ren op de kanten en de vreemde greep een stoel en
stampte de kop bij het andere ; met een snelle beweging
wierp Tjoken de kap over den lichter en nagelde heel den
rotten boel in.
Alles gebeurde in jagende snelheid ; het zweet gudste uit hun haar en kwade vliegen vielen op hen... Tjoken greep de toepels vast en trok, de andere duwde en ze
reden niet den burgemeester buiten de kamer in den
gang.
Daar stond de zinken lichter gereed, het achterste
voor, wierd de bespatte doodkist er met schokken en
stampen ingedreven, de vreemde vees de achterlap er
tegen nam zijn lamp en zijn lood en op een kleine vijf
minuutjes was alles toegelood en toegebrand.
Pee, zei de andere tegen Tjoken ; Pee, 'k zijn kontent zelle dat de stinkbok in zijn doos zit !
Tjoken moest lachen en knikte van voldoening ; hij
was blij dat het gruwe werk voleindigd was, en voelde
-haast om beneden te gaan. Ze gingen onder de pomp en
Poliene kwant toegeloopen met zeep en handdoeken ; ze
spoelden handen en armen en de spattelingen van hun
kleeren ; de reuk zat er nog in en hing in hun keelgat.
Toen moesten zij weerom binnen komen van Poliene
mijnheer was weggereden, en zij trakteerde ; ze had leut
en ze dronk mee, en daar zaten ze allen.gskens alledrij
op hun gemak, dronken wijn en rookten sigaren een veegden op 't ende in opperste voldoening hun hielen aait elk
en aan alles.
Tjoken was meer als twee keeren zat toen- hij naar
huis kwam gedwijnseld .
Als de wijn uit Tjoken zijn kop was, sprong de
groote duisternis erin en een zee van doode wateren
zwalpte over zijn gemoed en over zijn ziel ; alle leven
was hem ontweken, en het eenigste wat hij gevoelde was
een walg voor alles, voor zijn eigen, voor alle nieiischen,
voor alle dingen.
Hij was krachteloos, zonder iever, ledig, ijl ; liet
was heili alsof hij weerom al zijn bloed verbeuld had in
een driftige zondennacht, een nacht gelijk toen, dien
keer... toen was hij ook moedeloos,weemoedig ijl, en had
alles verloren, en nooit had hij sedertdien geen poging
meer gedaan om iets te herwinnen... alles had hij verspeeld dien keer ; zijn naam, zijn bloed, zijn geld, zijn
.ziel !
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Toen was hij gelijk aan den burgemeester ; devotezielen waren uit zijn weg gegaan en de pharizeeërs kwamen redetwisten in zijn werkhuis en hem den weg vaar
den hemel wijzen ; toen had hij gehoord en geluisterd'
en hij had het lied opgevangen dat de menschen zongen;
het lied dat rijk en arm zong, jong en oud ; de bekorende
vooize van Sodoma.
En hij had het meegezongen tot de bekoring er nu
af was en totdat het in zijn oorent tuitte als een uittarting,
als een vloek.
Hij peinsde nu weer op het gruwewerk van gisteren;
de rotte burgemeester stond ingepakt, en binnen een
paar uren gingen ze hem naar de kerk dragen, hem wijden en: zegenen, en de priesters zouden achter zijn kist
gaan en zingen : In paradisum te ducant. Ging dat allemaal nog lafenis geven aan zijn ziel ?... hij had een ziel,
Tjoken kende die ziel, en hij zag ze neerliggen weggegooid op den messing van de helle... er moest recht geheuren achter 't leven... als er geen recht was en geen
straf dan bestond er ook geen kwaad in 't leven en geen
boosheid; als er geen vergelding was en geen belooning,
bestond er ook geen goed in 't leven en geen wijsheid
dan was er geen verschil tusschen deugd en ondeugd,
tusschen goed en kwaad, dan zou er ook geen kamp zijn
tusschen de menschenziel en tusschen de aarde.
En Tjoken voelde dat hij kampte ; hij zag een stille
vlakte waarop hij te worstelen stond tegen de zonde ;
het heele menschdom stond er naar te kijken ; uit de
aarde rees een koele donkerte omhoog eng dekte alles toe..
hij zag de angstige wezens van millioenen aanschouwers
verdwijnen in de donkerte en stond alleen...
En toen klaarde alles weerom op en daar stond een
groot paleis op de eenzame vlakte...Tjoken ging erin,en het
heele menschdom zat er binnen en lachte... daar zag hij
op een witte gevelmuur reusachtige filmen voorbijrollen...
hij keek, en hij zag hoe ze zijn leven lieten afloopen in
't aanschijn van het menschdom ; iedere dag van zijn leven rolde voorbij op die witte gevel, iedere zonde, ieder
gepeins.., en het menschdom lachte en riep bravo !... toen
liep hij de vlakte op en stond alleen.., hij luisterde en uit
de verre vlakte zong een droeve orgel... Tjoken luisterde
en kende de vooize ; zwaar, traag, treurig, weende de
eenzame vlakte onder het schoone gesnik van een « miserere mei... » Tjoken zonk op zijn knie en bad... hij keek
-
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op zijde en zag het heele menschdom neerknielen op de
vlakte en luisteren naar de droeve orgelvooize... toen
sneed een gruwe lach door de lucht ; hij keek en zag het
menschdom rechtspringen en dansen, en hoorde de orgel het wilde geweld uitspelen van een tangodans !...
daar dreef plots de schaduw van God over de vlakte en
de millioenen vloekmenschjes kropen ir een !...
Alles dreef voorbij en daar voelde Tjoken hem staan
eenzaam, verlaten ; en plots sneed de angstschreeuw der
eeuwen door zijn ziel : mijn God waarom hebt ie naij
verlaten !...
Daar wierd op zijn deur geklopt en hij hoorde de
klink opheffen en roepen : is er geen belet ?
En aleer hij « neen » geroepen had kwam Poliene
binnen, lachend vriendelijk minzaam en ze zette haar
neer op een stoel.
Ik kom de doodkist betalen, hoeveel is 't ? zei ze en
ze foefelde met haar hand in een kabas die op haar
schoot lag.
't En heeft geen haast in, zei Tjoken, en hij hoorde
hoe zijn spraak lusteloos, dof, traag klonk.
Poliene hoorde het ook en keek bezorgd in zijn
oogen.
Zijt ge niet goed ? vroeg ze.
ja, j zei Tjoken.
Gisteren een beetjen veel gedronken. jongen, ge zijt
dat niet gewend he ?
Tjoken knikte ; wat uitstaans hebt gij daarmede
peinsde hij. En niet uitgeslapen, zei ze lachend ; alleen
slapen zegt niet veel... Tjoken voelde haar afkomen van
verre en wist al waar ze naartoe ging ; hij antwoordde
niet en keek in haar oogen. Ge zoudt moeten 'n vrouw
hebben, man ? zei ze.
'k Heb er al zoo lang eene gemist, 'k kan ze nog
missen, zei Tjoken en hij deed geweld, om een soort verachting in zijn woorden te leggen.
Poliene zweeg, ze wierd gewaar,dat Tjoken niemendalle minzaam was, en ze foefelde weerom in haar kabas... ik wel, zei ze, ik zou geerne ne man hebben ; hij
zou hem niet veel moeten generen want ik heb nog al 'n
goeie ponk bijeengespaard, kinders en zou ik niet meer
krijgen en ik kan fijn koken en daar zou een i beste brok
afmogen ook...
Tjoken hoorde en voelde hoe ze wierd de bekoorster
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die hem vorenzong het oude, oude zondelied ; haar geld
bekoorde hem niet, 't was hoeregeld, ze had haar jeugd
en haar lijf verkocht aan den burgemeester, en met de
prijs ervan wou ze hem vangen, hem Tjoken !... Ge
moet u ne man zoeken, zei Tjoken onverschillig. Zoudt
gij niet willen, zei ze.
Het schoot als een weerlicht door zijn kop, dat hij
kon genieten van die vrouwe ; in wild verlangen voelde
hij zijn hert slaan, om te zondigen met haar die vergroeid
was in de zonde ; één enkele keer nog en daarachter
nimmermeer maar hij voelde meteen dat nu de opperste
stond gekomen was, de stond waarin hij eeuwig vallen
zou of voor den eersten keer van zijn leven staan en winnen ging... haar oogen en haar lijf beroerden hem en
hij voelde zijn wil zakken... hij keek naar omhoog en
zocht God en hemel ;... toen kwam er hulp, zijn wil wierd'
hard, zijn hert kalm en in zijn ziel voelde hij rijzen de
opstand ten goede, de begeestering, de bezieling in 't
rein mensch-zijn.
« Hewel ? » vroeg ze weerom.
Neen, zei Tjoken, nu niet, of morgen niet, of van
mijn leven niet, Poliene !
Tjoken stond recht, Poliene ook ; Tjoken lei de rekening op tafel, zij betaalde, keek hem nog eens minzaam
aan en vroeg : is 't gemeend ? en op: een knikken van
Tjoken verliet ze zijn huis. Hij vertoefde nog een stondeken binnen en ging clan buiten in den zonnemorgen ; als
een wellust viel de hemel over hem en Tjoken zag hoe
rein de wijde blauwe hemel, hoe goud de klimmende
zonne was !
Het leek hem alsof het milde zonnevuur in zijn hert
overging ; heel zijn gemoed trilde van groote blijdschap
en hij zag hoe het rein devote leven nu pakbaar voor
hem lag... wijze dingen vielen plots, als de lang vergetene brokken van een groote wetenschap weerom in zijn
kop... hij begreep en wist in een keer het antwoord op
veel angstige vragen... veel wijze dingen kwamen weer ;
zijn kop riep ze op, zijn hert bezielde ze en 't groot geheim van hooge Genade begeesterde hun zin en hun
beeltenis.
Voor den eersten keer van zijn leven- voelde Tjoken
hoe het goed was om te staren en te vertoeven onder de.
goudene zonne; het was alsof hij den adem van alle voorbije eeuwen er door voelde drijven ; een devote adem
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die vol heilige weedom rondgeurde door dat zonnetabernakel. Nu wierd zijn ziel het eenzame huis waarin
alle eenzaamheden wierden als het blijde gejoel van een
groot festijn !
En hij zag een Man te peerde hoog omhoog het
blauw-reine in, een man die de moede zielen oppakte
langs de wegen' en ze zoetjes nederzette achter hem op
den br; eden peerderug... hij zag achter het blauwe en
achter de gloeiende vu!urrzonne een Witte Mensch en een.
donker kruis, en voelde hoe in een keer het groot ge-.
druisch van God neerdonderde over hem.
Al klagende kwam God binnen en Hij sprak tegen
Tjoken.
« Ik alleen ben de eenige Eenheid ; de Maker van de
varende oneindigheid, Leven en Dood, heel alleene Eenheid.
...Kijk, Tjoken, naar de menschen en let op uw zeiven ; Ik ben voor hen geworden een simpele onnoozelheid en elk voor hem zoekt een anderen God... ze lachen.
mijn Naam uit en ze doen Hem dienen om oude peerden
te doen trekken en om kwade honden te doen zwijgen ;
en Tjoken, moest Ik 't gewicht van mijn Naam nederzetten op den eerdbol, die eerdbol verzonk in de diepten
van de eeuwige ruimten... De menschen verdoen Mijn
Sabbatdag in een dag van zonde, ze onteeren mijn eenzame Huis, mijn geboden en mijn wet ; de ouden zijn
dom en de kinderen zijn wijs geworden, want ze lachen
hun vader uit en hun moeder. .
« Zij die het leven moeten geven aan! anderen slaan
dat leven uit, en ze leeren de wijze kinderen doodslag
do-en... de reinen zijn onrein ; de jeugd vergoort haar in
gruwzarne zelfbevlekking en de ouden kijken naar jon-.
ge meiskens ; de armen zijn dieven, de rijken zijn dieven
en de koningen verkoopen valschheid en onrecht en geven
getuigenis tegen zoovééi goud voor één woord
Als de menschen een huis hebben, willen ze nog
een ander, als ze land hebben willen ze een wereld, als
ze een vrouw hebben willen ze andermans vrouwe ; ze
willen een anders goed en geld, een anders eer en leven
en Mij alleen Tjoken, willen ze niet, Mij alleen.
Ik zal klagen en roepen : Menschen komt tot Mij
weerom en verlaat uw zondige wegen ; menschen u zie
Ik geerne... lang, lang zal Ik dat roepen en gelukkig die
luisteren: en komen... maar één keer toch zal Mijn Liefde.
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vergaan in haat en dan zal Ik over de wereld varen in
al de schrikkelijke grootte van mijn Eenigheid.... tegen
mijn engelen zal Ik zeggen : Laat alles los... en dan komen water en wind en vuur los, en geen een menschenarm zal nog de machte hebben om een gebaar naar Mij
te doen, een gebaar om erbarming... en dan... dan zal Ik
alles wegslingeren in de ijlheid van de varende oneindigheid
En Tjoken voelde nu hoe hij gedoold had en hoe zij
allen doolden zij die gingen langs de donkere wegen van
menschenverstand en menschenhoogmoed ; nu wou hij
gaan langs 's levens wijsheid, de wegen langs waarover
lichtte de subtiele lommer van het goddelijk Voorhoofd...
hij wou nu opgaan in het reine en worstelen om de
schoonheid van God en doen den passietocht der blijde
zielen.... Hij wou op zoek gaan naar die Eeuwige
Schoonheid en naar die Eeuwige Ontroering en wierp met
blijden forsigen wil nu zelf zijn ziel in den angstnacht
der glorieuse Godsgeheimen...
...Een huivering viel over hem als een zee van zegen
neer ; en in alle klaarheid zag hij den weg.
Tjoken had God gevonden, 't begin van alle wereld.
orde en van alle menschenwijsheid.
!

Sint Mertens dag 21.

1

JEF SCHEIRS.

KIND VAN EEN DAG...
Eenzelfde dag, die, gul in schijn,
U, 't leven schonk, doofde ook de pijn
Van mensch te worden, moederlijk...
— 'K en zag op 't leven blijder kijk,
Dan die uw vinkende o•gskens bood ;
Was 't minne-monklen met den dood ?...
En 'k heb geen enklen schrei gehoord...
Maar ook, waarom geschreid ? Verhoord
Was immers al uw eerste bêe.
Uw bede.. ons aller bede om vre é,
Die allen zoeken, vindt soms één,
Een stond, ten troost van traag geween...
-

De witte roosjes hier ter kerk
Rond 't lijkje, zegen ze uit het zwerk,
Door engelkens, door U, gestrooid ?
En hebt ge aldus een poos vermooid
Ons donker leven, met den lach
Der rozenweelde van een dag ?..
Een dag... 't is niets en toch zoo veel,
Waar 't geldt der weelde teer gekweel
Ter wintergaard van 't schamel hart...
Het schamel hart rijk slechts aan smart
Staag-kronklend, taai en dicht geklis
Van distels. daar geen wiede' aan is...
0 kind., ge kwaamt en gingt.. 't was best..
Want al wat ons, och armen, rest
Ter baan, is 't sleuren aan ons leed..
0, die lijk (gij de reize deed...
0, kranke, dien de dood genas.
Eer d'eerste dag ten einde was...
JORIS EECKHOUT.

FELICITATI...

Ik vrees U, Gij die boordevol den beker schenkt
Waaraan mijn lusten steeds vergeefs verzaad'ging vragen
Diep holt uw duistre kruik, al komen vele dagen
Die Ge onmeêdoogend met geen enklen droppel drenkt...
Verlokkend zingt uw stem, die mij van verre wenkt...
Uw blik doorflitst een gloed, als nooit mijn oogen zagen...
Zoo sierlijk gaan uw armen, die d'amphore dragen,
En in uw kleed geen plooi, die d'eedle lijnen krenkt.
En toch, hoe streelend ook uw teere woorden zijn,
— 'Lijk avondkoeltjes om mijn strak-gespannen slapen —
Hoe schoon Ge ook wezet en hoe zoet uw koele wijn,
'Toch vrees ik u, 'lijk een dier woeligluide agapen,
Die in den mond slechts bittre wrangheid achterlaat
En weemoed op mijn moe en wakensbleek gelaat...
9
Laat mij dan gaan, alleen, door zonneschijn en regen,
In 't dorre winterwoud, langs 't fraaz'lend lente-groen.
Langs vijvers, waarin wolkjes statig beevaart doen,
Langs lindezoele paadjes en vergeten wegen...
Te zwaar om dragen is de mantel van uw zegen
Verschroeiend 't prikklend vlammen van uw tragen zoen,
— 'Lijk strakke stralen van de palle zon bj noen —
'Te hard het knijpen van uw handen die verplegen...
Laat gaan me dan... nochtans wil niet voor goed verscheiden
Ten einder van mijn neevlenwaazge levensbaan,
Maar doe me nu en dan, uw stillen tred verbeiden...
En keer, wanneer de schauwen donkren in mijn laan...
Qeef dan me een enkle teug uit uwe schaal te dringen,
Zoo zie ik vredig nog de dofste zonnen zinken.
JORIS EECKHOUT.

SINDS GIJ ZIJT HEENGETOGEN...

-

Sinds Gij zijt heengetogen, komen al de dagen,
Als moederlooze kindren, mij, hun vader, vragen,
Waar Gij zijt heengegaan, en of 't nog lang zal duren
Eer Ge eindlijk wederkeert... hoe zij me dan beturen,
Met oogen, die vol tranen, stralen van verlangen,
Naar U, naar uwe kussen op hun bleeke wangen,
Uw handgestreel langs 't zijig-zachte van hun lokken,
En naar Uw wondre zeisels, die in donzig vlokken,
Hun zielekens besneeuwden, tot ze sluimren gingen,
En heel den wijdschen nacht, in hunne droomen hingen,
Als pinkelende sterren in 't strak-blauw daarbuiten...

En ik, 'k sta dol van smart en mag geen klachten uiten,
'K wou weenen, snikken, huilen dagen lang ; 'k moet zwijgen;
.Al voel 'k de waatren des verdriets al hooger stijgen,
Al schemert alles voor mijn blik.., ach, om de kleinen.
Die, zagen ze me weenen, troostloos zou'n verkwijnen,
Als rozen zonnedervend, moet ik schijnblij glimmen,
En kusjes deelen, waar ze op mijne knieën klimmen,
En met koel handgevlei, mijn brandend voorhoofd streelen..

In mij bloedt diep een wonde, die geen tijd kan heelen,
Sinds Gij zijt heengetogen, en thans al de dagen,
Als moederlooze kindren, mij, hun vader, vragen,
Waar Gij zijt heengegaan, en of 't nog lang zal duren
Eer Ge eindlijk wederkeert...

JORIS EECKHOUT.

HET MYSTERIE VAN HET SCHOONE.
II. Omschrijving.
Korte inhoud : I. Het uitgangspunt.
III. Naar den grond
van het Schoonheidsgevoel.
van het Schoonheidsgevoel : eerste onderzoek.— IV.
Naar den grond van het Schoonheidsgevoel : tweede.
VI..
onderzoek.— V.Het gevoel van het Sublieme.
VII. Een blik op de.
Het Schoone op zich zelf.
praktijk.
Een mysterie mag het wel heeten het vraagstuk, dat
alleen meer inkt heeft doen vloeien dan al de -andere onderdeelen der empirische psychologie te samen en, wiens
bibliographie, vooral op onze dagen, haast niet meer bij
te houden is. Op geen enkel gebied ook is het skepticisme zoo uitgebreid en stelt men zich zoo gemakkelijk op
het einde eener discussie tevreden met een schouderophalend : De gustibus non est disputandum. En toch
houdt iederen er zijn theorie op na, en nooit werden
met zooveel hardnekkigheid de meest uiteenloopende
opvattingen tegen elkaar schrap gezet.
Ik vlei me dan ook niet in het minst met de hoop
die verschillende partijen, in de hitte van den strijd, op.
een sereen wijsgeerig onderzoek aandachtig te maken,
en nog veel minder die tot verzoening te brengen. KathoIieke jongelingen of leiders lieten soms de vraag hooren
naar een houvast te midden het geharrewar der hedendaagsche kunstscholen, terwijl andere, door modezucht
meêgetroond, wegen inslaan die op voor een katholiek
onhoudbare stellingen uitloopen. Voor hen kan het nuttig
zijn enkele vaststaande punten klaar en duidelijk te omlijnen, al was het maar om hun de onomstootbare overtuiging in te scherpen : dat zij in hun katholiek geloof
een wereld, en levenssynthesis bezitten, die, ook voor dit
mysterie, nog onvermoede, of althans zeer verwaarloosde schatten van licht opgeborgen houdt.
-

I. Het uitgangspunt.
De reden waarom aan alle schoonheidstheoriën.
zooveel sub jektivisme kleeft, is, hoe paradoxaal het
ook moge schijnen, dat men° van het objekt zelf, kunstof natuurschoon, uitgaat.
Kunstschoon ! Natuurschoon ! Hoe moeilijk reeds.
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zal men het eens worden om de overeenkomst tusschen
-die beide hoofdverdeelingen nauwkeurig te bepalen
Wat dan gezegd als er, uit de onderlinge vergelijking
niet alleen der schoone kunsten in 't algemeen, maar ook
.-der verschillende opvattingen en scholen in elke vertakking, een: bepaling van het schoone hoeft gevonden, die
litteratoren, schilders, beeldhouwers, artiesten van alle
mogelijke school, kliek of kapel, tevreden stelt.
En dit zou nog niet eens genoeg zijn : men . noemt
« schoon » dingen, die noch kunst- noch natuurschoon
zijn ; men past dit woordje « schoon » toe op verschijnselen, die zo-ozeer van aard verschillen, dat men er zelfs
bij : nauwkeurige ontleding niets anders gemeens kan in
ontdekken dan het geheimzinnig vermogen om van een
mensch de bewonderende uitroeping :« hoe schoon ! » af
te dwingen.
Een voorbeeld maar
Wie heeft niet den overweldigen-den schoonheidsindruk ondergaan van 'n sterrenlaaien hemel bij zomeracht ? Zal nu, wie het niet ondervonden heeft, gelooven
dat het dorre bestudeeren der sterrekunde : de afinetingen der hemellichamen, hun afstand van de aarde en onderling, de omvang en tijdsdkuur hunner omwentelingen
en wat weet ik ook al een dergelijk schoonheidsgevoel,
aan 't sublieme grenzend, in ons kan teweeg brengen ?
Kunnen de uitersten verder uiteenliggen : eenszij-ds het
toovérachtigste schouwspel voorhet oog, anderszijds
niets dan een opeenstapeling van cijfers ?
't Is dan ook niet te verwonderen dat men, met het
vraagstuk van het schoone langs den weg van het objekt
aan te vatten, tot geen vaste algemeen-bevredigende uitkomsten is geraakt. Uitgaan van de schoone « voorwerpen » ? Maar hetzelfde dat gij schoon vindt, noemt een
ander afschuwelijk en zijn bewonderingskreten houdt
hij over voor kleurengegoochel of spierkrachtvertoon dat
gij minachtend voorbijgaat.
Er is in al die verschijnselen maar één element dat
nagenoeg hetzelfde blijft en een uitgangspunt levert voor
een algemeen geldend onderzoek : de subjektieve indruk,
het gevoel, dat iedereen, welkdanig ook het voorwerp er
van zij of de gehalte van zijn smaak, m.et het geheimzinnig woord : Schoon ! uitdrukt.
Hier hoor ik mijn vriend X. fijnvoelend artiest, reeds
brommen : « Een dikke, blozende appel, dat vinden ze
-

.

-
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schoon ! een nieuwe zeeschuimen pijp : schoon ! Foei !
Kunst is niét schoon ! »
Ditmaal kon hij best zijn paradoxen sparen : zoo.ver moet men nu toch de vergoding van het Schoone niet
drijven, dat men een hekel krijge aan 't grootste deel van
't men'schdom, omdat ze ook dit woord weleens overdrachtelijk gebruiken... of misbruiken. Maar is er wel één.
mensch behalve misschien onder de wilden van Zoebeland die nooit in zijn leven de zaligende ontroering
heeft gevoeld, die hem den echten, vollen zin, dien allen kennen, deed geven aan het woord : Schoon ! ?
0 ja, die eenvoudige boer daar zal zulks niet gevoeld hebben voor een meesterdoek van Rubens, dat hij
wellicht met groote oogen in de stadshoofdkerk heeft
aangestaard ; hij zal verrukkelijke zonsondergangen
alleen maar op 'n platte bedenking over het weêr van
« morgen » hebben onthaald. Dien éénen,onvergeetbaren
keer, 't was voor 't licht-omstraalde kribbeke van zijn
dorpskerk of, zooals Streuvels het ergens meesterlijk
schildert, toen de kinderstem als een dun priemke, alleen
zonder meezang, door stilte en harten boorde.
't Kindeke jezus en de andere beelden waren « afschuwelijk » waarschijnlijk ,de zang was « valsch » misschien : was daarom minder echt, minder diep het
schoonheidsgevoel, dat het strakke gelaat van den boer
op eens met een schok doorbeefde ?
In het subjekt dus, bij dit gevoel in zijn algemeenmenschelij ke trekken, moet ons onderzoek op de schoonheid beginnen.
De moderne zooge-naamde « wetenschappelijke aesthetika » stelde zich tot doel die studie der subjektieve
voorwaarden, langs proefondervindelijken weg, strengwetenschappelijk door te voeren. Men is er wel in gelukt voor bepaalde kunstaandoeningen (b. v. muziek,
dichtkunst...) 'ingewikkelde wisselwerkingen en belangwekkende wetten in 't licht te stellen op gebied van psychologie, physiologie met bij- en ondergeschikte ervaringswetenschappen. Die uitkomsten mogen in de verschillende zijtakken der speciale schoonheidsleer niet
voorbijgezien worden. Maar tot een dieper inzicht in het
algemeene, noodzakelijke, kenmerkende van het Schoone als zoodanig brengen ze ons geen stap nader, integen-=
deel.
Hier, zooals altijd, moet het wijsgeerig onderzoek
ter hulp komen om den weg af te bakenen en de kaders.
-

,
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uit te teekenen, waarlangs en waarin de experimenteele
navorschingen en bevindingen moeten komen.
De eerste stap van dit onderzoek moet hierin bestaan dat wij het voorwerp ervan duidelijk vaststellen :
daardoor wordt niet in het minst bedoeld een zakelijke
bepaling (die moet immers juist de uitkomst onzer navorschingen zijn), alleen maar een algemeen-geldende
omschrijving van het psychologisch verschijnsel van het
schoonheidsgevoel, zooals het eenieder aandoet : de
meest algemeene en tevens meest kenmerkende trekken
die iedereen in zijn ondervinding van het schoone moet
terugvinden en erkennen, m. a. w. de noodzakelijke en
voldoende bestandde elen van het aesthetisch genot in
.,zijn grootste algemeenheid. Daarna zullen we, voortgaande op die loutere beschrijving, ik ging haast zeggen:
fotografeering, van onzen bewustzijnsinhoud, als wij
het schoone voelen, de psychologische mogelijkheidsvoorwaarden van die gegevens opsporen, met de hoop,
om zoodoende eenigszins te kunnen doordringen tot het
wezen zelf van het aesthetisch gevoel, ja tot in het mysterie van het Schoone.
Ik sprak daareven van een. « wijsgeerig » onderzoek : dat wil niet zeggen dat men hier een «wetenschappelijke verhandeling » zal vinden ; niets ligt verder van
onze bedoeling af. We konden echter onmogelijk ons
plan doorzetten : het wezen zelf van het Schoone te verklaren, zonder de gewichtigste vraagpunten der philosophie aan te raken. Er werd nochtans naar gestreefd deze
gedachten-uiteenzetting ook voor leeken in de wijsbegeerte toegankelijk te maken. Daarom werden
de eigenlijke philosophische vakwoorden zooveel mogelijk vermeden of ten minste verklaard ; daarom werd
ook al het wetenschappelijk apparaat van bibliographie
en citaties achterwege gelaten. Bevoegden zullen overigens de thomistische stellingen waarop deze uiteenzetting gegrond is, zoowel als de aanpassing erbij van
moderne theoriën, genoeg erkennen.
,

-

11 . Omschrijving van het schoonheidsgevoel.
Ieder niensch, tot welken maatschappelijken stand
hij ook behoore - als hij maar « smaak » heeft, zooals
reen zegt
is .. er op uit om zooniet de plaats
zijn dageli^kschen arbeid vervult ,dan toch de
waar hij zijn
woonkamer waar hij, na gedane taak, verpoozing zoekt,
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met 'n zekere zorg voor orde en versiering op te schikken ..
Voor velen is de eetzaal de Benige plaats soms die.
hun thuis uitmaakt ; anderen houden er één of meer sa-.
lons op na. Opeenstapeling van de meest verschillende...
meubelen, kostbaarheden en rareteiten, of keurige schikking, op één grondkleur, van een stemmige meubileering
uit één stijl, niemand zal die min of meer gezochte.
verfijndheid, tenzij bij gebrek aan taalgevoel of uitdrukkingsvermogen, « schoon » noemen, terwijl het hem vrij
staat een of ander noot uit de volgende toonladder aan
te slaan : mooi, lief, aardig, bevallig...
Ge wordt ergens in een rijkelui's ontvangstkamer
binnen gebracht : oogenstreelend, vredewasemend werken op u in, : het donkerrood fluweelen behangsel, de
zwaar-donker eiken-houten meubels, 'die rubeniaanschweelderige schilderij in breed-gouden omlijsting. Wat 'n
smaakvol geheel ! Wat 'n mooi effekt dit doek daar
maakt ! Maar laat de heer des huizes u opmerkzaam
maken dat het een echte Rubens is, aanstonds voelt
ge u tot ingetogenheid gestemd
een stap vooruit... nog
wat ter zijde... om de beste aanpassing met de lichtspeling te vinden -- ge gaat er geheel en al iin op : 't is.
werkelij k schoon ! Bij het afscheia vraagt ge oorlof om
nogmaals bij gelegenheid, in dit « mooie » dekar, het
« schoone » kunstwerk te komen bewonderen.
Het mooie, het schoone. Wie zal het betwijfelen•.
dat we hier voor verwante maar toch twee essentieel verschillende verschijnselen staan, waarvan het tweede, ten
minste ,tegenover het eerste den sterkeren graad vertegenwoordigt. Wie zal het ons dan ook euvel duiden, zoo
we ,om een theorie van ' het schoone te bouwen, voorloo-pig het mooie als van minder duidelijk uitgesproken karakter, buiten bespreking laten ; op voorwaarde
dat we er dan later onze uitkomsten aan toetsen en het
eigenaardig karakter ervan uit onze synthese zelf kunnen-.
verklaren.
Laten we intusschen van de vergelijking gebruik
maken om ons schoonheidsgevoel wat nader te omschrijven :
Beide voornoemde gevallen hebben dit gemeens
dat het zien van een schouwspel
salon en schilderij
ons aangenaam aandoet, ons een bekorend genot, een
heerlijke bevrediging schenkt. Hetzelfde genoegen kon:
ons het hoor en van een « mooie » melodie, van een:
-
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« schoone » symphonie bezorgen. Zelfs een louter abstrakt denken, als dat van den mathematicus, gaat soms
met een machtige schoonheidsontroering gepaard. Het
voorwerp van dit zaligend kennen hoeft niet eens uitwendig te zijn. Het scheppingsmoment, het oogenblik waarop het kunstwerk in het brein van den kunstenaar geboren wordt, overweldigt hem vaak met een aesthetische
vervoering waarbij geen andere kunstervaring het halen
kan.
In- of uitwendig zal het mooie of schoone voorwerp in onze natuurlijke menschen-kenwijze toch altijd-zij het - ook nog zoo vage stoffelijke trekken aan
het rijk der zinnen ontleend, behelzen. Twee zinnen heeft men, « aesthetische » genoemd : het gezicht en
het gehoor. Men hoort wel eens schermen met het aesthetisch vermogen der geuren, ja zelfs der smaken ; met een
zekere aesthetische rol van den tastzin in het spel der
oogen maar behalve in synaesthetische wisselwerkingen en daaruit volgende verhooging aan evocatieve
kracht der kunst-zinnelijke indrukken komen o. i. die faktoren niet in aanmerking. Niemand zal spreken en het
'taalgebruik kristaliseert de ondervinding der volken, —
van schoone smaken of prachtige geuren.
Twee bestanddeelen zijn ten slotte in het aesthetisch
'gevoel onmisbaar: een zekere kennis en die moet, zooals uit het daareven gezegde blijkt, in den breedsten zin
van het woord verstaan en een zeker genot niet
toch als een resultaat van dit kennen optredend, maar
gelijktijdig en innig er meê verbonden.
Wat het kenniselement betreft, valt er, voor zooveel
we het ingewoon-menschelij ke ondervinding bewust
kunnen zijn, nagenoeg geen verschil op te merken tusschen het mooie en het schoone ; wel integendeel als
enen het . gevoelselement gadeslaat. Het genot van het
mooie blijf
t meer aan, de oppervlakte van ons zielewezen ; het streelt aangenaam de zinnen, doch alleen maar
zoolang als het uitwendig voorwerp ons bijblijft, al kan
'toch een levendige verbeelding, door het ons weer zien'of hoorbaar te maken, het genoegen vernieuwen. Het
mooiheidsgevoel hecht zich ook niet aan dit bepaald
voorwerp, het vlindert van het eene op het andere ; het
heeft zelfs behoefte aan die afwisseling. Een brok echte
schoonheid daarentegen treft ons door haar eigen zelfstandigheid ; we komen er bepaald naar terug als tot
-

.
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een persoonlijk wezen, we verbroederen er meê, en wevoelen dat die voortgezette omgang met het meesterstuk
nooit alle de diepten van zijn geheimnisvolle aantrekkelijkheid zal doorgronden, alsof er een oneindigheid van
genot in opgesloten lag. Een gevoel van oneindigheid : dit is de uitdrukking die steeds van zelf, ongeveer
letterlijk, op de lippen of onder de pen komt van al wie
met echte schoonheid kennis maakten en hun indruk
poogden te vertolken.
En laat men nu niet daartegen in het midden brengen dat men toch op den duur het heerlijkste kunstwerk
beu wordt : wie voelt niet dat zulks alleen maar aan de
huidige voorwaarden onzer lichamelijk-beperkte natuur
ligt, geenszins aan het schoone zelf. Moest ditzelf ons
waarlijk vervelend hebben aangedaan, we zouden er, na
onmisbare afleiding en verstrooiïng, niet zoo gretig en
onverzaadbaar naar terugkeeren. Uit het besef van dit
vergankelijke in ons aanvoelen van het oneindige zelf,
hoeft wellicht de rede gezocht voor een zeker « heimwee », dat haast met alle ,voornamelijk de verhevenste,
schoonheidservaringen gepaard gaat,en waarin een onzer
beste huidige dichters het kenmerk ziet van 't hoogsteschoonheidsgenot.
Men zegge ook niet dat die hoedanigheid juist in
den hoogsten graad van het schoone, het sublieme, ontbreekt, daar dit gevoel gansch oogenblikkelijk en onvernieuwbaar is. Wie zal niet, vooral voor het verhevene,
van een huivering als voor 't oneindige gewagen ? Deus,
ecce Deus ! Hetzelfde oneindigheidsgevoelen, dat zich
bij het schoone openbaart in een steeds herhaalde en
onuitputbare bevrediging, zegeviert in het sublieme door
eene boven alles uitstekende synthetische schoonheidservaring, die onuitwischbaar vreugdeschenkend in de.
herinnering blijft leven. Van beide geldt het mooie woord'
van den engelschen dichter, door zoovelen met volkomen
instemming herhaald :
-

-

,

-

A thing of beauty is a joy for ever.

Valsch schoon kan bij zijn eerste verschijning verbijsteren ,overweldigen, bedwelmen : maar probeer het
geen tweemaal met hetzelfde. Echt schoon daarentegen,
zal ons dikwijls niet van meet af toegankelijk zijn : maar
overwin dien eersten afkeerenden indruk, maak u met het
meesterwerk vertrouwd, en ge zult er telkens met nieu-

-

-

785

HET MYSTERIE VAN HET SCHOONE.

wen lust naar weêrgekeerd, telkens ook nieuwe bewonderings- en genietensstof in vinden. Al wie van dien valschen schoonheidsbeker drinkt zal weder dorst krijgen ;
doch wie ooit de lippen bracht aan de wonne, die de ware schoonheid schenkt, zal in eeuwigheid niet dorsten,
want deze kan in hem een bron van weelde worden, die
tot het eeuwig leven springt.
Het hoofdkenmerk van het echte schoone ligt in een
soort oneindigheid van genoegen dat het ons openlegt,
in een bevrediging die het schenkt aan heel ons wezen ;
een zalig rusten van al onze strevingen, dat ik me zal
veroorloven, tegen de gebruikelijke beteekenis in, maar
overeenkomstig de etymologie, met het woord : « berusting » (1) te bestempelen.
En hierin bestaat nu juist de groote antinomie of
schijnbare tegenstrijdigheid, die heel het vraagstuk van
ons menschelijk schoon beheerscht: hoe kunnen voorwerpen die toch langs alle kanten eindig zijn, ons een
kijk als 't ware op 't oneindige gunnen ? hoe kunnen
dingen, in de grenzen van tijd en ruimte besloten, ons
er nochtans overheen voeren ? Op die vraag ten minste zal, hopen we, deze proeve eene bevredigende oplossing aanduiden.
III. Naar den grond van het schoonheidsgevoel:
eerste onderzoek.
We weten thans waarin hoofdzakelijk, als psychologisch verschij nsel,het gevoel van het schoone bestaat van het schoone in den echten en vollen zin van het'
woord, wel te verstaan. Daar alleen doet het zich met
zijn klaar uitgesproken eigenaardigheid voor ; daarvan
(1) Om den lezer aan dit bijzonder gebruik van het woord

<< berusting » te herinneren, wordt het, heel dit artikel door,
tusschen aanhalingsteekens gedrukt. — Bedoeld begrip omschrijft de H. Thomas als volgt : « Ad rationém pulchri per-

tinet quod in ejus aspectu .seu cognitione quietetur appetitus »
,

(Ja 2ae q.27 a.1). Het woordje « rust », letterlijke vertaling van
« quies ». heeft in onze taal eene wat te' gemeenzame gevoelswaarde meêgekre;gen, om de rijke bevrediging van al onze strevingen, die het schoonheidsgevoel tegenover alle andere genoegens kenmerkt, weer te geven ; terwijl andere woorden b. v.
bevrediging, voldoening, verzadiging, en dergelijke verbaalsubstantieven, allen eene voorwerpsbepaling zouden eischen die liet
tot al onze strevingen zich uitstrekkende van het « verbum » zou
uitdrukken. Dit alles wordt nu eens voor goed door het ééne
woord « berusting » bestempeld.
,
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dus ook moeten we uitgaan. Daarna zullen we, uit de
theorie aldus gebouwd, al de schakeeringen van het
aesthetisch gevoel pogen te verklaren..
Het gevoel van het schoone doet zich hoofdzakelijk
voor als een volkomen « berusting » in een kennen.Dit gevoel, aldus omschreven (en let wel op, nog niet wezenlijk bepaald), gaan we nu trachten dieper te ontleden,
uitgaande van het volgende, van zelfsprekend beginsel :
als psychologisch verschijnsel zet dit gevoel in het psychosomatisch komplex,dat een mensch uitrnaakt,een zeker
aantal voorwaarden voorop, welke dit gevoel als zoodanig mogelijk maken. Het hangt daar immers niet in de
lucht : het eischt een uitleg voor zijn kontrasteerende
kenmerken in de loopende reeks onzer bewustzij nstoestanden, waaronder het ingeschakeld is. Van de eerste,
onmiddellijk zich opdringende, verklaring zullen we geleidelijk naar verdere mogelijkheidsvoorwaarden zoeken,
totdat onze geest, die rustelooze zoeker naar 't laatste
« waarom », zoo niet de volkomen bevrediging, dan toch
het klaar inzicht hebbe verkregen dat hij niet verder meer
kan, dat alle menschelijk-vermijdbare tegenstrijdigheid
ligt geslecht.
Een eerste, voor de hand liggende uitleg van dit volkomen « berusten » in een kenakt werd gezocht in de ombaatzuchtigheid van het schoonheidsbehagen of, wat alleen maar de keerzijde van 't vorige schijnt te zijn, in
't louter vormelijke van het hier gekend objekt.
Door « vormelijke hoedanigheden » hoeft verstaan : lijnen, kleuren, klanken, kortom de mooie vormen als opgenomen in ons ken verrnogen. Uit die vormen in ons, en niet rechtstreeks uit het ding daarbuiten,
als ding, welt het aesthetisch genoegen op. Wat geeft het
ons immers dat een kunststuk uit die of die stof vervaardigd zij , zoo veel of zoo weinig maar koste, dien of
geenen toebehoore als ik nee maar aan zijn « schoonheid » kan vermeien !
Daaruit volgt of liever daarmee^ gaat samen , dat het
behagen in het schoone essentieel onbaatzuchtig is : het
schoone is buiten twijfel niet dit in' wiens bezit we ons
verheugen, ook niet wat ons als middei tot het bereiken
van een doel aan'staat,maar datgene wiens aanschouwing
alleen, en als zoodanig, ons behaagt. Men weet hoeveel
nadruk Kant in zijn kritiek der Oordeelkracht op dit
« Wohlgefallen ohne alles Interesse..» heeft gelegd, hoe
-
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men daarin de reden heeft gezocht voor de kenmerkende
« berusting » welke het schoone ons schenkt : waar geen
eigenbelang meer heerscht, kent het gevoel geen onrust
meer.
Welnu, zoo gauw we de twee begrippen van 't
« vormelijke » en. 't « behaaglijke » een weinig nader ontleden en met elkaar in verband brengen, zullen we bevinden dat dit « aesthetisch formalisme » onvolledig en
onhoudbaar is dat het ons,gelijk de schepselen Augustinus, toeroept : Quaere supra nos.
De vormelijke hoedanigheden der voorwerpen alleen
kunnen het aestetisch behagen niet wettigen .Om het te
bewijzen hoeven we maar eventjes na te- gaan : wat de
« vormelijke hoedanigheden » der voor ons bereikbare
voorwerpen zijn, wat « aesthetisch behagen » wil zeggen.
Onder die « vormelijke hoedanigheden » mogen we
hier niet die formeele voorwaarden verstaan, welke de
kennis van het voorwerp als zoodanig (de « objektivatie ») mogelijk maken. Zulkdanige onmisbare vormen
(conditionies a priori), die onbewust (per modum naturae)
door ons kenvermogen gehandhaafd en maar door
streng-wijsgeerig onderzoek (transcendentale re flexie)
aan 't licht gebracht worden, zijn immers, uit kracht hunner bepaling ,in alle menschelijk kennen eveneens aanwezig : moest daarin nu de grond van het schoonheidsgevoel gezocht worden, waarom zouden ze dan in de
meeste gevallen van eiken affektieven weerklank beroofd blijven ?
Het « vormelijke » dat hier bedoeld wordt, is dit
geheel van; quantitatieve en qualitatieve merken, waardoor we een voorwerp als zijnde dit of dat konkreet ding
kennen. Het objekt als verschijning dus (phaenomenon,
phantasmata), afgezien van alle werkelijk bestaan waar
we eenig belang van bezit of gebruik zouden aan hechten, ziedaar wat het eigen voorwerp van ons schoonheidsgevoel zou uitmaken. Maar al dit beeldengetoover
onzer voorstelling is louter zinnelijk, duister en ondoordringbaar voor ons verstandelijk kennen, ongeschikt om
opgenomen te worden in den geest. Ons verstand kent,
met eigen kennis, alleen maar de voorwerpen als objekten in 't algemeen : de bonte verscheidenheid der dingen
blijft voor onze rede gesloten : ze kan deze maar van
buiten uit bepalen, met betrekking namelijk op hun zin.1
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.nelijke gedaanten in de verbeelding (convertendo se ad
phantasmata). En heel het aesthetisch behagen, het
hoogste wat den mensch hier op aarde van i nature toegankelijk is, zou uitsluitend in het aangapen van die
. phantasmata bestaan ? (1) De mensch, dien de ziel
tot wereldkoning adelt, zou geheel en al op-gaan in
het goed van dit lager deel van zijn wezen, waardoor hij onderworpen is aan al de wetten van het
stoffelijk heelal ? Want dit is juist het genot van
het schoone, zooals we hierboven hebben vastgesteld : een voldoening, een bevrediging, een « berusting »
van heel ons wezen : het schoone behaagt den mensch als
mensch. Neen, zulk genoegen kan door een spel van zinnelijke gegevens alleen niet gewettigd : de mensch is
ziel en lichaam een strenge eenheid (unitas substantia.lis), geheel en al beheerscht en gekenmerkt door het streven (de « finaliteit ») van den geest, van de persoonlijke
ziel. Alleen maar waar die natuur-grondige doelbestreving, welke al onze andere strevingen voortbrengt en in
haar bedding meêstuwt, als die hoofdstreving, zeg ik, ook
mede bevredigt wordt, kan heel de mensch behagen smaken.Het schoone is hoofdzakelijk een « berusting » in een
goed van ons beste, ons onstoffelijke zelfzijn, van onzen geest.
Hier hoor ik reeds tegenwerpingen opkomen :
Het goed van den geest is de waarheid, maar het ware
verwekt niet altijd schoonheidsgenot ; integendeel misschien. Is er niet des te meer waarheid dat men verder
van het konkrete, in de afgetrokken hoogten van het
wezen zonder meer zich ophoudt, terwijl het schoone
in onze ondervinding het meest in en nooit geheel en al
'buiten het rijk der beelden aangetroffen wordt ?
Een paar opmerkingen.— Geest is niet gelijkluidend
met verstand. Iedereen ziet dat zoo de abstrakte reflexie
niets de zielkrachtige intuitie veel met het schoone te
=stellen heeft. Daarbij noem ik maar « aesthetisch » die
,

-

-

(1) Zoo ver dreef nu wel Kant zelf de logiek van zijn vooropzetting niet door. Voor hem ligt het schoonheidsgevoel in het
-ondervinden, zonder hegripshulp, van een spontane harmonie
tusschen het zinnelijk vermogen en het kategoriaal verstand.
Maar ook de phantasmata, waarvan wij spreken, worden ons
maar kenbaar in het licht van het intellectus agens, dat, in die
'hoedanigheid, nagenoeg niet Kant's kategoriën overeenkomt.Zou
nu in sommige gevallen die transcendentale werking bijzonder
harmonisch en genotrijk kunnen zijn ?
-
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verrijking van ons kennen, welke tevens aan den drang
van heel ons wezen voldoet. We willen ook niet de
zinnelijke bestanddeelen uit het schoone eenvoudig wegcijferen : zouden we wel één goed van den geest dermate
kunnen « afzonderen », en het werkelijk nog kennen
buiten alle phantasmenspel ?
Dit alleen staat onomstootbaar, vast : dat de bekroning en het puik van het schoonheidsgenot moet komen van den geest, wil het, zooals het feitelijk doet, heel
ons mensch-zijn bevredigen. Zoolang we onderaan den
drempel van ons hooger kennen blijven staan., treffen
we wel konkreet-subjectieve kennis- of liever aandoeningsvermogens aan, die dan ook in konkreet toevallige
zinsgegevens een betrekkelijke rust kunnen vinden (
niets dat een bewust geheel van volstrekte voldoening en
nog veel minder een gansch-menschelijke, als algemeengeldend gehuldigde « berusting » kan( wettigen.
Laat zijn dat een goed van den geest ons maar kan
toe-schemeren door 't zinnelijke heen, toch moet het in
%die geestelijke verrijking zijn dat ons schoonheidsgevoel
hoofdzakelijk zijne gading vindt.
Maar nu eerst treffen we de ware moeilijkheid aan
die in de vorige stelling opgesloten lag : alles wat ons
hier op aarde, een goed van den geest kan zijn, alle geschapen voorwerp, elke schepsellijke kennis blijft, om reden van haar natuur -eigen bepêrktheid zelf, oneindig
beneden het grondige verlangen onzer onstoffelijke en
eeuwige ziel. Dat men er den naam « God » aan geve,
of om het even welken anderen naam naar het Oneindige, genoemd of ongen;oemd,roept,al zij het ook niet anders dan door zijn rusteloos zoeken en zuchten,iedere menschenziel den kreet van Augustinus na : « We zijn voor
U gemaakt, en ons hart .kan geen rust vinden tot dat
het « beruste » in U ». Niets zelfs wordt voor onzen
geest een goed, een veldwannen op 't werkelijk zijnde,
. een kennisvoorwerp, dan voor zooveel dit geestelijk streven er tegenaan komt spoelen en het voorbijstroomt naar
zijn oneindig-ver-afliggend doel.
(1) Alleen door abstraktie, d. i. kunstmatige afzondering
van organisch-samenhangende bestanddeelen, kan zoo gesproken : in feite kan de mensch onmogelijk een zuivere zins-indruk
beleven, daar, in het menschelijk « compositum ». de nederigste
werkingen, ook van de zinnen, door het geestelijk element
(« forma rompositi ») worden bezield.
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Om het even welk eindig voorwerp is aldus, zoowel:1
in zijn als-objekt-kenbaar worden in onzen geest, als in.
zijn wezenheid zelf, een ondergeschikt middel in onze bestreving van het volstrekte Goed. Maar die lagere rol '
sluit op zich zelf de berusting uit, is bijgevolg de ontkenning van het Schoone.
Om uit deze tegenstrijdigheid te geraken doet zich,
maar één uitweg voor : het geschapen schoon moet. het
Absolute op één of andere wijze laten . doorschemeren,
het ons eenigszins naderbrengen, om er ons bij voorbaat•
te laten in berusten. Dit Absolute is God, het een,ig Volstrekte wezen, de God van ons christelijk geloof. Ik ge- bruik nochtans bij voorkeur dit wijsgeerig vakwoord :
het Absolute, opdat niet-kristenen, ja zelfs ongeloovigen, in het gebruik van het woord God geen aanleiding•
kunnen vinden om, zonder verder onderzoek, de uitkom-•
sten dezer studie van de hand te wijzen. Men denke dus
niet dat men God moet kennen om de schoonheid te ge-.
nieten, dat het echt aesthetisch genot ons noodzakelijk
God veropenbaart : het schoone is een zekere veronmiddellijking (1) met het Oneindige, ja, maar 't laat ons vrij'
'dit Oneindige al of niet God te noemen. Daarbij dit zelf
'is nog te veel gezegd als men het verstaat van een he-.wust nabij voelen van het Absolute. Velen zullen zeggen.::
dat zij in hun schoonheidsontroeringen daar allemaal'
niets van voelen, dat dit alles maar willekeurige theorie-

-

(1) Daar het woord « veronmiddellijking » aan de. onmiddellijke Godskennis der Ontologistein zou kunnen doen denken,
wijs ik er reeds nu met nadruk op dat hier geenszins van een onmiddellijk schouwen van Gods alomtegenwoordige Wezenheid
spraak is. Deze term werd gekozen om een kenverschijnsel te bestempelen, dat terzelfdertijd meer is en minder dan ons gewoon
kennen. Meer,— omdat we hier ook een zeker gevoel van de aanwezigheid van het gekende voorwerp hebben ; minder, --- omdat we aangaande dit voorwerp juist maar alleen voelen dat het:
daar is, zonder het daarom in zich zelf te kennen. Ik kan het .
niet beter vergelijken dan bij een samenzijn in 't pikdonker. Van.
dit aanwezigheidsgevoel zal de metaphysische grondslag verder
breedvoerig uiteengezet worden ; wat de psychologische beschrijving ervan betreft, verzoeken we den lezer niet bij één of
ander woord te blijven staan, maar al de uitdrukkingen die er in
den loop van dit werk beurtelings zullen voor gevonden voor
den te samen te brengen .Al die zegswijzen, de eene gelukkiger
dan de andere, nu eens die, dan weer gene zijde meer belichtend, kunnen alleen maar in hun onderling verband tot een ge-..
heel, « in sensu composito » zooals de scholastieken zeggen, als
'n getrouwe- weergave van onze gedachte worden beschouwd.
---

,

HET MYSTERIE VAN HET SCHOONE.

791

is, die niets met de werkelijkheid te maken heeft. Dat
men daar in de aesthetische ontroering zelf gewoonlijk
bewust niets van voelt geef ik gereedelijk toe. Dat is
ook niet de bedoeling. We nemen zelfs, met sommige
aesthetici, aan, dat in de schoonheidsgenieting zelf subekt en ob jekt zoodanig kunrnen versmelten, dat de « genietende » zich dit onderscheid niet eens meer bewust is. (1). Het eenige dat we beweren is dat
het klaar-uitgesproken schoon:heidsbehagen, zooals het
zich in onze ondervinding voordoet, als m.ogelij kheidsvoorwaarden dit alles vooropzet, en bijgevolg, zij het
ook maar als in het onderbewustzijn doorleefd, inhoudt.
Heeft men het reeds niet zoo dikwijls gezegd dat
. het haast tot een afgezaagde gemeenplaats verviel : het
.schoone is een doorschemering, een weerschijn, een afstraling van God ? In Ernest Hello's prachtig-doende
taal luidt het:« L'art n'est que le souvenir de la présence
universelle de Dieu ». Ik heb het lang voor mo-o-i-klinkende beeldspraak gehouden ; later zag ik er geen andere metaphysische grondslag voor in-, dan de universeele deelhebbing van al wat wezen is aan Het Wezen.
Maar ons dialektisch proces brengt er ons noodgedwongen toe hier iets meer nog aan te nemen : wat volop
schoon is, schenkt ons, ins den letterlijken zin van het
woord (met inachtneming nochtans der hierboven aangestipte beperkingen) een veronmiddellijking met den
Bronaar aller wezens, een zeker bereiken zonder middellijken omweg van het volstrekte geestesgoed. Niet de
volheldere en zaligende wezensaanschouwing, waarin
Gods wezenheid zelf ons kennen overvormt, meer nochtans dan 'n dorre, louter analogische kennis van buiten
uit met de rede ; anders zouden onze hoogere vermogens, die geen andere aantrekkingskracht kennen dan
God-zelf, niet het Schoone, dien onverstoorden, verza-

.

,

(1) Met een uitdrukkelijk bewustzijn, wel te verstaan.

conscientia explicita ». Tusschen het volstrekt onbewustzijn
en het klaar-bewustzijn ligt immers het halfbewustzijn, of liever,
want dit zou maar als 'n mindere graad van het klaar-bewustzijn
kunnen verstaan worden, -- tusschen die beide, ligt de tot nog
toe weinig streng wetenschappelijk bestudeerde sfeer van het
onder- of kelderbewustzijn. Het omvat al de psychische elementen, die onmiddellijk in onze klaar-bewuste daden of toestanden betrokken zijn en « geleefd » worden, maar slechts bij
uitzondering boven den drempel van het klaar-bewustzijn rijzen
-

(« conscientia exercita »).

792

HIfl' MYSTERIE VAN HET SCHOONE.

ligenden, een verschiet van oneindigheid openstellenden
lvrede niet hebben.
We hebben hier met onze dialektiek van het menschelijk schoonheidsgevoel een hoogtepunt bereikt waarboven ze niet kan klimmen ; toch kan ze hier onmogelijk bijblijven : bovenstaande uitleg is zelf een mysterie ;
het zoekend verstand heeft zijn evenwicht nog niet ge-.
vonden.
-

IV. Naar den grond van het schoonheidsgevoel
tweede onderzoek.
De « berusting », die ons het Schoone schenkt, stelt
een zekere veronmiddellijking met het Absolute voorop.
Dit schijnt al even mysterie-duister als 't gevoel van
het schoone zelf, dat we zoeken te verklaren. Als
weechter toch verder willen, rest ons alleen maar
op te sporen welke de mogelijkheidsvoorwaarden
zijn opdat een mensch in dit leven. (bovennatuurlijke
krachten geheel en al buiten bespreking latend) tot het.
Absolute kan naderen.
Dat de konkrete zaken, die rechtstreeks het voorwerp van ons zinnelijk-redelijk kennen uitmaken, sta-tisch, d. i. alleen maar op zich zelf beschouwd, ons het

-

Absolute niet nader brengen, dat heeft o. m. Kant's kri-

tiek der Godsbewijzen klaar en onweerlegbaar in. 't licht
gesteld. Ontleedt de roerlooze vorm der geschapen dingen heel de eeuwigheid door, zoo ge wilt, nog zult ge er
geen vingerwijzing op het Oneindige in. bespeuren ; gezult het stoffelijke, en in 't algemeen het schepsellijke altijd meer en meer buiten alle verhouding met de volstrekte Volmaaktheid bevinden (1).
Boven die sfeer onzer rechtstreeksche kennis, ontmoeten we de afgeleide begrippen van 't ware, 't goede.,
't :eeuwige, met één woord, van 't goddelijke. Laat
zijn, dat we met volle overtuiging in de bo(1) Voor streng-wetenschappelijk onderzoek, zoowel als
voor 't gezond verstand, blijft niettemin het woord van den H.
Paulus, door 't onfeilbaar Kerkgezag bezegeld, onaantastbare
waarheid : dat de onzichtbare God kenbaar is door de zichtbare dingen, « per ea quae facta sunt » Want metaphysisch is
dit statisch beschouwen der dingen volstrekt onhoudbaar. Hoe
de dynamische opvatting het bestaan van God staaft, wordt verder eventjes aangeduid.

-
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venaardsche werkelijkheden gelooven, toch blijft onze
gewone, uitdrukkelijke kennis er van een abstrakte, een
koude, 'n levenslooze, als zulkdanig van alle aanspraak
op schoonheidswaarde verstoken. Maar langs waar geraken we tot de zekerheid over die onstoffelijke wereld ?
zou de bronwel van die zekerheid soms 't geheim der
schoonheid niet verborgen houden in, onuitputbare geneuchten ? zou wat ons eigenlijk toelaat aan de omheining der stoffelijk-beperkte wereld te ontsnappen tot een
oplucht naar God juist ook niet de voorwaarde der
schoonheidservaring zijn ? Welaan, willen we, door
streng-wijsgeerige redeneering, God bereiken, dan moeten we eerst gaan inzien dat de gewoon-statische beschouwing der wezens, hoe praktisch-onmisbaar ook,
feitelijk een onware, een kunstmatige is, geheel en al ten
laste te leggen aan een louter kén-techniek van ons verstand, zooals Bergson het zoo fijn in 't licht wist te stellen. Niets is, om waarheid te zeggen, alles wordt (1) :
en die wording juist, die wording alleen, die werkdadigheid die op den aanleg veldwint, gelijk een deinende
wuiving die over een koornland glijdt, .— wijst ons met
onuitwijkbare, streng-analytische noodzakelijkheid op.
een zuivere Werkdadigheid, een eerste Beweger. (2).
Welnu, zal het niet genoeg zijn, dien dynamischen

-

kijk over de dingen te werpen, opdat deze aanstonds in

het teeken der schoonheid komen te staan ? Neen toch,
zelfs waar we de intuitie van dit metaphysische worden
hebben, in onze denkakten, brengt het ons maar langs
redeneeringsomweg tot het daarstellen van het Absolute :
en in dien discursieven overgang zal toch niemand deschoonhe-ids-extase zoeken ! In één enkel geval zouden
we, a priori-gesproken, eene vooropneming (« anticipatie ») van. het Abso-lsute kunnen aantreffen, en dat is : in
de veronderstelling dat we een beweging, die God voor
einddoel heeft, in haar vorm, in haar strevingswet konden kennen. Het is immers geen beeldspraak, inaiar louter-metaphysische waarheid, dat, bij elk bewegen, het

-

(1) Behalve God, natuurlijk.
(2) Wie in de « Summa Theologica » de bekende « vijf wegen » om het bestaan van God te bewijzen op den keper be-.
schouwt, zal moeten toegeven dat alle vijf heel hun bewijskracht
halen uit de ontleding van dien overgang uit het bloote vermogen tot werkdadigheid (transitus potentiae ad actum).

-
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einddoel, in den strevingsvorm bij voorbaat opgesloten
ligt. (1).
Welnu, zulk een beweging, niet het vormelijk zich
eigenmaken van het Godswezen als eindpunt, doet zich
voor in de verstandelijke doelbestreving (« finaliteit »)
van den mensch.
's Menschen geest is de zee, door Verschaeve zoo
heerlijk bezongen : doorschijnend en kleurloos roept ze
om beschenen te worden door het licht.
Wie 't beeld gaf moet die ook zich zelven niet geven ?

In dit onverzaadbaar streven dat de grond uitvan alle tragiek en van alle
maakt van ons wezen
grootheid wordt dan ook de mogelijkheidsgrond gegeven voor een aaneenschakeling van akten, waaruit,
voor den intuitieven geestesblik, de innerlijke wet, de
vorm zelf van dit op 't Oneindige afgerichte dynamisme
aan den dag treedt.
In de beweging dus moet het geheim der schoonheidsontroering gezocht ; in dié beweging alleen kan het
gevonden .
Maar hoe kan beweging de berusting schenken, die
de hoofdtrek is van ons gevoel van het schoone ?
Beweging zonder meer sluit ongetwijfeld berusting
uit. Al deed ze ons zelfs 't goddelijke bereiken, 't ware
maar als moment van een discursie : 't vloeide evengauw
als water door onze vingers weg. Maar concentratie van
al onze vermogens, van heel ons wezen, zij het dan ook
op een beweging, spreidt een grond van eenheid uit die
rust kan schooren.

-

,

(1) Moest de mensch niet steeds bewust of onderbewust een
zeker doel hebben, dat werkelijk op elk oogenblik zijn vorm en
richting op zijne daden drukt, zijn daden « overvormt » (« informat »), hij zou onverschillig staan tegenover alle mogelijke
handelwijzen en bijgevolg tot geen enkele daad overgaan. 's
Menschen handelingen nu liggen, ten deele ten minste, in de
macht van zijn vrijen wil, die dan ook maar handelt met een
« bekend doel » voor oogen, wiens stempel hij op al de dadener-naar-toe- drukt. Maar in zijn physisch wezen ondergaat de
mensch (gelijk uitsluitend de lagere schepselen) een natuurlijke doelbestreving, tegenover dewelke hij niet vrij staat ,die hij.
nochtans, bij verschil met die andere wezens, kan kennen eni.
beamen. Dit natuurdoel beoogen we hier ; het ligt werkelijk in
al onze natuur-daden, als zoodanig, het overvormt physisch al
ons doen. Aldus bijna letterlijk de H. Thomas b. v. Contra gen.tes, 111, 2, 7 ; S. Th. la 2ae q. 1, a. 2c.
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Om dit afgetrokken gezegde, evenzeer op de louter
subjektieve gemoedsbeweging van een lyrisch-muzikale
aandoening ,als op de meer objektieve, die uitgaat van.
schilder- of beeldhouwkunst, toepasselijk, met een zoo
konkreet mogelijk voorbeeld op te helderen, plaatsen we
ons voor een landschap van Courtens, b .v. — Zal ik bij
den eersten aanblik reeds uitroepen. « Hoe schoon » ! ?
Neen, dan zou ik het woordje «schoon» klaarblijkelijk in
een wijderen, slechts-analogischen zin gebruiken. Ik had
het in dit geval even goed door « bevallig », « aardig »,
« lief », « mooi », en dergelijke meer kunnen vervangen,
al termen die, zoo-als we hoogér zagen, juist niets anders
dan een schakeering van aangenaamheid voor de zinnen
te kennen geven .— « Schoon » in den vollen en rijksten
zin van het woord zegt men maar na een tamelijk lang
proeven, bewonderen en om Hugo Verie'st's onvergetelij ke mimiek weer voor den geest te roepen a . smekken » : na een soort extatische aanschouwing, dan eerst,
als uit een verrukkelijken droom ontwakend en als 't
ware getroffen door het ruw kontrast der klein-stoffelijk
gebleven omgeving, zucht men : Schoon !... Wat zal er
nu omgaan in die extase ? Het doek van onzen Courtens zal voor eenige oogenblikken heel het veld van
mijn helder bewustzijn in beslag nemen, al 't omringende
op den duisteren achtergrond verdringen en weg doen
zinken ; al mijn kenvermogens., uit heel de kracht mijner streefvermogens, zullen gesperkt en gespannen staan
op dit eene doelwit ; die strakke toespitsing zal allengs meer en meer geheimzinnigheid en stof voor gedroom, meer en meer verwantschappen en symbolen, aan
't konkreet-stoffelijke van het voorwerp geheel en al
vreemd (1), opdiepen en voortooveren ; al 't beste van
me zelve, de gouden oogst der zoetste herinneringen zal
oprijzen: uit zijn onbewustheid, naar voor dringen, klissen en middenen rond het kunstschouwspel in steeds rijker en rijker wordende synthese.
En het is juist dit dieper en dieper . in één voorwerp
spiralend boren van mijn stofvrije denken, die vlucht uit
de stof naar 't onstoffelijke ,die stuwende drang naar 't
oneindige, door geen opeenstapeling en verrijking van
eindigheid voldaan, die, voor de hoogst-geconcentreerde
(1) Of althans niet anders dan door de grilligste associatie-verwikkelingen er meê verbonden.

-

-
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aandachtigheid mijner ziel, de onbeperktheid van haar
vorm, de oneindigheid van haar doelbestreving zal veropenbaren, en, in een vooruitteekening, in een op voorhand ons toevoelers van het Eenlige Wezen waarin de
levenskiem, die we zijn, opbloeien kan, de onvergelijkbare weelde der schoonheid zal tot stand brengen.
Het is algemeen bekend dat een tamelijk uitgestrekte plek van één enkele grondkleur, tot haar hoogsten
graad van verzadiging gepuurd, ons als schoon aandoet,
zelfs waar het eene tint geldt die we gaandeweg minder
gaarne zien, ja, onaangenaam vinden. Nemen we b. v.
. een vierkant stuk papier : zuiver-rood. Het kan ons onmiddellijk aangenaam of onaangenaam voorkomen, maar
het schoonheidsgevoel ('t gaat van zelf dat hier maar
van een zeer eenvoudig kan sprake zijn) het schoonheidsgevoel, zeg ik, zal maar ontstaan, naarmate wij van het
eenvoudig-zien van 'n kleur (1) tot het vermoeden van
-een symbool er in, van een betrekking op louter-onstoffelijke volmaaktheden, als zuiverheid, karaktereenheid,
enz... overgaan : en juist in dien overgang ligt het aesthetisch genoegen.
'k Geef toe dat die reflexieve beweging en gansch
.dit zielespel heel snel op het eenvoudig-waarnemen volgt,
zoo snel soms dat het ons gewoon-grove tij dsc,hattingsvermogens oogenblikkelijk schijnt te zijn : maar de metaphysische vereischten van het scho-one maken afdoende
uit dat hier van geen onmiddelijkheid kan spraak zijn,
.dat de experimenteele psychologie, wil ze de zaak onderzoeken, voor zooveel ook de vordering de; empirische
methoden het toelaat, hier een tijdslengte, verschillend
van zulkdanige als voor 'n enkel objekt-opnemen van
noode is, moet kunnen vaststellen.
Op louter-metaphysisch terrein duikt echter een
andere moeilijkheid op :
Het aesthetisch genoegen zou dus opwellen uit een
nauwer en nauwer concentratie op een beweging ? Dat zulkdanige concentratie aan onze vermogens een zekere rust en bevrediging kan schenken spreekt van zelf,
maar legt die concentratierust geheel en al het schoonheidsgenot uit ? We voelen onmiddellijk van neen : ons
genoegen steunt wel eenigszins op die concentratie, maar
-

,

-

(1) In de veronderstelling dat het bij een eenvoudige kleur(opname blijft, zonder synaesthesie of associatieverwikkelingen.
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gaat, langs dit middel heen, rechtstreeks naar het voorwerp zelf der aandacht, en dit alleen schenkt aan de ziel,
boven de voorbijgaande rust der vermogens, bijblijvende
wonne. Maar hoe kan dan heel ons zielestreven, gansch
ons mensch-zijn verzadiging en bevrediging vinden in
een bew'eging...naar een goed ? Om het even welk verlangen of streven kan toch maar vrede vinden in 't bereiken
van zijn doel, in 't bezit van 't geliefkoosde voorwerp, in
zijn goed zelf ! (1).
Hier wordt de tegenspraak gebracht in het hart zelf
van de bepaling die we als een onmiddellijke vertolking
van de ervaring hadden aangenomen. Een behagen in
een kennen hadden we als gelijkluidend beschouwd met
een onbaatzuchtig behagen. Nu blijken « onbaatzuchtigheid » en « genoegen » onvereenigbaar te zijn. Kants
« Wohlgefallen ohne alles Interesse » schijnt contradictio in terminis.
Op een uitweg wijst ons von Hartman:n bij middel
van een onderscheiding : hij verwijt alleen aan Kant de
onbaatzuchtigheidseischen der schoonheid te overdrijven.
Moet het kopkreet-stoffelijk bestaan der schoone dingen
ons in het aesthetisch genoegen onverschillig laten, het
ideëele waartoe ze aanleiding geven is en blijft ons kostbaarste gewin. Het komt er alleenlijk maar op aan de
werkelijkheid op te sporen die onder dat mooi-klinkend
woord : het ideëele, schuilgaat.
In de beweging hoeft ze gezocht, in het vrije spel
namelijk van den geest in en om de opneming van het
objekt in ons. Maar hoe kan de beschouwing van eene
beweging, zij het ook van ons innigst streven, ons de
voldoening schenken, die om het even welk wezen maar
vinden kan in zijn eigen goed, in een blijvende verrijking van zijn eigen. zijn
,

-

-

(1) Dat alle strevingen in den mensch, zooals overigens in
om het even welk wezen ,ondergeschikt zijn ddn en alleen maar
mogelijk dóór liet streven van dit wezen naar zijn eigen goed —
streven zoo sterk er, essentieel als• cie eenheidsband zelf van het
wezen -- is een aristotelische grondstelling die de H. Thomas
nooit prijs geeft. Moest bij onmogelijke. veronderstelling, —
zoo zegt hij ergens — God ons niet zijn we zouden Hem
noch moeten noch kunnen beminnen. Maar daar het schepsel
maar wezen is voor zooveel het een deelhebbing is aan Gods
Wezen en daar alles «één » is op dezelfde wijze als het wezen is,
omvat 's menschen eenheid en dus ook zijne liefde noodzakelijk
God.
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op twee voorwaarden, als werkelijk
Dat kan
God ons met het leven alles wat hij geven kan gegeven
heeft ; als werkelijk de mensch in de -schoonheidsverrukking, hoe vaag en bedekt ook, kan vermoeden of voelen dat Hij alles wat hij krijgen kan reeds gekregen
heeft.
Welnu, hoe ongewoon die bewering ook klinken moge en op het gevaar af die lieden te ontstemmen, die niet
hoog genoeg langs den top der synthese kunnen stijgen
om in zien : dat zulks volkomen vereenigbaar is met de
de algeheele bovennatuurlijkheid en vrijheid van Gods
gave, hoeft het gezegd en herhaald : dat het men:schelijk leven, hoe nederig ook, zoodra daar is de onstoffelijke ziel, de schat der schatten is, ja werkelijk alles is. De
grootste katholieke denker, de H. Thomas van. Aquino
zei het reeds den grootsten heidenschen wijsgeer, Aristoteles, na : lntellectus est quodamniodo omnia : in: een
zekeren zin is de geestelijke ziel alles .
Heel de schepping eerst en vooral : mikrokosmos
Gezelle voelde het zoo machtig in een zijner hoogste
schoonheidsextasen :

-

'k ben ;eest, 'k ben koning, 'k beheersche 't heelal,
'k ben edel, 'k ben machtig, 'k gebiede
gij heemlen, gij blauwe, daar boven mij, diep,

ge ontsnapt me niet, wel moogt ge diep zijn
gij wolken, ik rijde op uw toppen, u voer 'k,
onstuimige, in banden en teugels ;
gij aarde, verre onder mij, 'k peile en 'k zie
tot binnen uw binnenste diepten ;
gij bergen en bronnen, uw kruine, die rijst,
rijst afgebeeld in mijne ziele ;
gij kruid aan mijn voeten, mijn herte bevat
uw nederig kruipende ranken.

God zelf ! Laat me toe hier aan een prachtigen passus van het vierde Evangelie te herinneren : De Joden
hadden Jezus gegrepen om Hem te steenigen, maar
waardig vraagt de Godmensch : Om welk eene mijner
vele goede daden steenigt ge Mij ? Omdat Gij, een
mensch, U zelven tot God maakt, schreeuwt men Hem
toe. En Jezus weêr : Staat er niet geschreven in uwe
Wet : Ge zijt goden ? Indien de Wet dezen, tot wie het
woord Gods gericht werd, goden noemde, en de Schrift
kan niet falen, zegt gij dan tot Hem, dien de Vader ge-
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heiligd heeft en in de wereld gezonden : Ge lastert, omdat ik zeide : Gods zoon ben Ik ? (Joan. 10, 31-36) Wat
Jezus is van natuur zijn wij allen door vrije, bovennatuurlijke liefdeverkiezing van God: Filius Dei unigenitus
f ilii Dei adoptivi. Wat God van zijn eigen zelven is, zijn
wij bij wijze van deelachtigheid. Ego sum qui sum
participes Christi (Heb. 3,14), divinae consortes naturae
(2 Petr. 1,4) Wat God eindelijk volkomen is in eeuwige onveranderlijkheid, datzelfde beginnen wij eerst te
worden. Ego Dominus et non mutor (Malac. 3, 6) Es-

-

tote vos per f ecti, sicut et pater i'ester ccelestis perfectus
ectus
est (Mt,5. 48). Maar, zal men opwerpen, dit alles geldt
alleen maar van den mensch die tot het bovennatuurlijk
leven kwam ; van hem alleen is waar het mooie woord :
« Tout chrétien baptisé est un Dieu en fleur ». Juist, Mgr
Berteaud heeft zijn vergelijking goed gekozen. Veel beter dan het zaad doet de bloem voor het oog uitkomen
reeds welke de vrucht zal zijn. Iedere menschenziel is een
Godskiem : de louter natuurlijke bestemming is maar een
« fictio theo-logica » ; in feite staat gansch de schepping
in het teeken van Gods persoonlijke liefde, en die
liefde schept gelijken waar ze zulken niet vindt. Amor
similes inl'enit aut facit. Maar het spreekt van zelf ,dat
elke ontwikkeling van die kiem, zooals haar schepping
zelf, geheel en al afhangt van Gods vrije liefdehulp :
geen schepsel kan vat hebben op God secundum hominem dico zonder dat God het vrij wil, en buiten devoorwaarden, die het God vrij staat te stellen. Opdat die
kiem tot bloem wasse is, van Gods zijde,bovennatuurlijke
genade noodig, van wege 's menschen vrijen wil, vervulling van Gods geopenbaarde eischen. Maar de ziel
van de strijdende Kerk is omvattender dan haar lichaam,
en het doopsel met water is niet het eenige. Zelfs in de
ongelukkigen, die vrijwillig doof blijven voor Gods voorkomendheden,blijft die kiem der bovennatuurlijke bestemrning liggen tot een eeuwig getuigenis en verwijt hunner
geestelijke zelfmoord, en degene die, met 'n bijzondere geesteskracht, die kiem zou kunnen doorschouwen,
zou daarin, evengoed als in de bloem van het genadeleven, de onfeilbare belofte kunnen lezen (mits de groei
zijn rechten gang blijve gaan) van de volrijpe vrucht der
zalige vergoddelijking.
Zoo worden we tot het onderzoeken der tweede
voorwaarde gebracht.In een zekeren zin is de menschelij-
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ke ziel reeds alles wat zij als haar goed begeeren kan: zij
is het dynamisch vermogen (de « potentki obeditialis »
ten minste) van het Absolute. Als 's menschen daden,
voor wie hun wezenheid doorschouwen kon,roepen: Naar
-God ! zooals al de baren van den stroom roepen : naar
Zee ! en verraden even sterk de zekerheid - dat hij zijn
(doel bereiken kan.
o I)at heerlijke beeld van den Scheldestroom
-

« Hoe prachtig hangt die zeegedachte op hem
Lijk d'eeuwige roeping op der menschen wegen !..
Al ligt het onafzienbaar ver uw doel
Eens komt g'er !... »

Wie zoo zijn zieledrang kon zien gelijk een breeden
stroom in sierlijken bocht voor zijn geestesblik voorbijtrekken, met die stille ontembare macht van steeds nieuwe aanrollende baren, met dit bewustzijn van grootheid
-die grootheid roept abyssus abyssum.
,

Wie uit de bergen stamt die sterft in zee

-en dan een oogenblik vergeten kon dat, hoe machtig ook,
zijn vrije zielevloed op zonden kan verzanden
Mijn schoone stroom : een zee wacht ook op mij
o Was mijn vloed zoo sterk, 't doel zoo nabij,
Zoo zeker als voor U ! — ;

en niets anders zien dan de zekerheid van 't doel, er
reeds op voorhand van genietend, gelijk het voorop be.sloten ligt in elke daad die er naar stuwt

,

o Zee zijn, o zee zijn ! god'lijk gevoel
voor water op berg en in dal
op dool, of in wolken, ver van haar af,
in ballingschap overal ! — -

wie dat kon zien, zeg ik, en in die stemming komen, zou
die niet een voorsmaak der eeuwige zaligheid bereikt
:hebben in opperste « berusting » ?
Dat moet kunnen
want zulk genot, zij het ook
:maar zelden, zoo intens als Gezelle het eens uitgalmde
o ! Blijde stonden zijnder nog in 't leven,
en ware, o God, uw Hemel anders niet
voor één van die, gelijk ik nu... ik nu geniet ! —
als één van die, nog zou ik geerne alles geven

:zulkdanig genot is essentieel het schoonheidsgenoegen
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-en alle andere uitleg er voor aangewend is ontoereikend
gebleken.
Dat is dus het aesthetisch schouwen : een « berusting » van den geest in zich zelven als dynamisch vermnogen van het absolute Goed, een omhelzing van de ziel
met haar zuiverste zelf-zijn. Maar alle wijsgeeren tegenwoordig, welk stelsel zij ook toegedaan zijn, huldigen
het aristotelisch-thomistisch beginsel dat de menschelijke
geest zich zelven in zijn wezenheid niet onmiddellijk
kent, dat hij alleen in een► bepaalde daad zich zelf bewust wordt, en enkel langs redeneering op haar daden
-de onstoffelijke natuur en het oneindig streven zijner ziel
kan vaststellen. Het schoone kan toch in dit discursief
kennen niet bestaan, noch zelfs er de uitkomst van zijn.
Zou dan de. eenige oplossing die ons de ni.ogelijkheidsgrond van het schoonheidsgenot nog kon aan de hand
doen zelf een onmogelijkheid zijn ?
Zoeken we nogmaals langs een weg,waarop we hierboven, in een dergelijk geval, gevonden hebben. Hoe
komt de redeneering er toe, bestaan en natuur van de ziel
te staven ? Do-or het ontleden van haar akten. L)e ontleding onzer denkakten doet hierin sornnlige verschijnselen
erkennen, die, door de wetten welke de stof beheerschen,
niet kunnen verklaard worden ; die onzer wilsakten wijst
-op een streven, dat alle eindige dingen, juist om reden
-

,

hunner eindigheid voorbijstreeft. Is er nu voor ons,

inenschen, geen ander kennis mogelijk dan langs de dorre
wegen van onderzoek en redeneering tot het klaar tiitge.sproken maar koude en abstrakte der rede ? Leeft de
mensch integendeel niet op vele kengegevens, die hij onbewust of vaagbewust in zich meedraagt, maar die hij
bij geen mogelijkheid tot klare verstandsuitdrukking zou
kunnen omzetten ? Zijn zelfs 's menschen grootste vreug-den, zooals zijn grievendste smarten, meestal niet gegrond op dergelijke onuitsprekelijke waarnemingen, des
te inniger beleefd juist en doorvoeld, dat ze verder af
liggen van het eng-beperkende onzer uitdrukkingsmiddelen ? Wat zou dan beletten dat wij, in. de scho-onheids-ontroering, op zoo een onuitdrukkelijke wijze; de doorleefde, en daarom ook affektief-rijke ervaring opdoen van
onze onvervreemdbare grootheid ? Alle de bestanddeelen waarop de redeneering steunt tot het bewijzen dier
waarheid zijn in - de aesthetische beschouwing voorhanen : een reeks hoogstgeestelijke kenakten,door de vlucht
-
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van ons streven uit de stof naar 't Onstoffelijke zelf'
aaneengesnoerd. Zou de volgehouden concentratie daarop van al onze vermogens,de scherpe toespitsing van ons
intellekt zelf, in synthetische intuitiekracht moeten onderdoen soms voor het tastend rondzoeken, het stuk voor
stuk belichten der redeneering ?
Alhoewel de ondervinding over dit onderbewust
proces, uit den aard der zaak zelf, niet kan meêspreken,
hoeft er nochtans op gewezen dat al degenen,die kunstzin
met wi j sgeerige introspectie paarden, in dergelijke beschouwingen een uitleg zochten. Wie ons op de verschillende stadiën, onzer redeneering gevolgd heeft moet
daar thans de onuitwijkbare zekerheid van inzien :
Het schoonheidsgenot kan maar verklaard worden.
door een « berusting » van ons hooger-wezen in zich-zelven als levende benadering van het volstrekte goed ;
onze ziel kan in een reeks harer akten de wet van haar
oneindig streven niet alleen theoretisch,maar ook op door
leefde wijze kennen ;
het schoonheidsgevoel is dus lev eropenbaring aan de ziel, door de dadenketting harer
stof vliedende beschouwing, van haar oneindige bestemming.
V. Het gevoel van het sublieme.
Alvorens verder te gaan zal het goed zijn den afge
legden weg, van op het thans bereikte toppunt, even syn-.
thetisch te overschouwen.
We zijn uitgegaan van een door iedereen aangenomen beschrijving van het uitwerksel van het schoone in.
ons : een kennen dat ons een soort oneindigheidsgevoel
schenkt. De schijnbare tegenstrijdigheid, die daarin ligt,
heeft ons tot verder en verder zoeken gedwongen : Hoe
kunnen eindige dingen ons als 't ware het oneindige gunnen ? En aldus,steeds vliedende voor tegenspraak.en duister, zijn we dieper en dieper in de mogelijkheidsgronden..
van ons schoonheidsgevoel doorgedrongen. Van zelf hebben we de groote, de éénige kenmethode aangewend, die
werkelijk waarheidveroverend is, en niet alleen. een systematiseeren van 't gekende, de methode van wijsgeerig
onderzoek die zich haast vereenzelvigt met de grondwet
van onzen geest, te weten : een streven naar licht, naar
bijij ggen van tweespalt, naar eenheid, naar synthesis van
gehee ons wezen met geheel de werkelijkheid, ik heb
penoen d : de triadische methode. Eerst door de moder-

-

-

HET MYSTERIE VAN HET SCHOONE.

b03

nerf systematisch uitgewerkt, vinden we haar in de kiem
bij de oudste wijsgeeren, en zelfs reeds uitdrukkelijk bij
den grooten mystieken denker der VIe Eeuw, lang voor
den areoppaag-bekeerde van St Paulus gehouden, die de
goddelijke eigenschappen volgens dit schema behandelt
God is goed -- C od is niet goed God is overgoed
tij den H. Thomas van Aquino in de drieledige verdeeling der Articuli van zijne Summa : « Videtur quod... Sed
contra est... Dicendum ergo ». Men gaat uit van eene
voor de hand liggende « Stelling », de tegenstrijdigheid
die er nog in schuilt, roept een: « Tegenstelling » tot
stand, en uit beider wisselwerking groeit een hoogere
synthesis, of « Samenstelling », die, naar gelang ze al of
niet volkomen bevrediging schenkt aan den geest, de dialektiek bekroont of tot een nieuwe tegenstelling aanleiding geeft.
Den afgelegden afstand zullen we best kunnen meten door de vorige redeneering in 't kort onder dien vorm
samen te vatten :
1.e Stelling : Het schoone is belang loos behagen in
de vormelijke. hoedanigheden.
Tegenstelling : Vormelijke hoedanigheden alleen kunnen het schoonheidsbehagen niet wettigen.
Samenstelling (2e Stelling): Het schoone is hoofdzakelijk
« berusting » in een goed van den geest.
2e Tegenstelling : Alle geschapen goed van den geest
sluit de « berusting » uit.
Samenstelling (3e St.) : Het schoone is berusting in veronmiddellijking met het Absolute.
3e Tegenstelling : Het Absolute is ons menschen maar
toegankelijk in beweging, dus buiten « berusting ».
Samenstelling (4e St.) : Beweging is vereenigbaar met
« berusting » mits concentratie.
4e Tegenstelling : « Berusting » zet onbetwist en duurzaam bezit voorop ; beweging sluit zulks uit.
Samenstelling (5e St.) : Het schoone is de « berusting »
van de ziel in zich zelven als dynamisch vermogen
van het volstrekte Goed.
5e Tegenstelling : De ziel kent zich niet rechtstreeks als
zoodanig en het schoone is toch geen discursief kennen.
Samenstelling : Het schoone is de openbaring aan de
ziel, door eene reeks akten, van de wet van haar
streven en de « berusting » daarin.
-
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Dit is alleen maar de Dialektiek van ons gevoel van
het schoone : over het Objekt, het schoone voorwerp,hebben we tot nog toe geen woord gerept. Alvorens
daartoe over te gaan, moest er als tegenstelling door de
natuur zelf aangewezen, eene Dialektiek van ons gevoel
van 't sublieme komen. Zijn onze uitkomsten wel hiermeê vereenigbaar ? Men beschrijft het sublieme of verhevene als een geweldige, ontzettende aandoening,
de haren rijzen te berge, een koude rilling loopt
over het lijf, zweet parelt op het voorhoofd die plotseling, onweerstaanbaar, als een bliksem op ons valt.
Het Schoone integendeel. is hoofdzakelijk een min of
meer langdurig schouwen. Het wordt en groeit geleidelijk
in ons : we zien er van af als het ophoudt met groeien..
Het groeit en naarmate het grooter wordt,. zetten de
aesthetische vermogens zich wijder en wijder ópen, om
op alle oogenblikken, het voorwerp met zijn toenemend
getoover te omvatten ; maar wat essentieel het schoonheidsgenot baart is juist die vlucht uit de stof naar 't oni naar 't oneindige. Welnu, in 't schoone. geschiecit dit vluchten voetje voor voetje : onze vermogens
houden het harmonisch bij. 't Sublieme wordt gehoren wanneer opeens het klimmen van 't schoone, pijlsnel
en regelrecht,tot zulke hoogten,onnaspeurbaar,stijgt, dat
wij het schier uit het oog verliezen, het met onze
vermogens niet onmiddellijk bijhalen kunnen... Ons lager
wezen voelt dan ook werkelijk pijn bij dit gebrek aan
verhouding, maar des te voller, hoog daarboven, zwelt
van genot ons beste zijn.
Zoo wordt ten slotte door deze tweede ook maar even
aangeduide Dialektiek de uitkomst der eerste geheel en
al bevestigd, ja, versterkt : het sublieme is de hoogste
graad van het schoone, maar 'n graad alleen nog door
subjektieve kenteekenen te bepalen. Van geen enkel ding
zegt men eenvoudig-weg dat het subliem is. Het was subliem, zegt men, als een natuur- of kunstschouwspel,
men weet niet hoe, cie levendigste veronmiddellijking met
het Oneindige, in de rijkst mogelijke ontplooiïng al onzer zielekrachten heeft bewerkt.
De denker van Aquino heeft geen metaphysiek van
het schoone geschreven noch ontworpen ; hij liet ons
echter, buiten een paar nog al onpersoonlijke kommentaren op geijkte teksten, een bepaling van het schoone
na, waar zijn synthetische geest, klaar en bondig, levens-
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lang nadenken over zijn schoonheidservaringen schijnt
verzameld te hebben : « Schoon noemen we ditgene waarvan het kennen zelf ons behaagt» : Pulchrum dicitur cujus
ipsa apprehensio placet. (la 2ae q. 27 a. 1) Wat geeft
het er toe dat het schoone voorwerp daarbuiten eindig
zij : zijn opneming door de ziel : ipsa apprehensio et apprehensio sola : dat werpt ons zalig voor 't Oneindige.
Maar hier rijst weer tegenstrijdigheid op : als het
schoonheidsgenot dan toch hoofdzakelijk bestaat in dit
gansch inwendig gevoel, wat is dan nog de rol van het
objekt ? als alleen de schoone ziel, uit haar bloedeigen
schoonheidsschat ,de schoonheidsontroering kan- te voorschijnhalen, waarom blijft dan toch altijd ons menschelijk schoonheidsgevoel, zelfs tot het sublieme gedreven,
de noodzakelijkheid aankleven van een uitwendig ding ?
Of indien wij soms zelf ,met goddelijke voldoening,in ons,
der schoonheidsverrukking scheppers zijn,waarom moeten wij zelfs dan nog altijd iets schoon noemen, dat wij
zelf niet zijn, al is het voorwerp onzer scheppingsextase
ook één met ons innigste zelfzijn ? Dit laatste probleem moet eerre dialektiek van « het
schoone als zoodanig » belichten.
VI. Het schoone op zich zelf.
We eindigden het vorig onderzoek met het aanhalen,

uit de werken van den H. Thomas, van een bepaling van
het schoone : Pulchrum dicitur cujus ipsa apprehensio
placet.
Ligt daar wel meer in dan eene eenvoudige omschrijving van de schoonheidservaring, als waarvan we
uitgegaan zijn ? Of zoo we de woorden streng moeten
opvatten (« Het schoone is... »), staan we hier dan niet
voor een loutere bestempeling der gevolgen, (definitio ex
e f f ectu) ? Indien de groote denker niet alleen ons schoonheidsgevoel, maar ook het schoone op zich zelf wilde bepalen, schijnt hij dan van dit laatste wel iets anders te
zeggen dan dat het de oorzaak is, bij middel van het
kennen, van een behagen in dit kennen zelf ? « Oorzaak»
is zelfs misschien nog te veel gezegd : of hier meer dan
van een « gelegenheid » spraak is, kans uit den tekst niet
opgemaakt. Zouden we dan van het schoone op zich zelf,
van al wat we in kunst of natuur schoon noemen, vol-.
strekt niets meer kunnen wetenschappelijk vaststellen
dan die verre omschrijving : het schoone is datgene bij
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wiens gelegenheid of door wiens geheimzinnige inwerking het aesthetisch behagen in ons tot stand komt ?
Vergeten we niet dat we hier met een wetenschappelijke, nl. metaphysische bepaling te doen hebben ; dat
alle bestanddeelen er van dus van verreikende beteekenis
moeten geacht worden ; dat de daarin gebruikte woorden in verband met heel het systeem van den schrijver
moeten begrepen. Dit is nog honderdmaal meer waar,
waar het een denker als den H. Thomas geldt,wiens bondige nauwkeurigheid en diepzinnigheid tevens ongeëvenaard zijn gebleven.
« Het schoone is dit wiens kennen behaagt ».Dit is in
den vollen zin van de woorden alleen maar God ! Behagen immers veronderstelt bezit, ja zijn van zijn voorwerp : God alleen is zijn wezen, en vindt in de uitputtende, nledezeifstandige kennis er van oneindig-eeuwige zaligheid. Het Schoone op zich zelf, het opperste Schoone
is God, en dit is misschien wel de verhevenste bepaling
van God, want zij alleen, voor wie haar wel begrijpt, laat
iets van het aanbiddelijk Drievuldigheidsgeheim doorschemeren.
Nemo bonus nisi unus Deus (Mc 16, 18), heeft Jezus eens gezegd : God alleen is goed in den vollen zin
van het woord. In streng-wijsgeerigen zin moet gezegd :
God alleen is schoon. Wij immers met al wat schep-

sel is wij zijn ons wezen niet, wij worden nog, wij
zoeken ons van den eersten stond van ons bestaan en wij
kunnen ons maar vinden in God. Onze schoonheidsdrang
kan dan ook maar alleen voldaan worden, en van alle
innerlijke tweespalt ontheven, in een onverstoorbare vereenzelviging met God, bij zooverre dat wij, zijne oneindige Volmaaktheid uit al onze krachten doorschouwend,
•eenigszins kunnen zeggen : Ik ben het.
o Zee zijn, o zee zijn, god'lijk gevoel !...
Een druppel te zijn bezield met de zee ! o gloed door niets te
[bekoelen !
o Heil te vergaan in haar en niets meer dan 't groote zee zijn
[te voelen !
o Zee, o mijn zee, zoo zink ik weleens en leef voor eeuwig in
[God

Opperste eenheid van 't alomvattend zijn in kristalheldere bewustheid ! hoogste zaligheid van te zijn dit
volwezen en dit alkennen in volkomenste eenheid ! Dat
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is het spiegelbeeld dat het menschdom op zijn eeuwenlange wegen steeds najaagt,dat is de droom die de grondkracht uitmaakt der menschelijke ziel, dat is de bloem
waarnaartoe streeft en stijgt al wat in haar daarstelt en
bevordert haar organische groei ; dàt, zij het ook nog
zoo vluchtig en vaag, aan den uitersten rand van ons
halfdonker bewustzijn gezien en gevoeld als zijnde ons
een onvervreemdbare schat, dat is het wat ons, aardsche ballingen, verrukt soms en zàlig smachten doet :
Schoon ! als strijdloopers die, door de vurige jacht
van hun vaart als meêgesleept voor hun gewicht uit, een
oogenblik het doel reeds bereikt zien en bij voorbaat genieten.
En juist omdat, zoolang we gebannen blijven buiten
ons echte Zijn dum... peregrinamur a Domino ons
áesthetisch schouwen maar een anticipatio, een voorgevoel is van de zaligheid die ons wacht, projekteeren wij
grond en oorzaak er van, hoe innig ook ons, voor ons
uit, tot een voorwerp dat we « schoon » noemen al
beantwoordt het buiten ons ook maar aan een onverschillig stuk van onzen onmetelijken weg naar het Schoone
zonder meer. De tweeheid van slubjekt en objekt hangt
dus noodzakelijk samen met de kenvoorwaarheden van
het schepsel als zoo-danig en strekt zich bijgevolg uit over
het schoonheidsgebied zoowel van louter-geestelijke als
van psychosomatische wezens. Hoe het schoone zich
nochtans b. v. in de engelen voor hun opneming tot de
zaligende aanschouwing zou voordoen kunnen wij ons
op geen wijze voorstellen, omdat ons. gemengd-zijn-metstof nog gansch bijzondere eischen stelt aan ons kennen. Men kent zooals men is om de goede reden dat
het kennen een soort omvatten is en den inhoud zich
schikt naar den vorm van het bevattende : Quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur. Een zuivere geest
kent alles, ook de stoffelijke dingen, in louter geestelijke
kenvormen. De mensch bezit nu wel een geheel stofvrij
bestanddeel : de redelijke ziel, maar dit is juist het kenmerk onzer sterfelijkheid, dat die geestelijke kracht
vooralsnog haar eigen daden niet kan verrichten buiten
de hulp onzer lichamelijke vermogens. Onze ziel kent
zich niet rechtstreeks, ze kan zich niets bewust worden
buiten hare werkdadigheid in hare stoffelijke organen,
buiten een konkrete daad door haar bezield. Het onmeetbare rijk der stof is de geheimzinnige kerker die 's men-

808

HEI' MYSTERIE VAN HET SCHOONE.

schen ziel gebannen houdt buiten zich-zelf en buiten
God, waarin we alleen ons zelf kunnen zijn. Door het
onafzienbaar veld der stof leidt de weg naar zielsbevrijding : elke bepaalde daad waardoor de ziel een stap verder schrijdt in de geheimenissen der verschijning, een
voet gronds meer verovert op de stof, doet haar meer
bewust worden van zich zelf, brengt nieuwe schatten van
kracht aan 't licht, die in haar sluimerden, maakt dunner
en dunner den steeds ondoorzichtigen sluier voor Gods
gelaat.
Wie zal het w-ander van de stof verklaren ? We leven er in, niets schijnt ons meer nabij, en toch is er niets
zoo duister, en op den grond van allen uitleg stooten we
steeds op dit geheim. Van de stof zouden we mogen
herhalen de kreten van brandend smachten naar kennis
die het mysterie van den « tijd » aan Augustinus ontlokte. « Mijn geest brandt om te begrijpen een zoo ingewikkeld raadsel. Wil niet gesloten houden ,o Heer, mijn
God ! goede Vader, ik smeek U in Christus' naam, wil
niet gesloten houden voor mijn verlangen deze voor de
hand liggende verborgenheden, opdat het er indringe en
onder het licht uwer barmhartigheid zij voor mij worden
doorstraald o Heer !... Wat is dus de tijd ? Als iemand
het mij vraagt, weet ik het. Als ik het moet uitleggen
aan iemand, die het me vraagt, weet ik het niet ». (Vert.
Erens, bl. 362 en 270).
De stof heeft eigenlijk geen zin op zich zelf : zij is
uiteraard een middel, de Jakobsladder waarlangs God
tot ons daalt, waarlangs wij tot God en tot ons ware zelfzijn stijgen. Wij kennen haar maar in een samentreffen
dier twee bewegingen, op het kruispunt van twee
scheppingssfeeren.
Gods Goedheid schiep den mensch haar eigen beeld gelijk...
Zij bouwde 't wonderlijk en zienelijk heelal
Der wereld, Gode en ook den mensch te geval
Opdat hij in dit hof zou heerschen en vermeeren...

En stijgen langs den trap der wereld, in den trans
Van 't ongeschapen licht, den zaligenden glans.

Aan die scheppingsweelde wilde God ons nu reeds
deel laten hebben en dit wel in elkeen., ook den minsten, onzer kenakten. We kunnen in aanraking door kennis met Gods schepping niet komen tenzij door een akt,
die zijn eigen scheppersdaad nabootst. Elk voorwerp
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van ons redelijk kennen als zoodanig schept in zekeren
zin onze strevende geest intellectus agens -- uit de
vormlooze materie door de zintuigen toegevoerd. De
stuwkrachten van beide scheppingen van die van den
mensch zoowel als in die van God is liefde. Liefde
voor de glorie van den. Alleen-schoonti is de groote ,de
eenige zwaartekracht van het heelal.
Die liefde, die alle zijn en alle streven spant, werkt
onbewust in iederen kenakt ; maar om volop te kennen,
om Gods schepping in 't ware licht te zien, in het licht
der liefde, om in « 't wonderlijk en zienelijk Heelal » God
te zien zijn liefde tot 'n weidsch prachtvertoon uitstallen
en wenken tot wederliefde, om zoo te « kennen » volstaat, niet dit onderbewust werken van Gods aantrekking in de rede : alleen bewuste liefde kan in de schepping Gods liefde zien. Het verwondert ons dan ook niet
dat heiligen het zuiverste schoonheidsgenot, -tot verrukking toe, vonden, niet alleen in de grootsche schouwspelen,maar zelfs tot in de minste dingen der onvervalschte
natuur.Denk even maar op de voorliefde van. een Ignatius
om van op het platdak van het romeinsch College te
Rome de schitterende sterrenpracht van Italië's nachten
te bewonderen, terwijl 'n Franciscus van Assisi in tranen
losbarst bij het beschouwen van een eenvoudig veldblommeke. Had hun hemelsche Meester er hun niet bedachtzaam op gemaakt dat zelfs Salomon , in al zijn heerlijk-

heid niet gekleed was als Gods liefde kleedt het schamele kruid der velden ? Wie zal ooit ontleden en verklaren den wonderen indruk die voor 'n heerlijk landschap, 'n verrukkelijke zonsondergang, 'n edel gelaat,
met 't mysterie, der oogen, grondeloos diep als 'n sterrenhemel, doet zeggen en doet voelen : God is daar ! den indruk dien een jonge geestelijke, in 't Pyreneesch
gebergte op uitstap, die wondere woorden deed schri jven : Schoon alom ! langs alle kanten door die Schoonheid komt God tot mij ! Ik leef in een onophoudende
Communie !
Dit liefdedicht van God de Dichter kan alleen liefde lezeni ; geen techniek ooit ontsteelt den ongeëvenaarden
Meester het geheim zijnier kunst. Stoffelijk-getrouwe,
haarfijne nabootsing der natuur wekt op zich zelf alleen
het schoonheidsgevoel niet, anders zou photographie de
kunst der kunsten zijn. Wie zal ons zeggen wat in zeker
landschap van Ruysdael een vergezicht van oneindigheid
-
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doet opengaan omdat er in zindert de ziel van den meester ? Weet de schilder zelf als hij met penseel en palet
voor 't ontworpen meesterstuk staat, waarom die trek
moest worden weggedoezeld, die andere onderlijnd ?
Vermoedden de grootste geniën Homeros, Dante,
Shakespeare —ook maar het honderdste deel van de onuitputbare schatten van schoonheid die geslacht op geslacht in hun verzen zou vinden ? Het hindert ons veeleer, het stoort o-ns aesthetisch genoegen, als het ons opvalt dat de kunstenaar bewust sommige middelen aanwendt, zekere doeleinden nastreeft. Het aandeel in zijn
scheppingsmacht dat God aan alle menschen schonk
kreeg in veel ruimer mate de kunstenaar. Ook zijn geest
zweeft boven de vormelooze stof, en polst en peilt haar
vatbaarheden, bevrucht haar met zijn liefde, doorkneedt
haar niet zijn droom, totdat tusschen het uitwendig
kunstgewrocht en het inwendig gevoel een geheimzinnig evenwicht ontsta, en de kunstenaar zich in zijn
schepping voele voortleven, kind en spiegel zijner ziel. Meester-zijn van stof en techniek der uitgekozen kunstuiting, hoe onmisbaar ook, blijft toch 'een middel. Genie
zal zich desnoods zijn uitingsmiddelen scheppen : nooit
zal een virtuoos der tekniek, hoe wonderbaar hij ook met
de fijnste kunstknepen omspringe, het gebrek aan ziel
aan « be-zieling », zegt men vergoeden.
Maar verwacht dan ook niet dat het kunstwerk op
om het even wie auto-matisch zijn aesthetische indruk
zal teweegbrengen : kunstgenieten is ook, alhoewel op
kleiner schaal, kunstenaar en schepper zijn. Men denke
dus niet dat men met de knapste technische gestudeerdheid het echte, diepe kunstgehalte van een meesterwerk
zal bijhalen. Puur-zielebloem, bloeit -kunst alleen voor
zielenoogen.
In het half-onbewuste werken van zijn scheppingsdrang op de geheimzinnige stof legt de kunstenaar in het
kunststuk zijn heele ziel en meteen God : daarin dan
vindt de vrije ziel, half-onbewust, zich zelf terug en God,.
met een genoegen zonder weerga, « a joy for ever ».
V I I. Een blik op de praktijk.
Op het einde dezer studie, die de perken van eengewoon artikel reeds overschrijdt, betreur ik alleen maar
er niet genoeg te hebben kunnen op wijzen hoe heel deze.
theorie, spijts haar aprioristisch voorkomen, toch groeit-

-

-
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guit de ondervinding, en in al hare geledingen door konkrete schoo.nheidservaringen zou kunnen toegelicht worden. Om het te bewijzen zou men b. v. de voornaamste
stelsels kunnen doorloopen door kunstenaars of kunstminnende denkers in den loop der eeuwen verzonnen, om
.aan hunne aesthetische ervaringen een rationeelen uitleg
te geven. Men zal gemakkelijk bemerken dat allen, die de
'hoogere essentie der schoonheid niet tot lagere bestanddeelen alleen adaequaat willen herleiden, in den grond
de opvatting aankleven, die we hier huldigen. De mooiste
bladzijden hunner geschriften konden best tot opheldering en versiering dezer uiteenzetting aangehaald worden. Om logisch te zijn met hunne vooropzettingen moesten we tot deze uitkomsten doorgaan .
Alle schoonheidsleeren schommelen tusschen deze
twee polen van het menschelijke schoon : Vorm en inoud, materie en idee. Degene, die het geestelijk bestanddeel als het hoofdzakelijke ophemelen, doen het, helaas,
:meestal op een wijze, welke de partijgangers der stof terecht voor overdreven uitschelden. Voor ons ook ligt
-de kern van het schoone in het ideeele : God en de ziel,
maar, in de voorwaarden van ons huidig bestaan,
hoeft die ziel onafscheidbaar vertolkt tot in de minste, ja,
onnaspeurbare bijzonderheden van den stoffelijker vorm.
Met grooteren eerbied nog dan de stofvergoders zelf zien
wij op tot de stof,om haar geheimzinnigen levensband met
den geest.Het hoogste schoon is immers voor de menschen hier op aarde verschenen in jezus-Christus, den
Ood-mensch, den « schoonsten onder de kinderen der
menschen ». In Hem is het Woord, is God zelf Vleesch
:geworden, en wij vangen in verrukking op den minsten
klank, die van zijn menschenlippen viel, en we blikken
met aanbidding op tot het geringste gebaar van zijn li•chaam. In Hem werden aarde en hemel verzoend: de stof
-dient den zegepralende.n Geest, al in alles.
Om dit eenigszins te ontwikkelen,zouden reeds meer
bladzijden noodig zijn dan de hier voorliggende ; ook
-om er op te wijzen hoe in deze gedachten de eenige
grondslag dient gezocht voor een specifiek-christelijke
'kunst.
Ik wil alleen maar heel kort nog bij twee punten verwijlen, die de praktische zijde dezer beschouwingen kunnen belichten :
1. Deze theorie alleen legt bevredigend alle schoon-

.
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heidsgevoelens uit die in de menschelijke ondervinding
voorkomen ; die van den gewonen sterveling zoowel
als. van den abnormalen estheet onzer dagen van over
beschaafdheid; die van den kunstenaar van beroep
zoowel als de vervoering van heiligen die nooit benul
hadden van kunst. De algemeenste ondervinding der
menschelijke schoonheidsindrukken ligt samengevat in 't
gekende spreekwoord : De gustib.us et coloribus non disputandum. Van de meest uiteenloopende oordoelen betreffende hetzelfde voorwerp geeft voorgaande theorie
de verklaring,zonder nochtans zelf op louter subjectivisme te verzeilen. Geconcentreerd schouwen op onze zieleschatten, dat is wat in laatste instantie het schoonheidsgenot teweeg brengt. Normaal zet dit een voorwerp.
voorop dat, rustig, al onze kenvermogens, lagere en
hoogere,op zich toespitst en in zich vastmeert, en dat dan
ook op onuitsprekelijke wijze opgesloten houdt een rijkdom van geestelijke waarden, waar oneindigheid in
doorschemert. Onze menschelijke kenwerktuigen nu zijnzoodanig aan gewoonten onderhevig dat zij daarbuiten
haast niet tot rustig schouwen kunnen geraken. Omstandigheden van ras en midden maken menschen van eene
bepaalde streek en tijd uitsluitend toegankelijk soms voor
een opvatting van den kunstvorm, waar andere zich al.leen maar door min of meer langdurige oefening kunnen
overheenzetten. Vele menschen kunnen zich nooit geheel
en al vrij maken van de school, de kunstmode, zou ik
haast zeggen, van hun tijd, en vinden alleen lachlust voor
alles wat niet op dien leest geschoeid gaat. Veel meer
nog, die overigens in alles maar langs den uiterlijken
schijn der levenswerkelijkheden heenvlinderen, zullen
hun schoonheidsideaal niet verder zoeken dan in een
kortstondige bedwelming hunner lagere kenvermogens,
in een aangename bevrediging van ons zinnelijk kennen
alleen, in het mooie. Op die en op nog Bene andere wijze
wordt het mooie tot het Schoone : doordat de oppervlakkige ziel er geheel en al in opgaat en haar kwaad
straft zich zelf of doordat een rijke ziel ook reeds op
die geringe concentratiestof het tooverpaleis van haar
eigen volheid optrekt. Z56 gaat het met den heilige die
voor een bevallig bloempje, of zelfs alleen maar een van
alle mooiheid verstoken paar streepjes, door den kluizenaar kruisgewijze in den rotswand gegrift, dank zijne
gewoonte aan synthese en concentratie op zijn rijk in.

,
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wendig leven, in verrukkingen zonder einde verzinkt.
Hier is het onontbeerlijke stoffelijk middel tot een minimum verzwonden, het geestelijk bestanddeel tot een maximum gerezen. Wat dan gezegd als in zoo'n ziel niet
alleen meer natuurlijke krachten werken, maar gewone
en buitengewone genade toetreedt, als God, de Schoonheid zelf, met zijn mystieke gunsten, tot zijn schepsel
neigt, en in of buiten alle beeldengetoover iets van
zijn Wezen doet zien, voelen of tasten, het komt op
het woord niet aan, want die weten niet meer wat in hen
omgaat. Bij minimiseering, bij volslagen gebrek zelfs
aan stoffelijk objekt, vinden die kunstsmeders van hun
eigen ziel het Schoone zelf reeds eenigszins zooals 't
zich eeuwig geven zal. Oansch anders spelen die moderne estheten uit, die den stoffelijken vorm stelselmatig,
op grond van vooropgezette theorie., niet uit drang van
geestelijke volheid, verminderen en verminken. Ze kunnen in hun kunstmatig-opgewonden, turen op abstrakte
lijnen en symbolen wel nu en dan eens huiverend het
.oneindigheidzwangere spel hunner ziel genaken, maar
dit tegennatuurlijk pogen kan op den duur slechts uitloopen op zelfuitputting en neurasthenie.
Met de mystieke geneugten kan alleen maar zij
het ook nog van zoo verre vergeleken het scheppingsmoment in den kunstenaar. Inwendigheid van het voorwerp, levendigst bewustzijn van eigen scheppingsdaad,
het subliem-plotseling uit onderbewuste werking te voorschijn treden, geven aan dit oneindigheidsgevoel een volheid van intluitiekracht en hooger zelfbezit, die in de
natuurlijke krachtensfeer onovertroffen blijft. Het is dan
ook niet te verwonderen dat van ouds de kunstschep
pende « inspiratie » werd beschouwd en ontzien als een
overvaren worden door een machtiger Geest (be-geestering) als een vervuld worden met de Godheid zelf, volgen.s de oorspronkelijke beteekenis van het woord « enthusiasme ».
,

-

2. Deze theorie is uiterst rijk aan vruchtbare wenken
voor de praktijk van kunstscheppen, kunstgenieten en
.kunstkrntiek.
De plaats ontbreekt om daar langer over uit te wei-den.. Enkele aanwijzingen moeten volstaan :
1) De hoofdvereischte van om het even welk kunstwerk : het moet rijk zijn, het moet zwaar zijn aan ziel-
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synthetiseerende kracht ; het moet doen: denken en droomen, herinneringen en echos verwekken zonder eind.
2) Het kan zoo maar zijn door te weerspiegelen, ten
minste onbewust, een rijke ziel. En hier zal misschien wet
de reden te zoeken zijn waarom juist sinds onze kunste-.
naars het tot hun beroep kozen zich op kunst toe te leggen, sinds er bijgevolg zooveel vooruitgang kwam inkunstmiddelen en techniek, er toch betrekkelijk bitter
weinig levenswerken, kunststukken van blijvende beteekenis, tot stand komen. Onze kunstprofessioneelen met
lang haar en vilten hoed verschrompelen in hun kunstmatig leventje, ze kunnen niet geven uit de boordevolheid'
van eigen dieper zieleleven.
3) Caeteri3s paribus heeft het meest kans de hoogste
schoonheidsontroering ook het zekerst te verwekken de
direkte iuitbeelding van zoo'n ziel
en dat bij voorkeur
in het drama, synthesis tevens van alle kunstmiddelen.
4) Kunst, aldus begrepen, zijnde een pogen om veronmiddelijking te bewerken met 't goddelijke, heeft in
haar zelf haar doel, ontaardt met andere doeleinden te
dienen. Daar ze echter maar werkt voor zooveel zij onsopwerkt uit de stof, en, onbewust ook, streven doet naar
God, is zij toch van zelf, voor zooveel er kunst is, zede--lijk en verzedelijkend. Alles in een kunststuk, dat den
mensch door zinnelijke ophitsing, mocht vastkluisteren.
aan 't lagere, het stofvrije opzweven van de ziel belemmeren, druischt regelrecht tegen het Schoone in.
Om kunst te genieten moet men zelf een rijke ziel'
hebben ; om zich in een kunstenaarsziel in te voelen moet
men zelf 'n kunstenaarsziel zijn. Want dit is de. 'groote.
wet van alle kennen : men kent alleen maar zooals men.
is. Een kunstenaarsziel, zeiden we
scheppingskracht
en technische vaardigheid van kant gelaten
wat is het
anders dan een rijke ziel, een edel zieléven ? Heidensche.
denkers reeds, eeuwen vóór Christus, hadden het ingezien en gezegd
't is de grond van Plato's en Plotinus'
schoonheidsleer
dat het genieten der schoonheid zelfheiliging, askese, 'n heel louteringsproces vooropgezet..
Laat me dus eindigen met den raad : Heb een
schoone ziel, en van alom zal de schoonheid op u toe
treden. De schoone ziel toovert uit den schoonen schat
haars harten schoonheid over, oud en nieuw.

—
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HILARION THANS, o. f. m.
« DER LIEVE VROUWE ». (1)
Na « Omheinde Hoven » « Verloren Stroom », dit
-dichtbundeltje aan Onze-Lieve-Vrouw opgedragen en
van haar zingend.
Het is van wege Hil. Thans een heele durf, in het
jaar 0. H. 1923, een sonnetten -bundel op de boekenmarkt te werpen. Het zou ons niet verwonderen moest
.er een « tolle » opgaan in zekere milieu's die deze dichtkunst op 'n haai en 'n draai bij de verouderde zullen
katalogiseeren. Want Hil. Thans is niet bekeerd « tot
het vrije vers noch tot de dynamische werkwijze », doch
dwingt zijn gedachte en gevoel in 't harnas van het
vijf-iarmmbisch sonnet.. Mogen we nu d àrom het
werk van dien fijnzinnigsten en taalvaardigsten onzer
dichters met een lichtvaardig dus onberedeneerd
« verouderd » op zij leggen .? Het ware een ramp voor
onze literatuur en literaire vorming. Laten we toch een
kunstenaar, die bewezen heeft goede gave te bezitten,
.niet aanstonds verdacht maken of minderwaardig achten
omdat hij niet sofort op getheoretizeer ingaat, kome dit
dan ook van ernstig-meenenden en, ernstig-wallenden.
Thans heeft zelf eens volgenderwijze zijn meening uit.gesproken in 'n critiek over: Bernard Verhoeven's werk
« Voorzeker,Verhoeven heeft zich intusschen. niet bekeerd
tot het vrije vers, tot de dynamische werkwijze ; hij
haalt zijne beelden niet uit moderne industrie en wetenschap, noch uit het leven der grootstad ; nog rinkelen
door zijn vers geen electrische trams, daar ronken geen
vliegtuigen over noch motors door ; cinema's, lichtraketten, circussen, cello's, transatlantiekers,graanzuigers, radio's en andere verplichte ingrediënten van de 211erjong•ste dichtkunst, heeft hij nog niet aangewend maar is
zijn werk daarom noodzakelijk rhetoriek ? Is het 700
maar doodgeboren te verklaren of met den ouden man
'behept ?
-

-

-

(1) Druk en Uitgave van den N. V. Dante Alighieri. Casstricum.
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Waar de nieuwe muze aanstuurt op grooter onmiddellijkheid van uitdrukking, op het overboord gooien van
nutteloozen woordenballast, op het weren van klakkeloos
overgeschreven dichterlijke taal, gelieve eenieder haar
goeden raad ter harte te nemen. Maar waar zij zelve vergetend dat « natura non facit saltus », en zonder dat het
nieuwe leven haar bloedeigen leven werd, ons een « en
bloc » aangeworven, overzeesche, dichterlijke, scheepsvracht detailleert, krijgen wij ook een vreeselijken indruk
van rhetoriek, en verkiezen we een noodzakelijke evolutie, in ons, den tijd te laten, zich natuurgetrouw, geleidelijk te volvoeren ». (1).
In dien geest moeten we 'alle werk beoordeelen, zonder apriorisme, zonder theoretisch vooroordeel, zonder
de vooropgestelde, vaste overtuiging dat 'n poëma, omdat het in dèzen of gènen bepaalden vorm werd uitgewerkt, geen poëzie zijn kan. De kunstenaar, de echte
wat in casu voor Hil. Thans het geval is zal zelf best
aanvoelen, welke vorm het meest adoequaat zijn gedachten vertolkt en het rijkst zijn zielebloei zal doen openpluiken. Erf meenen we nu toch niet, omdat zij het niet
doen, dat vele onzer dichters het niet zouden kunnen ?
Zou het, om er nu maar één te noemen, Verschaeve
die toch zeker geen vorm-aanbidder is — moeilijk
vallen, met volstrekte meesterschap den nieuweren versvorm aan te wenden ? En Thans zelf, dien we, niet zonder reden, den taalvaardigsten onder onze dichters noemen ? Laten we al dat exclusivisme van de baan schuiven
en nemen we de kunst waar ze te vinden is : laten we
Wies Moens zijn boodschap brengen, opgaan langs zijn
weg, landen in zijn haven ; en al zullen K. Van den
Oever's rubeniaansche lofliederen op Antwerpen verwonderd luisteren naar de maenrijmpjes en deze op hunne
beurt opgeschrikt worden door de zangen die gaan opklinken door het open luik ; werpen we geen van al
met een aprioristisch anathema in den ban. Daardoor
wordt noch kunst noch kunstenaar gebaat. En zou ten
slotte de sterkste theorie niet zijn de poezie zelve die gegeven wordt, zooals -een sonate of fuga een volledig leerboek over harmonie zijn kan voor wie te lezen weet ?
(1) Het Vlaamsche Land. 10 Maart 1923. (Wij onderstrepen
M. V. H.)
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Wer den Dichter will verstehen
Musz in's Dichters Lande gehen

is, ook in dien zin, waar.
**

Zoo hebben we het gedaan met Hil. Thans' laatste
werk. Het beaamt nogmaals hoe kan het ook anders
.— St. Bernardus' gezegde « De Maria, nunquam satis ».
In het heerlijke bundel dat, Onze-Lieve-Vrouwe ter eere,
in onze nederlandsche Letterkunde kan worden uitgelezen, zouden de liederen van den vromen minderbroeder-dichter naar vóór dringen. Laten we hem-zelf aan
het woord en voor wie « Omheinde Hoven » kent en
« Verloren Stroom » zal het klaar worden hoe deze dichter « langs banen van geleidelijkheid » heeft geëvolueerd,
natuurgetrouw.
-

**
Schatten van taal en rythmenreeks melodisch

zal hij der Lieve-Vrouwe openleggen en toezingen,want
hij kent geen rust eer hij haar heeft
geboden
uit fijner goud gedrevene kleinooden.

En eiken dag wil hij haar met een lied begroeten, . al ging
het dan ook -niet dien Meidag.
Ik had mijn ziel den lichten plicht gesteld
U telken dag een liedeken te zingen.
En, als de geur ontweld aan Mei-seringen,
zooals uit vogelkeel een deuntje relt,
zóó ongedwongen als het mondje meldt,
de mond eens kindekens, teer-dwaze dingen
maar die zóó diep in moeders harte dringen —
had U mijn liefde lief-en-leed verteld.
Ik zong aleer de prilste merel floot,
de geurenschaal der bloemen blaakte niet
maar daarom is mijn schande en schaamt' te bitter
nu 't groene Meiland wakker schoot
in zang en kleurenkreet en zongeschitter —
mis ik alleen de gave van het lied.
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In de heide echter vindt de dichter zijn beeld-van-trouw
Geen als de heide is 't goede licht getrouw :
ze zendt het morgenrood haar wierook tegen
van blanke misten plechtig opgestegen ;
ze vangt in klare vennen 't middagblauw,
en gouden zon op bremmen langs haar wegen
maar hult de sparrenheuvels 't avondgrauw,
dan treurt ze in eindeloozen purperrouw
en àl wat ruischte en zong heeft droef gezwegen,
Ik ben de heide en Gij mijn dagelicht,
o Vrouw wier leven was de groei der dagen
Uw kindervreugde was mijn jeugdgedicht,
mijn avond heeft uw Moederrouw gedragen
maar geef uw middag mij voor eeuwigheid
vast vreêgeluk van Gods aanwezigheid.

Deze Maria-liederen zijn vooral zangen van innige zielevreugde om 't medeleven van der Lieve-Vrouwe hoogste heil : haar goddelijk Moederschap. Des zingt hij van
« Mater Gaudiosa » in Annonciatie, Visitatie en in dat
heerlijke « Geboorte » waarover de heilige wijding hangt
van Fra Angelico's palet :
Wen ging de schijn der stallantaren falen
kwam goede slaap den moeden Jozef , bonen.
Maar àl uw denken, Dochterken, bleef dralen
om 't nakend uur, dat uw geluk zou kronen.
Wijl warrelsneeuw geluideloos bleef dalen,
om U de nacht al donkerder wou wonen,
brandde uw verlangen : « Laat uw schoonheid stralen
o Woord, dat schoonste wordt der menschenzonen ! »
En zonder dat U vreeze of pijn ontstelde,
daar lag het Wichtje waar een licht uit welde,
zacht-kreunend en lief lachend in uw- armen.
Ge wondt de doekjes die het moesten . warmen, —
en geen zal ooit uw huivre vreugd bevroeden,
toen 't Kindje zocht zich aan uw borst te voeden.
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Doch « multifarie multisque modis », zal hij zijn goddelijke Moeder, de schoonste van allen, huldigen :
Voorzeker, zangeren uit ouden tijd
versierden lieve of statige godessen
klaaroogend, glimlachlievend, rijk-gespreid
de blonde lokken, — of met gulden tressen.
Ze zetelden, olankarmige princessen,
op elpen tronen : vlo-gen (zoo verglijdt
een hooge wilde zwaan) in luchtkalessen,
door pauwenspan, of duivenvlucht geleid.
Ze schreden zilvcrvoetig of op brozen
uit smijdig vlechtgoud ; droegen helm en lans
of sloegen om een bloemenwei, balrozen
de slapen rond, met slaande luit, en dans.
Doch hij alleen heeft die nog schoon geheeten,
die U nooit kende, Schone, of kon vergeten !

Zoo dikwijls had hij, bij dagen en nachten gebeden, dat
hij Haar zien mocht :
Dat Gij ten minste in droom U tornen woudt,
heb ik als. kind, Ge weet het nog, gebeden !
En 'schoon een kinderdroom is tooverwoud,

van lichtende gedaanten vaag doorschreden
'schoon tal van nachten biachten wonderheden
zóó teer, dat vroeg-gerezen morgen-goud
me smartte, om àl te lieven droom vergleden —
U heb ik nooit in droomen aangeschouwd !
Doch mag ik nooit U zien in nachtgezichten,
ik denk, getroost : dit leven is een droom
een droom die zwichten zal voor 't vroege lichten
des waren Uchtends langs den hemelzoom ;
-

die Morgen vindt me tintelend van: oogen,
wijl ik U vinde over mijn slaap gebogen !

Daarom zal hij :
Zoo vaak van rijmenspel verzaad,
weer onverzaad, nieuw rijmenspel beramen,
en schemeroogend, tot in nachten laat,
aan gulden draad gekoren parels vamen,
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en toch :

Als over• blanke bladen, lijn na lijn,
daalt weer een zang in slagorde geschreden,
die zal veroveren wat geen tot heden
veroovren kon — schoon tienmaal duizend zijn
de zangen die ons zulk een zege streden :
o Maagd, uw nooit ten eind geprezen reinen schoon-• en teedeerheid, in zoet refrein
en vroeden woordensier, voluit beleden ; —
als dan mijn goudgehelmde rijmen staan
in glinsterend gelid, ik keur de rangen
en jubel luid : dit zal den prijs erlangen
Maar schouw ik in den geest uw glorie aan ,
die glans beschaamt mijn zinneloos beginnen,
en ik belijd : noch dit lied zal het winnen !

die ten slotte het
Eenzelfde innige zielevreugde. ook
loon is van bovennatuurlijker inzicht en heiliger begrijpen trilt in 't medeleed om hààr lijden, om ons tasten
en zoeken, ons moedeloos dolen « in hac lacrymarum
valle », waar « het soms een vermoeienis is te leven »,
Doch de Lieve-Vrouwe mint meest, de meest-verlatenen.
Zooals een moeder mint haar schoone zonen
gelijkelijk, doch, mint zij één het meest
het is een kreuple knaap, een droeve geest.
Steeds zit hij, dof van oogen, bleek de konen ; —
ze weet het wel, hij zal haar zorgen loongin
nauw met een blik, een moe gebaar ; toch leest
ze angstvallig in zijn oogen, wat geneest
zijn wrok, en schenkt het : meelij moet ze toonen ! —
Zóó, Moeder, vond ik van uw talrijk kroost,
me méér bemind, gekoesterd en getroost.
Niet dat ik mocht, als velen, U gevallen
om kracht en schoonheid ; doch Gij me, van allen
(meedoogende ! en uw meelij droeg het niet !)
het meest verarmoed en verlaten ziet !

in
en in den hemel bloeit het wonder van haar macht
open als een blijde zon aan den
coelis mirabilia tua
oostereinder, als duizend sterren aan den diepen, blauwen koepel.
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Als een die ligt ter ruste, maar zijn bed
is een van onrust en afmattend woelen :
zijn polsen hameren ; hij waant te voelen
zijn splijtend hoofd in stalen schroef geplet
hij baadt in zweet, en huivert nog ; hij zet
de ramen open, of 't benauwend zwoelen
der lucht en zwakke peluwen wou koelen
beluistert lang der uren tragen tred
aanschouwt hoe sterren stijgen en verdwijnen ; -zooals die man de heldre ster begroet,
die, mèt den dag, belooft het eind der pijnen
zóó won het kranke menschdo.m nieuwen moed,
toen aan zijn nacht-van-eeuwen, in uw gloed
o Morgenster, de naadre Dag wou schijnen

Daarom « Benedicta tu » is zij d.e gezegendste onder alle vrouwen :
Gezegend Maagd, uw blauw-bezonken oogen,.
...daar glom geen ster zoo gouden aan Gods bogen.
Gezegend Maagd, uw honigzoete mond,...
Gezegend Maagd, uw sneeuw-wit handenpaar,
al slanker, wijl in stage bee geheven,
maar dra geslaakt tot moederteer gebaar
om 't heen vertrouwde lieve, kleine Leven.
Gezegend Maagd, uw voeten ! Ja, die gingen
wel vroeg en vroom den klimweg tempelwaart...
Maar weze uw Schoot gezegend allermeest
van wien de klokken driemaal daags gewagen
en blij de mare door den aether dragen.
hij heeft ontvangen van den Heiligen Geest

En zijn veelstemmige hymne besluit de . dichter met een
< Ave Maria ». Een ingetogen zonnezang aan de Heiligste Moeder al liet hij ook, haar
...licht tot vale schaduw slinken.
en wat U Gabriël slechts één maal zei
herzegge ik, Moeder, ongetelde reizen.
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tot zijn bede om hoogsten zegen over hem en allen bidt
voor « Jezus »
Mijn hoogste zegen, Moeder, op uw Kind !
Gedoogt uw schoone deemoed dat we U loven
't Is dat we trouwer in uw Zoon gelooven
dien 't zoekend hart steeds in iuw armen vindt.
Voor Hem mijn liefde wen de dag begint !
Mijn dank, tot slaap mijn oogenlicht zal dooven
Voor Hem mijn hardend pogen, vroomst beloven,
voor Hem die tot ter dood mij heeft bemind.
0 Jezus ! uit den schoot des Vaders dalend
om mensch en Redder van den mensch te zijn
op aarde levend en van 't Rijk verhalend,
verlaten stervend in de wreedste pijn ;
en na uw dood als Brood der ziel gebleven
wat kan ik dan U heel mijn leven geven !

In diepsten dank ook omdat hij in Haar, zijn Moeder we-.
dervindt :
Wie noemt U Moeder zonder dat verdwijne
in hem wat ooit zijn droever hart ontwijdde?
Zijn ziel herleeft in nederige, in reine
goedwilligheid — van éér haar kwaad misleidde.
Ik noem U Moeder, en belijd me 't kleine
aanhanklijk kind dat steeds om liefde schreide,
uw liefde vond, U rustloos bood de zijne,
en slechts uw gunst gezocht heeft, uw geleide.
Ik denk zoo vaak aan wat ik heb verloren
met mijne moeder : liefde warme en ware,
betrouwend, onverdroten, zelfvergeten !
Maar zielsverheugd heb ik weerom geweten
hoe ik een Moeder, Maagd, in U beware,
door Jesus zelf voor Hem -- en mij ! — verkoren.

Want wat ook kome : Amen ! Het weze zoo!
Het weze zoo ! Het moge, o Moeder blijven
zoolang ik dankbaar 't dagazuur aanschouw !
Al wat ik schreef, ik wil ' het ' graag herschrijvën
Maagd, met mijn bloed, tot teeken mijner trouw f
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Waar zal de wind mij, dorrend blad, nog drijven ?
Door gulden herfstlaan, of in poel van rouw ?
Wat nood ! wanneer tot ze in den dood verstijven
mijn lippen loven U, geliefde Vrouw !
Geen zegen zij droef door U afgewezen
daar schoonst beloven werd onwaar gemaakt.
•Nooit zij door mij dit simple woord misprezen,
noch liefde en dank ooit door de daad gewraakt...
Maar waar ook vromen mijn lied overnamen,
voor hen en mij bevestige 't uw Amen.
i

*#

We hebben zooveel aangehaald, om naar hetgeen
honger werd gezegd, den dichter zelf te laten spreken in
de plaats van een theoretisch betoog op te bouwen dat
wellicht voor sommigen schrap zou moeten staan als een
verweerschrift.
Wat men er ook van zegge : echte kunst eischt orde.
Welnu, in H. Thans' werk vinden we : de vaste lijnen van het denkend intellect, de volle doch weerhouden
stuwing van het kloppende hart en .de regenboog-pracht
van zijn kleurrijk en teekenend woord. En dat niet enkel
voor 't globale werk als « Oesamtein.druck » doch voor
de sonnetten, elk afzonderlijk : de gave volmaaktheid (1)

zonder de strakke parnassiaansche koelheid . van een De
Hérédia.
Met Reypens' « Liedren van Moeder » en Thans'
« Der Lieve Vrouwe » hebben twee priesters-dichters onze nieuwste literatuur over hun en ons aller Moeder, met
het zuiverste, poëtisch werk dezer laatste tijden verrijkt.
Schilde, Juni 1923.

-

M. VAN HOECK.

(1) Al lijkt me hier en daar de syntaxische - bouw wel. wat
tè latijnsch van ineengedrongen structuur.

DOLOMIETEN.
We waren op de bergwereld als op eene machtige
den voorsteven omzee : de auto schiet lijk een boot
hoog de landgolven . op, nu eens zwaar en groot, dan
steil tegen de ijle blauwe lucht gekamd ; en draagt ons,
achteroverliggers in 't zonbad dat alle rotsen en landen
overspat en doorvuurt gelijk de duizendtallige baren op
zee. En wij zweven over grond en berg in de geweldige
en wijde horizonnen. En snellen, uren aaneen, over de
dalpleinen heen, beurtelings elk der eenzame massieven
van ver betrachtend, dan beklauterend en weer verlatend, zoodat we naar rechts en naar links, rechtdoor en
kringsgewijs de heele Dolomietenwereld doorkruisen en
afweiden, een rit als door eene zomerschheldere en feestelijk wapperende stad.
Hoe zwenken en zweven we herhaaldelijk, als van
den bodem losgerukt gelijk een vogel of vliegtuig hoog
boven al de groote valleikloven en de wouden, daarbenoeden, en de « almen » op den rug der bergen, en botsen
dan aan tegen de zware voeten der monstertorens, en
klampen aan tegen hunne steile wanden en lichaam, zóó dicht dat we daar huiverend en trotsch op
heel de lagere wijde wereld neerzien als niets bij deze
onsterfelijke kloeke kolossen die hierboven tronen.
Al die groepen zijn beelden van geklonken en afgebliksemd geweld, elk in zijn eigen aard : de Falzarego :
zonheldere,uittartende hoektoren van hoog tot laag doorkloofd en met een bundel spitsen de hoogte inschietend,
fijn en los lijk scherpe en edele gedachten van geïnspireerde genieën ; de Sella ; 'n vierkante burg-Ilion van
roos marmer gevestigd op een wildernis van brokkels en
blokken of een zengende sluitmuur der woestijn,
woonst van leeuwen of eene kolossale overeindstaande Wetstafel op altaren van bergen hare ongeschrevene geboden, die ze uit den hemel op haren marmerspiegel weerkaatst, over de heele wereld uitstralend ;
en de Marmolata, het tooverkasteel der bergen, dat uit
breede vesten oprijst met al de zilveren glorie zijner daken en spitsen van sneeuw en roze marmer.
Grof en overgeweldig en toch slank, elk koning van
-

-
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een der windhoeken zetelen zij samen in hunnen raad :
eiken nacht steken zij hun hoofd in de donkerste en geheimzinnigste hemelen. en in de zachtheid van slaap en
groote stilte, die als een nadroom blijft hangen rond hunne gewijde fonkelende kroon. Zij zijn nog de tronen van
waar God de heerlijke landen eng meren lijk tapijten liet
neerrollen. 'Thans zijn zij als steenvaste zuilen van Recht,
Gebod, Waarheid, Durf, trotsche Standvastigheid, en als
bakens van schoonheid.
« Grüss Gott » aan dit land ! Een goddelijke glans
bakert den tuin der bergen en zoent de witte kimmen in
de eeuwige blauwe reinheid ; de valleien openen hunne
armen ten hemel ter omhelzing ; een lach van minne
over alle groen en berg ; en één levende ruk van alle
daken en volken van bergen naar omhoog en naar buiten,
-- in het licht, uit den kring des horizons, gelijk
overvolle, gloeiende zielen die buiten hunne huls zullen
breken.
.In die ruimte, waar de saffierlucht in gouden kronen van bergen is gezet, wordt ge als opgespijkerd, zoo
breed dat uwe armen in den hemel steken, en kracht van
grootheid spant uw wezen uit.
En de zee der berglocht doorvliedt u met haar
stroomen en doorsiddert u met de rilling van vrije leven.
JORIS CAEYMAEX.

OP WARANDE-WANDEL.
(bij gelegenheid van Prof. G. Kal f f's « West-Euro peesche Letterkunde », Ie dl, 15e en 16e eeuw. -- Wolters, GroningenDen Haag).
De mensch is een wezen dat steeds klaagt. Neem de letterktinde. Er is veel te veel, klagen de eenen, en de anderen : er is
veel te weinig. En 't mooiste is dat beide- partijen gelijk hebben.
Er is te veel, want wie een min of meer geslaagd gelegenheidsversje maken kan, meent een boek te. moeten schrijven. Dat is
zoo in de literatuur, en dat is .zoo in dat vak, dat als een woekerplant gegroeid is op de literatuur, en dat heet de philologie.
Tel b. v. maar eens de bundels die gevuld zijn met studie over
de metriek.... En toch is het waar dat er te weinig aan letterkunde — maar aan echte — en aan philologie -- maar aan
echte — wordt gedaan.
Dichters en schrijvers van 't ras verdringen thans allerminst
malkander. En tegenover de duizend vraagjes die in de philologie worden behandeld en waarin geen mensch buiten de enkele letter maniaken van 't korps kan belangstellen — blijven
daar steeds de groote vragen staan, de e-enige van beteekenis
voor de beschaving en voor de geschiedenis van den geest.
Of meent ti dat er 't zij te onzent 't zij elders veel zorg ooit
is besteed aan de studie der letterkunde als hoogste levensuiting?
Waar is het standaardwerk gewijd aan : religie en poëzie, of
aan poëzie en moraal, of aan poëzie en volk, of aan poëzie in
haar alles beheerschende analyse en synthese van mannelijke en
vrouwelijke elementen, van passie en passiviteit ; of aan poëzie
als globaal cultuurbestanddeel in de wisselwerking onder de
volkeren ?
Daar ligt de zending van die wetenschap, die al een grooten
naam Beeft vóór ze nog maar in 't klein, voor een betrekkelijk
schamel deelt;e,heeft verricht datgene waartoe ze gei gepen is-die wetenschap die heet de vergelijkende literatuur-geschiedenis.
Het pleit toch wezenlijk niet voor den ernst der letterkundig-philoloaische bedrijvigheid,die sinds de Renaissance aan den gang is,
dat juist die onderzoekingen, . die beslist de moeite waard zijn
om te worden gedaan, achteruit bleven, terwijl geslacht na geslacht de beste jaren van jonge mannen, die op de Universiteit
nog iets anders kwamen halen dan een diploma voor latere
broodwinning, werden vergald door hetgeen daar heet de wetenschap.
Intusschen was men in Duitschland alvast gereed met een
naam. Dat is daar meer gebeurd. Men spreekt daar heel graag
van Weltgeschichte. En in casu gaf men de keuze : het zou zijn
Weltgeschichte der Literatur of Geschichte der Weltliteratur.
Toen de doopvont allang gereed stond, begon men in ernst aan
het kindje te denken. Maar 't aantal vóórtijdige geboorten alweer is niet meer te tellen...
-
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Neem maar eens zoo'n «Geschichte ». Neem een oudere als
die van Scherr, of een jonge als die van Hauser ; neem een
groote als die van Baumgartner, of een kleine als die van
Stern ; neem een droog-wetenschappelijke als die van Griisse
of een bloeiend-poëtische als die van Julius Hart. Alle behandelen ze de letterkundige geschiedenis van ieder volk, 't een na
't ander, zonder eenig ander verband dan de meest onmiddellijkopvallende feiten, die bijna nooit hoofdzaken zijn.
Goethe, die 't woord « Weltliteratur » in de wereld bracht,
nu straks een eeuw geleden (1827), en die wist dat de zaak • nog
lang een droom zou blijven, bedoelde daarmee heel iets anders
dan 't geen in bovenvermelde werken werd geleverd. Hij zag in
de toekomst een stel werkers, de beste uit alle landen, die een
soort geestelijk front zouden vormen, en eensgezind zouden arbeiden aan 't onderzoek der literaire uiting van de zuiverste
aandoeningen en de hoogste beschavingsmomenten ; een volkenbond van een ideaal slag.
Op wijsgeerig en politisch-geschiedkundig gebied werden
tal van merkwaardige pogingen gedaan tot het achterhalen van
een algemeen inzicht en tot het opzetten van een globale geschiedbeschouwing. Is daar niet het « De Civitate Dei » en het
<< Discours sur l'histoire universelle », en zijn daar in den nieuwsten tijd niet Lamprecht, Reinach, Chamberlain ?
Maar in de vergelijkende literatuur bleef het bij veel schamele aanloopjes. Enkelen vóór en na Goethe hebben het wel gevoeld dat ook vo-or de letterkunde deze wereld is één menschenwoon, waar onder één blauwen koepel al de rassen en talen denken en droomen en dichten. Onze eigen Hooft was reeds wereldburger in dien zin :
Daerom een oprecht man bescheyden van verstant,
Acht al de werelt ruym zijn lustigh vaderlant.
Trouwens een dergelijke bezieling leeft veelal,met een meer
kosmische nog, in al de grootsten van de nieuwere tijden : In
in Dante en Shakespeare, in Milton en Vondel, in Shelley en
Keats, in Pascal en Lamartine, in Hugo en Balzac, in Goethe. en
Schiller, in Pascoli en Fogazzaro, in Walt Withman en Emerson,
in Björns.on en Lagerlof, in Tolstoï en Meretschkovski, in Henriette Holst en Verhaeren, in Romain Roland en Claudel.
Die verruiming onzer geestelijke horizonten is eigenlijk een
geschenk van het Christendom. Maar de uiting bleef -langen tijd
wijsgeerig en ascetisch. Als letterkunde en kunst kwam ze vooral
sinds het Humanisme over West-Europa zijn zending vervulde
door studie en reizen werden gezichteinders opengelegd zóó wijd
en zoo weidsch dat op de tochten door allerlei internationaliteit
heen ook wel een enkelen keer het eigen nationale, tot schade
en tot schande der letterkundige en zedelijke hygiéne, in 't gedrang kwam en te loor is gegaan.
Tegen die verruiming bleef het langst weerbarstig dat volk
op ons vasteland dat het meest zelfstandigheid en ook het meest
zelfbewustzijn bezit : het Fransche, Bossuet kende zeer waarschilnlijk den naam van Shakespeare niet, en Fénelon schreef
over het Engelsch : « Cette langue rude d'Outremer que personne ici ne comprend ». Voltaire ' was gevatter, en deed met
Engelsche waren zijn voordeel voor zijn Fransche faam.
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Maar 't was een vrouw die voorop ging in het banen der
geestelijke gemeenschap van Frankrijk naar elders. Madame
-de Stael met haar « De l'Allemagne >; in ' 1810.
Wat Goethe zich voorstelde is natuurlijk niet door één
mensch te verwezenlijken. Gelijk in elke wetenschap; en meer
dan in vele andere, is ook hier specialisatie een gebod. Niemand
immers heeft in zijn bereik binnen dit korte leven te komen tot
het grondig doorwerken van alle grooten, ons door de literatuurgeschiedenis letterlijk op het hart gedrukt tot versmachtens
toe.
Onder de genialiteiten van den jongen Querido prijkt
vooraan dat hij, naar zijn eigen bewering, « alle filosofieën bestudeerde en de gansche wereldliteratuur ». Alle menschen, die
geen genieën zijn, staan verbluft bij dat mysterie en dat mirakel. Geen enkel intusschen was naief genoeg om bij Querido
het recept te gaan vragen. En 'k zou zoo meenen dat men met
-een hap de maan kan snappen, of als St Augustinus' engeltje
niet een strandschelpje de heele zee leegscheppen, even makkelijk als men de heele wereldliteratuur tot zich halen zou.
Anderszijds mogen wij, de bewoners der Nederlanden, voor
de bedoelde wetenschappelijke taak de bevoorrechten heeten.
Vooral sinds den tijd van het humanisme, door onze ligging,
door het vreemdenverkeer over onzen bodem, en door ons
eigenaardig talengemak -- een gelukkig gevolg van iets dat
;.n onze politiek sinds 1830 een ongeluk heeten moet ; maar dat
weleens, gelijk zooeven nog, voor 't oog van de buitenwereld
een kluclitvertooning houdt.
Ook is het teekenend dat een der allereersten die een ernstig-wetenschappelijke poging waagde, althans voor een klein
onderdeel van de groote taak, een Nederlander was.
In 1821 schreef Willem De Clercq zijn boek in antwoord
-

Op de prijsvraag : Welken invloed heeft de vreemde letterkunde

gehad op de Nederlandsche sinds het begin der 15e eeuw ?
Door dit werk kwam inderdaad iets in vervulling, niet zoozeer van 't geen Goethe wenschte als van 't geen Herder en
Schlegel droomden. Thans immers meer dan honderd jaar geleden schreef Fr. W. Schlegel : « Man sollte sich immer mehr
bemühen auch die Literatur aller gebildeten Volker als eine fortgehende Entwiklung und ein einziges inniges verbundenes Gebâude und Gebilde, als ein groszes Ganzes zu betrachten, wo
denn manche einseitige und beschrankte Ansicht von selbst verschwinden, viele im Zussammenhang erst verst ndlich, alles aber
in diesem Lichte neu ersch;einen wurde.
Is het niet veelzeggend dat eerst 70 jaar na het verschijnen
van onzen W. De Clercq met zijn boek, in 1.891 Brunetière tot
de ontdekking kwam : « I1 serait bon de subordonner 1'histoire
des littératures particulières à l'histoire générale des littératures
en Europe » ? Maar Brunetière komt met zijn voorstel
meer in Goethe's richting. Beider doel immers was, de volkeren naar de ziel te tasten, en aldus ook beter bewust te worden van onze eigen volksziel. (1).
.. (1) Vgl. met de artikelen van Prof. Kalff in « Vragen des
Tijds . a, van 1916 af.

OP WARANDE-WANDEL.

829

De heele 19e eeuw is getuige geweest van ernstigen ijver,
vooral in Engeland en in Duitschland, om Goethe's wensch tot
iets meer te maken dan een dichtersdroom. Daar kwamen immers niet dingen die — 'k weet het wel — meestal halfslachtig
bleven, omdat ze zweefden tusschen algemeene en vergelijkende
literatuurgeschiedenis, maar met dingen tevens die om allerlei groote hoedanigheden eerbied afdwingen als voorproeven
van een bij uitstek veeleischende wetenschap
Dunlop niet zijn « History of Fiction » ;
Henry Hallam met zijn « Introducton to the Literature of
Europe in the. 15th, 16th and 17th century » ;
Hettner met zijn « Literaturgeschichte des 18n Jahrhunderts ».
Saintsbury en zijn staf met hun « Periods of European Literature ».
Hutcheson Macaulay Posnett met zijn « Comparative Literature », eigenlijk het eerste zuiver doelbewuste vakwerk naar
Goethe's geest.
't Is dan ook zeer duidelijk in het teeken van Posnett dat
G. Kalff zijn grootsche onderneming geplaatst heeft, waarvan
we thans met vreugde het eerste deel inhalen : « West-Europeesche Letterkunde » (1) — een vreugde waarvan een niet
gering deel op rekening van den uitgever komt, die, de tijdsomstandigheden ten spot, een weelde voor 't oog op de markt
bracht. Posnett ziet de letterkunde evolutieren als volgt : Clanliteratuur, literatuur van 't gemeenebest, nationale literatuur, algemeene literatuur. Maar in elke daarvan onderscheidt hij tusschen persoonlijke en sociale poëzie : de menschenziel inwerkend op natuur en maatschappij ; natuur en maatschappij inwerkend op de menschenziel ; poëzie als vrucht van eigen wilskracht, poëzie als vrucht van de omgeving, die de meer passief-aangelegden beh;eerscht.
Wat Posnett tastend en schuchter heeft ingezet, voert nu
Kalff, voor zoover de evolutie zich voordoet binnen de door
hemzelf gestelde- perken van tijd en ruimte, met voorbeeldige
bekwaamheid en laat ik ook maar zeggen — behendigheid door.
Om Kalff's verdiensten naar waarde te schatten en de maat
van zijn welslagen te meten, zou 't goed zijn een ander werf;
daarnaast te leggen dat bij eigen ontegensprekelijke verdiensten
ook duidelijk de sporen draagt van verricht te zijn in het licht
van Posnett's boek. Ik bedoel de 2e uitgave van Richard M.
Meyer's « Die 'eltliteratur im zwanzigsten Jahrhundert, vom
deutschen Standpunkt aus betrachtet », bezorgd en « bis zur
CGegenwart fo:ortgefiilhrt » door Paul Wiegler (1).
Bij 't lezen van Meyer Wiegler rijst telkens de bedenking
liet is veel beter dat voor zulk een zware en kiesche taak zich
iemand spant die behoort tot een klein volk, dat in staat is
elke andere en grootere natie kalm-objectief het hare te gven
(1) le deel : 15e-16e eeuw. Wolters ,Gron•ngen-Den Haag
1923.
(1) Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart u. Berlin 1922.
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wijl een vertegenwoordiger van zoo'n ras dat almaar door
« strebt » naar de eerste plaats, patent zijn Duitschen bril opzet, zooals men 't evenzeer, bij gelijke taak en goede trouw in 't
vervullen ervan, van een Franschman om zijn eigen winkel verwachten kan.Waar Meyer-Wiegler het heeft over « die Formen»,
over « Typen und Motive », over « Individualitâten », over
<4 Die Weltliteratur seit dem Weltkrieg » ziet hij op de frontlinie over de heele geesteswereld schier niet anders dan Duitschers.
Wat een verschil met Prof. Kalff,die alles zoo rustig bekijkt
en zoo trouw aan elk het zijne wil gunnen. Met West-Europa bedoelt hij onze eigen Nederlanden, Frankrijk, Spanje, Italië, Engeland, Duitschland, Scandinavië. En onder de hoede van den
Erasmus der titelplaat, en misschien ook wel een beetje in zijn
geest, doorkuiert hij de 15e en de 16e eeuw dier verschillende
landen : Wij zien de volkeren en de staten groeien ; we volgen
de Kerk in en tegenover de wereld ; en we zijn er meer dan
ooit van overtuigd hoe nu alle groote geestesuitingen in het
toeken van de Renaissance komen te staan.
De methode van Posnett getrouw,bestudeert Kalff dan vooreerst de mensclien die aan literatuur hebben gedaan : al de drie
standen : geestelijkheid, ridderschap, gemeente ; dan de dingen
welke die meiischen in de literatuur hebben geleverd ; in 't vroede, in 't amoureuze en in 't zotte. En ten slotte wordt de periode der Renaissance-Rhetorica gesynthetiseerd in de drie
hoofdstukken : kunst, kunstenaars en publiek.
Alle lof voor Kalff's klare werkwijze en zijn weergaloos
vermogen om een ontzaglijke geleerdheid eenvoudig en boeiend
aan den man te brengen. Wordt Kalff's werk in grootere talen
vertaald — en 't zou onverantwoordelijk zijn moest dit niet gebeuren -- dan zal men beseffen hoezeer hij staat boven al zijn
vakgenooten in helderheid van inzicht en in talent om zuiver en
afdoende te karakteriseeren, 't zij typen 't zij toestanden.
Deze zijn dan ook wel zijn hoofdverdiensten. Want naar de
voorrede zelf het duidelijk zegt : Kalff beseft beter dan wie
ook dat bij zulk veeleischhend pionierswerk men ook niet ontsnapt
aan tekorten. Het is voorbarig om daarover in den breede uit
te weiden, wijl we hier nog slechts met 1/4 van 't globale werk
hebben te doen. Maar op detailzaken, die inhaerent blijven aan
dit eerste deel, moeten we hier toch al wijzen :
Zoo is Kalff nog steeds onvoorwaardelijk een vriend van
Mande, ofschoon er nu al herhaaldelijk letterdieverijen in diens
werk zijn ontdekt : het vorig jaar nog een groote.
Zoo is hij anderszijds toch zeker te weinig welsprekend
waar het geldt ons toenmalig Nederlandsch proza ten overstaan
van heel Europa hoog te houden : Van Hadewych naar Marnix gaat over Ruysbroek een prozalijn die nergens elders in de
beschaafde wereld van toen zoo hoog ligt als hier.
Met de trouw die spreekt uit de Karelromans moet men ook
een beetje voorzichtiger zijn dan Prof. Kalff dit is op blz. 19 ;
want van die trouw is weinig aanwezig waar de edelen zoomaar
Charlemagne aan zijn baard komen trekken.
Het volgen van Posnett's methode kan ook wel zijn bezwaren hebben : vooral in « de drie Standen » krijgt men den
-
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indruk dat het belang van sommige stoffelijke omstandigheden
wel wat hoog wordt aangeslagen, bijzoover dat met zulke opvattingen de « West-Europeesche Letterkunde » wellicht juister
zou heeten « West-Europeesche Beschavingsgeschiedenis geput
uit de Letterkunde ».
Van zetfouten gewaag ik niet graag. Maar in een werk van
dezen aard en dit gehalte moet men toch dubbel toezien. Zoo
staat b. v. op blz. 243 « de Formes » gedrukt waar men de
Tormes moet lezen : terwijl ook het Alphabetisch Register beslist moet worden herzien, want b. v. de naam « Villon »
komt er nipt in voor, wijl toch door Kalff aan den grootsten
dichter van dien tijd de plaats wordt gegeven die hem toekomt.
Maar met deze kleine aanmerkingen heb 'k dan ook volledig
de keerzijde van Kalff's werk laten zien. En ik doe dan beter
door te gaan op het voorgenomen wandeltochtje, mij voornemend straks nog even tot Kalff terug te keeren.
Alvast zijn we nu zoover gevorderd in de nieuwe wetenschap dat de groote lijnen getrokken zijn, en dat elk die wenscht
mee te werken weet dat hij de volgende wetten in 't oog heeft
te houden :
1) Moeten worden opgespoord de bepaalde motieven die de
onderscheiden literaturen hebben gevoed : b. v. de dierfabel,
de Faustsage, Thyl Uilenspiegel.
2) Moet worden nagegaan de invloed van de eene
letterkunde op de andere ; in de eerste plaats de uitwerkselen,
in de ruimte en in den tijd, van de bloeitijdperken.
3) Moeten worden opgeteekend de meeningen die in zijn
literatuur het eene volk over de andere heeft geuit.
4) Moeten worden bestudeerd de parallelische een soms wet
de antithetische stadia in de literaire ontwikkeling der onder-

scheidene volkeren.

5) Moet worden onderzocht inhoever telkens de letterkunde.
den algemeenen beschavingstoestand van de volkeren weerspie-^
geit ; aan welke oorzaken b. v. het te wijten valt dat er zoo
ontzaglijk een afstand bestaat tusschen de « Sermons » van
Bossuet onder Lodewijk XIV, en de gemoedelijke, schilderach-tige, maar ook weleens onbehouwen preeken van Abraham a
Sancta Clara, in diezelfde dagen, aan het Duitsche Keizershof.
6) Moet worden in 't oog gehouden hoe ongeveer gelijkaardig aangelegde geesten zich op zoo of zus een wijze hebben
geuit naar gelang ze tot dit of dat volk behoorden : b. v. Byron
en Leopardi.
7) Hoe de letterkundige modes en scholen in de verschillende landen geboren worden en over de beschaafde! wereld haar
gang gaan : Onze Nieuwe Gidsbeweging als gevolg en oorzaak.
8) Hoe 't eigenlijk zit met de standenpoëzie ; verloop en
slingerbeweging.
9) Hoe en in hoever de hoogere levenswetten van godsdienst en zedenleer de letterkunde beheerschen, en wat er
op staat als de letterkunde poogt zich daaraan te onttrekken.
In al die verschillende rubrieken, 't zij gezamenlijk 't zij afzonderlijk, heeft men in de jongste jaren goed werk
verricht : in Duitschland, in Engeland, in Italië, in Frankrijk }
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ook in België en Nederland. Het volsta hier te vermelden :
Creizenach's Geschichte des neueren Dramas ; Elster's Prinzipien der Literaturwissenschaft : Gummere's « •eginnings of
Poetry » ; Menendez y Pelayo's « Historia de las Ideas estheticas » ; Pucci's « Principi di Letteratura generale, italica e comparata ; Biadeni's « Storia comparata delle Letterature neolatine » ; Renard's « Méthode scientifique de l'Histoire littéraire » ; Reynaud's « Influence francaise en Allemagne » ;
Huizinga's «Herfsttij der Middeleeuwen». Maar thans,boven het
meeste en naast het beste, dit grootsche werk van Kalff dat nu
in de maak is en dat meer dan eenig ander bovenstaande eischen
vervult, behalve nr 3. Hoe 't komt dat Kalff op dit stuk niets
heeft vermeld is mij een raadsel. Hij moet - nochtans weten wat
menschen als Caxton en Alb. Durer over ons vertelden. Hij
die telkens zoo treffend zijn teekenende aanhalingen weet te
kiezen mocht ons niet hebben onthouden enkele teksten althans
die bewijzen hoezeer de buitenlanders ook in de 15e en 16e
eeuw ons kenden en onze eigenaardigheden wisten te boeken.
Hoe jong ook de wetenschap der vergelijkende letterkunde,
enkele uitslagen staan alree vast, b. v. het schitterende recht der
kleine naties : Palestina, Griekenland, de Italiàansche gemeenten, Vlaanderen, de Geünieerde Provinciën, een paar kleine
Duitsche Staten, Noorwegen.
Ook dit staat vast dat er in de letterkunde nagenoeg niets
te vinden is van die soort wetten, die men goed vond ons vroeger als onschendbaar op te disschen, nagenoeg niets van 't geen
in onfeilbaarheid werd gepredikt door Horatius of Boileau of
om 't even welken « Guide du jeune Littérateur ».
Wel bestaan in de letterkunde eenige vaste beginselen,
waartegen niemand ongestraft ingaat. Maar die beginselen
werden alree door Plato en Aristoteles verkondigd, en sindsdien
is daar zoogoed als niets bijgekomen.
Die beginselen zijn : 1) het beginsel van het wezen, dat
luidt : oprechtheid ; 2) het beginsel van de verschijning, dat
luidt : evenrediging ; 3) het beginsel der ontwikkeling dat luidt:
idealiseering.
Aan dat eerste beginsel ligt vast de afhankelijkheid der
letterkunde van de moraal.
Aan het tweede de afhankelijkheid der letterkunde van de
volkstaal.
Aan het derde de afhankelijkheid der letterkunde van het
geloof.

En wat is ons niet alles verteld over de bizondere wetten
der letterkundige genres : over het drama b. v. Welnu, daarvan
weet en beveelt de literatuur enkel dit :
In het treurspel wordt ons voorgesteld de mensch in mislukkende worsteling met de omstandigheden. In het Attische
treurspel overstelpt onverdiend ongeluk den held, die overigens
een mensch is met normale zedelijkheid ; dit wordt verklaard
door de leer van de Nemesis, doorovergeërfde vervloeking
m. a. w. de man zelf heeft de straf niet verdiend of althans niet
in de mate waarin ze neervalt op hem. Maar doorgaans wordt
op hem de zonde der vaderen verhaald. Deze leer verklaart het
bestaan van het kwaad op een gelijkaardige wijze als het
Oude en het Nieuwe Testament. Het Shakespeariaansche dra-
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ma heeft een minder starre opvatting van den tragischen gang :
-daar ligt het onverdiende lijden meer aan grillige gelijktijdige
-omstandigheden. In het nieuwere drama wordt de - tragiek meer
en meer beheerscht door het wetenschappelijk beginsel der erfelijkheid, door de overzetting van lichamelijke of geestelijke gebreken van ouder op kind... Maar voor de techniek dan ? Ocli,
elke geroepene doet wat hij niet laten kan.
Maar keeren we even naar de rubriceeringen van hierboven
terug, om daarin enkele voorbeelden te situeeren, waarvan 't
belang al dadelijk opvalt ook bij degenen die nog niet speciaal
in deze richting hebben gearbeid. Wat de chronologische samenvallertjes betreft, krijgt men b. v. geen ruimeren kijk op de
dingen als men weet dat op enkele maanden van malkaar aan
-onze letterkunde werden geboren de « Kerkhofblommen » en
Ie Max Havelaar » ? dat Vondel's « Gysbrecht van Aemstel » en
Corneille's « Cid » scheppingen zijn van éénzelfde jaar ? dat in
't Westen het klooster van Monte Cassino werd opgericht in 't
zelfde jaar 529, toen in; t Oosten, te Athene, de 'laatste hei•densche leerstoel voor Wijsbegeerte werd opgeheven ?
Opvallend is het ook hoevelen der onzen in den vreemde
werden gehuldigd met proza en poëzie van blijvend gehalte :
Godfried van Bouillon, Jacoba van Beieren, Artevelde, Erasmus,
Willem de Zwijger, Oldenbarneveldt, Egmont,Spinoza,Van Dyck,
Rembrandt, Jan de Wit, Frans Hals, ze kregen allen hun drama
of hun roman of hun lyrische complimenteering.
't Is waar, daar staat tegenover Marvell's « Satire of the
Character of Holland » en Canning's « In matters of money the
fault of the Dutch is giving too little and asking too much »,
en Lafontaine's oorlogsverklaring in 1672
-

,

A vous, marchands de fromage
Salut, révérence, hommage,
C'est vous, vendeurs de safran,
Qui prétendez d'un fromage
Faire au Soleil un écran.. —
en Voltaire's « canaux,canards, canaille » ; en Hugo's : Ces bons
Flamands, il faut que cela mange ; en Lichtenberg's « Der Esel
kommt mir vor wie ein Pferd ins Hollándische übersetzt »; en
Mirbeau's : « Qu'on parle flamand en Flandr'e et wallon en
Wallonie, mais, je vous en prie, M. Picard, qu'ils continuent de
parler à Bruxelles ce belge que vous parlez si bien... »
Maar leeren die ons minder de waarheid over ons zelven dan wat Auerbach en Hauser,Chapman en Heywood,Cowley
en Reade, Schiller en Goethe aan onze grooten hebben gewijd ?
Of is 't ons onverschillig tot wat een faam van onbereikbare
voorbeelden Vondel en Cats in het 17e eeuwsche Duitschland
stegen, en zegt het ons niets dat Corneille zijn « Don Sanche
d'Aragon » opdroeg aan Huygens ?
Bij een rubriek als die van de zedelijke zending der literatuur moeten we,bij een andere gelegenheid,ons eens afzonderen
ter langere meditatie. Intusschen kunnen wij wel eens nadenken op hetgeen iemand die ver van ons afstond, maar die toch
-een der ernstigste en moedigste menschen was van onzen tijd —
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Walther Rathenau — in zijn « Reflexionen » daarover kort maar
klaar weet te zeggen : « Wat binnen ons als wet voorkomt dat
is een uitspraak van God. Daarom zijn kunst en wetenschap
beide godsdienst. De geestesgolven zijn de energievormen der
eeuwigheid ».
Het leven is kort genoeg. En er is'. kennis te maken met zooveel van het beste dat we enkel daarmee reeds meer dan den
ons toegemeten tijd konden vullen — ik bedoel datgene wat niet
wordt gemaakt onder een of andere leuze zoo dikwijls van p olitiseerenden aard, maar datgene wat wordt geschapen in de
heilige koorts zinderend door lichaam en ziel.
Dirk Coster zegde het daareven nog aan 't slot van zijn
zoo weldoende studie in de « Stem » over de « Beteekenis der
Litteratuur voor het Leven » : « Zoo kan men zich afvragen
wanneer ten slotte den menschen de oogen zullen opengaan,
wanneer zij zelve zullen ontdekken dat zij veel dichter bij de literatuur staan dan zij droomgin. — Wanneer zij toch eindelijk de
noodzakelijkheid en de onontkoombaarheid van deze literaire
levensfunctie zullen begrijpen, en begrijpen zullen dat, wanneer
zij toch gedoemd zijn onder den invloed van het geschreven
woord te leven, het toch maar het beste is, onder den invloed te.
leven van de schoonste geschreven woorden die er zijn, en zich
niet tevreden te stellen met wat hun door een onverschillig toeval
toegeworpen wordt ».
Want och, die massa gedrukt en gebundeld papier, die vandaag verschijnt en morgen verdwijnt, wat een ontzaglijke markt
der ijdelheden, wat een oo-rverdoovend rumoer van een babbelkousende menschheid, niet wetend wat ze zegt, zeggend wat ze
niet weet, of, eigenlijk erger nog, wèl wetend dat haar woord
onzin of leugen is, en haar daad zelfzucht of zonde.
-

Maar uit het koor van kunst spreken enkel stemmen die blij-

ven, omdat ze spraken, over de tijden en landen, niet de klanken der :;root- of der mooidoenerij, naaar de tale des harten,
die ze niet konden kroppen ; omdat ze gaven niet effekt, naaar
echtheid ; echtheid doorglo.e.id met liefde en licht, doorweekt
met vreugdetranen of met martelbloed, doorzinderd met gepuurden hartstocht, dooraderd niet heldenmoed, die zelfopoffering is voor eigen schepping, ten bate van allen, in plaats van
razernij in broederhaat als daar nu rondgiert negen lange jaren, doorstaald voor tijd en eeuwigheid met wilskracht die niet
buigen kan voor godjes van diplomatisch goud, maar die biddende knielt voor de hoogste schoonheid en waarheid.
En altijd toch diezelfde kleine lettertjes, hier in dit boek opmijn tafél en daarnaast in die gazet. Maar in de plaats van de
stormende woordwieling die al onze dagen overgiert en vergiftigt, de stille eeuwigheid van het wuivend gesuis waarin is de
Heer... Nu voel ik het weer, door diezelfde kleine lettertjes,jagen
het hartebloed van Gods uitverkorenen,. dat eiken regel doorpolst
met de beste en de reinste levensvreugde, die de tijd op zijn
tocht naar de eeuwigheid over de schoone wereld strooit.
Geen veete hier onder menschenkinderen, geen haat, geen
roof, geen moord. Stille wedijver van schoonheid, van geest en
gemoed, van ziel en zang, van lof en liefde voor des Scheppers
en der schepping stralenden glans.
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Ik zoek, en ik vind geen landsgrenzen meer. Enkel talen,
groote en kleine, talen van grootmachtige wereldrijken, talen
van verdrongen gouwvesten, in een schoonheid slingerend
hun rythmen door elkaar, één koor van harmonie. De fijnste zinderingen der menschenziel, ze verklanken zich in 't mysterie der
taal, even heerlijk in die van Gezelle als in die van Tennyson ;
ze heffen zich op — mirabiles elationes — tot hun hoogste zending, onder de psalmengalmen van Gods eigen woord : Rijst
allen op uit uw laagte, uit den chaos van - een beschaving, die
duisternissen schept uit alle klaarheid, kleedt u met de wapenen
des lichts, en over uw stille cel komt welven het rijk, der idealen, bergend ons hoogste goed, onze ware bestemming, de volle voltooiing van ons wezen. J. P.
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PATER L. J. CALLEWAERT 0. P. : Ierland en het Iersche Volk. S. V. De Vlaamsche Boekenhalle. 1923.
Er zijn in Vlaanderen in den jongsten tijd enkele boeken
over Ierland verschenen. Elk op zichzelf zijn ze onze aandacht
waard ; en dat ze malkander op den voet volgden is de openharing van een Vlaamschen zieletoestand, die misschien nog
meer de belangsteling verdient.
Om tal van redenen, waaronder een van min of meer paedagogisch belang, zal 't best zijn te beginnen met het nieuwste
van de bedoelde reeks ; met « Ierland en het Iersche Volk ,
door Pater L. J. Callewaert. (1).
Had de raadselachtig-vruchtbare Pater ons niet gewend ,
gemaakt aan struische kinders, 'k zou zeggen dat ik met een gevoel van wantrouwen zijn jongste benaderde. Doorgaans ben ik
bang van dikke boeken, vooral als ik weet dat ze in een . ommezien zijn klaargekomen. Hier weer 700 bladzijden op enkele
maanden.
Er is nog iets anders. Wetenschappelijk is de methode gevolgd door Pater Callewaert argwaanwekkend. Onmiddellijk na
het « voorwoord » — dat een luchtig pleidooi is instee van een
degelijk woord vooraf, en dat dus op zijn minst evengoed achterwege kon blijven — komt een lijst van geraadpleegde werken:
letterkunde en kunst, Sinn Feinisme, varia over Ierland, tijdschriften : alles te zaam : 240 stuks. Mooi zoo ! Maar kom.
Pater Callewaert heeft al te zeer in één huis gewoond met ernst
en inspanning, om niet te weten dat in de wetenschap zulk een
gedoe sinds lang uit het handboekje der goede zeden is gebannen. De éénige aanneembare werkwijze is met verwijzingen en
aanhalingen zich te verantwoorden, en telkens stiptelijk aan te
geven waar en waaruit men put. Met den voorraad waarover
ik beschik is 't mij onmogelijk Pater Callewaert voor ieder van
zijn bladzijden aan den tand te voelen, maar met hetgeen ik
wél kan achterhalen is 't niet vermetel een ruim deel van pater
Callewaert's boek te beschouwen als zijnde een verzameling van
vertaalde brokjes. Wie zal dat vermoeden bij zulk een volslagen
minachting voor aanhalingsteekens als dezen schrijver, mag ik
zeggen —bezielt ? En dan wil nok het ongeluk dat, bij zoo vele
en zoo druk geraadpleegde werken, enkele, van de beste- mee,
werden versreten : zoo b. v. : Pokorny's werken, Bonn's « Irland
und die irische Fraeye ». en de baanbrekende bijdragen van Pater Mulder in de « Studiën ».
Er is nog weer iets anders.Bij zooveel inhoud als in dit boek
is meegedeeld en bij zooveel wezenlijk wetenswaardigs was 't nu
d'ibbel dt moeite w-i-i rd nok te denken aan het Nederlandsch
(1) O'Flanders' « Erin » werd reeds vroeger in deze rubriek
gerecenseerd door Prof. Bittremieux.
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waarin we Vlaanderen aldus beschenken. Nu, 't is een feit dat
pater Callewaert nog nooit zoo slordig als ditmaal met zijn
Vlaamsch is omgesprongen .Zijn jaar verblijf onder 't Iersche
volk heeft hem heel wat van zijn eigen Vlaamsch doen verleeren.
Het is volstrekt noodig dat P. Callewaert zich voor een nieuwe
uitgave van zijn boek -- want die komt er zeker, en 't is ondanks al 't voorafgaande zeer wenschelijk — zich iemand toevoegt die weet wat krenselen is, ofwel dat hij zichzelf zet, met
het uithoudingsvermogen waarover hij beschikt, aan het beblokken van ons wetenschappelijk Nederlandsch. Dat hij zelf in
de stilte van zijn kloostercel eens beginne met te overdenken
wat aard het heeft te spreken van : « de geschiedkundige faktors die het Iersche volk hebben gesmeden (blz. 2) « zou het
niet voorwerpmatiger zijn » (blz. 13) ; « Ratisbon » ( blz. 41) ;
« De Jamaïque » ; inlandsche rivieren (blz. 233); er werd
zooveel p.s.« margarine uitgeleverd» (blz. 234); « er is
i een hem!den en kolnijverheid» (blz. 235); «het excess van inkomen»(blz.
248) ; « de austeriteit die hun karakter onderligt» (blz. 452),« de
geslachtelijke omgang » ( blz. 456), waar wordt bedoeld het onderling verkeer van de kleintjes ; en honderden dingetjes van
-dien aard die, misschien wel even kittelen tot een lachje, maar
die voor iemand die begaan is met de nooden van zijn volk stemmen tot melancholie. Want zoolang de besten onder ons aldus
hun taal mishandelen moeten we niet al te veel praten van rechten voor zulk een taal ; die besten zijn er immers juist, om, ondanks de omstandigheden, te laten zien wat de taal waard is
waarvoor ze strijden.
Waar Pater Callewaert zijn cijfers haalt over al die Ierssche hectaren (bl. 207) weet ik niet. Maar de feitelijke oppervlakte van Ierland is 84.415 km 2
Wat nu verder den inhoud van dit boek betreft is het dui-delijk dat Pater Callewaert meer een politiek strijdbetoog dan
een zuiver wetenschappelijk werk heeft geleverd. Voor kalme
-objectiviteit moet men gaan in 't Nederlandsch naar Mulder en
in 't Engelsch naar Murray. Hoe kan b. v. pater Callewaert in
één adem beweren dat nog steeds de geschiedenis van Ierland
te schrijven valt en toch le het zelf kordaat aandurven, eii 2e
beweren dat het Iersche volk « historisch-Iersch denkt » -- een
uitdrukking die ik vruchteloos tot iets werkelijks poog te herleiden.
Ziedaar. Men zal niet beweren dat men onder Vlaamsche
vrienden zoetekauw speelt. En mocht dat wel gebeuren, dan
doet men zooveel te verkeerder, daar dit ons heele volk achteruit
Helpt.
En toch is er. ondanks deze zware grieven, heel veel goeds
in dit boek. Overal waar de geestdrift en de bezieling van Pater Callewaert zich mag laten gaan is hij beslist heerlijk. Leest
men Callewaert over Ierland, over dat land waar hij zooveel
schoons en edels heeft gezien, dan zal hij u, ondanks zijn eigen
politieke voortvarendheid niet overtuigen van de waarheid
van Lord Morris' woord, dat namelijk de Engelsch-Ierscher;eschiedenis is de geschiedenis van « een zeer dom volk, dat tracht
-een verstandiger volk te besturen tegen zijn wil en dank », maar
wel zal hij u overtuigen, en 't zal er onder zijn welsprekend
beid diep ingaan bij u, dat we, naar 't woord van Ruskin, hier te
.
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doen hebben met een geestelijk volk dat zich nooit zal
laten besturen door een stoffelijk volk ». Even komt nu
en dan wel de skepsis te voorschijn gluren, en vratgt men
bij Callewaert's detailleering zich telkens weer af : Maar
als de Ieren wezenlijk zoo bovennatuurlijk leven hoe komt het
dan dat ze zoo onverantwoordelijk verzot zijn op politiek ?
Maar juist bij de portrettee-ring van die politieke leiders is
Callewaert weer in zijn volle kracht, en wij weten thans wel
degelijk hoe die er uitzien, in hun grootheid en hun kleinheid,
helaas, ook (.)'Coniiell. Telkens komt het bij den lezer op : een
Vlaming, mits hij wakker is, blijkt hij uitstek de man om de
lersche politieke mcnllers te tasten naar de ziel.
Maar ook het volk heeft zijn gebreken — en vele. Dat pater
Callewaert hem desondanks zijn volle hart heeft geschonken
verwondert ons allerminst. Want Gods priester heeft daar dingen gezien die hij nergens elders ter wereld aanschouwen kon :
« Ik heb de Iersche fabriekwerkers, de spoorwerklieden, het
trampersoneel zich midden den dag op bepaalde uren, zien scharen in dikke rangen, en, alle werk stilleggende voor een half
uur zien trekken naar de kerken om er den rozenkrans te bidden voor de zieltogende hongerstakers. In de pro-kathedraal van
Dublin greep een onderpastoor mijn arm vast : « Gij zijt een
vreemdeling, Father ». « Ja, een Vlaming ». « Ja, Father, de
rozenkrans is ons kanon tegen Engeland ».
« In het landelijk Iersch leven wordt ge onwillekeurig overweldigd door die stille edele waardigheid, en dat aangeboren
« refinement » van het landvolk, dat een vrucht is van zijn innig leven met Maria en Jezus, » de Maagd en « der Maged
Zoon ». Daarbij, de geschiedenis van hun land en geloof ligt als
een open boek te lezen in de puinen en de relikwieën, tusschen
welke zij leven. Hun leven is nog patriarchaal. Hun welkomgroet is nog christelijk. De zondagmorgens zijn er nog Gode
gewijd er: waarlijk zonnedagen voor de ziel. Zij komen van aller
wegen, 't zij te voet, 't zij per rijwiel, 't zij in gespan, en er is
geen enkele die de mis verzuimt ; en de zondag-middag is een
vreugde zonder zonde. Heel Ierland bidt het Angelus driemaal
daags rechtstaande,blootshoofds,alleen in huis,of openbaar in liet
veld en op de straat.De Angelusschilderij van Millet is in Ierland
een dagelijksche werkelijkheid. Ik zag de trammannen op den
terminus, als volksmenschen, hun tramklak afnemen en zwijgend
bidden als het Angelus klept, om seffens daarna wecr•oin te
zottebollen en hun sigarentuitje te ontsteken. zonder vaar noch
schroom, eenvoudig en natuurlijk. Ik zag te lande de dubbele
jongens. die om geld aan 't opsmijten waren in een ronde, plots
bij het kleppen van het Angelus, aan 't bidden slaan, en ik bevond me zelf de eenige, die vergat te bidden soms, als het Angelus klepte. »
En ik begrijp dat de liefde voor zulk een volk blind kan
worden als moederliefde.
D. W.

JOS. VERMEULEN : Iersche Zelfstandigheid. Nr. 19 3
Verhandelingen van de AIgemeene Vlaamsche Hoogeschool-juitbreid in g. 1921.
,

Binnen 't bestek van een brochure geeft de heer Vermeulen
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zooveel wetenswaardige over Ierland dat we gerust kunnen
zeggen : dit is Liebig. Den student ontbreekt de vurigheid van
den pater,en de jongere blijkt hier in zake bedaardheid de oudere
te zijn. Haar ook dit is, vooral waar het deze dingen betreft,heelemaal ,et.ii kwaad. Ook voor de taal kan de schrijver van « Ieriand en het Iersche Volk » bij dien van « lersche Zelfstandigheid » nog wel enkele maanden op school. -- Het spreekt vanzelf dat er sinds 1921 nog heel wat nieuws is bijgekomen in de
Iersche geschiedenis. Maar dat juist heeft Vermeulen gedeeltelijk bijgewerkt met een artikel verschenen in Dietsche Warande
verleden jaar. D. W.
;

A R T H. C O U S S E N S: Pennetrekken uit Ierland. -- L a n-.
noo, Thielt, 1922.
Dit boek is opgedragen aan een schilder -- « aan Joe English, die Vlaanderen en Ierland zoo liefhad » — En meer dan
bij de vroegere pennetrekken van dezen schrijver zijn er ditmaal
kleuren mee gemoeid, en hebben we veeleer te doen met schilderijtjes van landschappen, typen en toestanden. We krijgen
hier weliswaar een keur van wetenswaardigheden over het Iersche volk, bij zoover dat we die menschen bijna even goed leeren kennen uit dit vluchtige reisrelaas als uit het massieve werk
van Callewaert. Maar vóór alles wordt ons hier geschonken
kunst: kunst van zien en zeggen,zoodat zulk een boek wel degelijk voor de letterkunde in aanmerking komt. En zoo zie 'k het
eigenlijk ook liefst. Schrijft men Vlaamsche boeken over Ierland, dan weze 't bellettrie ; want staatkundige betoogen om ons
te leeren hoe Ierland nu sinds zooveel eeuwen heeft gedaan —
om ten slotte toch nog steeds aan 't worstelen te zijn. en wel —
hoe men 't ook neme — met erg bedenkeliike kansen, dat is
toch warempel niet een zedeles die we in Vlaanderen noodig
hebben.
Schetsen dus — meestal kleurige -- over Ierland's verleden
en heden, over steden en landschappen, over groote mannen en
volkskinderen ,over officiëele lui en rassige typen. Dat dit boek
geschreven is door een Vlaamsch priester met een hart voor al
wat lijdt verhoogt nog zijn verdiensten.Waar hij in de Dublinsche
slop dat kindje bezoekt wiens moeder nu dood is. of waar hij
bidt voor 't heele beproefde land aan 't slot van zijn boek is hij
heel schoon ,in zijn daad en in zijn woord.
Ook sommige humoristische trekken zijn smakelijk, voor
zoover ze sober blijven en fijn, want de jacht op humoristisch
effekt, die Coussens nogal eens drijft, draagt niet enkel sporen
van gemaaktheid, maar ook van een soort huisbakkenheid, die.
bevreemdt bij zoo'n bereisd mensch .
Goed geslaagd b. v. is zijn Martin. « Martin is een ideale
koetsier. Hij spreekt als ik het wil en zwijgt als ik het verkies.
Op elk van mijn verlangens volgt onveranderlijk een « yes Father ». Het « nicht raisonnieren » schijnt hem diep te zitten. Hij
is dertig jaar oud en, heeft hij veel geweten, dan moet hij veel
vergeten zijn. Eens na een langen rit, waagt hij een vraagje
« Ik meen dat u nog meer in Amerika geweest zijt,Father ?»
« Ah, Martin, neen, nooit. 't ligt zoc ver. »
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« Martin zwijgt tien minuten en geeft me de reden op van
zijn vermoeden :
« teel Father, als u naar België trekt, moet u dan niet
door Amerika ? »
« Zoo redeneert mijn koetsier Martin.
« Op een anderen dag was Martin weer door aardrijkskundige onrust gekweld en opperde een bedenking, die .hem
juister toescheen :
« België grenst dan zeker aan Spanje, Father ?
« Nee » dat is Portugal ».
« Martin zweeg.
« Maar 't grenst wel aan Frankrijk » zeg ik.
« Ah zoo, Frankrijk, daar heb ik meer van gehoord. Zoo
zoo, België ligt daar.
« En Martin was tevreden.Je ziet, geen veeleischend mensch.
wel? Een goed mensch. Gisteren kwamen we vóór St Kean's kerk
gereden « Martin, ik wou even afstappen om in de kerk te
gaan ».
.« Yes, Father wil u een gebed storten voor mij ? »
Maar wellicht de mooiste bladzijde uit het heele boekje is
dit Camera-obscurastukje, hoezeer ook, gelijk trouwens de Camera zelve, gekruid niet Engelsche grondstof :
« Zie,in eenige dagen leert men een stad als Waterford door
efi door kennen. Op hetzelfde uur en op dezelfde plaats zijn het
vandaag dezelfde menschen en dezelfde tooneeltjes als gisteren. Tuur ik op klokslag negen uur 's voormiddags door de
venster, dan schuift die magere brievenbesteller met leege tesch
voorbij, en te elf uur stipt zwikt zijn struische collega zwaargeladen voort. Tusschen negen en half tien houdt het ezeltje vóór
't melkkarretje aan 't hotel stil, en hetzelfde grijskopshande
ezeltje is het, hetzelfde knipoogend, oud boertje als de dagen
te voren : te half negen rolt de zware boerenkar aan met dezelfde hoogtronende bejaarde vrouw, die hetzelfde breedgeschofte, bruine paard stout ment en eiken dag de herhaling
komt doen van haar langgerekten schreeuw over haar bloemkooien, tomaten en ajuinen ; terwijl het op 't stadhuis tien
slaat
geen . minuut vroeger of later — stappen de twee renteniertjes met hun vroolijk, open-lachende wezens in knikkend
praat onveranderlijk de stoep op van de Horse Inn, en tree n te elf uur weeral knikkend pratend buiten, om langs mijn
venster verder op te trippelen. Dan is 't de beurt aan den
dominee, eeuwig dezelfde magere, lange grijsgebaarde dominee,
die altijd in zijn toegevouwen krant leest. Te half twaalf trekken vier heeren, zich op hun stok hijschend, de Horse
Inn binnen ; die zag ik meer en ken ze van den eersten dag.
Kwart voor twaalf verschijnt de stille, mijmerende, goudgebrilde
onderwijzer, met de handen op den rug gestrengeld. 's Namiddags zijn het ongewijzigd de dito-menschen die daar
weer voorbijkomen : om twee ure het dorstige sjouwertje
in zijn plunje,dat het vastgeketende ijzeren kommetje volpompt en
in een teug uitdrinkt met een smakelijk luid < gwa » om de
frissche lavingin t blakerende zonneweertje ; tweeën ook,
de bureelman uit mijn straat verderop, op zijn fiets : hij is altijd een beetje laat ,trekt altijd zijn horloge uit, als ik hem zie,
en peddelt vlug door ; te half drie, die jonge heer met zijn van
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voren neergeplooiden vilten hoed op, zijn vischteschje aan
zijn linkerzij en zijn hengelroe in zijn rechterhand. Kwart
over vijf en kwart vóór acht landen de handelsreizigers
uit het station weer aan, met hun bruine en zwarte valiezen, en een van hen gaat sinds aan den overkant zijn
nieuwgebouwde villa binnen. Tusschenin is de onderwijzer weer
voorbij gekuierd, is de magere en de dikke brievenbesteller
weer verschenen, zijn de twee knikkend pratende renteniertjes
nog een borreltje gaan drinken in de Horse Inn en is de grijze
dominee teruggekeerd, als altijd lezend in een toegevouwen
krant ».
De letterkundige mededeelingen over Sheehan, Seumas
Mac Manus., Eth. Carbery zijn mede van groot belang. D. W.

ARTHUR C O U S S E N S: P. A. Sheehaij, zijn leven en
zijn werken. Drukkerij-Uitgeverij « Excelsior »
Brugge. 1923.
Dit werk sluit aan bij het vorige. Ofschoon in het Engelsch
en in het Duitsch studiën over Sheehan verschenen zijn, waarbij
deze het niet halen kan en waaraan het overigens, voor zijn
beste gedeelten, veel verplichting heeft, verdient het toch beslist aanbeveling, vooral wijl het beantwoordt aan het doel dat
erbij voorzat, en dat is, blijkens het « voorop », de talrijke bewonderaars die Sheehan ook in Vlaanderen en Holland telt, beter bekend te maken met diens leven en werken. Met reden
wordt onder al die werken het meest gewicht gelegd op a The
Blindness of Dr Gray » een der heerlijkste priester-romans die
ooit werden geschreven. D. W.

ARTHUR C O U S S E N S: Bij het Laaiende Turfvuur.
Iersche Verhalen door Seumas Mac Manus, vertaald
door —. N. V. het Vlaamsche Land, Antwerpen.
1922.
Zoo algemeen bekend father Sheehan is, en zoo gretig ook
de Nederlandsche vertaling van om 't even welk zijner boeken
wordt gelezen, zoo weinig verspreid is te onzent de faam van
dien anderen grooten Ierschen volksschrijver in 't Engelsch :
Seumas Mac Manus. Geen enkel van zijn werken was in 't
Nederlandsch overgezet, voor Arthur Coussens zijn Vertalerstaak begon, en vóór in D. W. en B. Jan van de Woestijne een
kostelijke novelle van hem. oververtelde.
Wie van den schrijver meer wil vernemen kan dit vinden
in het 20 bladzijden lange opstel door Coussens aan Seumas
gewijd in de « Pennetrekken uit Ierland ». Een gewoon Iersch
plattelandsch schoolmeestertje, dat naar Amerika trekt en met
zijn humor de Engelsch lezende wereld verovert .
Seumas Mac Manus is geen Dickens en evenmin een
Thackeray. Zooveel genie, gepaard met zooveel hart als bij den
eerstn en gepaard met zooveel wereldkennis als bij den twee-
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den heeft hij bij lange niet. Maar hij is een zeer gemoedelijk
verteller. En schatert zijn humor niet zoo schel als die van
Mark Twain, hij is natuurlijker en ongezochter, dus van échter
allooi : Hooge, goed evenwichtige literatuur geeft hij nergens.
Maar gezond-opwekkend is hij steeds, en het zal nog zijn tijd
duren vó r zulke schrijvers ten bate van 't volk overtollig zullen
worden. Onder de negen vertellingen in dit boekje vervat is de
« Kabouters » wel het zuiverste kunstwerk. Vertaler en uitgever beiden hebben zich eervol van hun taak gekweten.

D. W.

.HERMAN ROBBERS : De Nederlandsche Litteratuur na
Uitgeversmij Elzevier 1922.
1880.
Onder de Nederlandsche schrijvers die zich mogen bemoeien met de beschrijving van de literatuur, waaraan ze zelf
meewerken als oorspronkelijk scheppende krachten, komt Herman Robbers, zou men zoo zeggen, op een der eerste plaatsen
in aanmerking. Sinds twintig jaren immers houdt hij in zijn
Elzevier's maandschrift voorbeeldig hoog de recensie-rubriek.
Zijn kritiek blijkt daaruit wel te zijn nogal subjectief, en niet
steeds gemakkelijk zich inwerkend in de kunst van menschen
die anders zijn aangelegd dan hij, de schrijver der. sociale stadsromans, niet zijn stoeren burgerlijk-solieden zin, met zijn ruim
hart voor de nooden van zijn medemenschen, in wie hij vóó^
alles de schoonheid der energie waardeert, maar met zijn tekortkomingen ook wat betreft het hoogere levensinzicht, en de
zielestrevingen uitgaande boven alle stoffelijke belangen. Uit
.dien hoofde was het wel opvallend hoe weinig de recensent zich
inliet met die literatuur bij dewelke vroomheid vooropstaat.
maar ook niet die poezie, die 't zij vers 't zij proza, haar bezieling put in het allerdiepste en allerbeste dat de mensch bezielt,

een klein, nietig kindje te zijn van den grooten Vader.
Wij hadden sinds jaren geleerd daarin te berusten, wijl de
besprekingen van Robbers, beperkt tot het soort literatuur dat
hij nu eenmaal wenschte te bespreken, ernstig waren en flink
door den band vertrouwbaar .
Maar nu krijgen we daar zoo'n boekje. In de plaats van losse recensie's een doorloopend overzicht.En ineens komen onwillekeurig bij den lezer, in de plaats van het verdienstelijke der afzonderlijke recensie, de leemten voorop te staan, het opvallend
tekort aan rechtvaardigheidszin dien een historicus hebben moet
op straffe van niet te zijn. Want een geschiedschrijver mag niet
doen wat het een recensent vrij staat te doen : opnemen enkel
de dingen die heng bevallen en weglaten datgene waarvoor hij
persoonlijk niets of minder voelt. Zoo is dit boekje van Robbers
een min of meer degelijk overzicht van de niet-katholieke Nederlandsche letterkunde en een, wij durven zeggen- systematisch negeeren van alle Roomsche schoonheid. Men kan dit boekje doorlezen van a tot z en niet komen tot het vermoeden dat er in Holland dichters hebben geleefd, en aanmoedigers van jongeren nog
wel daarbij,— als Thijm en Van Meurs, Van Edw.Brom, van Albertine Steenhoff-Smulders, van Willem Smulders,van Kees Meekel,van Feber geen spoor.Enkel de haastige vermelding van Ma.
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rie Koenen, Marie Gysen, Marie Schmitz, Maria Viola, een momentje van ridderlijkheid, zou men zeggen voor de vier katholieke Marie's.
Neen, zoo komen we niet tot gezonde literatuurgeschiedenis.
D. W.

AUGUST \'ERMEYLEN : Van Gezelle tot Timmermans. Uitgeversmij « Elzevier » Amsterdam
1923.
Ir. de reeks Elzevier's Algemeene Bibliotheek, verscheen enkele maanden na 't bovenvermelde boekje van Herman Robbers deze geschiedenis der nieuwere Vlaamsche Letterkunde
door Prof. Vernieylen. Dit ten minste is een historicus, geen recensent. Wat steeds in Vermeylen treft, het is de gave om zich
in te werken in de groote verschijnselen der cultuurgeschiedenis,
van welken aard die ook wezen, en welke ook de bouw zij der
groote geesten die hebben gesproken 't zij met woorden 't zij
met kleuren, 't zij met lijnen, 't zij met daden. Hier te midden
van dat voorbeeldig perspectief — dit te kunnen vestigen is alweer een van Vermeylen's benijdenswaardige gaven — het zorgvuldig portretteeren der grootes. Of zegt het niet heel veel voor
Vermeylen die op blz. 100 van zijn werkje duidelijk genoeg getuigt waarop volgens hem « twee eeuwen zonder andere kultuur dan eene van kloosterorden en Jezuieten » Vlaanderen zijn
komen te staan, toch juist onze toppunten ziet in priesters er,
Roomschee. 3/4 van zijn boekje draait om Gezelle — om een Gezelle door hem als geloovige en mysticus volkomen begrepen en
bewonderd ; terwijl hij voor Verriest en van Langendonck misschien meer voelt dan velen hunner geloofsgenooten die in zake
literatuur ook mogen meespreken.
De ongerepte historiesche zin van Vermeylen gaat saam
met zijn gelouterden smaak en zijn gave, plastisch-gedrilde
stijlkunst. Het is een zegen voor ons dat zulk een harmonischontwikkelde. geest als Vermeylen sinds meer dan dertig jaar
voorop gaat alhier naar het hoogland, dat hij weet voor een
volk met zulke reserve-krachten als de onze bereikbaar te zijn.
Geen kwestie van een houding als die van Robbers, die
lijkt op hooghartige negeering van een zeker soort literatuur
dat zijn wijsgeerige overtuiging niet bevallen kan. Vermeylen
is voorbeeldig wetenschappelijk uitgerust, en hij wil vóór alles
rechtvaardig zijn. Daarom is het dubbel jammer dat feitelijk en
practisch ook hij in zekere mate de tekortkomingen van Robbers vertoont. Want ook hij is veel beter op de hoogte van 't
geen langs den kant der vrije gedachte wordt geleverd dan
van 't geen door de geloovige kunst wordt. 'gepresteerd. Onverklaarbaar is b. v. hoe hij niet heeft gezien wat August Snieders
waard is voor de periode van '60 tot '90. Vermeylen, die weet
wat de Vlaamsche Beweging is geweest voor de Vlaamsche letterkunde,moet ook beseffen dat het niet aangaat,zelfs den naam
niet te noemen van dengene die binnen die bepaalde periode
was onze rijkste en vruchtbaarste geest en onze beste Vlaamsche man. Wat de nieuweren en de nieuwsten betreft, kunnen
we niet anders dan Prof. Vermeylen de kennismaking aantebe-
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velen niet Dosfel, De Cock, Fleerackers, Hammenecker, Van der
Straeten (t 1915), Reypens, Theophilus, Z. M. Jozefa, Alice
Nahon. Daar zijn weliswaar ook tal van die gevreesde Jezuieten bij ; maar Vermeylen zal dadelijk beseffen dat elk van de
hier vermelden in staat is om er ten minste twee te verdringen
van een paar dozijn onder de velen die hij binnen de jongste
jaren hun plaatsje gaf, en daarom nog niet onverdiend. D. W.

Die Werke der Hadewych. 1 Teil : Die Briefe, mit ausAus
gewahlten Gedichten. II Teil : die Visionen.
dem Altflamischen übersetzt und mit ausfuhrlichen
Erlauterungen versehen, von J. 0. Plassmann.
Folkwang-Verlag, Hagen i. W. und Darmstade,.
1923.
Wat ons in deze uitgave verblijden mag is het belang, dat
men ook in Duitschiand sedert enkele jaren aan de Nederl. Letterkunde, en aan onze Middelned. mystiek is gaan hechten. De
uitgaven onzer schrijvers in Insel Verlag, Leipzig zijn bekend.
Reeds onder den oorlog had daarin Fr. M. Hübner de visioenen
van Schwester Hadewich vertaald (toch niet alle !). En nu
komt bij Folkwang in de serie : Schriftenreihe, kulturen de;
Erde, een volledige vertolking van de Brieven en Vizioenen van
Hadewych met een moderniseering van vijf gedichten : een
groot aangelegd werk, met als titel-blad de Visionnaire, en, onder de verklaringen, twee groote afbeeldingen van een Antiker
Dodekacros en van het babylonische zonnenheiligdom van Sip-

par.

Wij zijn den heer J. 0. Plassmann er om dankbaar, dat
hij door zijn arbeid, ook in Duitschland, de aandacht der geleerden heeft getrokken op de beteekenis van onze Hadewych : zoo zal haar beeld slechts voller en heerlijker komen
te staan in de ontwikkeling van de geheele Germaansche mystiek.
Wat de vertolking betreft, die kan, in 't algemeen, zeer voldoende heeten voor een kennismaking met het werk onzer mystica. 't Valt echter te betreuren, dat Pl. alleen de uitgave der
VI. Bibliofielen heeft gek-end, waarvan de tekst weinig bevredigt, zoodat een nieuwe uitg. is wenschelijk gebleken. Hübner
had al volgens de door ondergeteekende bezorgde nieuwe uitgave vertaald ; maar zijne vertaling is al te, los, en vrij dikwills onjuist. Plass. blijft dichter bij den oorspronkelijken tekst,.
maar heeft toch ook een wijze van vertolking die ons niet voldoet : er blijft niet genoeg van den zwaai, de golving, de techniek van Hadewych over ; hij bouwt de zinnen al te regelmatig logisch : uit zijn werk komt men niet genoeg tot eenig inzicht in Had.'s kunst. Waar er moeilijkheden zijn, waar de
tekst *ook voor ons opheldering behoeft, stelt hij zich met een
letterlijke vertaling tevreden, zoodat men er verder weinig meer
over weet ; ofwel maakt hij er wat van, -dat een bevredigenden
zin oplevert; maar niet de bedoeling van Had. schijnt te zijn.
Ik neem de inleidende regelen der Visioenen. Pl. heeft :
Es war an einem Sonntage nach Pfingster. ' — Had. heeft :

BOEKENNIEUWS. 845
Het was iii enen sondaghe ter octaven van pentecosten. Ter
Octaven werd weggelaten. En daar er na Sinxen een heele reeks

Zondagen zijn, blijft de tijd onbepaald ; ter octave is ook daarom belangrijk, omdat die Zondag juist sedert begin dertiende
eeuw bij de Cisterciensen, en sedert begin 14e over heel de
Kerk, Drievuldigheidszondag heette, wat dus voor de bepaling
van Had.'s tijd in aanmerking moet komen. De tweede zin
wordt rytmisch zeer vrij vertaald ; en klaarblijkelijk heeft schr.
geen weg geweten met : dat icker ghegaen ware wat hij dan
ook weglaat. De derde en vierde zin werden samengetrokken,
door een verkeerde lezing van hs. A, dat in de uitg. der VI.
Bibliof. gevolgd werd. In den volgenden zin is ghepi jnt niet gequált, maar gestreefd, mij beijverd. ; noch gheleeft int ghetal
van soe hogner weiidicheit, waar 't woord ghetal moeilijkheden
oplevert, wordt dit eenvoudig weergegeven door Zustand. Alse

daer toe behoerde ende als mi daer wel vertoent wart doen,
ende mi noch wel scijnt, wordt opgevat alsof die werdicheit
vertoent werd : wie sie mir damals erschien ; wat echter vertoond werd is niet die waardigheid, maar wel : dat zij daar nog
te kinsch toe was.
De volgende regels leveren geen de minste moeilijkheid op
maar n. 27 staat : wanneer soe een storm quame, soe viele die
bloeme : een eenvoudige hypothese, met conjonctieven : zou er
een rukwind opkomen, zoo onvast stond de bloem dat ze zou
vallen. Dit werd alweer verkeerd opgevat, en vertaald : wenn
ein sturmwind kam, so fiel sie um » wat eigenlijk geen zin geeft.
Uit dit weinige zal genoegzaam blijken, dat de vertaling
toch niet kan voldoen ; en zeker niet kan gebruikt worden als
basis voor studie over Had., wat toch niet belet, dat zij, in
Duitschland (want wij hebben ten onzent toch beter, in de
vertolking van Verweyer kan toe bijdragen een algemeene
kennis van Had. te bevorderen. Maar zulke vertalingen bewijzen weinig of geen dienst bij diepere studie.
In den titel luidt het verder. : mit ausgewdhlten Gedichten.
Verwacht er echter niet te veel ; juist vijf heeft Pl. vertaald.
Wat bij de keuze zelf bevreemden moet, is, dat hij juist de vijf
laatste rijmgedichten heeft genomen, die, én om bijzondere taal-,
stijl- en vers-eigenaardigheden én om de mystiek, waarin denkbeelden voorkomen die: aan Had. geheel vreemd zijn gebleven,
zeker niet van haar zijn. Deze gedichten kunnen hoegenaamd
geen idee geven van Had. als dichteres.
Ik kom tot de Erla-uterungen. Vooreerst tot de historische,
juist vier bladz.. Daarin vat Pl. samen de resultaten van mijne
opstellen hier in Dietsche War. en Belf.. 1920-1922 verschenen.
Hij besluit echter : Bei allem Scharfsinn und aller Grundlichkeit, die in der Untersuchung zutage tritt, erscheinen mir
die Darlegungen nicht von der inneren Warscheinlichkeit, die
v. M. ihnen beilegt ». Maar Pl.'s twijfel, komt voort uit een vergissing, waarop ik reeds in Dietsche War. -en Belf. 1908 (Was
Hadewych de ketterin Blomardine ?) gewezen had. Pl. gaat
uit van het door mij genomen resultaat dat Had. 1236-1256
moet geschreven hebben .Hij meent echter, dat daardoor juist de
hypothese Hadewych = Havidis, abdis van Aquiria ten tijde
van Lutgardis veeleer bevestigd wordt ; en zegt dat ik al
te gemakkelijk die hypothese van kant schuif door de bemerking
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dat Aquiria een waalsch klooster was, waarvan de abdis wel
niet in 't Dietsch zal geschreven hebben. Lutgardis toch, zegt
hij, behoorde tot dit klooster en had er een groote bedrijvigheid.
Al deze opwerpingen nu berusten op een valsch suppositum.
Van Willem van Affligem, redeneert P1., wordt gezegd, dat
hij de visioenen eener non in 't Latijn heeft vertaald. WkJillenvan Affligem nu had betrekkingen niet Aquiria, daar hij het
leven van Lutgardis bewerkt heeft. Dus zullen die visioenen

ook wel de visioenen van een non van Aquiria kunnen geweest
zijre. Wij vinden nu juist dan eene Hawidis. In 1908 nu reeds
heb ik aangetoond, dat die Cistercienser-non wier visioenen
Willem heeft vertaald, niemand anders is geweest dan Beatrix va» Nazareth. dus niet Hawidis van Aquiria. Zoo
valt het ee»ige argument dat voor Hawidis van Aquiria pleitte,
en blijft voor deze niets over dan de naam. Maar nonnen en
jonkvrouwen die Hawidis he-eten waren er genoeg. Tegen dien
naamra nu zet ik nOg verder, dat Aquiria een waalsch klooster
was, waar alleen romaansch gesproken werd. Lutgardis
juist was de Benige dietsch-sprekende. Zij was daarheen gevlucht, zegt haar levensbeschrijver, om in een romaansch klooster, waarvan zij de taal niet kende, aan de waardigheid van
abdis te ontsnappen. Zoodat Pl.'s bedenkingen van allen grond
ontbloot zijn.
Volgen verklaringen bij de Brieven en de Visioenen. Er
komen daar enkele goede plaatsen voor uit Hugo en Richard
van St Victor, die, wilde men bij algemeenheden blijven, als
hier, nog wel konden vermeerderd. Maar uit de plaatsen blijkt
weinig neer, dan dat Had.'s leer niet afwijkt, in de punten, van
de gewone kerkleer, allerminst dat de Victorynen op haar eenigen invloed zouden hebben uitgeoefend. Daartoe zijn ze te algemeen, ik bedoel : komen soortgelijke gedachten zoowat hii
de meeste Kerkvaders voor, van Augustinus af.

Doch Pl.'s verklaringen zijn ten grootsten deele van een
gansch anderen aard. En nu moet ik beslist verklaren, dat hier
nu toch wat te veel vrij spel aan de phantasie gelaten wordt. Pl.
wil niet bij de fassade van het dogma blijven, maar achter den
sluier doordringen : En dan : « Der magische Zauber antiker
Heiligungswunder tut sich auf, wir blicken in die Geheimnisse
eleusinischer Mysterien, sehen uralte Kulte in Bildern festgehal^ten und ober die klassischen Gefilde Griechenlands die Faden
in ferne Weiten nach Kleinasien und Babylon verlaufen ». Het
Panbabylonisme, dat in de godsdienstgeschiedenis zulk een erbarmelijk fiasco heeft geleden, wordt hier op 't gebied der Mystiek overgedragen : de mystieke voorstellingen van Had. uit
orphisch-mystische voorstellingen verklaard ! De bedoeling van
Pl. zal wel niet zijn, dat Had. zelf die daaruit heeft geput (al
maakt zijn arbeid toch dien indruk en al laten sommige uitdrukkingen dit wel vermoeden) ; misschien heeft hij -niet meer willen
zeggen, dan dat die voorstellingen ook in orphisch-mystische
mysterien van Klein-Azië en Babylon voorkomen. Wij erkennen
in deze bemoeiingen een volgeling van Jóstes, die al onze mystieken uit Babylonië wil verklaren. Wat daarvan waar is, mag
zijn, dat sommige beelden, symbolen, uitdrukkingen, voorstellingen zoo natuurlijk opgroeien uit het allen menschen eigen
godsdienstig gevoel, dat ze geheel of gedeeltelijk in alle gods
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diensten, en dus ook in Babylonië, kunnen aangetroffen worden.
Maar de panbabylo-nisten drijven hun phantasieën zoover, dat
men niet meer de eenvoudigste beeldspraak zal mogen gebruiken, niet meer mogen zeggen b. v. « Bewondering is de zon der
ziel », zonder in Panbahylonisme te vallen ! Enkele voorbeelden
mogen volstaan ons een idee te geven van wat deze verklaringen
zijn. Had. heeft veertien visioenen geschreven ; dat zijn de
veertien maanhuizen, waarlangs de maan heenvaart naar haar
volheid. Werp nu niet op : dat ns 2 en 3 één redactie zijn ; dat
7 en 8 te santen hoeren ; dat 14 niets meer is dan een latere verklaring van ni. 13 : dat er dus feitelijk maar elf visioenen zijn :
Pl. zal dan een orphische verklaring weten voor het heilige getal elf. — Had. spreekt van 29 volmaakten ; dat is, zegt P1.,
ei ;nlijk 28 ; want 0. L. Vr. staat er buiten, in 't midden, al
zegt Had. dan nog zoo klaar dat ze de eerste is. Die 28 nu
zijn de 28 maanhuizen, enz. Had. -stelt, v. I, b. v. de hl. Drievuldigheid voor als een groote ronde schijf, op drie zuilen,
waaronder de onmetelijke draaikolk der Godsgenieting. Pl.
zegt : die voorstelling is omtrent juist als het beeld in 't zonnenheiligdom van Sippar ! Een photographie wordt er van meegedeeld : daar ziet men nu een vierkante tafel, op twee pooten,
met daarboven een rad. Het wiel (de draaikolk van Had.
wordt een rad, niet onder, maar boven ; de onmetelijk ronde
schijf een balk ; de drie zuilen, twe tafelpooten.Als er bij Had.
drie zuilen, zijn en in 't babylonische beeldwerk maar twee « so
kannen wir doch sagen, dass irgend eine âhnliche Ueberlieferung in Hadewychs Darstellung nachwirkt ! — Wie nu niet gelooft dat Had. uit Babylonië moet worden verklaard !... Onnoodig aan te toonera, hoe Had. voorstelling een uitbeelding is van
Gods eeuwigheid, van de drie Goddelijke personen en van hunine eenheid in den kolk der Godsgenieting, in de natuur. Ik moet
bekennen, dat ééne plaats mij inderdaad getroffen heeft ! In
Kathaka Upanishad. (VI, 1) wordt gesproken van den eeuwigen
vijgenboom met « aufwarts die Wurzeln, abwârts die Zweige ! »
— Nu heeft de boom van de kennis van God bij Had. (v. I, 185)
ook zijne wortels opwaarts en zijn top nederwaarts ! Treffend
inderdaad ! Maar werkelijk : voor dit beeld is 't niet noodig in
Kathaka Upanishad te zoeken : daar die boom uit Gods Liefde
komt, heeft hij zijn wortelen opwaarts : de uit te beelden gedachte heeft, zooals gewoonlijk bij Had. het beeld gevormd.
Men kan hetzelfde nog aantreffen bij Ruysbroeck, en nog
wel elders.
Onnoodig andere voorbeelden aan te halen : op die wijze
kan men alles verklaren ! Als ik Pl. lees, dan word ik voortdurend herinnerd aan die fantasie, waardoor in 1830 reeds, te.gen de toen opkomende Panbabylonische school, verklaard
werd, hoe Napoleon nooit had geleefd, maar een louter zonnenmythus was. Napoleon toch was een corrupte vorm voor den
zonnengod Apollo. Hij had als moeder Laetitia ; Apollo's moeder was Latone ; hij had drie zusters, de drie Gratiën ; vier
broeders, de vier jaargetijden, twaalf veldmaarschalken, de
twaalf teekenen van den Dierenriem ; hij was opgegaan aan 't
Oosten, uit Egypte, had geschitterd in zijn middag, te Austerlitz,
vandaar le Soleil d'Austerlitz, en was ondergegaan te Ste
Hélène, in 't Westen, enz. enz. Dit is toch allemaal veel treffen,
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der, dan Had.'s voorstelling der Godheid, vergeleken bij het
zonnenheiligdom van Sippar.
't Zal wel geraadzamer zijn Pl. op zijn dwaalwegen naar
Babylonië maar niet te volgen. Zullen wij dan Had. trachten
te verklaren, dan kan misschien de indruk gewekt worden, dat
de verklaringen niet zoo erg diep geleerd zijn, als die van Pl- ;
zij zullen er des te eenvoudiger en te veiliger om zijn. Wij zullen Had. vooral uit Had. zelf trachten te verklaren : daarmee
dient voorloopig begonnen ; want onze kennis en ons begrip
van haar is nog niet zoo uitgebreid, dat wij er reeds overheen
mogen, naar allerlei min of meer spitsvondige verklaringssystemen. Dit doel, Had. zelf uit te leggen, heb ik nagestreefd in
den commentaar op hare werken, waarvan binnen kort het ee-rste deel, de Visioenen, zal verschijnen.
Dr J. VAN MIERLO, pr. S. J.
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GUIDO GEZELLE EN FRANSCH-VLAANDEREN.

Wanneer Guido Gezelle zich eenmaal voor iets
warm maakte, zoo was hij daarvoor ter dege warm en
als hij zich voor eene taak spande, deed hij de dingen
waarachtig niet ten halven af. Al zijn vernuft, zijn eigenaardigheid, zijne verbeelding, zijn hert en zijn zin stelde
hij aan het werk en ten dienste van de nieuwe karwei
en, als hij uit zijn eigenzelf niets meer geven kon dan
wat hij gaf, klopte hij bij vrienden aan en kennissen,
legde ze in de strengen nevens hem en liet ze maar trekken.
Zoo ging het ook met hem en het Vlaamsch in
Noord-Frankrijk, in Franschvlaanderen. Zijn fijne speurzin had hem allang gewezen dat er aldaar iets te doen
was voor heel : daar lag een uitgestrekte brake veld vol
onontgonnen taalerts ; daar was iets aan te vangen in
den aard van wat hij in eigen streek aan 't doen was
giet zijn Loqucla. Zoogauw gedacht, zoogauw gedaan,
en, wanneer ze hem van wege het Comité flamand de
France eerre plaats komen aanbieden als werkelijk lid,
zit hij al tot over de oeren in hunne rapen en lag het
eerste nummer reeds klaar van zijn taalgazetje voor
Franschvlaanderen. In zijne wieg kreeg het nieuw geesteskind dele naam Ons oud Vlaemsch..
Een lang leven had het niet : maar, zoogauw des
dichters werkzaamheid aldaar uit ging, moesten lezers
en schrijvers van Biekorf het ontgelden : wat in Ons
oud Vlaemsch niet kon werd in Biekorf geschoven en 't
was zooniet al, dan toch veel Franschvlaanderensch wat
(Ie klokke sloeg. Alen zie maar de eerste jaargangen van
Biekorf eens na.

In de bekende levensschets van Guido Gezelle door
Karel Deflou staan, over den dichter en zijne betrekking
niet Franscllvlaanderen, de volgende woorden :
« Nu en dan ontvingen de inschrijvers (van Loquela)
een bijblad met wetensweerdigheden ofwel een gedicht
van den hoofdopsteller... of ook nog het eerste en eenige
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nummer van Ons oud Vlaemsch, eene afzonderlijke Loquela aan de volkstaal van de Vlamingen van Frankrijk
gewijd. »
Ik zelf mocht elders schrijven : (*)
« Hier zit hij, in de innige lucht van- zijne stille boekenkamer, op zijne leegen vouwstoel en werkt hij zonder
ophouden van den morgen tot den avond. Hier komen
ook de Vlamingen uit Franschvlaanderen, en, niet zoo
gauw heeft hij in hun streven zijn eigen doel herkend of
hij vat de hand die zij hem toereiken en stapaans gaat
hij aan 't werk met hen uit al zijne kracht. Hij wordt lid
en een der werkzaamste van hun Comité... enz... »
Hier volgen nog enkele toelichtingen tot dit bericht.
-

**
Ter zitting van 5n October 1876, las de Voorzitter
Mr A. Bonvarlet voor het Comité flamand de France een
verslag met, gedeeltelijk, den volgenden inhoud :
« Op l0n Maart 1853 legden enkele Vlamingen uit
Frankrijk te Duinkerke, geschaard om Edmond de Coussemaker, den grondslag voor onze vereeniging. In het
korte maar zaakrijke programma dat zij opstelden ten
einde aan hunne landgenooten doel en strekking van de
jonge Vereeniging te doen kennen, en als voorboodschap
ervan, namen zij uit eigen naam en uit naam van hunne

toekomstige genooten op zich, te verzamelen voor het
Comité en hun bekend te maken alle inlichtingen en oorkonden over :
1. De Wetenschap, Geschiedenis, Letteren en Kunst
2. Het leenroerig recht, de leenheeren, rechtsmacht en
gewoonten ;
3. De letterkundige instellingen, zulke als Rederijkkamers, to-oneelgezelschappen, enz
4. De legenden en volkszangen
5. Het volksgeloof ;
6. De heiligen van de streek, en deze die' er voornamelijk vereerd worden ;
7. De mirakelen, processiën en andere godsdienstplechtigheden eigen aan de streek ;
9. De Ambachten, Neringen., Gilden
10. De Spreekwoorden en Volksgezegden
11. De Schuttersgilden ;
-

(*) Guido Gezelle, door C. Gezelle, Amsterdam, Veen, 1918.
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12. De namen van menschen en zaken ;
13. De grafschriften en andere opschriften
14. De levens- en boekbeschrijving van de franschVlamingen.
.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Wij herhalen hier, in hunne ruimste opvatting de
veelzeggende woorden van eenen onzer meest beminde
medewerkers : M. Auguste Ricour, kleinzoon van den
dichter van Ciodewaersvelde en censor op het Lycée te
Ryssel :
« Tegenover de meesterwerken der fransche letterkunde, en de indrukwekkende grootschheid van de geschiedenis van Frankrijk, moeten wij er fier op zijn, te
behooren tot die heerlijke natie die als leidster geldt voor
de beschaving van Europa. Doch, in dit schoone land
hebben wij een eigen gezin ; middenin die algemeene
geschiedenis hebben wij onze afzonderlijke ; in dit beschavingswerk hebben wij ons eigen aandeel ; wij, Vlamingen uit Frankrijk, Fransch als volk, wij mogen, ja
wij moeten als waardige kinderen van eene edele moeder,
naast onze nationale roem, de eer van ons huis doen
schitteren, van ons eigen gezin, van ons oud en schoon
Vlaanderen ».
Het Comité flamand heeft zijn aangewezen plaats
onder de nuttigste en de dierbaarste onzer instellingen.
Waren er onder onze vrienden die een oogenblik gevreesd hebben dat het zijne werking zou staken,ze mogen
thans volkomen gerust zijn, en wij zijn zeker dat iedereen ons begrijpt wanneer wij onzen oproep richten tot de
toewijding van allen. Laat men er niet gierig op zijn
iedereen heeft het recht, zelfs de plicht zijnen steen aan
te brengen tot het oprichten van ons denkmaal aan onze geboortestreek. Vooruit dus voor Frankrijk - en voor
Vlaanderen en mocht voortaan het Comité, hardnekkiger
dan ooit zijne leus indachtig : Moedertaal en Vaderland,
altijd 'voor 't geheugen houden niet het schoone vers van
den dichter der Pharsale
-

Ni] actum reputans si quid superesset agendum.

dit woord van Septimius Severus
« Laboremus ».
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In Mei 1884, lag het eerste, het proefnummer van
Ons oud Vlaemsch gereed om te verschijnen, niet vóórbericht en inhoud als hieronder :
« Nr 1, 1884, Meie » « I1 pleut des flamands ! »
Louis XI.
« Dit bladje dient om het bestaen der tale meer gekend en bemind te maken ; daerenboven om ze tegen 't
geweld van den tijd, die 't al verslijt, en tegen andere
vijandelijke machten te bewaren en te verdedigen.
De uitgever van Ons Oud Vlaemsch is Jan Jansseune, boekverkooper te Belle.Het bladje kost twee fr. voor
de zes nummers die jaarlijks, en zoo veel mogelijk ,alle
twee maenden, zullen verschijnen ».
Aldus stond de eerste proeve : en, welke die andere
vijandelijke machten waren waartegen men schermde,
zullen wij verder wel vernemen.
Op eene tweede proeve is er al 't een en 't ander
gewijzigd : De titel blijft. Het motto is geworden :
« My dunct dat Vlaminghen reyndt ! » Philips die Scone, tot Pemelbergen, 1304.
De voorboodschap is ook veranderd. Nu staat er
Dit bladje dient om het bestaan der fransche Vlamingen bij de andere Vlaamschsprekenden, in Belgenland, Nederland, Nederlandsch Indien, Japan, America,
Midden- en Zuid Afrika, bekend en vereerd te maken :
daerenboven om de oude eerbiedweerdige moedertale
der fransche Vlamingen te leeren, te bewaren, te helpen
voortzetten en verdedigen.
De uitgever, verzender en algemeene berekker van
Ons Oud Vlaemsch is Mijnheer J. Van Neufville, boekdrukker, woonachtig tot Belle, in Franschvlaanderen,
nr 60 op de markt ; hij houdt den boek van de inteekenaers en hij int of ontfangt de betalingen.
Ons Oud Vlaemsch verschijnt overander maend,
zesmael 's jaers, en het kost éénen frank. Elk inschrijver
ontvangt tegen dien prijs twee afprenten van. Tederen n°
eene om te houden en eene om luit te leenen of weg te
geven, tot vorderinghe van Ons Oud Vlaemsch.
De volgende hoogeerweerdige en achtbare Heeren
hebben de schrijvers van Ons Oud Vlaemsch toegelaten
onder hunnen name en onder hunne goedjonstige bescherminge de medehulpe van eenieder te verzoeken :
Pastor-Deken De Bo, tot Poperinghe... » Onder de
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rubriek Ons Oud Vlaenderen volgt de beschrijving van
't aloude land der Westvlamingen :
« Het land van de West-Vlamingen, sedert de veroveringen van koning Lodewijk XIV in tween gespleten,
is tegenwoordig deels de Belgische Provincie van WestVlanderen tot aan de Leye, deels Vrankrijks « Departement du Nord » tot aan de A.
Vroeger was het één, en 't hiet Vlaemsch Vlanderen, « Flandre Flarningante, Flandria Teutonica ; » welke beide naar een Graefschap van Vlaanderen, dat eeuwen lang aen 't hoofd van Europa stond, door zijnen
rijkdom, zijn gezag, zijne schoone kunsten en lettere;^
alles overtreffende.
Van de elfste eeuwe herwaerds en strekte dit Graefschap niet verder uit als van de Otto-gracht of Oud&Schelde, die het Oraefschap afpaelde van Rijks-Vlaenderen, tot aen de A die te Grevelingen in de zee valt ;
maer hooger op, in de negenste eeuwe, liep het langs de
zee zuidwaards voort tot aen de Canche en tot aen de
stad Bapaume, tegen de zuidelijke grenzen van het
Atrechtsche.
Doch het is vooral aen den kant van Vrankrijk dat
het Westvlaemsch veel grond verloren heeft. Tegenwoordig afgepaeld aen de A en de Leye, beheerschte het eertijds al de uitgestrekte landen die over die rivieren liggen,
-

van Rijsel tot Boulonjen, als blijkt uit de oude bena

-

minge van « Artois flamingant », en uit de vlaemsche
eigennamen van dorpen en gemeenten; die daer overal
in menigte nog overzijn, zooals « Nordkerke, Polincove.
Leulinghern, Moringhetn, Waterdal, » enz., in Artois ;
« Audinghem, Bertinghern, Tramezeele, Waringhezeele,
Maninghern, Boulemberg, » enz., langs de zeekust van
Picardiën tot over Boulonjen.
Uit het « Westvlaemsch Idioticon » van den zeer
eerweerden Heer L.-L. De Bo, Pastor-Deken
van Poperinghe, Brugge, Edw. Gailliard en
comp. 1873.
Van oorspronge is Fransch-Vlanderen eene echt
vlaemsche, eene echt nederlandsche landstreke, en in den
grond is het volk van Fransch-Vlanderen van zuiver germaenschen bloede, van rein vlaemschen stam. Ruim twee
eeuwen lang is Fransch-Vlanderen nu do-or de Franschen
overmeesterd en overheerd geweest. Ruim twee eeuwen
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lang is door de Franschen niets gedaen tot instandhouding of tot opheffing van hetgene dat eigen en vlaemscch
is in tael, zeden, enz. in dit geweste. Integendeel, ruim
twee eeuwen lang heeft de fransche macht al gedaen dat
zij kon, om al dat vlaemsch is in deze ongelukkige landstreek te bestrijden, om er de edele vlaemsche gezindheid, om er de schoone vlaemsche tale uit te roeien, te
kortvlerken en te verbasteren. Maer die twee eeuwen
van miskenninge, van uitschimpinge en verachtinge der
heiligste volksrechten en hebben van het vlaemsche volk
van Fransch-Vlanderen nog geen Fransch volk kunnen
maken. Neen, maer nog heden - ten dage is er het volk
goed vlaemsch, goed nederlandsch in woord en daed.
Men draegt er nog Vlaemsche namen, schoone, zinrijke,
echt germaensche namen, die zelf in Noord-Nederland
gedeeltelijk reeds zijn uitgestorven. ; men spreekt er
vlaemsch, men volgt er vlaemsche zeden en gebruiken.
De wete dat het volk aldaer uit den vlaemschen, den
nederlandschen, den germaenschen stam gesproten is,
blijft onuitgedoofd. Kortom, het volk in, Fransch Vlanderen, ofschoon het al van boven op eenen zwakken,
franschen schijn moge verkregen hebben, het eigenlijke
volk is er in der daed volbloed vlaemsch, volbloed nederlan,dsch, volbloed germaensch gebleven.
Wanneer komt de held die de mannen van den verlatenen broederstam " van Fransch-Vlanderen weêr zal

hereenigen met hun volle broeders in: Oost- en WestVlanderen, weer met eere zal terug brengen in 't nederlandsche huisgezin ?
Uit het algemeen nederduitsch en friesch Dialecticon, door Johan Winkler, 's Gravenhage, Mar
tinus Nijhoff, 1874.
-

Verre weg het grootste gedeelte van Fransch-Vl anderen is onvermengd vlaemsch, dat is, de ingeborene bevolking spreekt er slechts vlaemsch en niets dan
vlaemsch. De meesten kunnen er ook slechts vlaemsch lezen en geen fransch, Dit is voornamelijk van toepassing
op de dorpen ; in de steden leest... »
Dit laatste gedeelte van Verre weg blijft op de
volgende proeven achter.
De derde rubriek is Lapides Clamabunt en bevat
lapidaire opschriften uit Noord-Frankrijk. Volgt :
Spreekworden, Boekwezen en eindelijk Vonderlingen

-

-
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(eerst geheeten : Vindei'ogelsjdit zijn ongeboekte Vlaamsche woorden met hunne uitlegging.
Op een derde proefdruk staat nu onder den titel
geen datum meer, maar Toognummer, en bij 't motto
van Philips de Schoone staat in plaats van bij Pemelbergen thans « i'óór Ryssel ». De uitgever is ook vervangen
door F. Picheroulle, uitgever van La Bailleuloise., n' 46
op de markt te Belle. 't Formaat en de drukletter zijn
dezelfde als bij Loquella. Volgens een bestaande lijst telde Ons Oud Vlaemsch een goed honderdvijftig inteekenaars voor Frankrijk alleen.
Alzoo deed Guido Gezelle dus al 't werk van een
lid van 't Comité bij voorbaat, en hij deed het wel, immers trien schrijft hem uit Franschvlaanderen dat het
eerste nummer toegekomen is : C'est parfait ! juicht de
E. H. Van Costenoble, pastor in 't fransche, en vriend
van Guido.
,

Het kon niet anders of deze twee gelijkstroomende
beken zouden eerlang hun dam verbreken en in malkander vloeien. En 't geschiedde zoo: Gezelle was te Kortrij k
bevriend met eene zekere familie Beke,en door tusschenkomst van deze werd hij in kennis gebracht, in bezoeken briefwisseling met eenen neef van de Beke's, den
Weleerw. Heer Francois Van Costenoble,pastor te Flêtre.
Deze, met wie hij zal bevriend blijven, tot aan zijnen
dood schrijft hem op 3n Juli 1884 « Het Comité flamand,
Dijnsdag laatst te Flêtre vergaderd, heeft op mijn voorstel uwen naam op de lijst harer leden uitgeschreven
het zal niet geluk alle mededeeling ontvangen die Gij
hun zult willen sturen ».
En de eerste niededeeling was reeds geschied, immers staat in denzelfden brief : « Het Comité aan wie
ik het Specimen-nummer van uwe uitgave overgemaakt
heb, keurt er het gedacht van goed, maar meent 'dat uw
bladje zou moeten maandelijksch zijn en op 8 bladzijden
verschijnen in plaats van 4 ».
In dezelfde maand, den 11 n, wordt Guido door zijn
vriend uitgenoodigd om op 't einde van de maand het
bestuur van het Comité te gaan vervoegen te Flêtre in
de pastorij en hij gaat, zooals blijkt uit eenen brief
van Ignace de Coussemaker
« Sedert onze bijeenkomst te Flêtre heb ik mijn-
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heer Van Neufville den drukker gezien, die zich wil belasten met het uitzenden en geldinzamelen van het blad
Loquela ».
In deze vergadering van in Juli 1884 wordt Guido
als lid aangenomen, en hier ligt zijn diploma van lidmaatschap voor mij : (*)
Comité flamand de France. Moedertaal en Vaderland.
Dans sa séance du ir Juillet 1884, le comité flamand de France a conféré le titre de membre à monsieur
l' Abbé Gezelle, vicaire à Co:urtrai.
Dunkerque le 11 AoC t 1885.
Zegel.
Le Secrétaire,
Le President,
C. BECUWE.
A. BONVARLET
1-tij heeft dus een jaar noviciaat moeten doen vooraleer hem dit stuk werd afgeleverd.

Doch scheen het bij het « Toognumero » van Ons
Oud Vlaemsch te willen blijven. Er kwam niets en den
24n Sept. '84 schrijft V. Costenoble :
« Wanneer komt het eerste nummer van uw tijdblad : Ons Oud \%laemsch
Het wilde niet vlotten met de nieuwe uitgave. Waar-

om niet ? Lang heb ik naar een antwoord op deze vraag
gezocht, totdat ik toevallig een proefdruk bladje van het
nieuw tijdschrift op de keerzijde bekeek en daar vond
geschreven staan in des dichters hoogsteigen handschrift.
DEFICIUNT OMN
DEFICIENTE PECUN IA
't geen in 't Vlaamsch wil zeggen : als 't geld op is, dan
is 't koken: gedaan.
En dat is een klare reden.
Op den rugkant van een: prospectus met de prijzen
erop voor 't drukken van Ons Oud Vlaemsch, bij Eugène
Beyaert te Kortrijk, heeft Guido een oogenblik zijne
dichtvaardigheid den teugel gevierd en met forsche trekken geschreven :
(*) Er bestaat een gesticht Vleteren door Guido Gezelle..
zie Annales du Comité.
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Zoekt niet op den deert te terten
Van 't serpent dat u ontsnapt.
\Vilt gij vrij zijn, vrij van herten,
Zij de kop in tween vertrapt.

En den 18n September schrijft nog de E. H. Rembry
secretaris van 't bisdom Brugge :
« Dank u voor de toezending van uw prospectus
Ons Oud Vlaemsch, ik stuur het u hierbij terug. Neem
snij op als inteekenaar. « Ceci ne tuera-t-il pas cela ? »
zeggen de Franschen, Zal Loquela van deze nieuwe uitgave niet te lijden hebben ? ».
En daarmede was het ding dood en begraven maar
(le gedachte bleef leven die het verwekt had.
Eenmaal lid van het Comité, wordt Guido van 1885
voort, regelmatig op de hoogte gehouden van tijd en
plaats der zittingen en hij wordt er telkens toe uitgenoodigd, 't zij te Duinkerke, te Belle, te Hazebrouck,te Yper,
te Flêtre of nog elders. Regelmatig, op zeldzame uitzonderingen na, blijft hij thuis, maar wordt hoe langer
hoe meer bevriend met verscheidene der vooraanstaande
leden ; voor allen is hij eene zoo milde als welvoorziene
bron van inlichtingen voor hunne werken en opzoekingen.
De tweede voorzitter is een zekere Mr Ignace de
Coussemaker, zoon van den stichter. Hij treedt algauw
in drukke briefwisseling met den dichter uit Kortrijk :
deze betrekking begint in 1886. De inschrijvers op Ons
Oud Vlaemsch beginnen toe te komen, en onder ander
een E. H. R. Flahault, over wie een andere franschvlaanderenaar, E. H. Dehaese, pastor op het grensdorp
Abeele,, mij 't volgende bericht :
« E. H. R. Flahault, een onvermoeibare zoeker,wiens
altijd wakkere speurzin de kostelijkste ontdekkingen
deed voor de godsdienstige en wetenschappelijke verzaineling van het Conmité. Hij was terzelvertijde de groote
aanwerver van leden. Wat heeft hij niet al geloopen om
't getal werkelijke leden te doen vermeerderen ».
Gezelle ook sleepte niet zijn eigen candidatuur menig nieuw lid in de vereeniging, zulke als Ser. Dequidt,
Opdendrinck, Samijn, nog andere bekende Westvlamingen en tot den Fries Johan Winkler toe.
13n Januari '86 stuurt de voorzitlLr A. Bonvarlet,
r
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zijne inschrijving op Ons Oud Vlaemsch ; dat deze de
eerste de beste niet was, bewijst alvast de opvatting en
de stijl van zijnen brief. Hij zet bij zijne handteekening :
« Arrière petit-fils de Jean-Jacques Ives Seger Seigneur de Schothoucke, dernier lieutenant bailli de ville
et chatellenie de Courtrai, consul du Danemark, Chevalier de St Orégoire le C rand .
« Ik heb, » schrijft hij, « deze laatste dagen het
eerste blad ontvangen van Ons Oud Vlaemsch, en ik verhaest mij om U te verzoeken mij te willen aannemen onder 't getal uwer inschrijvers ».
Daarbij beschrijft hij in scho one woorden de beteekenis en het streven van het nieuw blad en van de geheele franschvlaamschen taalstrijd. Wat zijn die menschen hunne oude taal genegen !
« 'k Ben weinig bekwaam om vlaamsch te schrijven
zooals ik het hier had willen doen : beter gewend aan
geschiedkundige opzoeking dan aan het gebruik van onze dierbare gewesttaal, ben ik ertoe genoodzaakt U in 't
fransch mijn toetreden over te brieven ; in Uwe oogen
zal het er veel van zijne waarde bij verliezen, en voor mij
veel van zijn kracht. »
Die zelfde warme genegenheid spreekt even luide
uit zoo menig andere brief van zijne fransche correspon,

denten evenzeer als uit de pogingen die ze doen, om hun

kennis van hun oud Vlaamsch weer op te rakelen, weer
Vlaamsch te leeren, aangemoedigd als ze daartoe zijn
met woord en daad door hun nieuw medelid Gezelle.
Immers werd deze niet alleen hun medelid, en een
der vruchtbaarste, maar hij bezocht de leden, bezocht
hunne streek, bestudeert hunne taal en hunne overleveringen, schrijft, dicht, taalt en vertaalt met hen en voor
hen, met een jong en onvermoeid werkvermogen, als
hadde hij zich eerst sedert gisteren aan den arbeid gezet.
Vani Staatswege was in Noord Frankrijk het
Fransch als voertaal opgelegd, en het Vlaamsch, dat nog
voortleefde in den volksmond, was stilaan zijn eigen
dood aan sterven. Wilde men het voor algeheelen ondergang redden., zoo was er nog één. middel : de volkstaal
en de oude volksoverlevering waarvan zij de uitdrukking
was, moest men doen heropleven, verrijzen.
Maar nu, in de laatste jaren van de. 19e eeuw, kwam
bij dien ouden, den eeuwenouden vijand van het

GUIDO GEZELLE EN FRANSCH-VLAANDEREN. 863

Vlaamsch, een nieuwe niet minder gevaarlijke voor het
bestaan van de arme volkstaal : de strekking der Algemeen Nederlanders : « het nieuwe nederlandsch is de
dood voor ons Oud Vlaemsch, (*) schrijven hem de
fransch-Vlamingen in den nood ,en hij neemt dien noodkreet op en maakt er eene werkleuze van.
« Hélas ! » schrijft Bonvarlet verder, il n'est que
temps de recueillir les derniers vestiges de notre ancien-ne langue, de nos coutumes, de nos moeurs. Chaque jour
en fait disparaitre un lambeau. La génération qui nous
suivra, oublieuse de ses ancêtres, acceptera sans protestations la langue quasi étrangère, qui s'est inplantée
sur notre sol, et bientót personne, plus personne chez
nous, ne saura déchiffrer nos vieux diplómes, nos chartes communales, ni lire et comprendre nos historiens et
nos poètes. J'ai le coeur gros en songeant á cet avenir
prochain, á l'idée de penser que nous serons désormais
regardés comme un peuple sans histoire, comme une population appe-lée à la vie politique par la déclaration
du droit de 1'homme et du citoyen ! ! Mais à quoi bon
récriminer, Monsieur l'Abbé, soyons au present et tinons
en le parti le meilleur ou le moins rnauvais possible. Colilgite fragmenta ne pereant, a-t-on dit excellemment ailleurs. Que cet axiome soit l'une des devises de la rédaclion de Ons Oud Vlaemsch. C'est un voeu que formule
ici avec la certitude de le voir réaliser, un francais flamand par son coeur et à derni beige par son origine, qui
vous offre, Monsieur l'Abbé etc.
Wie was die A. Bonvarlet ?
Mijn zegsman, E. H. Dehaese, laat me weten
«Op de zittingen van liet comité ontmoette Guido Alexandre Bonvarlet, den voorzitter, een echte type van den
voorzitter ; wonderbaar veelwetend was hij en volmaakt
hoffelijk. Zijne belezenheid werd geholpen door een
uiterniaten sterk geheugen. Hij was consul voor Denemarken en terzelvertijde lid van de geschiedkundige
Commissie van het Noorder-Departement; b'uitenlándsch
eerelid van de Belgische Vlaanische taalkarper en medestichter van de oudheidkundige vereeniging van Duinkerke ».
-

*) Par votre nouvelle orthographe, par vos constructions
et vos mots hollandais vous aves creusé un abime entre vous et
nous ; cet abime s'élargit de jeur en jour et l'on peut prévoir
que dans 25 ou 30 ans il restera bien peu de flamand en France.
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Aan aanmoedigingen of zelfs waarschuwingen ontbreekt het Gezelle niet bij het uitgeven van Ons Oud
Vlaemsch : reeds den 18n Jan. komt een brief van een
zekeren heer W. Melgerd, Utrechtsche Dwarsstraat, 30,
Amsterdam, met onder andere het volgende :
« In eenige Vlaamsche bladen lees ik, dat bij U een
blaadje wordt uitgegeven, getiteld : Ons Oud Vlaemsch.
Ik wensche daarop ira te teekenen enz... Reeds nu
wensch ik U van harte geluk, Mijnheer ! dat gij in onze
dierbare moedertaal een blad uitgeeft ,en ik hoop dat
uwe onderneming goed moge slagen.Maar gij zult eenen
zwaren strijd te voeren hebben, om in Noord-Frankrijk,
sinds ruim twee eeuwen van Vlaanderen afgescheurd,
onze taal te handhaven..Verlies intusschen den moed niet,
want gij kent het spreekwoord : Moed verloren, is aI
verloren ».
Guido gaat er maar op los en, vergetend zeker dat
hij in Frankrijk is, of j daarom misschien, schrijft hij
de adressen voor zijne fransche inschrijvers in 't
Vlaamsch en in zijn Vlaamsch. 't Gevolg is dat hij protestbrieven krijgt van den uitgever van La Bailleuloise ;
vele nummers gaan verloren omdat de fransche briefdragers niet weten dat, bijvoorb., Vleteren staat voor Flêtre,
en omdat ze den weledelen heer grave van Ellezele niet
vinden kunnen en de straat waar le comte d'Ellezelles
woont. :
« Laat vooral, in 't toekomende, uwe adressen in 't
fransch schrijven, 't is van 't hoogste belang ». schrijft
de brave man. Guido laat het nog zoo gauw niet na,
immers wordt hij daar naderhand nog eens op zijn vingers voor getikt door zijnen kordaten vriend F. Van
Costenoble.
Misschien was het Comité, toen Gezelle er lid van
werd, een beetje aan 't kwijnen : althans is 't zeker dat
met zijne aankomst hem een nieuw leven door de gelederen schoot ; het nieuwe lid bracht niet slechts andere
leden mede, maar hij hielp de vereeniging opvoeren tot
een hoogte van bloei die ze slechts in haar beste dagen
gekend heeft : elkendeen nu zocht en vorschte en schreef.
En wat een kostbare hulpe zij aan hem gewonnen hadden bewijst de volgende anecdote door een van de leuen aan hem overgebriefd : Het schrijven is van een.
zekere Abbé Denys, almoezenier te Zeggers-Cappel par
Esquelbecq.
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Abbé Denys heeft bij de afbrake van een bouwvallig huis een stuk brandhout ontdekt dragend een opschrift met eenen timmerman's beitel erin gesneden.
« Bien des fois mon père présenta cette inscription
des amateurs pour en connaitre la signification et toujours on lui répondit : Kan niet verstan. Moi-mèine je
l'ai fait voir à des connaisseurs et j'ai recu la méme réponse.
Etant aumónier à Tourcoing, au pensionnat des
frères des écoles chrétiennes,je crus que j'aurais peutêtre trouvé quelqu'un qui put lire mon inscription ; mais
ces messieurs n'étaient pas plus avances que moi dans la
connaissance des lettres antiques.
Enfin je fis la connaissance d'un antiquaire et genéalogiste distingué, professeur au college de Tourcoing
Mr l'Abbé Bouillet, je lui fis voir mes pièces de bois avec
les découvertes que j avais faites dans ce manuscrit de
ogenre.
I1 en fut enchanté et me promit une solution du prol)lème présenté. Les pièces de bois furent portées au
college et toute l'assemblée des savants de ce clocto corpore se réunit autour de ces lettres gravées sur bois.
On devisa d'abord sur le langage... c'était de l'espagnol,
du suédois, norvégien, allemand selon quelques uns et
en essava avec cette langue à déchiffrer des lettres et des
mots, etc. Finalement un docteur sachant 1e Flamand se
prononca pour cette langue et avec ses confrères uécouvrit les an notations qui sont inscrites sur la feuille rouge..
Si vous teniez á les voir elles sont toujours visibles à
l'heure du diner. Je me ferai un grand plaisir...
.... J'ai un manuscrit qui n'est pas vieux mais qui a
édité une vieille chanson 't Kannedekkersliedeke. j'ai
Écrit à la dictée d'un vieux bonhomme qui faisait le métier de Chaudronniier et qui ne manquait pas d'esprit,
du reste il en avait la marque sur son dos et dans sa
physionomie : bossu, cyclope etc. et un farceur nr 1. Bien
des fois je l'ai fait venir pour nous amuser. Si cela peut
vous etre agréable et utile pour votre journal (car eest
en flamand que notre bossu chantait) je vous l'enverrai.
4

-

Bien à Vaus. »
Nu komen ze ook met alles naar hem, met vondsten,
verzoeken, bede om raad, om gunst, om geld ; en hij
schrijft en wrijft, raadt en helpt en doet wat hij kan.
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8n Maart, '86. Een brief van I'Abbé Dehaese,
thans nog in leven en pastor op den Abeele aan den voet
om steun te vragen voor een
van den Catsberg
vlaamsch-katholieken werkliedenkring op de volkrijke
voorstad van O. L. V. van Fives te Ryssel, waar 15000
Vlamingen wonen
en Gezelle moet eene aanbeveling
schrijven in Ons Oud Vlaemsch.
19n Maart : Eene kaart van Eugène Cortyl, om te
melden wat een genoegen het deed aan het Comité, te
hooren voorlezen uit de Nederlandsche geslachtnamen
van Johan Winkler.
Die E. Cortyl wordt nu een van Gezelle's drukste
briefschrijvers.
. . Eugène Cortyl, bericht mijn zegsman, docteur en
droit et membre de la Commission historique du Nord,
secrétaire du comité... d'une amabilité toute francaise
sans cesse disposé á rendre service et fournissant un travail considerable á tou tes les séances.
19n Mei : Brief van l'Abbé Flahault, om inlichtingen
over de beganghenisse van Ste Leodgarius, St Cornelis
etc. s'agit il de St Corneil de Quaedypre, je m'occupe du
culte de ce dernier.
30n Juli. Eerste briefje van Ign. de Coussemaker,
eene uitnoodiging ten dissche.
11 n Oogst. Nog een, Gezelle is op de vergadering
geweest
van 5n Oogst, en heeft daar een « départ préZ
Ci/)ité » gemaakt ; inmiddels is beslist, dat de naaste vergadering om wille van de Belgische leden zal gehouden worden te Yper.
Onnoodig te zeggen dat Guido voor de inrichting
zal zorgen en hij zorgde ervoor.
Nu komen kaarten en brieven nopens die vergadernis die gesteld wordt op 28n September, '86.
Den 29n, brief van E. Cortyl, tot bedanking en gelukwenschen; 't was immers de tijd van Guido's verheerlijking elders beschreven. Het bijeenkomen had plaats in
't college te Yper waar Hugo Verriest alsdan principal
was, en daarom verzocht de Coussemaker Guido dat hij
den ridderlijken gastheer uit naam van het Comité zou
bedanken.
1887. Guido Gezelle vraagt door de tusschenkomst
hij 't ministerie van J. Lammens, senaatsheer, het kruis
der Leopo-ldsorde voor Al. Bonvarlet. In Juli gevraagd
wordt ze in Octob. toegestaan. Hij stelt ook Ign. de
,

-
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Coussemaker voor als buitenlandsch eerelid van de
Vlaamsche taalkamer : deze is 't latertijd ook geworden.
1888. Gezelle is te ziek om vergaderingen bij te wonen.
1889. In de Februarizitting wordt hem hulde gebracht over zijn dubbel ridderschap. E. Cortyl schrijft
om hem geluk te wenischen : deze brief blijft zonder antwoord en een paar maanden nadien schrijft Cortyl weer
-- 't was omdat Guido ongesteld was dat hij niet antwoordde ; de vergadering van het Comité heeft plaats
op 't einde van mei. Guido Gezelle gaat er niet heen
maar hij deelde schriftelijk aan het Comité het nieuws
mede van een prijskamp uitgeschreven door de Vlaamsche Academie in België : « Etude sur la langue et la
littérature flamande de la Flandre francaise... Geen van
de leden durft het aan, zegt Cortyl.
Den 2n Oogst komt eene uitnoodiging van F. V.
Costenloble ter gelegenheid van een excursie die het Comité naar Flêtre zal doen om aldaar zitting te houden.
Guido was er, immers den 5n. December schrijft
hem Cortyl verslag over de vergadering, « ou nous
avons eu le plaisir et 1'honneur de Vous posséder».
En daar nu Gezelle juist tot doctor uitgeroepen was
van de Leuvensche hoogeschool, voegt zijn briefschrijver nog aan zijn briefje toe :
« Peu de jours après la seance j'ai appris que l'uni-

versité de Louvain... enz.
Qui plus qui nous docuit, a instruit au sens élevé du
mot ? »
In 1890 blz. 108 en volgende geeft Guido Gezelle
in Biekorf een uitvoerig verslag over het werk van zekeren Franschvlaamschen koster-schoolmeester Heer N.A.
B. Verclvtte, van Volkerinkhove bij Wormhout.
Het werk wordt voor Guido overgeschreven door
E. H. Flahault en bevat : « eenige bemerkingen nopens
ons dierbaer landeken van Fransch-Vlaendern ». over
zijne tael, over de moeilijkheid om ze, gezien de tegenwoordige omstandigheden in. zwang te houden,... en andere dingen meer.
Blz. 334, neemt Biekorf over uit de Revue de Lille,
een fransch tijdschrift dat nog aan zijn eerste nummer
is, een opstel over de oorzaken van verval der Vlaamsche taal, in zijne streke, door Abbé C. Looten. Die oorzaken zijn
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1. Onrecht en dwang van het bestier.
2. Onrecht en dwang in de scholen.
3. Verfransching in letteren en kunstwezen.

Reeds in de eerste dagen van het nieuwe jaar sterft
de tweede voorzitter, Ignace Henri Justin Louis De Coussemaker, den 15 Januari te Belle en wordt begraven
den 20 Jan. aldaar.M. Alexandre Bonvarlet de voorzitter.
spreekt eene lijkrede uit bij het graf : hij heeft er ook
eene uitgesproken in Januari 1876 bij 't graf van Edmond de Coussemaker stichter van het Comité, « Trop
jeune pour avoir été comme son parent 1'un des ouvriers
de la première heure, il était à la seconde devenu une
des colonnes de la Société...
Sans qu'ils présentassent rien d'exclusif et sans que
1'on put leur reprocher un seul instant de sacrifier la
grande patrie à la petite, les sentiments de notre regretté confrère étaient au plus haut degré empreints de
l'amour de la terre natale. ».
't Jaar daarop 1891 verschijnt bij Siffer, Gent, als
uitgave van de Vlaamsche Akademie, van de hand van
Guido Gezelle eene Beknopte Levensschets van Ingenaas
H. I. L. de Coussemaker, buitenlandsch eerelid der Koninklij ke Vlaamsche Academie voor Taal en Letterkunde.
Elders schreef ik : « Dit werkje bedoeld als eene
wetenschappelijke biographie, wordt onder zijne pen
een zoo levendig en frisch verhaal als een hoofdstuk uit
Mes Origines van Mistral (1).
Mr Elie de Coussemaker, zend hem een brief ter
bedanking : « pour le sain pieux qu'il a pris de retracer
la carrière scientifique de son père ».
Ik geef er hier slechts een paar bladzijden uit, als
toonbeeld van het geheele werkje : die bladzijden verschenen ten andere reeds in Biekorf maar Biekorf
wordt al stillekens aan een eerbiedweerdige ouderling
onder de Vlaamsche tijdschriften, en God weet hoe weinig er nog zijn die eerste jaargangen bezitten ; daarom
achtte ik er mij toe gerechtigd hier wat meer dan gewoonte is aan te halen (Z. Biekorf. 1891 bl. 175.)
Als men te « Gosvalde » (van ambtswegen Gode-

(1) Guido Gezelle, Dr C. Gezelle, Veen, Amsterdam, 1918.
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waerdsvelde) de stoomwagens verlaat, en op Franschen
bodem den voet zet, zoo ondervindt men dadelijk dat
men buiten de grenzen van Belgenland, ja, maar niet
buiten de grenzen van Vlaanderen gekomen is.
De weerd, die u, in de naaste herberg, een glas bier
schinkt, en die meent dat hij met -eenen « Frensch » of
« Welsch » sprekenden « Belgique-nare » te doen
heeft, zal u begroeten met : « V'là M'sieur ! » Maar als
hij ommeziende, zijne jongens toespreekt,dan is het van:
« Toe, mannetje, lopt in d'ii keuken, bij moed'r ! »
De Fransche heeren die daar bij die tafel van hunne zaken aan 't handelen zijn, en Fransch kouten, houden schielijk op ; zij bezien u, en, is 't dat gij lijze hoort,
zoo zult gij vernemen dat ze, in « 't Vlemsche », hunne
geheime, altijd beminde moedertale, malkaar stillekens
vragen wie of wat gij wel zijn zoudt.
De wagenaar, die u in zijnen « keerewegen » naar
Belle voert, is een echte boerejongen ; ge zoudt zeggen
een uit het Noorden van Brugge. Ge'n kunt niet laten
hem in 't Vlaamsch toe te spreken ; hij antwoordt u
beleefd in 't Vlaamsch, en dat met een slag van vertrouwelijkheid die niet te miskennen en is ; terwijl hij voorhijgangers, die hem in 't Fransch den weg vragen, in 'i
Fransch kort bescheed doet.
Maar - hij kout geerne met u, omdat gij Vlaamsch
kout : dat is trouwens zijne eigene moedertale ; Fransch

heeft hij ten dwange en op schole geleerd.
Vraagt gij uwen voerman hoe hij die herberg heet,
die gij te wege voorbij rijdt, « In den strooien hane »,
zal hij antwoorden, ofschoon er op het bard », met duidelijke staven, te lezen staat :
Au coq en paille, débit de boissons.
Stapt gij af en ziet gij nader toe, zoo ondervindt gij
dat het bard, onder de nieuwe verflage en onder het
Fransch opschrift, de leesbaarste sporen draagt van
In den strooien haene, verkoopt men drank.
't Loopt een meiske voorbij, en ge vraagt
« Waar gaat gij naartoe ? »
Eerst verbaasdheid... en geene antwoorde.
« Gaat gij naar huis ? »
« Nin'-k ! »
« Waar gaat gij dan ? »
« Huzewaerds ! »
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Een schooljongen houdt zijnen rechteren wijsvinger
vast, met zijne slinkere hand :
« Wat hebt gij aan uwen vinger dan ? »
« 'k Hen-d'n effiikt. »
« W aarmeê ? »
« Mei eddorn ! »
De jongen heeft, met eenen doorn, in zijnen vinger
gestekt.
Op uwen goeden dag zult gij hier en daar oude lieden, meest vrouwen, « g'n dei ! » hooren antwoorden,
alsof het Friezen waren.
Op dat oud heiligdomken, langs den « Kizzelweg »,
staat er :
Doet af uwen hoed
en leest eenen Weest-gegroet.
Terwijl 't op het nieuwere capelleken is van
N. D. de la Salette, P. p. N.
Ware 't niet van de paalsteenen, die van ijzer zijn,
en die noodzakelijk Fransch spreken, 't zou ' u beginnen
dunken dat ge in 't herte van ons West-Vlaanderen reist
zoodanig ziet er al dat van menschen gemaakt is
Vlaamsch uit. Strooien daken, lemen wanden van okerc chtigen plakweeg, truweels voor herbergen, en reezen
om 't peerd aan te binden, wagens, karren, sleden, en
ploegs, onze-lieve-Vrouwkes aan de linde, voor 't hofgat, alles gelijk in Vlaanderen.
In de kerken leest gij Vlaamsch op de oude graf4teenen, Vlaamsch op de offerblokken ; daar hangen,
in 't Fransch gelijk in 't Vlaamsch, versch gedrukte berichten uit wegens « Huwelijken, om Godts wille », die
wij « kostelooze » huwelijken zouden heeten., enz.
De tale, en dezer uitsprake, is hetgene de bezoeker
van Fransch-Vlaanderen meest van al bevreemdt. Het
landsvolk spreekt daar een oudere tale als wij„ die
Schoolvlamingen zijn, en die « keizersvlemsch » spreken;
zij spreken « keunin:gsvlemsch », en dat hebben zij, niet
in scholen, in boeken en bij der ooge, maar bij der oore
en van moeder « elleerd ».
Zoo hoort gij in Fransch-Vlaanderen nog « hus »
(Fr. housse) voor huis ; « mul » ( Fr. moule) voor muil,
muilezel ; « niat » voor niet ; « driu » Fr. driou) voor
drie ; « niu » Fr. niou) voor nieuw, enz.
De Fransche Vlamingen zeggen « teken » voor tee-
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kenen, « reken » voor rekenen, « zwertenen » voor zwarten^, « wittenen » voor witten, « kortenen » voor korten,
« vortenen » voor vorten, enz.
In Fransch-Vlaanderen is slecht land nog immer
plat effen land ; eggulden is een frank ; de hinneveste
is het Hollandsche hennekleed, of het lijkkleed ; ebbornneute (eene boomnote) is eene okkernote, of walnote ; evvinkepot haal'n is een vinkennest rooven ; je
moe je nie verongemekken is : g'en moet u niet... dérangéeren ; varre wei is : verre weg ; eenen mensch wijen
is : iemand begraven ; 't hangt land a'je schoen is : uwe
voeten zijn met aarde bevuild ; schamel menschen zijn :
arme liên ; restuut, restegen is : rechtuit, rechttegen ; het
zeel of het zeeuw is : 't sleutelhuis ; borieren is : boeren,
boerenneringe drijven ; de deuren bouten is : de deure
grendelen; emmanshoofd is: een mans...persoon ; smoorrei is : stuifregen ; esscheie is eene vlage ; verkest je me
nie is : verkendet gij mij niet ; lulk is leelijk ; reedbaar is
redelijk ; eiers garen is eiers rapen, omtrent den Paaschtijd; he was stijf errampt is : hij was erg gekwetst; echte
is : achte; zeistiene is : zestiene ; en 't je blieft is : als 't u
belieft ; iemand beschenken is : iemand... tractéeren ; ze
klappen da vrij vlemsch is : ze spreken daar schoon
vlaanisch ».
Die Levensschets geeft een heldere belangrijke uiteenzetting van wat het Comité flamand is in zijn doel
zijne leden en zijne werkmiddelen, en een, kostelijk document voor de geschiedenis van den strijd van het
Vlaamsch in Franschvlaanderen .
Den 14n Januari had te Ryssel eene zitting plaats
en hier maken we door eenen brief van C. Cortyl uit
Belle, kennis met een ander vooraanstaande lid l'Abbé
Carnel, schrijver van, benevens andere werken, een
^^7énioire comportant une étude phonétique et grammaticale du Flamand de Baill eul. En er is. kwestie van niemand minder clan Mi tral en Roui vanille het eerelidmaatschap van liet comité op te dragen. (*).
L'Abbé Désiré Carnel membre fondateur, érudit tres
apprécié lont le travail sur le dialectti flamand de France
(X) Over deze zitting schrijft Guido in Biekorf. Tot Ryssel
in de laatste zittinge van 't Genootschap der fransche Vlamingen onder kenspreuke : Vaderland en Moedertaal, heeft Dr C.
Looten de leden indachtig gemaakt dat ze sedert jaren den helft
van hunne kenspreuke, en tevens van hun doel, schijnen ver-
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a été couronne par I'Académie francaise, membre du
Davidsfonds de la section de la Flandre francaise. (E. H.
De Haese).
Deze, te zamen met E. H. Dr Looten, zijn van gedacht (lat het zeer geraadzaam is zekere hoogstaande
mannen luit de Wetenschappelijke wereld als eereleden
aan te werven. Guido Gezelle maakte eene lijst en Mr
l'Abbé Looten voegt er nog bij : Prof. Alb. Thym van
Leuven, Mr De Potter en Godefroid Kurth. Ook is er
spraak van eene bloemlezing op te maken uit de franschVlaandersche schrijvers en de taak om daarbij de biobibliographische verklaringen op te stellen wordt aan
Gezelle opgedragen.
Ze zijn zeer spijtig omdat hij geen lijkrede heeft
uitgesproken over Ign. de Coussemaker. « Stuur ons,
schrijven ze, 't geen gij zoudt uitgesproken hebben op
zijn graf ». In plaats daarvan komt de Levensschets.
Mr le chanoine Camille Looten, docteur ès-lettres,
professeur aux facultés catholiques de Lille, membre
correspondant de I'académie royale flamande, charmant
:onfrère, airnant profondément la Flandre francaise et
langue. Captivant les esprits et les coeurs quand il parle
et q u'il écrit, ayant fait une these tres remarquable sur le
poète Vondel et ses travaux (1) (E. H. DE Haese).
Als eerelid wordt ook nog ingeschreven de catalaansche dichter Rubio Yors. (2).
En als slot van dezen brief van C. Looten staat de
verblijdende getuigenis
« Le comité,comme un navire qu'on renfloue, se re, eve peu á peu et bientot reverra le lustre de ses anciens
beaux jours ».
En om 't jaar te besluiten krijgt Guido uit Flêtre
de liefdadige terechtwijzing : « Wat wonder dat uwe
verzendingen op den dool geraken of in de scheurmand
vervallen : in plaats van Flêtre schrijft ge Vleteren en
dat voor fransche postbedienden ».
,

waarloosd te hebben ; dat ze weinig of bijkans niets meer en
doen voor hunne en onze moedertaal. Doctor Looten heeft de
fransche Vlamingen aangewakkerd om in- en meêschrijvers te
worden in Biekorf ,en om dit blad te aanveerden ter openbaarmaking van hunne Vlaamsche Schriften.
(1) Etude littéraire sur Ie poète Neerlandais Vondel, par l'Abbé
Camille Looten... Lilie, Le Bigot, frères.
(2) Meer over hein in een aanstaande artikel : Guido Gezelle en dichters uit het Zuiden.
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1891. Uit dit jaar niets aan te halen tenzij uit een
brief van 8n October 1891 om te bewijzen hoe kostbaar
Guido Gezelle hun geworden was :
« En dehors des lectures faites à nos réunions, il
y a, avant et après, pendant les communications et à
leur occasion, des échanges d'idées et de vues don.t chaeun profite et jarnais plus que lorsqu'elles viennent c3:vous.
Nous aurons Mr Carnel avec qui vous sympathisez
si bien ».
1892. Een nieuwe welbekende figuur verschijnt op
het Fransch-Vlaandersche tooneel : door tusschenkomst
van: E. H. C. Looten treedt Gezelle in onderhandeling
niet l'Abbé J. Lemire, alsdan leeraar te Hazebrouck, en
hij ontvangt van hem eenen brief om te melden dat hij
van zin is op het Congres des Sociétés savantes te Parii;ï,
op 8n Juni een handschrift voor te lezen in 't Vlaamsch,
gothieke letter, en- van 't jaar 1336 hij kan 't zelf niet
lezen naaar zal naar Ko-rtrijk komen ; en naderhand komt
een tweede brief van hem in 't Vlaamsch om te bedanken « over den vriendelijken ontfang dat gij geweerdigt hebt gisteren mij - te doen (*).
De brief is tintelend van belang, de lezing ging niet
door, maar de vriendschap tusschen de twee was geklonken.
1893. Nu is Edw. Gailliard ook al lid, en zal hij
spreken in de vergadering van 30n Jan. over de keure
van Hazebrouck.
Guido's dichtwerken worden par acclamation aangekocht voor de boekerij van 't Comité, alsmede wordt
hem steun en medewerking gevraagd door F. V. Costenoble voor het oprichten van een gedenkmaal ter gedachtenis van den geschiedschrijver Demeyer, une des
gloires les plus pures des deux Flandres. En dit gedenkteeken zou staan in de kerk te Flêtre.
1894. Verslag voor de zitting van 30n October 1894
1895. Guido heeft 99 verzen beloofd op gelukzaligeii
Willem van Belle, en wordt tot lid benoemd van het
comiteit tot oprichting van: het Demeyer-gedenkteeken.
Gezelle heeft verzen gemaakt over Demeyer, E. Cortyl
,

(*) 't Was Abbé Lemire die aan Gezelle het eerste gedacht
gaf van den Duikalmanak : hij was zelf eenen scheurkalender
aan 't maken voor zijn volk en schreef erover aan Gezelle..
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bedankt er hem over bij brieve van 7n October. Zij zullen verschijnen in het bulletin en in het boek over Derneyer. Het feest ter eere van den geschiedschrijver is
ten beste gelukt, Gezelle was er, maar voerde 't woord
niet, de verzen moesten dienst doen in de plaats van de
gemiste aanspraak.
1896. Levert niets belangrijks tenzij dat Guido om
inlichtingen gevraagd wordt over Mgr D'Hulst,.. appar-tient à l'Eglise et à la France par sa vie et ses travaux, il est nótre (flamand par son origine et nous pouvons le revendiquer ». Zoo schrijft F. V. Costenoble op
18n Noverber.
Mr l'abbé Lemire brengt hem in betrekking met
eenen zekeren heer A Guichon de Grandpont te Brest,
commissaire général de la marine, en retraite, commandeur de la legion d'honneur, die hem inlichting vraagt
over den vlaamschen tekst van de navolging Christi door
Boeyus (André de Boyes S. J.) 89 jaar oud, was die
achtbare nog bezig met een tamelijk zwaar werk over
dertig vertalingen van de Navolging.
Eene maand daarna komt reeds een dankbrief en
Ouichon haalt zijn schouders op over Boyes' ornernents
poétiques bij den ouden tekst : hij heeft hem zelf ontdekt in een boekerij te Keulen en is niet André de Bocy
-

maar iemand el. Guido had op den slag al zijne vrien-

den van ver en bij op den loop en aan 't zoeken gezet.
1897. Brengt eene nieuwe kennis.
Eerst wordt besloten dat Guido met Serafijn
Dequidt de reis naar Flêtre zal ondernemen. Den 16
Oogst daarop krijgt hij een schrijven van E. H. Descamps pastor van Sercus. Guido had algauw gevonden
dat Sercus 't zelfde is als Zerkel en ja Zurkel ! Met dien
Zurkel-pastor knoopt hij nu eene van die goede gemoedelijke betrekkingen aan zoo-als ze met hem mogelijk en
bijna noodlottig waren, en, die duren zou tot aan zijnen
dood.
Deze reeds oude pastoor begon nu bij 't vallen van
zijnen levensavond nog Vlaamsch te leeren en schrijft
door bemiddeling van Abbé Looten naar Gezelle om
raad en boeken. We kunnen hier niet alles overschrijven.
Maar in wat roerende kinderlijke woorden beschrijft die
mensch zijne gehechtheid aan zijne taal en zijne vurige
begeerte ons ze beter meester te worden. Hij heeft geschreven naar al de vlaamsche voormannen : ze laten
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hem alle zonder antwoord zitten : eindelijk krijgt hij
hulp met woord en daad van Gezelle en hij is in den
derden hemel van louter blijdschap. « Votre bonne lettre
rn'a rendu 1'espoir et presque la vie ! » jubelt hij en nu
gaat hij er dapper aan ; nu is er reeds Guido's « Ezels
tap » (1)
Dit is eene van die springlevende vertellingen over
eene reis in Franschvlaanderen zooals hij alleen z^^
maken kon. Hoe tintelt mijne hand van begeerte ons 't
hier op zijn geheel over te nemen, maar 't is lang. Hier
in Vlaanderen werd dit nieuwsoortig geschrijf met eencc
buitengewone belangstelling gelezen, wat moet het ginder geweest zijn bij al die Vlaamschminnende fransche
pastoors : immers Guido zendt hun afdruksels.
E. H. E. Descamps, pastor te Secus, schrijft er hem
reeds over in zijn eigenaardig novicie-vlaamsch :
« 'k Hebbe u gezeid dat onzen vicarie-Heere mij
bedankt heeft voor het zenden van den Ezelstap, dat hij
met voldoening gelezen heeft.Hij noodigt zijnen nieuwen
vriend en leidsman uit naar Zerkel, den 15 Maart 98,naar
,

Welige akkers, groene booroen
malsche weiden, dartel vee
nieuwe boter, zoete mee
klare bronnen, koele stroomen.

dit is al zoo kwálijk niet meer voor een beginneling, Of
zijn 't misschien Gezelle 's eigen verzen die hij aanhaalt
In elk geval Guido is te Zerkel geweest.
Immers 18n juni '98 komt een prachtige brief
van Zerkel over Ezelstap, en den 22n Mei een brief van
bedanking over bezoek en over zijn schoon gedicht op
onzen spitsen torre ! !
Dit gedicht of een fragment ervan heb ik in handschrift kunnen vinden en 't gaat als hieronder :
Bij een bezoek aan E. H. Pastor van Sercus (Zerkel) fr. Vl.
U Zerkel, nooit en zag
ik schooiider torre staan
als uwen torre daar
den witten spitsen hoogen
die- mij van verre en naar
de brave lieden toogen
en zeggen : « gaat daarheen
en spreekt den herder aan
een vriend zal hij u zijn
van herten en van oogen ».
(Gelegenheidsged. 4e d. bl. 137.)
(1) Zie Biekorf 1898 bl. 198 en 214.
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En den 23n Oogst weerom een brief, waarin
« Uw zoo gemakkelijk en in natuurbeschrijving zoo
rijk geschrikt Ezelstap, heeft de bewondering veroorzaakt van al de priesters aen de welke ik het voorgelezen
of overgezonden heb. Het is nu in de handen van mijnheer Lobbedey vicarie-heere die mij eenen dankbrief
daerover gezonnen heeft met lofspraken over den schrijver en op den Biekorf.
Ik; ben nu in retraite te Kamerijk en dagelijks áenrcep ik de beschermheilige van Vlamingen omdat zij mij
een deel zou geven van uwe vloeiende en sierlijke wetenschap van: onze schoone, tale ; niet uit eigenliefde maer
0111 God beter te kunnen uitspreken... enz. »
't Zelfde jaar nog komen uitnoodigingen naar Zerkel-kermesse, vriende-brieven, nieuwjaarswenschen, alle
roerend van vereerend kinderlijke genegenheid.
Den 16n November komt Zerkel Guido bezoeken
te Brugge en zijnen broeder Jozef te Oostende, en den
27n derzelfde maand was Guido dood.

Klad van eene toespraak (*) gehouden door Guido Gezelle tot de leden van het comité flamand de france.
Messieurs,
A chaque fois que j'ai eu l'avantage d'assister à
vos réunions, je me suis trouvé pénétré d'un sentiment

(Ie bonheur que j'appellerai volontiers linguistique.
La cause de ce sentiment est que pour venir ici je
11'ai pas besoin de sortir de la Flandre et q'u'eu quittant
la Belgique je suis sur de trouver au delà de nos frontières des asnis de notre race sinon de notre nationalité.
Ce qui caractérise les races, Messieurs, eest avant
tout la langue, de taal is gansch het volk a dit quelqu'un:
la langue eest tout le peuple.
Le peuple flamand de France n'a pas oublié ni
n'oubliera jamais,j'espére, son antiq'ue langue maternelle
cette moedertael dont tous vos emblêmes, dont toutes
Vos publications, dont votre existence même comme société rappelle le souvenir : Moedertaal en Vaderland.
Le flamand des Flandres francaises, le Flamand qui
d'après les statistiques les p-lus autorisees se parle par plus
(*) Deze rede was ongetwijfeld bestemd als inleiding tot
de ontworpen bloemlezing van de fransch-Vlaandersche Meester, waarvan hooger in dit artikel spraak is.

GUIDO GEZELLE EN FRANSCH-VLAANDEREN. b77

de 200.000 Francais se trouve depuis dans des conditions exceptionnelles. Privée de tout enseignement scolaire, combattue par des mesures politiques, se trouvant
en contact immédiat avec une langue et une littérature
dont Ie génie lui est po.ur le moins étranger sinon contraire et hostile ; soustraite à l'influence bonne ou mauvaise d'une littérature propre, la langue flamande des
flamands de France ne vit plus que ses seules forces instinctives et linguistiques. Abandonnée à elle méme
elle vit sans culture, de cette vie spontanée des langues
soi-disant sauvages, de cette vie indestructible dont
vivent les fleurs de nos champs. C'est à cette vie de
moins en moins règlementée que j'o-se attribuer la persistance dans le flamand des flamands de France de certains phénornènes phonétiques grammaticaux, syntaxiques, lexicographiques,philologiques et littéraires qui
se sont perdus partout ailleurs.
Ven croyais à peine mes oreilles quand j'entendis de la
touche d'un flamand de C ravelines le mot hus, maison,
prononcé comme du temps de Charlemagne ; quand j'entendis de la même bouche 1'ancienne diphtongiue in dans
an 't drind hus, à la troisième maison ; quand je recueillis à la même source l'ancien mot ni wat, contracté
niat, au lieu de niet comme on le dit en Belgique et crl
Hollande.
Je ne fus pas moins étonné d'entendre un habitant
des environs de Calais me dire en me montrant les
champs couverts d'une riche . moisson a Zegherscappel :
dat is hier al slecht land, 't uzen zijnder meer bergen :
ici le pays est tout plat, chez nous il y a des montagiies.
Slecht land signifie en effet terrain plat, mais chez nous
Ie sens du mot slecht a dévié et slecht land signifie mauvaises terres.
Je disais tantot Messieurs que Ie flamand de France
ne possède pas de littérature propre mais il n'v a pas de
langue sans littérature dans l'usurpation stricte du mot.
Les Iroquois ,les Congolais et tant d'autres peuples ne
possèdent pas de littérature écrite officielle, savante,
non, mais comme le Flamands de France ils ont leurs locution formulaires, leurs proverbes, leur fables, leurs
anecdotes, leurs chansons, leurs légendes, leurs traditions, leurs invocations, leurs charmes, leurs prières. Et
tout cela se conserve par tradition orale. L'art typographique est remplacé par les procédés naturels,artificiels
.

r
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de la mère, qui au nioyen de la moedertaal impriiiie en
caractères ineffacables tous ces trésors linguistiques populaires dans le coeur de ses enfants.
Le flamand de France n'a pas de littérature écrite
flamande, actuellement non, ou s'il en a une elle est
réduite à peu de chose ; mais autrefois il n'en était nullement ainsi ; à preuves les annales diu comité Flamand
de France qui contiennent des notices tant biographiques
que biblio-graphiques concernant un nombre d'auteurs
flamands de ce pays. Plusieurs de vos poètes sont connus chez nous pour avoir pris part à nos jou^tes littéraires. Nos littérateurs Belges ont célébré les noms de
quelques uns d'entr'eux. (*).
Un petit poème manuscrit du à la plume de Mr
Posture, le célèbre chansonnier de Poperinghe, mentionne entr'autres un Holvoet de Sylvester-cappelle, un
Ferdinand Nuten, dit Nande Nuten de Bailleul ; ;un Provoost de Steenvoorde ; lun Pieter Tant de Houtkerke.
Bien certainement qu'en consultant les archives de
nos villes et de nos villages flamands, en compulsant les
traditions orales et les monuments écrits ou imprimés
que Ie ternps n'a pas détruits, en appeltint sur cet objet
l'attention des sociétés savantes en France, en Belgique,
en Hollande, on acquerrait la preuve que les flaiiiands
de France avaient autrefois une littérature, qui n'est pas
a dédaigner...
-

GESAR GEZELLE.

(X) Zie onder andere Biekorf 1891 b!. 144 en 1892 bi. 128.
Michiel de Swaen.

NOG EENIGE BESCHOUWINGEN OVER
HET LAM VAN VAN EYCK.

Het was een heuglijk feit dat in Oktober 1920 de
verschillende paneelen van het beroemde Gentsch altaarstuk opnieuw werden saamgebracht, zoodat de oude
luister weer afstraalt van 't onverbrokkeld meesterwerk
der Van Eycken.
Die gebeurtenis heeft in den lande de belangstelling
voor dit werk onzer Vlaamsche Primitieven zeer hoog
doen opstijgen, vooral toen de studie van Pastoor Aerts,
die de hoofdfiguur als Christus ging beschouwen, een
gansch nieuw licht wierp op de verklaring van het veelluik.
Die verklaring, juist omdat ze zoo heelemaal nieuw
was, moest op de hoede stellen tegen al te geestdriftige
instemming. Kan. Van den Gheyn achtte het een plicht
de vroegere uitlegging, als ware de hoofdpersoon God
de Vader, tegenover de modernen te verdedigen ; en 't
mag een weldaad heeten dat hij op die wijze op de noodzakelijkheid heeft gewezen van grondiger studie en aandachtiger beschouwing.
Wij gelooven niet dat deze twistvraag heelemaal is
opgelost. Nog talrijke punten blijven onopgeklaard, en
misschien vindt men wel nooit een doorslaand bewijs
voor de voorstelling van God den Zoon.
Want het schijnt wel degelijk God de Zoon te wezen die de eereplaats inneemt in het schilderstuk...
In onze bedoeling ligt het niet dit pleit hier te beslechten ; alleen willen we enkele beschouwingen mededeelen die tot een. beter begrip van de « Aanbidding van
het Lam » kunnen bijdragen.
Na den toestand van het vraagstuk te hebben uiteengezet, zullen we een theologisch overzicht geven van
de katholieke heilsleer, dat wonderbaar juist kan toegepast worden op het altaarstuk.
I. Het bewijs der Traditie.
Kan. Van der Gheyn (1) staat sterk op de Traditie,
en het gewicht dezer bewijsvoering mag niet worden
.

(1) Dieu le Père figure-t-il sur le Rétable de l'Agneau mystique ? Gent, 1921.
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onderschat. Wanneer de Rederijkers der Sint-Agneskanier te Gent in 1458 het schilderwerk voorstelden met levende beelden, gaven zij de eereplaats aan « God den
Vadre, sittende in eenen costelyken setele, heerlyc versiert... met onder voer syn voeten een gulden croene ».
Aldus de Kronijk van Vlaanderen.
Niet anders is in de volgende eeuw de overtuiging
van Lucas de Heere, die in zijn ode ter eere van het altaarstuk opgaat in bewondering voor
...des Vaders godd'lic en Johannes wesen,
Met Maria toeghende een lieflic ghelaet...
Lucas de Heere was evenals Marcus van Vaernewyck, die zijne opvatting deelde, lid van dezelfde Rederijkerskamer van Sint Agnes.
Het getuigenis van Carel van Mander voor God den
Zoon onderbreekt de overlevering niet. Want toen Van
Mander in 1604 te Haarlem zijn Schildersboek schreef,
herinnerde hij zich niet meer met uiterste nauwgezetheid
wat hij te Gent had gezien en bewonderd. Hij spreekt
nl. van een kroning van 0. L. V. En waar hij de verzen
van Lucas cie Heere aanhaalt, haalt hij zonder aarzelen
zijn eigen stelling omver.
Het mag wel verwondering baren dat er bij geen enkel eter meest bevoegde kunst-critici ooit eenige twijfel is
opgekomen aangaande de Persoonlijkheid van God den
Vader. Max Rooses, Pol de Mont, Wauters, Fromentin
gewagen niet eens van een andere mogelijkheid ; en zelfs

een knappe Van Eyck-kenner als James Weale blijft
vasthouden aan de Vader-traditie.
Van af zes-en-twintig jaar na de onthulling van het
Altaarstuk, in 1458, tot aan de ophefmakende verhandeling van Pastoor Aerts in 1920, is de overlevering gestaag en zichzelf getrouw voor God den Vader, behoudens enkele uiterst zeldzame uitzonderingen.
De voorstanders van God den Zoon hebben zoodus
eerst en vooral af te rekenen met de meening der vorige
geslachten. Ze doen terecht opmerken dat zeer talrijke
kunstenaars en kunstgeleerden het veelbesproken schilderstuk hebben beschouwd met bedroevende oppervlakkigheid. De volmaaktheid der 'technische uitvoering, de
vaardigheid waarmee de minste kleinigheid werd weergegeven hield hun oog geboeid, en ze dachten er niet aan
een nauwer verband te zoeken tusschen de gedachten en
personen die de schilder op zijn talrijke paneelen had
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verspreid. Het voorstellen van God den Zoon als offerlam, en van den H. Geest onder de gedaante van een
duif, sleed onwillekeurig zoeken naar de gestalte van
God den Vader. Zoo had men meteen een mooie afbeelding der H. Drievuldigheid.
Voeg daarbij dat de meeste kunstkenners arme leeken zijn in zake Godgeleerdheid. Zoo is het bij voorbeeld typisch dat iemand van het gehalte van Max Rooses spreekt van « tine singulière inspiration » waar Van
der Weyden « fait consommer l'un des sacrements au
pzed de la croix (2). Hij dedoelt het drieluik der zeven
Sakranlenten te Antwerpen, waar Rogier met zoo diepen
godsdienstzin het Kruisoffer voorstelt, op het oogenblik
dat de priester aan het autaar datzelfde offer vernieuwt
op onbloedige wijze.
Evenzoo hebben de critici opgekeken naar het meest
theologische van onze schilderwerken, zonder zich te laten leiden door betrouwbare meesters in de Godgeleerdheid. Meester Dirk Bouts handelde verstandiger, en van
hein is het kontrakt bekend dat hij aanging met de broederschap van het H. Sakrament te Leuven, om onder leiding van « meester Jan Vaernacker ende meester Gielis
Baluiwel professeurs inde godheit » zijn triptiek van
het laatste avondmaal te schilderen (3).
Ook voor de Aanbidding -van het Lam moeten de
theologen niet den meesterschilder hebben saamgewerkt,
en moest er ooit een geschreven overeenkomst tusschen
beide worden weergevonden, dan kon men voor onze
twistvraag een apodictische oplossing verwachten.
II. De « bejaarde » Vader.
Vooralsnu sluit de bewijsvoering van Pastoor Aerts
enkel op een groote waarschijnlijkheid : de volstrekte onmogelijkheid van een « jongen Vader » is nog niet bewezen. Kan. Van den Gheyn haalt zelfs talrijke voorbeelden aan, waarin God de Vader voorkomt als een
man in de kracht zijner jaren, heel dikwijls met bruinen
spitsbaard, het hoofd bedekt met de pauselijke tiara, die
met een kruisje uit edelsteen wordt bekroond (4). Die
(2) in Flandre (Paris, i Iachette) p. 164.
(3) AERTS, Het Lam Gods der Gebroeders van Eyck. De
hoofdfiguur (Versl. en Med. der K. VI. Acad.) bl. 50.
(4) L'Iconographie de Dieu le Père. Gand artistique 1922.
-
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voorbeelden dateeren uit de XVe eeuw en komen alle
voor bij Nederlandsche meesters.
Laat staan zoodus dat de voorstelling van God deel
Vader als grijsaard ten tijde der Van Eycken gewone re.gel was, het betoog van Kan. Van den Gheyn bewijst ten
overvloede dat de overlevering der vorige eeuwen, die
den Vader en den Zoon even jong voorstelde, zich nog
eenigen tijd na 't einde der XIVe eeuw heeft staande gehouden (5).
Van af de XIVe eeuw vertoont de Vader zich in den
regel als grijsaard, en de Zoon als een man in vollen
levensbloei (6). De bejaarde Vader is regel, de jonge
Vader uitzondering. Waar de uitzondering dus niet bewezen wordt moeten we den regel toepassen, en in den
jongen man den Zoon erkennen.
Nu wordt, naar wij meenen, die uitzondering voor
de Aanbidding van het Lam niet bewezen.
In de talrijke voorbeelden door Kan. Van den
Gheyn aangehaald moet uit het. verband, uit den algemeenen inhoud van het schilderij worden opgemaakt, dat
de voorgestelde jonge man niet de Zoon is, zooals men
verwachten zou, maar de Vader wezen moet.
Zoo kan de Persoon die zich in de wolken vertoont
bij de boodschap des Engels, den doop van Christus, zijne verheerlij kirig op Thabor, niemand anders wezen dan
(ie Vader. De Heer die aan het Lam der Apocalyps het
verzegelde boek voorhoudt, kan weer niemand anders
wezen dan God de Vader.
In het Gentsch altaar echter wijst de gansche inhoud van het schilderij veeleer op den Zoon dan op den
Vader. en het blijkt min waarschijnlijk dat de schilder
kortweg een voorstelling heeft willen geven der H. Drievuldigheid.
Dat wordt duidelijk gemaakt én door talrijke bizonderheden, waarop Pastoor Aerts ons met zijn fijnontwikkelden opwerkingsgeest heeft gewezen, én door
de kerngedachte die den kunstenaar bij zijn werk voor
alle andere nioet hebben beheerscht.
III. Bizonderheden.
Voor de eerste helft dezer bewijsvoering raadplege
men de verhandeling van E. H. Aerts, met dezen ver-

(5) REUSENS. Elém. d'Arch. chrét. (2e Ed.) I p. 533.
(6) ib. II p. 503.
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stande, dat niet alles wat aangevoerd wordt streng wetenschappelijke bewijskracht bezit. Dat zal de geleerde
schrijver ons ten andere zelf wel toegeven...
Zoo is het onbetwistbaar dat hij die in »de Apocalyps (XIX, 16) den titel Rex Regum draagt , « geschreven op zijn kleed en op zijn dij » de Christus is, de Verlosser ; hoewel Sint Paulus (1 Tim. VI, 15) dien eeretitel
toekent aan God den Vader, terwijl in 't Oude Testament
Jahweh reeds als Dominus dominorum wordt aangeduid.
(Ps. CXXXV I, 3 ; 2 Macc. XI I I, 4).
Tusschen Maria, de Moeder des Verlossers, en Johannes, zijn Voorlooper, begrijpt men natuurlijk veel
gemakkelijker de voorstelling van Christus, God en Zaligmaker, dan die van den eersten Persoon der H. Drieeenheid, vooral omdat de Dooper met opgeheven wijsvinger de middenfiguur schijnt aan te duiden. Wel zou
dit gebaar alleen door een vaste, stereotiepe Sint-Jansverbeelding kunnen verklaard worden, :naar met dien
uitleg kan men bezwaarlijk genoegen nemen.
Voeg daarbij de menigvuldige Christus-symbolen
op het middenpaneel (o. a. den pelikaan met het opschrift JHESUS XPS) en op de zijtafereelen der Moeder
Gods en der Engelen. Volg daarbij vooral dat het geopende drieluik niet in vertikale, maar in horizontale lijn'
dient gelezen te worden : 't doorloopende landschap der
verheerlijkte aarde beneden, de verschillende trappen in
't hoogste der hemelpaleizen boven. Op die wijze is er
niet te denken aan een afbeelding der H. Drievuldigheid,
die de boven elkaar staande, afgescheiden tafereelen zou
verbinden.
Het argu,mentum a pari echter met de Romeinsche
mozaïeken waarop én Christus, én het Lam worden afgebeeld (zie AERTS, bl. 37) is niet afdoende, hoewel een
zekere gelijkenis niet kan geloochend worden. De juiste
beteekenis dier voorstelling moet wel worden begrepen.
In de vroegste eeuwen werd er zelden een afbeelding gegeven van den Verlosser. Veel liever stelde men Christus
voor als een lam tusschen twaalf andere lammeren, de
Apostelen ; als een lam . dat een ander lam, d. i. Lazarus,
uit het graf doet opstaan. Ook later bleef die Lamsvoorstelling bestaan, toen . de Verlosser en zijne leerlingen reeds algemeen als menschen werden voorgesteld,en
beide beeldserieën werden op vele mozaïken tot één
enkele saanigeordend : boven, Christus-mensch, en bene-
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den, zijn kenmerkend symbool,het Lam.(7) Er is dus lang
niet altijd spraak van een offerlam als dusdanig, noch
zelfs van een dubbele voorstelling van den Verlosser. (8).
Het instudeeren der grondgedachte van de polyptiek
loont veel beter de moeite dan het uitpluizen van vele
kleine bizonderheden, en is naar onze meening ook van
grootere kracht om het aesthetisch genot te verfijnen en
te verdiepen. Ziehier dus tot grootere klaarheid een

Overzicht der katholieke Heilsleer.
In het begin der tijden schiep God het eerste menschenpaar, en stelde het in de Lente van 't aardsch paradijs. Niet alleen had hij Adam en Eva ruimschoots
voorzien van alle natuurlijke gaven, maar hij had hunne
ziel verheven tot de bovennatuur, en hun leven deelachlig gemaakt aan zijn eigen goddelijk leven. Hun lichaam
was gevrijwaard tegen alle stoffelijk en zedelijk bederf.
Het kende den opstand niet van de stof tegen den geest,
van het dier tegen den engel ; liet zou noch de smart,
noch den dood ooit ervaren.
Maar de vader van het kwaad, de booze bij uitnemendheid, gelukte erin den mensch te brengen tot zonde,
tot het oprichten van zijn vrijen wil tegen den Gever van
dien wil, den Schepper zelf. Zoo verscheurden Adam en
-

Eva het kleed hunner onschuld, en ze stonden naakt en

beschaamd. Omdat de beleedigde Schepper oneindig
verheven was, was ook de beleediging oneindig zwaar,
en geen schepsel zou ooit die oneindige schuld kunnen
delgen.
Maar de Algoede besloot zijn eenigen Zoon af te
vaardigen naar de aarde, bekleed met het schamele hulsel onzer menschelijkheid. Die eenige Zoon zou ons vrijkoopen van zondeschuld, en door 't groote zoenoffer van
Calvarie ons 't verloren genadeleven opnieuw verwerven. Zijn offer alleen zou voldoende wezen. Alle andere,
ook het reine offer van Abel, waren. ontoereikend. Tot
grooter kwaad alleen was het menschdom in staat, en de
aarde treurde alree om den wrangen smaak van Abels
bloed waarmee ze gedrenkt werd bij den eersten broedermoord.
(7) Vgl. de sarlcofaag nr 177 in 't Lateraansch Muzeum.
(8) Vgl. P. Syxtus. 0. C. R. Not. Arch. Christ. Vol. II pars
111 p. 77.
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Toen zag het menschdom luit met groot verlangen naar Hem die komen moest en verlossing brengen,
volgens het woord der profeten bij het Joodsche volk, en
de voorzegging van door God verlichte vrouwen bij de
heidenen. Maria, de reine Maagd, werd uitverkoren tot
nieuwe Eva, Moeder der levenden, en bij de boodschap
van den engel is het Woord in haar maagdelijken schoot
vleesch geworden, en terzelfdertijd bekleed met de hoogepriesterlijke waardigheid.
De laatste en grootste der zieners uit de Oude Wet
toonde met opgeheven vinger het goddelijk Lam, dat de
zonden der wereld zou wegnemen door 't plengen van
zijn bloed op den top van Calvarie.
Eenmaal is Jezus voor onze zaligmaking op het
kruis gestorven, maar in eeuwigheid blijft hij 't gegeerde
slachtoffer, en de opperste priester, en in eeuwigheid
wordt de vrucht van zijn lijden en dood op onze zielen
toegepast. Het is deze driedubbele waarheid die ten
grondslag ligt aan het nieuwe heilsgebouw.

A. Christus, slachtoffer in eeuwigheid. (9).
Niet dat het werkelijke sacrificie ooit zou worden
herhaald, neen, de offerdaad gebeurde eens voor altijd
op Oolgotha ; maar de staat van slachtoffer blijft voortduren, zoolang de offerande zelf bewaard blijft en onbedorven, en Christus' lichaam werd onbederfzaam door
zijne verrijzenis.
Voor immer blijft hij dus voor zijn Vader het aangename offer, waarvan de rook opstijgt voor het aanschijn des hemels als het geurig offer van den avond.
En verzoend door deze slachtoffering van oneindige
waarde, vernietigt God onze eeuwige schuld, en voorziet
Hij in onzen eindeloozen nood.
Zoo blijft Jezus' offer bestaan, zeggen de theologen,
niet active maar passive, niet in fieri sacrificationis,
icationis,
sed in esse hostiae acceptatae. Daarom ook zag johannes (Apoc. V 6) het Lang « staande als geslachtofferd »
arnion estekos oos efagmenon, geslachtofferd en
levend teven•s.Het droeg de teekenen der doodelijke won-.
den, maar het zou, staande, nimmermeer sterven. Integendeel, het was opgerezen uit den dood, en 't werd
.

(9) Zie vooral DE LA TAILLE, Mysterium Fidei p. 143 e.v.
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verheerlijkt door alle volkeren, stammen en talen ; en
die verheerlijkte wondeteekenen, zelf waren 't uiterlijk
kenmerk van zijn waarachtig blijvende offerande.

B. Christus, priester in eeuwigheid.
Op Goeden Vrijdag had Hij zichzelf ten offerdood
gewijd, toen Hij uit vrije wilsbeschikking het doodelijk
gevolg toeliet van de barbaarsche wreedheid der Joden.
Zijn leven legde hij neer in de handen van zijn hemel--schen Vader, en zoo stelde hij zijn opperste priester. daad.
Doch nu werd zijn priesterlijk ambt hiermede niet
besloten. Want God had tot hem gezegd : « Gij zit
priester in eeuwigheid ». (Hebr. V 6, VI 20). Christus,
priester en mensch, stierf om te herleven en voor eeuwig
priester te zijn, evenals Christus-slachtoffer zijn verheerlijkt leven zou blijven voortzetten door alle eeuwen.
Doch er is nog meer : juist in zooverre hij verheerlijkt werd, is Jezus de eeuwige en volmaakte opperpriester, omdat door die verheerlijking alleen de Vader betuigd heeft dat Hij het offer van zijn Zoon aanvaardde.
Het worde ons toegelaten deze stelling nader toe
te lichten. Het is van belang de juiste beteekenis te vat.ten van die verheerlijking, die exaltatio Christi door zijn
hemelschen Vader, als belooning voor het pijnlijke verlossingswerk.
Door de bittere smarten! die hij vrijwillig geleden
heeft, en door het reine offer van zichzelf, dat hij opdroeg als priester en offerlam te gelijk, heeft Christusmensch verdiend te worden gesteld als een heerscher over
alle schepselen : in hoc enim Christus mortuus est et resurrexit, ut et mortuorum et vivorum dominetur. (Rom.
XIV, 9.) En de kroning van den nieuwen vorst, zijne verheffing op den troon, dat is zijne verrijzenis en zijne hemelvaart. Deze beide vormen de investituur van dit doorluchtig koningschap.
Dat verkondigde Sint Pieter reeds aan de Joden op
Pinksterdag : (Actus Ap. II, 32 e. v.) Hunc jesum susci-tavit Deus... Dextera igitur Dei exaltatus... certissime
sciat ergo omnis domus Israel quia et Dominum eum et
Christum fecit Deus. « Dien Jeztus heeft God opgewekt
van onder de dooden,... Hij heeft hem verheven aan zij-ne rechterhand... Met zekerheid wete dus gansch het
huis van Israel dat God dien Jezus gesteld heeft als
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Heer en Zaligmaker » in de volledige uitoefening zijner
macht.
Doch de Heilige Schrift gebruikt nog krachtiger
uitdrukkingen. De verheerlijking van den Verlosser, die
voltrokken werd op paaschmo.rgen en op den dag der
hemelvaart, wordt niet alleen beschreven als de investi*uur van zijn koningschap, zij wordt tevens voorgesteld
als de oorzaak onzer verlossing.
Zegt Sint Paulus niet aan de Romeinen : (Rom.
IV, 25) « Christus stierf om onze misdaden, en verrees
om onze rechtvaardigmaking ? » Die woorden zijn diiidelijk : Tusschen Jezus' verrijzenis en onze heiligmaking bestaat er een verband van oorzaak tot gevolg.
En verzekert hij niet aan de weifelende Corinthiërs
(1 Cor. XV, 17) « indien Christus niet verrezen is, is uw
geloof ijdel, nog zijt ge in uwe zonden ». d. i. gij hebt
de vergiffenis der zonden niet bekomen, noch de re:.htvaardigmaking ; want de oorzaak der rechtvaardiging
is de verrijzenis van Christus die leed en stierf. Neem
de oorzaak weg, zoo valt ook het gevolg.
Evenzoo kent Sint Thomas aan Jezus' verrijzenis
een causalitas e f f iciens toe tegenover het werk onzer verlossing. Zoo zegt hij duidelijk en klaar (3a q.56, a. l ,
ad 4) : secundum rationem e f f icientiae... coininuniter
tam mors Christi quam ejus resurrectio esl causa tam
destructionis mortis quam reparationis vitae...
Evenveel geldt van de hemelvaart van Jezus, die
enkel te beschouwen is als de bekroning van zijne verrijzenis. Ook de hemelvaart Christi is dus in zekeren zin
de oorzaak van ons heil ; en daarom spreekt de iMisliturgie van kruisdood en opstanding en verheffing in eenzelfde verband : ob memoriam passionis, resurrectionis
et ascensionis D. N. J. C. (Gebed : Suscipe S. Trin.) en
nog : tam beatae passionis, nec non et ab ion feris resurrectionis, sed et in ccelos gloriosce ascensionis. (Gebed
Unde et me-mores).
Daarbij komt de brief aan de Hebreën ons leeren,
dat het eeuwigdurend priesterschap van Christus dat in
den hemel wordt voortgezet, aldaar ' zijne kracht put
juist uit dat verheerlijkt, hemelsch, onvergankelijk leven.
(10). « Niet volgens aardsche beginselen is Jezus pries(10) VII, 16 : sacerdos qui... factus est... secundum virtutem
vitae insolubilis.
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ter » zegt dezelfde brief (1 1). En hij verheugt er zich
over, dat we een opperpriester hebben die den hemel is
binnengegaan, zooals Aaron weleer het heilige der heiligen binnentrad met het bloed der offerdieren (12) ;
een opperpriester die gezeten is aan de rechterhand van
den troon der majesteit in den hemel (13) d. i. op de
plaats van de macht en het oppergezag.
Daar is en blijft hij, bezield met onvergankelijk leven ; daar voltrekt hij zijn eeuwigdurend priesterschap.
heil brengend aan al wat geschapen is ; daar heeft hij
bij zich zijn eeuwigdurende offerande.
Met zekerheid mogen we dus herhalen, dat de verheffing van den Heiland, als hoogepriester en als koning,
in zekeren zin de oorzaak is van onze verlossing.
Doch hoe dienen we ' dat te begrijpen ? Heeft niet
cie dood van den Godmenseh, en die dood alleen en uitsluitelijk, ons het eeuwig geluk verdiend ? Heel zeker !
Hoe dan kan zijn verheerlijking een reden zijn van ons
eeuwig leven ?
Het antwoord op die vraag is niet verre te zoeken.
Christus' offerdood heeft ons verlost en geheiligd, .onder deze wetsbepaling : dat alleen de verheerlijkte, verrezen Christus het beginsel zou wezen van ons rechtvaardig-zijn.
Aldus ware de minste handeling van den Godmensch meer dan voldoende geweest om onze zondeschuld uit te boeten, want zijne minste handeling was
0111 wille van de hypostatische vereeniging van oneindige waarde. En toch heeft alleen Jezus'dood ons het
eeuwig leven verworven, omdat de Vader beschikt had
alleen dien offerdood als boete voor onze misdaden te
aanvaarden. Evenzoo ware ook de kruisdood zonder uitwerking gebleven, had de Vader hem niet met welgevallen aangenomen, en zijne instemming betuigd door het
slachtoffer tot zich op te nemen, en te verheffen boven
al het geschapene.
Zoo zijn de verrijzenis en de hemelvaart van den
Zaligmaker van Gods wege de bezegeling van den vre(11) VIII, 4 : si Christus esset super terram, nec esset sacerdos.
(12) IV, 14 : pontificem maximum qui penetravit caelos,
Jesum .
(13) VIII, 1 : talem habemus pontificem qui consedit in
dextera sedis magnitudinis in caelis.
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de ons door den kruisdood verworven, zijn stempel op
de akte onzer verzoening.
Mogen we dan niet besluiten, terugkeerend aldus
tot onze stelling : dat Jezus de eeuwige en volmaakte
Opperpriester is, in zooverre hij de opperste heerlijkheid
is binnengegaan ?
-

C. De vrucht van 't Offer in eeuwigheid toegepast.
Dit is alleen het gevolg van de voorgaande stelling.
Christus introii'it seinel in sancta, aeterna redemptione
inventa, zegt dezelfde Hebreëerbrief, de klassieke verhandeling over Jezus' priesterschap (IX, 12). En elders :
« zijn priesterschap is eeuwigdurend : daarom kan hij
voor altijd degenen verlossen die door hem naar God opgaan. Hij is levend voor eeuwig om voor ons ten beste
te spreken ». (VII, 24, 25).
Voor immer is de Heer God met ons zondaren verzoend, en al de schuld die we op ons laadden zonder de
hoop die ooit te kunnen afleggen, heeft Hij voor goed
vernietigd. Meer nog, zoo zingt de prefatie van Paschen,
door zijn dood heeft Christus onzen zieledood verdelgd,
en door zijn opstanding heeft hij ons heropgewekt tot
nieuw leven, het leven der genade. Nimmer kunnen we
uit onszelf dat leven bekomen, noch het één stond bewaren zonder de hulp van hierboven. En daarom was
het noodig dat de almachtige voorspraak van den Heiland, gesteund op zijne verdienste, ons voor. altoos gewaarborgd bleef en behouden.
Zeker, verzoening met God en genadeleven zijn
twee uitdrukkingen voor dezelfde zaak ; maar wij, arme
nnenschjes, behoeven de begrippen te splitsen om ons een
volledig denkbeeld te vormen van die hooge, troostrijke
waarheid.
Daar staat een bladzij in den brief aan de Hebreën
(hst. X) die de volgende kernachtige samenvatting geeft
van heel de leer die we hebben uiteengezet.
3. « Toch wordt er ieder jaar (nl. bij 't groote zoenoffer
der Oude Wet) gewag gemaakt van de zonde. 4. Onbekw.aam immers is het bloed van stieren en bokken
de zonden weg te wasschen. 5. Daarom heeft hij
(Christus) bij zijne intrede ter wereld gezegd (tot zijn
Vader) : « Slachtoffer en offergave hebt Ge niet gewild, maar een lichaam hebt Ge mij gevormd. 6. Zoenoffers voor de zonden hebt Ge niet aanvaard. 7. Toen
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bovenaan in het boek
heb ik gezegd : zie, ik kom
om uw wilsbeschikstaat het van mij geschreven,
king te volbrengen, o God... » 9. Aldus heeft hij 't
vroegere (offer) afgeschaft, om het nieuwe in te stellen. 10. Volgens die wilsbeschikking zijn we geheiligd door het bloedig offer van het lichaam van Jezus Christus, eens voor altijd... 12. Deze heeft slechts
één offer gebracht voor de zonden, en voor altijd is
hij gezeten aan de rechterhand des Vaders... 14. Door
één en hetzelfde offer heeft hij de geheiligden voltrokken voor altijd. 15. Dat getuigt ons ook de H.
Geest... 16. « dit zegt de Heer : ik zal mijne wet neerleggen in hunne harten... 17 en hunne zonden en ongerechtigheden zal ik niet meer gedenken ».
Waarlijk, in die korte maar heerlijke bladzijde
wordt alles vermeld :
1.
de nood van het menschdom om wille van de
zonde. v. 3 .
2. -- de ontoereikendheid van al de offers der oude
Wet om die zonden weg te vagen, want al waren ze nog
zoo rein, ze: verbeeldden slechts het groote zoenoffer dat
komen ging. v. 4 en 6.
3.

de voorzegging van dat offer dat ingesteld zou

worden volgens den wil van den hemelschen Vader.
v. 7 b.
4.
de aanstelling van Christus als priester bij
zijne menschwording. v. 5-7 a.
5.
de afschaffing van de vorige offeranden door
het nieuwe offer, dat éénmaal bloedig werd opgedragen
op het kruis. v. 9, 10.
6.
de vrucht van dat offer, die in eeuwigheid op
onze zielen wordt toegepast : wij zijn geheiligd en met
God verzoend. v. 14, 16, 17.
7.
het getuigenis dezer waarheid afgelegd door
den H. Geest zelf. v. 15.
8.
de heerlijkheid die de Verlosser voor zichzelf
verdiend heeft door zijn slachtoffering : hij is gezeten
aan zijns Vaders rechterhand om te regeeren. v. 12.
En zien we nu niet diezelfde zielsverrukkende waarheid, in heel haar samenstel, plastisch afgebeeld op het
altaarstuk der Van Eycken ?
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Toepassing.
Het is een waar genot aan de hand van deze theologische uiteenzetting de « Aanbidding van het Lam » te
beschouwen. De aandachtige lezer overtuige zichzelf hoe
nauwgezet punt voor punt op het schilderij is weergegeven.
1.
De zonde van het menschdom. Schamel en
arm, beklemd in nauwe nissen, zoo staan daar Adam en
Eva na den zondeval, beschaamd om hun verscheurde
onschuld. Want zoo juist zijn hunne oogen opengegaan,
nu ze het kwaad hebben voltrokken. Nog houdt Eva in
hare hand de verboden vrucht, die haar zoo veel zoetheid had beloofd, maar waarvan ze den nasmaak zoo
eindeloos bitter moest ondervinden.
De schilder heeft het eerste menschenpaar niet gezien als in eere hersteld ,als deelnemend in den hemel
aan de zaligende beschouwing, aldus zeer wel E. H.
Aerts, •--- neen, met bijna ruw realism heeft hij ze voorgesteld bij cle tragische ontgoocheling na de allereerste
noodlottige zonde, bij 't uitgangspunt van de geschiedenis van ons wonderbaar herstel. En terwijl de andere figuren in 't bovenste vak « van boven naar beneden » gezien zijn, moeten we naar Adam en Eva opkijken van
« beneden naar boven » zoodat de vloer verdwijnt, en

we den voetzool van Adam zien, die als 't ware uit den
rand van het schilderij vooruittreedt.
Grauw in grauw, bijna als beeldhouwwerk, wordt
boven Eva de eerste menschenmoord voorgesteld, waar
de moeder der menschen weldra om treuren zou als om
het droef gevolg van hare zonde. Toch duidde reeds de
dood van den eersten gerechtige op den offerdood van
den grooten Rechtvaardige, die komen moest, en wiens
offer alleen aan God onvoorwaardelijk welgevallig zou
wezen.
2. De vorige offers. Zie thans het linker halftympanon boven Adam. Het offerlam dat de baardlooze jongeling Abel omhoogheft op vrome handen, in tegenstelling met de korenschoof van den woesten Caïn, die
niet gegeerd wordt door den Allerhoogste, is als zoen
voor de zonden ontoereikend ; het wordt enkel aanvaard
als een voorafbeelding van wat de volheid der tijden
rénmaal zou brengen.
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3. De voorzeggingen . Dat wisten ,de zieners der
Oude Wet, en de sibyllen'uit het volksgeloof. Zacharias,
de profeet, roept juichend tot het volk van Jerusalem :
exsulta satis, filia Sion, jubüa, ecce rex tuus venit, « zie
uw koning komt » en Micha, die zich heenb'uigt naar
Maria toe, verzekert plechtig : ex te egredi^etur qui sit
Dominator in Israël, « hij zal wezen een heerschei over
Israël ».
Ziet ook de Cumeesche sibylle niet met verteedering
naar beneden, als wou ze het woord van Maria ontcij feren ? Ecce ancilla Domini, dat de schilder het onderste
boven geschreven heeft, om het den hemel ter lezing aan
te bieden ? Ook zij spreekt van den; eeuwigen koning,
die mensch geworden voor .eeuwig regeert en komen zal
om te oordeelen : Rex altiissimus e ccelio adl'eniet, per
secla futtirus, scilicet in carne.
De sibylle van Erythrea is ten prooi aan hooge begeestering. Nil mortale sonans, a f f Tata es numine celso,
zegt van Eyck tot haar, met de woorden van Vergilius
(Aen. VI, 50) over de sibylle van Cumae. Het voorwerp
harer godsspraak wordt hier niet aangegeven. Toch moet
het betrekking hebben op de komst van Christus in de
wereld, komst die geschiedde te Nazareth, in de nederige woonkamer van Maria bij de boodschap van den engel Gabriël.
4.
De Menschwording. Het kamertje waar het
hoogste wereldgebeuren plaats grijpt is zeer eenvoudig
en laag van gewelf. Met moeite zouden de H. Maagd en
de hemelbode onder de houten zoldering kunnen rechtstaan. Door heel het kraakzindelijk vertrek, over de weinige voorwerpen van het huisraad, zweeft er een adem
van vrede, van ongestoorde rust, als tusschen de stille
huisjes van het stadje dat schijnt te sluimeren in de kalme stemming van een Zondagnamiddag.
Heel het binnenhuisje is in grauwe, neutrale kleursc_hakeering gehouden. een atmosfeer van heilige ingetogenheid, met een tinteling van blij verwachten om de.
hooge heerlijkheid die komen gaat. De engel knielt van
eerbied verre, in dit heiligdom van Jezus' priesterwijding... Want de H. Geest heeft de maagd overlommerd,
en zij is moeder geworden van den Godmensch, van den
oenigen, waren priester.
Misschien werd de aandacht nog niet genoeg getrokken op dit prachtig tafereel van Christus' priesterwij-
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ding, dat we met de slachtoffering van het Lam en de
verheerlijking van den priester-koning als de hoofdpaneelen beschouwen in dit overrijke veelluik. De menschwording van den eeniggeborene des Vaders is als het
eerste bedrijf in 't verlossingswerk van onze zielen, als
het ware de inleiding van het drama. Het . Lam dat geslachtofferd staat op het autaar verbeeldt de voltrekking
van de priesterdaad, en de bekroning van den offer aar
gebeurt voor ons oog op den hoogsten troon der Godheid in den hemel.
Terloops verdient het opgemerkt te worden dat de
H. Geest hier door den schilder wordt afgebeeld, terwijl
een zinnelijke r Oorstelling van den Vader ontbreekt.
Toch was het I ang niet onbekein u in de schilderstraditie,
bij de boodschap cues Engels God den Vader in de wolken te laten vei>ehijnen. Doch `jan Evck is trouw gebleven aan de oudste en strest ste voorschriften der ikonografie. (14). De Zoon, die de menschelijke natuur heeft
aangenomen, wordt als een kind der menschen voorgesteld, terwijl de H. Geest voor zichzelf de gedaante van
eene duif heeft uitgekozen. De Vader echter heeft zich
nooit aan menschenblikken vertoond ; alleen zijne stem
heeft Hij ons doen hooren. En hoewel hij plastisch in 't
schilderij ontbreekt, toch voelen wij zijne tegenwoordigheid overal,als deze van den grooten Onzichtbare,die alles
beheerscht en beschikt, en alles terugbrengt tot zichzelf

als tot het einddoel aller dingen.
5. Christus-slachtoffer. Wij - hebben hierboven
uitgelegd in welken zin de slachtoffering van Jezus, of
liever zijn staat van offerlam, blijft voortduren door alle
eeuwen heen. Op den invloed der Apocalyps werd reeds
voldoende gewezen. Het Lam staat op het autaar in een
aureocl van licht. Onophoudelijk vloeit zijn hartebloed in
den zinnebeeldigen kelk, en tot gr000ter duidelijkheid
knielen engelen naast het kruis en de geeselkolom, martelt-uigen der bittere passie, en met eerbied dragen ze de
nagelen en de doornenkroon, de lans van den Romeinschen soldaat en de spons die niet gal en azijn werd gedrenkt. [Iet blijvende offer immers is dat van Calvarie
en geen ander.. Wel mogen de engelen de knie buigen in
(14 Vónr de XIe eeuw vindt men geen persoonsverbeelding
van God den Vader. Vgl. REUSENS. Elém. d'Arch. chrét.
(le Ed.) I p. 458.
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't stof en zwaaiën iiiet rhythmisch gebaar het wierookvat
der aanbidding.
6. -- De talrijke schare. Wel mogen de ontelbaren,
die door dat zuiver bloed zijn vrijgekocht, van alle zijden aanzetten om hun tol van dankbaarheid te komen
betalen.
Als stralen uitschietend van een gloeiende lichtbron,
aldus zijn de bewoners van 't eeuwig Jerusalem geschikt
rondom den altaartroon. Ginds komen de doorluchtige
kerkvoogden, abten en prelaten. Hier schrijden de maagden en martelaressen in blauw, roze en lila, wuivend met
palmtakken van overwinning. Links knielen, de profeten
der Oude Wet : zij herlezen de woorden van waarheid
die ze spraken onder de ingeving van den H. Geest.
Rechtvaardigen uit het Oude Verbond, met stoere, zwijgzame wezens, aartsvaders met grijze baarden van oudheid en gezag, gekroonde vorsten en hoogepriesters, zonen van Aaron, staa n en luisteren in verrukking.
Aan de rechterzijde zinken Christus' jongeren op
de knieën. Zij zijn naast den Meester geweest in dagen
van lijden, zij blijven met recht aan zijne zijde in de
eeuwigheid van vretugd. Zij leiden de menigte hunner
opvolgers : pausen en bisschoppen met mijter en staf ,en
monniken gehuld in goud en in purper.
De strijders Christi en de Rechtvaardige Rechters
vormen een schitterende ridderschap, die aanstapt van
uit de bergen in 't eeuwig licht dat glinstert in de edelsteenen van haar uitrusting. Uit de rotskloven naderen,
met biddende lippen tusschen ruigen baard, de heilige
kluizenaars ; en op den breeden landweg volgen de pelgrims de reuzengestalte van Sint Christoffel.
En onder die duizenden wordt er nergens een woord
gesproken : allen gaan op in de zaligende beschouwing.
waar elke mededeeling zou luiden als een ontheiliging.
Op zijn hoogst werpen ze hier en daar een vluchtigen
blik naar elkaar, als om te genieten van elkanders geluk.
Waarlijk die rechtvaardigen bloeien als de ontelhare bloempjes in 't sappige groen, dat baadt in het
licht der meimorgenzon en zijn weligen wasdom dankt
aan 't water der klare fontein. Zoo werden ook Christus'
geredden in de heilzame wateren der genadebron herboren tot nieuw, tot ' goddelijk leven..
Tusschen heuvels vol struikgewas deint het landschap zachtjes naar den einder toe, waar een weidsche,
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witte stad de torens van haar gothische kerken en de
tinnen harer vorstenpaleizen opbeurt in de blauwe lucht.
Dat is het nieuwe Jerusalem op de verheerlijkte aarde.
De Heilige Geest. Boven haar zweeft de H.
7.
Geest en fijne gouden stralen gaan van hem uit over de
groote schare uit alle stammen en talen en volkeren en
geslachten. Wordt niet alle goddelijk liefdewerk toegeschreven aan Hem, den derden Persoon, der H. Drieëenheid, die van den Vader en den Zoon voortkomt als hunne zelfstandige liefde ? Beheerscht hij niet heel de toepassing der vruchten van 't verlossingswerk op onze zielen ?
Christus opperpriester en koning. Boven, in
8.
't hoogste der hemelen, zit op den troon van God zelf
Christus opperpriester en koning. Dit is dus de overheerlijke belooning die hij voor zijne menschheid verdiend
heeft door zijn offer ; dit is de voltrekking van zijn
eeuwigdurend priesterschap.
Hij zit. « En nochtans, aldus de H. Chrysostomus,
de priester moet niet zetelen, maar staan ». (In Hebr.
Hom. 13, 3. P. G. 63, 107) Doch hij antwoordt zelf :
« Denk nu niet, omdat gij hoort dat Christus gezeten is, denk nu niet dat hij geen opperpriester
(archieréa) meer wezen zou. De priester immers kan niet
zijn zonder offer ; en daarom past het dat ook hij zijn
-

offer hebbe » (ib. 14, 1. P. G. 63, 111) zijn offer dat

voorgesteld wordt op het benedentafereel.
op dezelfde opwerping had de H. Schrift reeds geantwoord. Want tegenover den vroegeren offeraar, die
rechtstond en steeds opnieuw slachtoffers moest opdragen, stelt zij den, nieuwen priester die slechts één offer
gebracht heeft, en voor altijd gezeten is aan de rechterhand des Vaders. Aldus de Hebreërbrief (X, 11, 12).
In dien brief wordt de nadruk bijna voortdurend gelegd op de priesterlijke waardigheid van den Heiland die
zetelt en heerscht aan de rechterhand des' Vaders, terwijl
overal elders de tronende Verlosser vooral als Vorst
wordt gehuldigd en vereerd (15). Doch bij Van Eyck is er
bij uitstek sprake van het offer, en daarom zien wij in
zijn hoofdfiguur, naast den Messias-koning, ook en niet
op de laatste plaats den Messias-priester.
De uitdrukking « aan de rechterhand des Vaders »
(15) Vgl. PRAT, Théol. de S. Paul. I (8e Ed.) p. 444.

896

NOG EENIGE BESCHOU\k'INGEN

heeft de schilder niet letterlijk verstaan, en daarom juist
heeft hij ze goed begrepen. De rechterhand immers is
de plaats van de macht en het oppergezag, de plaats die
de Vader aanwijst aan zijn menschgeworden Zoon. Hij
die zit aan iemands rechterhand geniet met hem dezelfde
waardigheid en dezelfde eerbewijzen (16). Met andere
woorden het vleeschgeworden. Woord is God, en wordt
als dusdanig erkend en aanbeden.
Zien we nu tot hem op, tot den priester en heerscher
op zijn verheven troon, en zoeken we niet naar zijne
wondeteekenen. Draagt de priester nu de stigmaten ?
Verre van daar ! Alleen het slachtoffer draagt ze, en wij
hebben ze reeds net eerbied aanschouwd bij het Lam
dat bloedend staat op het autaar.
Hier echter draagt Christus de vorstelijke tiara, en
niet de rechter schenkt hij ons zijn priesterlijken zegen,
terwijl hij niet de linker den staf houdt der allerhoogste
rechtsmacht. Alle vorstendorp heeft God hem onderworpen, zegt de 1 e brief aan de Corinthiërs (XV, 24 e. v.),
en daar ligt voor zijn voetbank de kostelijkste keizer
kroon der aarde. Op zijn borstriem voert hij den titel
Sabacot, heer der heerscharen ,en op den boord van ziin
kleed staat er met parelen gestikt : Koning der koningen
en heerscher over de Vorsten.
De rijke draperijen van zijn mantel zijn vlammend
rood, als symbool van liefde, kracht en rechtvaardigheid.
Denk aan den Messias-Rechter bij Isaïas (LXIII, 1 e.v.)
die 't roode kleed draagt van den wijnperstreder. Beinerk de talrijke kruisjes, dooreengezaaid op zijn gewaad, en lees op het wandtapijt zijn naam : IHESUS
XPS boven zijn symbool, den. pelikaan.
Voorwaar, dit alles past heel wat beter bij Christus,
Verlosser en S-uurmus Pontifex, dan b-ij den eersten Persoon der H. Drievuldigheid.
Wel mag hij zetelen in purperen majesteit en zijn
gedriekroond hoofd heffen in zonnegoud. Zijn ongerirnpeld gelaat en zijn roerlooze lippen spreken van onverstoorbare kalmte en onverwelkbare jeugd. Breed en
statig is de golving van zijn mantelplooi, en langs de
hoorden schittert een breede rand van edelsteen.Ons blijft
-

(16) Zie Ps. CX, 1 ; Mt. XXVI, 64 ; Mc. XIV, 62 ; Act.
VII, 55 ; Col. III. 1; en VIGOUROUX, Diet. Bibl. IV. p. 538.
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er niets over dan voor zooveel heerlijkheid te knielen en
te aanbidden.
Overige Paneelen. Rechts van den. Opperpriester
zit Maria, de medeverlosseres, de Virgo-Sacerdos, die,
al heeft ze 't Ordesakrament niet ontvangen, toch vervuld is geweest met al de waardigheid en al de genade
die daarin lag bevat. Dat getuigt haar dienaar, de H.
.Antoninus.Nederig als eertijds bij de tijding van Gabriël,
slaat ze de oogen niet op van het boek harer rustige beschouwing. Hoe zachtjes drukt op haar zijdegolvend
hoofdhaar heur diadeem van paarlen, met leliën van zuiverheid, viooltjes van ootmoed, rozen van bloeiende liefde en paarse passiebloemen van lijden.
Haar wijde mantel is van diep, stemmig blauw,
tegenover het heldere groen bij Johannes den Boetgezant.
Hoe innig blikken zijn zachte oogen van tusschen dien
wilden haarlos, die evenals de rok van kemelshaar en de
ongeschoeide voeten, getuigenis aflegt van zijn boetedoening in de woestijn. Die vaste lippen en dat krachtig
handgebaar hebben weleer de menigte uitgedreven van
Jerusalem naar de wildernis aan. de Jordaan. Alleen de
zaligheid heeft het vuur in dezen profetenboezem kunnen doen luwen ; zooniet zou hij opnieuw ons toeroepen:
Ziedaar degene die zich als een lam geslachtofferd heeft
voor het heil van de wereld.
« Dat alle engelen Gods hem dus aanbidden, (Heb.
I, 6) en zijn lofzang verkonden als ootmoedige dienaars,
die voor hem hebben geknield bij zijn menschwording, en
geknield bij zijn eeuwig sacrificie. Waardige broeders
zijn deze zingende en rnusiceerende engelen van ()abriël
uit de Boodschap en van hen die rondom het autaar de
martelti.iigen van het Lam met diepen eerbied dragen.
Laten we stilletjes hun loflied beluisteren, en zoetjes heendrijven op de slepende melodie van die ruischende orgeltonen. Of liever, laten we, teruggeplaatst op de
aarde waar we wonen, bidden als Judocus Vydt en zijne
Vrouwe, en betrouwvol de oogen verheffen naar onze
patroons en voorsprekers, opdat we eenmaal de groote
verheerlijking deelachtig mogen worden.
Thans staan ze nog buiten, de vrome begiftigers, en
wachtend schouwen ze op naar de beeltenis van het Lam
op den arm van den Dooper, en naar den offerkelk in
de handen van den leerling dien Jezus liefhad. Maar als
de tijd komt, dien God beschikt heeft in zijn welbehagen
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zullen ze binnengaan, en de werkelijkheid zal zich voor
hun oog ontvouwen. 't Waarachtig Lam zullen ze met
diepe ontroering ontwaren, en den eeuwigen hoogepriester van aangezicht tot aangezicht aanschouwen...
Besluit.
In welke mate nu kan dit alles gelden als een bewijs voor de voorstelling van God den Zoon ?
Met mathematische stelligheid kunnen we niets bevestigen, en tot de zekerheid der metaphysica geraken
we niet. Steeds blijft de moeilijkheid der traditie. Zal
het gezag van het publicum, dat steeds gesproken heeft
van God den Vader, niet de bovenhand halen op de innerlijke ontleding van het werk, dat roept om God den
Zoon ?
De moeilijkheid ware onoverkomelijk moest de Vader-overlevering teruggaan op den kunstenaar zelf ;
doch zulks wordt in geenen deele bewezen... Nu leert 'de
logica quod auctoritas humana est minimum ex criteriis
certitudinis, et pro doctis et eruditis cedit criterio rationis.
Met des te meer reden is dat het geval, wan-neer het
aangevoerde getuigenis de vereischte waarborgen mist.
Hadden de velen die Van Eyck van in den beginne hebhen bewonderd de noodige theologische kennis ? Van
onze vroede rederijkers mag dit niet al te licht worden
verondersteld. Onze voorouders namen daarenboven heel
wat naeer vrijheid tegenover de strenge voorschriften der
wetenschap dan wij. De rederijkers der Sint-Agnes-kamer te Gent in 1458 hielden zich niet aan de opgaven
van het altaarstuk, o. a. voor wat betreft de benedenhelft. En Van Mander zelf, die geschiedschrijver zijn wil,
bezondigt zich aan talrijke onnauwkeurigheden.
Heeft men daarbij steeds de noodige aandacht gebruikt 0111 de wondere diepten der Lamsaanbidding te
peilen ? Want het geldt hier niet doodeenvoudig het
waarnemen van een feit, maar wel het wetenschappelijk
ontleden van 's kunstenaars bedoelingen.
De lezer oordeele zelf. Voor ons, wanneer we de
vele aangevoerde beschouwingen vereenigen, blijkt elke
twijfel aangaande de Christus-interpretatie zooniet uitgesloten, dan toch tot een minimum teruggebracht.
Van den Verlosser verhalen ons de talrijke paneelen,
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van den Verlosser spreken ons ontelbare bizonderheden.
De « gelukkige fout » van Adam heeft Hem doen
neerdalen van bij zijn Vader, en Abel, priester en slachtoffer, verbeeldde reeds den komenden Zaligmaker.
Zijn profeten en zieners gingen ons voor ; zijne intrede in deze lage wereld mochten we bijwonen met ontzetting. Zijn offer wordt dan voor onze oogen op het
altaar voltrokken. Zijn lof zingen de engelen zonder verl^oozen.
Ziedaar de Moeder die Hem gebaard heeft, en de
groote Roeper der woestijn die zijne wegen heeft bereid,
en zijne paden heeft rechtgemaakt.
Daar naderen de scharen der duizenden die nitverkoren werden, en in zijn roode bloed hun klec-ieren hebben witgewasschen. En in de helle die de predella éénmaal versierde, « buigen de helsche knieën voor den
naam Jezus of het Lani ». (17).
Alles roept met luider stem om Hein, den opperpriester, en ons hart gaat naar here uit : mochten wij
zijne heerlijkheid aanschouwen ! De voorstelling van de
heilsgeschiedenis ware niet volledig, moest de bekroning
daaraan jammerlijk ontbreken,moesten we hem niet weervinden die ons is voorgegaan in de glorie, primogenitcrs

mortuorum (1 Cor. XV, 20).
Doch. waarom nog lager gezocht ? Zit en regeert hij

daar niet als hoogepriester en vorst te gelijk ?

Het hart van den priester die Mis las voor dit wonder van kunst mocht wel trillen van geestdrift, wanneer
hij, dienaar en plaatsvervanger van dien tronenden opperpriester diens eigen offer o-p onbloedige wijze mocht
"ernieuwen, en den kelk met zijli :zuiverste hartebloed opheffen voor zijn Aanschijn.
Wij willen niet beweren dat Van Eyck de ingewikkelde dogmatische bladzijden die voorafgaan tot in
de kleinste bizonderheden in .zijn geest heeft verwerkt.
Maar wat. hij zeker wist en vast geloofde, hij en de theologen die hem ter zijde stonden, dat is dat Christus
« om den dood dien hij onderstond, bekroond werd met
glorie en eere » (Heb. li, t).") Daar staat geen duidelijker
woord in heel de H. Schrift.
En wat we nu gedaan hebben in deze, onze be(17) Aldus VAN MANDER in zijn Schildersboek. Zie ook
VAN VAERNEWYCK. Spieghel der Ned. Audtheit.
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schouwingen ? Aan de hand van den brief aan de
1-Iebreën, hebben we de aandacht meer gevestigd op
deze « formalitas » in de voorstelling van Jezus
zijn eeuwigdurend priesterschap.
Zoodoende hebben we, naar we hopen, den eenheidsband sterker doen uitkomen, die alle lafereelen
,klauw aan, elkander snoert in het onsterfelijk meesterwerk onzer Vlaamsche primitieven.

Rome, 21-2-23.

GERRIT PHILIPS.

STIL LEVEN.

Ix.
Dokter Dehaeze wandelde met groote passen in zijn
spreekkamer op en neer. Hij was vermoeid, vreeselijk
vermoeid : een zonderlinge zwaarte in hoofd en beenen,
een gevoel van afmat.ing en spanning tegelijkertijd en
daarbij een lusteloosheid, een lusteloosheid, die waarachtig op den duur nadeelige gevolgen kon krijgen, voor
hem, nu ja, wat dan nog, maar voor zijn vak.
Er zaten nu zeker nog vier, vijf patienten in de
wachtkamer ; hoe kwam hij den dag door ? Als ze heni
nu opbelden voor een spoedeischend geval, en hij kon
er tusschenuit trekken met de auto, dan zou hij eigenlijk
blij wezen.
Hij ging aan zijn schrijftafel zitten, steunde liet
hoofd in de handen, gaapte een paar maal, streek met de
hem eigen beweging over aangezicht en voorhoofd, en
zuchtte.
Hij had het land, het was niet te ontkennen, hij had
het land. En het ergste was, hij wist niet waarom, had
het eerst niet willen toegeven, ook tegenover zichzelf niet.
Toen had Ghislaine de Ramac hem lachend toegevoegd,
:le dui^.^el hale de vro-uwen, die gestudeerd hebben en
zich verbeelden alles te mogen zeggen, omdat ze het tot
doctor in de medicijnen gebracht hebben
Beste Dehaeze, als ik je niet beter kende, en je
de jaren eigenlijk niet een beetje te boven waart, zou ik
denken, dat je verliefd bent.
Hij had geërgerd de wenkbrauwen gefronst en Ghislaine de Ramac had er quasi-onnoozel aan toegevoegd :
En als ik nu niet beter wist, zou ik denken, dat
ik mijn mond voorbij had gepraat.
- .. Gebeurt je slat nooit in je practijk ? had hij toen
bits gevraagd.
Nee, nooit van mijn leven. Hoe is 't mogelijk hè?
en dat voor een vrouw... Zeg, Zuster Mathilde is bij me
geweest, je weet wel Mathilde Vernier, die je mij indertijd hebt aanbevolen. Ze heeft direct na het slagen voor
t examen hare aanstelling gekregen, maar ze weet nog
niet of ze bij Mevrouw Dumoulin blijft wonen.
'
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Alice Dumoulin-Verhaeren, het kleine meisje, dat hij
eens zoo eigenwijs had gevonden. Viermaal had hij haar
jong leven in zijne handen gehouden, en misschien had
alleen zijzelve bevroed hoe zwaar de laatste maal zijn
taak was geweest.
Hij was de getuige van haar bestaan geweest tot nu
toe, een stille bescheiden getuige, toch met het gezag
van den huisarts, en het gevoel van verantwoording voor
haar jong, onbeschermd leven, dat over hem gekomen
was, toen hij haar vader de oogen sloot, en dat nu na
den dood van haar man weer opleefde.
Want altijd was hij in haars vaders huis, en in het
hare later, ontvangen als de vriend, de goede, vertrouwde vrien-d, die ten allen tijde welkom is en die binnentreedt met de rechten van een familielid.
En zij was als volwassen meisje, als vrouw, als moeder zelfs, tegenover hem iets blijven behouden van de
kinderlijke volgzaamheid hunner eerste kennismaking.
Hij had haar steeds behandeld, alsof ze nog niet heelemaal voor vol telde in, zijn oogen, of hij de leeraar was,
die gebood, en zij de leerlinge, die gehoorzaamde. Het
scheen zoo natuurlijk, dat zij niet redeneerde tegenover
hem, dat zijn tegenwoordigheid alleen voldoende was
om haar in evenwicht te houden, als Toto of•Bébé ziek
waren, en misschien zou het onbegrensde vertrouwen in
zijn kracht en bekwaamheid hem toch overdreven voor-

gekomen zijn, indien hij, naast de vleiende erkenning van
zijn doorzicht, n:iet gevoeld had den diepen onderstroom
van haar gedachten : « na God beheerscht gij leven en
dood, maar alles ligt toch • in Gods hand. »
Geen oogenblik was hun kalme gelijkmatige vriendschap vertroebeld geweest. Toen hij zich verplicht had
geacht hun te zeggen, hoe hij vreesde dat Alice de droe"igste heelkundige behandeling zou moeten ondergaan,
die voor een jonge echtgenoote denkbaar was, en hij zelf
had voorgesteld nog een anderen geneesheer te .raadplegen, behalve hem en dokter Benoit, niet wien hij placht
te opereeren, had haar man. geantwoord :
Handel volgens Uw geweten op hetbeslissende
oogenblik ; vooraf kunnen wij leeken daaromtrent immers toch geen bepalingen of voorwaarden stellen.
En Alice had er dapper aan toegevoegd, dat ze toch
Toto. en Bébé bezaten, en dus in elk geval tevreden moesten wezen. Zooveel ouders hadden dat geluk niet.
-
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Neen, vele ouders hadden dat geluk niet, heel veel
ouders begeerden het niet, de meeste moeders zouden
het zelfs niet als de grootste beproeving beschouwen, inuien haar kinderrijkdom tot twee beperkt bleef, zooals
Mevrouw Dumoulin. Hoe angstig had zij hem uitgevraagd, onmiddellijk na de operatie, voordat haar man
terugkwam, en met welk een eenvoud had zij hem toegevoegd, na het ontvangen van den verblijdenden uitleg :
Het zou zoo'n naar idee voor me zijn, als ik nooit
meer een kindje kon krijgen. • Ik zal U mijn heele leven
dankbaar blijven.
Werkelijk ? Uw heele leven ? had hij lachend
gevraagd. Dat zullen wij eens zien als er nog vier of
vijf kleine kleuters bij komen om hun moeder het leven
lastig te maken.
Toen was Zuster Mathilde weer binnengetreden en
Alice had opgewekt gezegd :
Nu ik dokter Dehaeze gesproken , heb, mag mijn
man gerust komen. Ik was bang dat hij er te gauw zou
zijn.
Na haar thuiskomst in de Seutinstraat was er plotseling verandering gekomen. Hij . bemerkte een zekere
stijfheid in de ontvangst, een gedwongen houding de
eerste weken toen hij Alice nog moest behandelen, een
verkoeling van den gewonen toon, wanneer hij Toto
maandelijks onderzocht en mopperde over diens rug, die
niet heelemaal recht groeide omdat Mama hem te veel
chocolade gaf, beweerde de dokter tot groot plezier van
de kinderen ; en zelfs Bébé, die vroeger altijd op zijn
knie kwam zitten en dan haar klein handje in zijn hals
legde, werd nu door haar moeder netjes voor hem gezet.
Nukken, grillen, kuren ? Waren alle vrouwen in den
grond eender, of kwamen die kunsten maar op zekeren
leeftijd ?
En hij had zich aangewend ook in de Seutinstraat
den korten bevelenden toon aan te slaan, dien andere patienten van hem gewoon waren. Maar toen hij eens bij
een bezoek ten zijnent een cynische opmerking maakte.
legde Alice Dumoulin hare handen in de zijne en keek
hem aan met zulke groote, droevige oogen, dat hij zijn
blik had afgewend, oni niet verplicht te zijn haar een
naderen uitleg te vragen, dien zij misschien wilde, noch
kon geven.
Arme Alice : een half jaar na de operatie was haai
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man gestorven, weer een slachtoffer van de verraderlijke griep, die zich bij voorkeur zet op degenen, welke
de ontberingen van den oorlog hebben meegemaakt en die
nu na den vrede nog zoovele menschenlevens eischt. Van
al de kleine broertjes en zusjes, waar Toto's en Bébé's
ouders op hoopten, zou niets konten ; van al hun Jong
geluk, dat zij die eerste dagen na Alice's herstel bijna
uitsluitend aan hem schenen te danken, was nu niets
meer over.
Het moest om dezen tijd welhaast een jaar zijn, dat
commandant Dumoulin overleden was. Hij zou Alice zeggen, dat zij nu dien zwaren sluier af moest leggen : het
deugde niet voor de kinderen, die voortdurende zwaarmoedigheid.
... De hemel beware ons, naij n patienten ! Daar
vachten er nog vier of vijf.
Hij stond op, opende de deur der wachtkamer om
de volgende binnen te laten en was lichtelijk verrast te
bemerken, dat het juist Mathilde Vernier moest wezen.
Zoo, Zuster Mathilde, U zat met den rug naar
het raam, ik had U zoo gauw niet herkend. Een volgende keer moet U maar aan het meisje zeggen, dat zij U
in de zijkamer laat wachten, dan verliest U niet zooveel
tijd. Verpleegsters kunnen dien net zoo slecht missen
als wij. Is er iets niet in orde ?
Mathilde droeg het costuum der wijkverpleegsters
ze zag er veel beter uit dan de laatste jaren en sprak met
opgewektheid over haar werk. Er waren eenige gevallen
op school, die ze niet heelemaal vertrouwde en de dienstdoende geneesheer ging er te gemakkelijk over heen. Zij
had de kinderen aan huis bezocht, oordeelde dat er voor
sommigen niet alleen lichamelijk, maar ook zedelijk
gevaar dreigde en kwam zijn hulp en invloed inroepen
om een paar meisjes in een andere omgeving te plaatsen.
Er was veel verbetering aan 't komen in de hygienische diensten, maar natuurlijk liet er nog heel wat te
wenschen over. Met behulp van verscheidene doktoren,
die zij nog van vroeger uit de kliniek kende, had Mathilde echter reeds in menig geval betere uitslagen bereikt,
dan voor een gewone verpleegster mogelijk zou geweest
zijn, en de naam van doktores de Ramac kwam herhaaldelijk op haar lippen.
-- Zoo, U waardeert de beide de Ramac's dus even-
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zeer als ik, merk ik tot mijn genoegen. En hoe is het
thuis, pret }Mevrouw en de kinderen ?
...Ooedi, dokter, mijns inziens is er niets bijzonders
aan de hand... Ik weet niet, of ik nog lang in de Sèutinstraat blijf. Het was maar afgesproken voor den tijd, coat
ik studeerde ; nu ik mijn vaste aanstelling gekregen heb,
zal ik eens verder niet Mevrouw Dumoulin neoeten overleggen.
Och ja, doet U dat, wimpelde Dehaeze af. Hij
iiengde zich liefst zoo min mogelijk in het private leven
van anderen.
-- Mevrouw heeft gevraagd, of U eens naar Bébé
komt kijken dezer dagen. Of zal Mevrouw soms Vrijdag
op het spreekuur met haar konten ?
Wat is er met Bébé ? vroeg hij plotseling één en
al belangstelling. Waarom hebt U ze niet meegebracht ?
Mathilde glimlachte weemoedig om . die vraag.
Ze gaat naar school, maar ze hoestte weer wat
en Mevrouw vindt dat ze vermagert. Eerlijk gezegd,
Bébé is zoon lief gezellig dikzakje, dat ik er niets van
gemerkt heb...
-- Zeg maar dat ik vanavond kom, tegen acht uur,
onderbrak Dehaeze haar kortaf. Eerder gaat Bébé toch
niet naar bed, wel ? Het kan misschien een kwartiertje
later worden.
De ongewone toon trof haar te meer, omdat dokter
Dehaeze nergens heel vlug van komen was en alleen in
ernstige gevallen spoed achter zijn bezoeken zette.
Op den terugweg had Mathilde haar besluit genomen : ze zou vandaag nog niet Mevrouw Dumoulin spreken. Sedert weken reeds had zij, die toch zoo weinig gewvoon was moeilijkheden te ontwijken, de noodzakelijkheid eenar uiteenzetting gevoeld. Ze mocht en wilde
trouwens niet op dien voet in de Seutinstraat blijven wonen, snaar cie scheiding zou -haar toch zoo zwaar vallen.
Ze had nu een behoorlijk inkomen en was in staat voor
zichzelven te zorgen. Bovendien had haar toestand in
het gezin zich gedurende al die maanden volstrekt niet
gewijzigd, zij was en bleef de logee, de tijdelijk verblijfhowudende, en al was er dan ook wat meer vertrouwelijkheid in den huiselijken omgang gekomen, van echte intirniteit was er geen sprake en eigenlijk voelde zij zich
neer op haar gemak met Mevrouw Nyssens, dan niet
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Mevrouw Dumoulin, iets wat ze zichzelve soms verweet
als een gebrek aan loyauteit. Maar hoe innemend en lieftallig Alice was, tegenover iedereen en ook tegenover
haar, 'er bleef een sluier tusschen haar beiden hangen en
soms verlangde zij te weten, of Alice eenigen wrok tegen
haar koesterde, ofwel dat eenvoudig haar instinct haar
wapende ten opzichte van een andere vrouw, die eenige
jaren ouder was dan zij, en aan wie zij geen vasten voet
in haar huis, en geen overwegenden invloed op haar kinderen toe wilde staan.
Want Mathilde wist dat ze in haar diepste wezen
heerschzuchtig van karakter was : sedert het verlaten
van het klooster had zij inwendig nog eene andere leerschool doorloopen en ze was eerlijk genoeg te erkennen, hoe ze tot beter inzicht van zichzelf was gekomen.
Ze was thuis de jongste geweest, was vroeg naar het
klooster getogen, en had zich tweemaal gewillig gebogen, onder het juk van den kinderplicht eerst, en later
onder den lieven last der religieuse tucht. In de Orde
was het gemakkelijk geweest eigen wil, eigen wenschen,
eigen neigingen te onderdrukken : al gehoorzaamde men
ook somtijds aan minder bekwame oversten, al werden
de bevelen gegeven door degenen, die minder doorzicht
of zakenkennis bezaten, de gehoorzaamheid zelve was
heilig, hare beoefening een der voornaamste voorwaarden voor de kloosterlinge.
Iedere onderwerping was een acte van deugd ; in
het verzwijgen van eigen meening, in het handelen volgens eens anders oordeel verloochende men den geest en
kruisigde men den hoogmoed, en als de oversten gelijk
hadden, dan was men verheugd dit deemoedig • te kunnen erkennen. Hoe geheel anders, nu zij vrij was ! In
het volgen der cursussen, bij het stage-doen tijdens de
voorbereiding, op de examens zelve tegenover de commissieleden had zij zelve gemerkt, welk een onafhankelijken geest zij bezat, en nu in haar nieuwen werkkring
gevoelde zij reet trots en fierheid haar wilskracht, haar
doorzettingsvermogen, haar wijken voor niets en niemand, haar zelfbewustheid, die haar een nieuwe en geheel andere waardigheid verleende. Zou het ontwaken
dezer gevoelens, welke natuurlijk altijd in haar gesluimerd hadden, haar niet onbewust de eerste moeilijkheden in het religieuse leven hebben berokkend ? Was het
niet de koele, nuchtere, beredeneerde geest, die zich nu
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ontwikkelde, maar die toen reeds het hoofd opstak ?
Was haar eerste twijfel of zij wel levenslang in de Orde
zou blijven niet opgerezen eenige jaren geleden, toen
er sprake van was haar op de kraamkamer in Antwerpen
te plaatsen, terwijl de kliniek een ander hoofd zou krijgen ? Hoe verre had zij toen niet de mogelijkheid, of
eigenliefde ook de eerste spoorslag kon wezen, van zich
geworpen, en hoe weinig had zij er meer over nagedacht, toen alles bij het oude bleef, toen haar integendeel in het bestuur der kliniek nog meer vrijheid werd
gegund en de door haar voorgestelde wijzigingen en verbeteringen zelfs ten uitvoer werden gebracht. Invloed
uitoefenen, ontzag inboezemen, autoriteit bezitten, waren onschatbare natuurlijke gaven, die zij bij de jongere
Zusters steeds waardeerde en aankweekte, wetend van
hoeveel belang zij waren in den ziekendienst. Had zij
bij zichzelve en bij anderen niet een weinig de ouderwetsche christelijke, en bij uitstek vrouwelijke deugden:
zachtheid, deemoed, eenvoud des geestes op den achtergrond geschoven ?
« Een flinke zuster » « een bekwame non »
« een verpleegster, die haar vak door en door kende »
nu zij alleen nog maar dit laatste was, en geen non,
en geen geestelijke zuster meer, nu flitste het met pijnlijke zekerheid door haar brein, hoe het haar gevleid
had als er z5 over haar gesproken werd, toen zij nog
in het klooster toefde. Ze was altijd een ernstige, ingetogen vrouw geweest : de vorige Overste had haar dikwijls tot voorbeeld gesteld, dat wist zij maar al te goed
door de plagerijen van Zuster Gertrude. Vroolijke luchthartige Oertrude, die nu Carmelietes was. Zou die gelukkig zijn ?....
Op den hoek der Seutinstraat bleef ze staan : t iertrude gelukkig, waarom gelukkiger dan zij ? Haar leven
was immers geworden, zooals zij het zelve wenschte. Alles was meegevallen tot nu toe en zij had een heerlijke,
ruimen werkkring. En ze was nuttig voor haar medemenschen, nuttiger misschien dan voorheen.
X.
Alice zat in de huiskamer te naaien. Ze was bleeker
en smaller geworden sedert den dood van haar mar,,
edoch cie laatste maanden hadden haar bewegingen weer
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wat van de vroegere levendigheid herwonnen en soms
verraste zij Virginie of de kinderen met den zonnigen
lach en de grappige bemerkingen van vroeger.
Mathilde had zich in de gang ontdaan en trad de
woonkamer binnen. Sedert zij met hare studies klaar
was, had Alice haar . verzocht niet zoo naar boven te
vluchten, maar wat meer in den huiselijken kring te vertoeven.
Zoo, Zuster Mathilde, vandaag is U vroeg, en
juist nu Toto en Bébé bij Tante Miete zijn : we hebben
het dus rustig onder ons.
Dat treft goed : ik wou juist eens graag met U
spreken.
Alice legde het naaiwerk op de machine, schoof haar
zeteltje dichter bij den haard, waar de fauteuil, die Mathilde gewoonlijk gebruikte, reeds gereed stond en keek
Mathilde aan met haar rustigen blik, noch vragend noch
verwonderd, naaar open en natuurlijk, als inleiding van
een gesprek dat zij beiden noodzakelijk wisten.
Het is heel vriendelijk geweest, me al dezen tijd
in uw huis...
-- Ja, ja, onderbrak Alice haar, en het is heel vrienlelijk van U geweest,al deze maanden hier te willen blijven, dus daar hoeven we verder niet over te p-raten.
--- Nu dan,van mijn dankbaarheid is U,hoop ik, overtuigd. Hoe akelig koel klonk dat na den luchtigen toon
van Alice, constateerde Mathilde bij zichzelf.
Natuurlijk, natuurlijk...
De afspraak was, dat ik hier zou blijven tot na
mijn examen, niet waar, en dan op me zelve zou gaan
wonen, zooals we indertijd bij doktores de Ramac hebben overlegd.
Alice knikte instemmend.
Nu dan, wat ik zeggen wilde.:.. ik zal dus nu
naar kamers moeten uitzien. Ik denk, dat Mevrouw
Nyssens... Ze heeft me indertijd gezegd, dat ik bij haar...
Ze verhuurt nu immers een gedeelte van haar huis... ?
Mathilde kon haar woorden niet vinden en had
moeite een gevoel van verwarring te onderdrukken in een
toch zoo eenvoudige zaak.
En zij bespeurde de meerderheid van Alice in de
kalme rust, waarmede deze antwoordde.
Toen U hier zoudt komen had ik met Miete Deroo afgesproken, dat U later bij haar de bovenste ver-
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dieping zoudt krijgen, als U dat wenschte. Ze heeft een
prettig huis, een goede dienstbode, is veel netter en ordelijker dan ze schijnt, en U zoudt er dus niet het gewraakte pension-de-famille-leven of het afschuwelijke
jonggezellenbestaan van vrouw, die op kamers woont,
moeten leiden ! Uw werkkring brengt mede, dat U thuis
wel wat zorg en toewijding moogt vinden.
Vindt U ? deed Mathilde verbluft. Ze had nooit
gedacht, dat er, reeds voor haar komst in deze woning,
zooveel belangstelling in haar persoon, zooveel zorg
voor haar welvaart betoond was.
Met de prijzen zou dat over en weer, geloof ik,
ook heel goed uitkomen, vervolgde Alice, maar ik zal nu
eens heel openhartig met U spreken.
0 eindelijk... als 't U belieft.
Wat bedoelt U met « eindelijk » ? vroeg Alice
eenigszins koeler.
Ik bedoel, antwoordde Mathilde plotseling vast,
dat ik ondanks alles, dikwijls het gevoel heb gehad of er
iets tusschen ons was, of U iets tegen mij hadt. Ik heb
tevergeefs getracht dit te schuiven op den rouw, het verdriet, de omstandigheden, het feit, dat ik U in de kliniek
verpleegde als mijn patiente, terwijl ik nu in dit huis ben
als Ulo gast... maar er is iets veranderd sedert den dag,
dat wij kennis maakten, kort voor Uwe operatie.
Ze had nu al hare zekerheid herwonnen. Ze hield
van de vrouw tegenover haar, de vrouw, die mooier
was dan zij, en jonger en veel aantrekkelijker, die al de
gaven bezat, welke zij miste en bovendien in ruime mate
bedeeld was met verstand en wilskracht, waarop zijzelve
inwendig altijd trotsch ging. Die vrouw tegenover haar,
met haar uiterlijke zachtheid en meegaandheid, die sterker was dan zijzelve en van wie een diepe kloof haar
scheidde.
Een gloeiend rood overtoog Alice's gelaat, maar het
was geen blos van verlegenheid of schuldgevoel ; het
leek eerder of zij een beleediging onving met open vizier.
ja antwoordde zij, na eenige oogenblikken aarzelens, er is werkelijk iets tusschen ons geweest, en aangezien ik heel veel achting voor U heb en (haar stem haperde even) heel veel genegenheid, wil ik U wel zeggen,
wat het is, maar dan moet U zich steeds blijven herinneren, dat U zelve deze verklaring hebtuitgelokt.
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Ja, bevestigde Mathilde, ik weet het : ik vraag

uitleg.
0, uitleg is er eigenlijk niet te geven.
De toon was z66 waardig, dat Mathilde zich op
haar plaats gezet voelde : heel zacht en heel beleefd,
zooals het Alice's gewoonte was tegenover haar, heel
anders, dan de wijze waarop zij haar meeningsverschillen met Miete Deroo uitvocht.
Uitleg is er niet te geven, vervolgde Alice kalm.
Ik geloof, dat Uw verblijf voor ons allen heel aangénaam is geweest, en ik hoop, dat U er een goede herinnering aan zult behouden.
Ze sprak altijd van « hier » en « bij ons », alsof
liet huis met haar en de kinderen en Virginie één vormde.
Ze vermeed zooveel mogelijk haar toch zoo krachtig
voelbaar meesterschap ten toon te stellen en Mathilde
herinnerde zich hoe zij eens gemeend had hier een taak
te vervullen en een plaats te moeten innemen, herinnerde
zich hoe ze een oogenblik gedacht had, dat doktores de
Raniac haar als stuur wilde zetten in een min of meer
ontredderd gezin. Zonder de voorafgaande inleiding van
Alice zou ze nog kunnen denken, dat alles louter inbeelding was geweest en gekrenkte ijdelheid harerzijds, omdat zij hier maar de plaats van een voorbijganger had
ingenomen, omdat ze beter gemist kon worden, dan wie
ook. Maar de woorden van Alice « er is werkelijk iets
geweest », hadden haar tegelijkertijd geklonken als een
bevrijding om het wettigen harer vermoedens, en een
veroordeeling, of een aanklacht.
Doch ondanks dit alles, ondanks zichzelve bijna
bioorde zij zich zeggen :
0 ja, ik vond het hier zoo prettig. Ik was hier
zoo graag : ik had er zoo graag willen blijven.
Een oogenblik sloot Alice de oogen : zij drukte de
lippen vaster op een, en een lichte rilling ging over haar
schouders. Toen vestigde zij 'den blik op het portret van
haar man, dat op den schoorsteen stond, en sprak langzaam :
Welnu, als het U plezier doet bij ons te zijn,
blijft U dan voorgoed.
Het kwam zoo onverwacht, en het verraste Mathilde
neer dan zij zelve had kunnen vermoeden.
-- Dat meent U niet ! Er klonk een onderdrukte
jubeling in haar stem. Blijven ? Voorgoed ? !
-
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Twee dikke tranen sprongen in Alice's oogen.
Waarom schreit U Mevrouw ? vroeg Mathilde
ontnuchterd. Het kost U toch moeite ? U hebt liever dat
ik wegga ?
— 0 neen, de groote reebruine oogen blikten verwijtend in de hare. Het kost me nu (ze keek weer naar
het portret) heelemaal geen moeite meer. Het spijt me,
dat ik zelfzuchtig genoeg geweest ben, U niet eerder iets
voor te stellen, dat U blijkbaar zooveel genoegen doet,
vervolgde zij eenvoudig. Dat was eigenlijk heel verkeerd
van me.
Laten wij eerst eens uitpraten, hernam Mathilde
zakelijk, U stelt dit met veel liefde voor, maar eigenlijk
blijft U liever alleen met Toto en Bébé, wat ik zeer begrijpelijk vind, en wat misschien, met het oog op later,
ook veel beter is. Laten wij maar bij de oorspronkelijke
plannen blijven : indien Mevrouw Nyssens mij haar bovenverdieping kan afstaan, zal dit voor ons allen op den
duur aangenamer zijn en voor U stellig veel vrijer. Vertel me nu eerst eens, hoe U daaromtrent zoo van gedachten veranderd is ?
Omdat wij hier een stil leven leiden, een heel stil
leven, en ik denk dat U hier beter op Uw plaats is dan
bij Miete. Een vrouw, ik bedoel een goede vrouw, zet
haar leven voort ; een vrouw moet niet -al te bruusk veranderen, noch in- noch uitwendig. Het is al treurig genoeg, dat sommigen er toe genoodzaakt zijn, als zij
het verleden betreuren, en hun leven ten goede willen
wijzigen. Het omgekeerde is nooit wenschelijk. Ik heb
een ingetogen leven, als weduwe hier in dit huis, waar ik
geboren en opgevoed ben, waar ik getrouwd ben en moeder geworden, en waar ik nu overblijf met Toto en Bébé.
Mij dunkt, dat U in Uw toestand, in geen betere omgeving zoudt kunnen wezen.
Maar mijn toestand is toch juist dezelfde als die
van iedere andere Katholieke verpleegster of werkende
vrouw. Ik waardeer natuurlijk Uw bezorgdheid voor
mijn persoon, maar de gevaarlijke jeugdjaren zijn voor
mij reeds voorbij en ik heb het klooster verlaten, zonder
dat dit op geestelijk gebied eenige moeilijkheid achterlaat. Me dunkt, dat ik nu gaan kan, waar ik verkies, en
de omgeving van weinig belang is.
Alice schudde het hoofd.
De omgeving is van groot belang. We kunnen
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ons niet los maken van het verleden, en dat moeten we
ook niet trachten te doen, althans niet, wanneer het, zooals het Uwe en het mijne, een mooi en goed verleden is.
Vrouwen, fatsoenlijke vrouwen, zetten haar leven voort,
zoo mogelijk in dezelfde lijn, we zijn niet vrij.
Och kom, Mathilde lachte onwillig. En Mevrouw
Nyssens, een gescheiden vrouw, is die soms vrijer dan
Uofik?
Alice knikte peinzend.
Ja, die is veel vrijer, althans in haar leefwijze,
zooal niet in haar hart.
Mathilde voelde op dit oogenblik, dat zij dit huis
verlaten zou, dat zij na dit gesprek niet meer zou willen, niet meer zou kunnen blijven zelfs. Wilde men haar
nogmaals aan banden leggen, denkbeeldige banden ? Inbreuk maken op haar rechten, haar belemmeren in . de
eindelijk met zooveel moeite op zichzelve heroverde vrijheid. Neen, neen, voor niets ter wereld ! Ze was vrij,
absoluut vrij.
En dan, vervolgde Alice, we moeten aan de toekoiiist denken. Ik ben de weduwe van Jacques en de
moeder van Toto en Bébé, dat blijf ik nu mijn leven lang
op de eerste plaats. Mijn bestaan zelf telt eigenlijk niet
meer mee, wel ? of liever ik moet voorzetten, wat ik begonnen hen. Miete Deroo eveneens. Hoe meer afleiding
ze zoekt, hoe meer verstrooiïng, hoe meer ze uitgaat en
pret maakt, des te beter voor haar ! Anders gaat ze treuren en kniezen, of...
Of ?...
]Vel, ik hoop van niet, maar het zou heel natuurlijk vezen, dat er dan een andere genegenheid in haar
ontkiemde, of althans het verlangen ernaar. Al heeft de
schold bij haar man gelegen, ze is Katholiek, en kan
dus niet hertrouwen. Hoe prettiger ze dus het eenzame
leven-, dat ze leiden moet, inricht, hoe beter.
En wat dunkt U over mij ?
Alice zag haar strak aan :
-- Ik denk dat U ook Uw leven moet voortzetten,
sprak zij met nadruk. Een stil ingetogen leven, als tot nu
toe, al is het dan in anderen vorm. En bij Miete zoudt U
meegesleept worden in een wel geoorloofde, maar voor
U te wereldsche levenswijze.
Mijn hemel wat een bedachtzaamheid, smaalde Mathilde inwendig. Er wordt mij dus een gedragslijn voor
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de toekomst voorgeschreven. Doch ze antwoordde zeer
kalm.
Ik begrijp U niet. Natuurlijk denk ik er niet over,
de jaren die ik in het klooster doorbracht, uit mijn
herinnering te wisschen. Maar die zijn voorbij : het is
een afgesloten periode. Nu is er een andere tijd aangebroken en ik ben integendeel van plan, nu ik niet 'neer
zoo door studies gebonden ben, me meer in het volle
vrouwenleven te mengen, ook op sociaal en economisch
gebied.
ja, maar dat is toch heel iets anders ; daarom
gaat U niet wereldscher leven.
wereldsch, wereldsch ? Zooals Mevrouw Nyssens nu, zooals U indertijd leefde, noemt U dat wereldsch ? Zooals zooveel verpleegsters die ik nu reeds
heb leeren kennen, zooals de vrouwen niet wie ik 4estudeerd heb ?
Alice glimlachte.
U vertelde me zelve op den cursus al, dat U het
onderscheid voelde tusschen de meisjes, die van oe pensionaten kwamen, en de jonge dames, die hun onderricht bij Gaty de Garnniont hadden ontvangen. Ze zijn
misschien niet beter of niet minder, maar ze zijn anders.
De Katholieke geur,... het maagdelijk aroma... hoe doemt
Miete het ook weer.Miete heeft soms heel komische, maar
zeer juiste spotternijtjes. Natuurlijk is U, en blijft U, ook
anders dan een gewone vrouw, U is beter, dat lijdt geen
twijfel. En nu moest U dunkt mij, liever geen tusschenstadium gaan doorloopen. Natuurlijk zult U nooit van
den rechten weg der strengste zedeleer afwijken, daar
twijfel ik geen oogenblik aan, maar U moet toch eigenlijk ook niet worden als Miete, als ik in mijn jeugd, want
dan spijt U dat later toch misschien.
-- Wanneer later ?
Het was een oogenblik heel stil in de kamer : het
water in het keteltje begon te zingen en een plotselinge
zonnestraal stuwde een grootere golf licht door de opengeschoven deuren van uit den bronskleurigen salon naar
binnen.
Later, sprak Alice, als U weer terug naar het
klooster gaat.
Ik heb geen plan weer naar het klooster te gaan.
Ik heb de Orde, die ik als jong meisje gekozen had, en
die mij waarschijnlijk ook daarom aantrok, omdat ik
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me niet blijvend behoefde te verbinden, vrijwillig verlaten. Ik heb geen oogenblik spijt van de jaren, die ik er
heb doorgebracht, maar...
Juist daarom, vervolgde Alice onverstoorbaar.
Juist omdat U het verleden niet betreurt, moet U zorgen
het voort te zetten, ook nu U tijdelijk in de wereld verblijft, want het is waarschijnlijk, dat U later weer het
geluk vinden zult.
« Het geluk vinden. » Mathilde zweeg ontroerd.
Het geluk, dat waren dus de eerste acht jaren van haar
religieus leven geweest en Alice verwachtte, dat God
haar opnieuw tot Zich zou roepen.
Ik begrijp niet, hoe U daarbij komt, sprak ze
afwezig.
Wel, hernam Alice plotseling luchtiger, ik heb
het misschien maar gezegd omdat het zoo'n idee van
mij was. Ik verbeeld me, dat weduwen altijd om haar
man blijven treuren, en dat religieusen slechts haar
klooster moeten verlaten om in een andere Orde een inniger godsdienstige vereeniging te gaan zoeken. Ik zag
Uin de toekomst al Carmelietes of zoo iets. Waarschijnlijk behoort dit weer tot wat Miete Deroo mijn « suikerwatertheorieën » noemt. U moet ze niet te zwaar opnemen. En U verhuist dus liever naar Miete : ik denk dat
het haar veel plezier zal doen...
Het was de toon van Mevrouw Dumoulin uit de kli-

niek, de prettige vroolijke toon, toch met een ondergrond
van ernst, dien ze zich herinnerde uit de plagerijen tegen
dokter Dehaeze en Virginie, en de vermaningen aan Toto
en Bébé.
Waar ik ook zijn moge, ondanks en boven alles
zal ik verpleegster blijven, en dat is voor U zeker wel een
waarborg voor mijn toekomst, lachte Mathilde nu ook
opgewekter. En zegt U me nu meteen eens, wat U tegen
me hebt gehad. U sprak er daareven vluchtig over, maar
we zijn toen doorgegaan over mijn toekomstplannen.
Wat is er nu eigenlijk tuschen U en mij geweest, dat U
gehinderd heeft ?
Er is geweest, Alice's stem beefde, en ze werd
plotseling doodsbleek, dat U wantrouwen ' hebt gezaaid
in het hart van mijn man.
Ik ? Mathilde trachtte verbaasd te doen, doch
haar eerlijkheid nam de bovenhand. Plotseling stond alles haar duidelijk voor den geest : haar toespelingen over
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de bijzondere bezorgdheid van dokter Dehaeze, haar hatelijke bemerkingen en kleine plagerijen in tegenwoordigheid van commandant Dumoulin, maar ze wilde zich
toch niet gewonnen geven.
Ik ? Hoezoo ? herhaalde ze.
De groote bruine oogen schenen alleen te leven in
het witte gelaat ; zij hadden wederom de vreemde vochtige glanzing, die Mathilde zoo getroffen had den eersten keer, en die zoo zonderling contrasteerde met den
rustigen, vollen klank der stem. •
— U hebt misschien onbewust,doordat Uw eigen hart
geen vrede met zichzelve had in dien tijd, dingen gezegd
over de beschermende houding van dokter Dehaeze, en
over mijn gewilligheid in het opvolgen zijner bevelen, die
bij mijn man, ik mag niet zeggen argwaan hebben gewekt, maar die toch het mooie, rustige, gave, onbeperkte vertrouwen, dat steeds tusschen ons geheerscht had,
geschokt hebben.
Dokter Dehaeze toonde ook opvallend veel belangstelling in U.
0, dus het was geen toeval, zooals ik altijd getracht heb te denken, om U te verontschuldigen. U deed
het met opzet ?
Opzet? dat weet ik niet.Anderen zien soms klaarder in ons dan wij zelve. U hebt het daar straks misschien ook ten opzichte van mij gedaan, en gemeend, mlj
te moeten waarschuwen.
Waarvoor hebt U mij dan willen waarschuwen ?
Voor gevoelens, die soms in ons hart ontkiemen, en
waaraan wij voedsel geven, zonder het te willen of te
weten. Dan is het de plicht van anderen...
Ze hield plotseling in, ze schrok voor den vreemden kouden blik, die strak op haar gericht, haar diepste
wezen doorpeilde.
Mij kende U niet,maar ik voel altijd,ondanks niijn
weinig ondervinding, wat een andere vrouw waard is.
Vertrouwde U dan dokter Dehaeze niet ? Dacht U, dat
er tusschen ons iets bestond, dat niet heelemaal correct
was ?
De woorden vielen zoo ijzig en klaar, zoo duidelijk
en concreet, zoo koel en hoog..; al het lieve, oude, vertrouwde der huiselijke kamer scheen heengevlucht voor
de vermoedens, die nu opgeroepen werden.
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Neen, neen, dat heb ik nooit bedoeld. Ik heb alleen willen waarschuwen...
Waarom waarschuwde U mij dan niet. mij als
vrouw alleen ? Waarom waarschuwde U dokter Dehaeze niet ?
Maar Mevrouw dat zou ik niet gedurfd hebben.
Als U dat niet durfde, had U liever moeten zwijgen. Waarom nam U het verkeerde middel terhand ?
Het verkeerde, het gevaarlijke middel, het middel dat
men nooit gebruiken mag tegenover een getrouwde
vrouw ?
Omdat, wrong het in Mathilde's geweten, omdat
ikzelf geen oogenblik twijfelde of het was vriendschappelijke toewijding eener- en aanhankelijke dankbaarheid
anderzijds... omdat zooals je zelf gezegd hebt, arme
hleeke Alice, mijn eigen hart geen vrede vond met zichzelf in die dagen. Omdat ik jaloersch was op alles, inwendig jaloersch, zonder het te willen toegeven : op je
mooi geluk van beminde vrouw, je lach, en je levenslust, je ten volle ontplooide vrouwelijkheid, je prachtige
kinderen, en de hartelijke genegenheid die al je vrienden
voor je koesterden, vanaf de arme piot wiens oorlogsmeter je waart, en die dagelijks aan de poort naar je
kwam vragen, tot aan de deftige dames, die je bloemen
en bonbons brachten...
Kom, vervolgde Alice, toen Mathilde bleef zwijgen, we zijn hier nu niet aan 't praten gegaan om elkaar verwijten te doen of de les te lezen. U vroeg, wat
mij gehinderd had, en ik heb U eerlijk antwoord gegeven. In de kliniek zelve heb ik het niet eens gemerkt,
maar later,toen ik thuis was, ging mijn man door, op denzelfden toon als U, en toen viel het me natuurlijk op.
We hadden eenige hoogst onaangename uiteenzettingen,
iiiet het gevolg, dat die arme dokter Dehaeze, die hier
reeds in huis kwam, toen ik nog kind was, op gelijken
voet werd gesteld niet de allerverste relatie en dienovereenkomstig behandeld, waarschijnlijk tot zijn groote verbazing, en dat er tusschen Jacques en mij een zekere
spanning bleef bestaan... En dat juist die laatste maanden... en ik was nog zoo zwak...
Haar kracht begaf haar, ze sloeg de handen voor
het gezicht en de tranen vloeiden, mild en rijkelijk.
Na een oogenblik nam zij den zakdoek uit haar
taschje, droogde de oogen af en begon haar trouwring
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aan haar vinger te draaien, in het vuur starend met den
ledigen, ijlen, wezenloozen blik, waarmede ze in den
afgeloopen zomer voor zich heen zag, als Miete Deroo
van uit den tuin noest roepen : « Alice, we zijn er ook
nog ! Je verkeert nog bij de levenden ! »... Mathilde herinnerde zich, hoe Mevrouw Nyssens haar al dadelijk, met
een lichten hoofdknik, opmerkzaam had gemaakt op die
oogenblikken. IJdele, frivole Miete - Deroo, of goede, bezorgde dokter Dehaeze, of oude, trouwe Virginie, of
stoeierige Toto, of verwende Bébé, ieder van hen zou
op dit moment geweten hebben wat te doen, zou met
een woord of een blik, een vraag, of een streeling van de
kleine kinderhandjes, de herinnering verjaagd hebben
aan de pijnlijkste- maanden uit Alice's leven... Alleen zij
Mathilde, de gewezen non, de ziekenverpleegster, de
ernstige, werkzame, plichtbetrachtende vrouw, alleen zij
was dor en koud, zij wist niets, ze vond niets...
Onwillekeurig vouwde zij de handen tot een kort
gebed, zooals ze vroeger deed onder haar schoudermanteltje, maar ze voelde zich heel ver van den Meester
af, ze voelde zich vernederd en ontmoedigd.
« Wantrouwen is een bijl aan den stam van den
boom der liefde geslagen », had ze in haar jeugd eens
op een kalenderblaadje gelezen en dat een prachtige uitdrukking gevonden. Hoe vielen die grotesque woorden
haar nu zoo ineens in den geest... ?
Mevrouw Durnoulin...
Ja ?
Het spijt me zoo, dat...
-- Och, Alice sloot pijnlijk de Dogen, het is voorbij, laten wij er maar nooit naeer over praten. Wat voorbij is, is voorbij als het maar niet juist in het laatste
jaar van ons huwelijk was voorgevallen....
En zich plotseling hervattend ;
U moet nu maar eens op Uw gemak nadenken,
over wat U doen wilt en geen al te vlugge besluiten nemen. U kunt U ergens anders vestigen, of hier ons stil
leven blijven deelen..
Mathilde zweeg, zij wist het : deze vrouw zou altijd in alles grooter wezen dan zij.
STEPHANIE CLAES-VETTER.

DICTA.

Voor u die voert in trant en taal
nog eenvoud, en niet weet
hoe schoon ge zijt, dit stil verhaal
van Dicta's leed.

Hier staat de Bremberg in een wolk
van dennen, als de bard
die 't lief en leed van heel zijn volk
bewaart in 't oude hart.
Diep over 't dal verwaait zijn kruin
harsgeur en koelte ; in 't riet
en 't hoog beheesterd witte duin
slaan vink en karekiet.
tlinds ruischt de Nethe, een zilvren snaar,
daar beurt het klein gehucht
uit krans van berk en beukelaar
Zijn daken in de lucht.
Schouwt argeloos naar lucht en veld,
zijn vreedzaam horizon,
en weet dat God zijn vlijt vergeldt
met hemels dauw en zon.
Bezij den heuvel, aan wiens voet
de braamstruik langs dn weg
de laatnis biedt van bessenzoet,
rees Dicta's lief geleg.
Daar bloeide als een seringenstruik
beur hoeve naast de baan,
en keek over 't woud, door 't open luik
naar verren torenhaan.
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En in den geurigen lindeboom
die over de- euzie hong,
was 't of geluk in zomerdroom
zijn klare liederen zong.
Zij schafte en wrocht van als de haan
den dag had ingekraaid,
tot hem de sikkel van de maan
in 't woud had weggemaaid.
Want toen de dood den pachter trof,
en haar de wreede smart,
viel als een steen de zorg voor 't hof
op heur gebroken hart.
Al bleek ze Noëmi niet meer
doch Mara. de droeve vrouw,
ze kende den weg naar 't hart van den Heer,
en de taak der trouw.
En staalde vloed bij harden plicht
in 't vuur van vroom gebed,
en boden lasten worden licht
als God een schouder zet.
Die peilde haar ziel, en zegende 't land
in goddelijk medelijen,

als op 't gebaar van Mozes' hand
de zandige woestijn.
En Bert, haar oudste en goede zoon,
reed nu niet kar en paard,
kreeg vaders druk wel, maar tot loon
zijn leunstoel aan den haard.
En D icta zag hoe schoon 't verschiet
ontrees over 't bloeiende dal,
en hoorde hoopvol 't lijsterend lied
van 't vlugger kindertal.
-
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Dien avond, — in den mist verdween
de gouden zonneboot,
rust viel als dauw op veld en veer.,
een late nierti ilooc.
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Bert voerde huiswaarts door 't gehucht
den laatsten wagen graan,
dat, witte wolk in blauwe lucht,
aanzeilde langs de baan .
De jongren huppelden, hand in hand,
voor 't hotsende gerij,
rond een die door het stuivend zand
opstapte met zwaaiende mei.
En, minzaam beeld met zachten fleur
van avondzon omroosd,
welkomde Dicta in de deur
haar volk en rijken oogst.
"t Was boekweitfooi. De teile stond
te glimmen op 't blanke berd
dat met glunder oog en smekkenden mond
bedreigd en belegerd werd.
Wijl de eene hand een kruiske sloeg
greep de ander gretig toe,
een mondeke smulde, een ander vroeg
leuk fleemend : nog eentje, moe ?
Gegichel gonsde en luide vreugd
zong langs de zoldering,
en moeders lach verguldde 't geneugt
dat om elk wezen hing .
En als haar blik in 't oog van Bert
door glimp van glimlach viel,
drong diep ten kelk van 't kinderhert
de gloed van heel haar ziel.
Zoo zit de maan bij zomernacht
met sterren om haar troon,
haar goedheid die ze tegenlacht
vindt allen even schoon,
Zet ze allen in haar gouden glans,
en elk weet, om haar heen :
de blijdschap van den hemeltrans
loopt in dien kring bijeen.
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lee nacht viel in. Op 't hof was 't stil,
de waakhond zuilde in 't hok,
de krekels trilden tusschen 't schril
getik der koperen klok.
Aan den hemel bloeiden de bloemen klaar,
beneden sluimerden ze in,
doch wis : de schoonste rozelaar
was Dicta's lief gezin.
Ze sliepen. Zacht, door 't glanzend licht
van maan en sterren viel,
sterk manna voor den nieuwen plicht,
Gods zegen op hun ziel.
Plots dreunde 't op de donkre poort
van den nacht ; een dof gerucht
bonsde over 't bosch als donder voort,
verstierf in de gonsende lucht.
De stormklok luide over hoeve en honk,
riep als een reus in nood,
eenbaarlijk hondgejank weerklonk
op 't hof dat wakker schoot.
Brand ? Bert stoof over 't voorhof weg

waar kraait de roode haan ?
liep achter 't huis, keek over de heg,
zag vlam noch glinster slaan.
Een schoone nacht : in 't ijdel blauw
de maan, en 't ruischend woud
stak boven een sluier van zilveren dauw
zijn tuil vol toovergoud.
Een roerdomp loeide in verre kreek,
over 't pad, als een spokende stronk,
zwol een zwarte vlek die nader streek,
en een stap die luider klonk.
Een kuch, een stem : 't is oorlog Bert !
— In Godsnaam, wacht, spreek stil
maar 't woord sneed door een moederhert,
en door de lucht een gil.
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Die ongewenschte bode sloeg
de vaas van broos geluk,
die zij door 't weigre leven droeg
nu voor haar voeten stuk.
Ze moest met hem ten Moria,
waar 't land hem roepen liet,
en, klom ze voor of kroop ze. na,
ze mat zijn steilte niet.
Wel scherp sprak tegen 't hard gebod
de luide stem van 't bloed,
doch plicht blijft, ook in 't ruwste lot,
de gids van 't vroom gemoed.
Haar zorg gaf geld meê, brood en raad,
maar toen ze 't afscheid sprak
vóór 't Lieve Vrouwken bij de straat,
was 't of de wereld brak.

Hoe traag kroop elke droeve dag,
als 't uur in naren droom,
hoe ruischte aldoor nu rouwbeklag
haar toe uit den lindeboom.
Heur angst hoorde in 't kanongerucht
dat aandofte om haar woon,
een ver vaarwel, een laatste zucht,
en, was 't die van den zoon ?
Hoe dikwijls heeft ze 's nachts gekreund,
en sprak haar de oude klok,
van 't leven dat beneden steunt
op een gebroken stok.
En kwam ze, als zij verkenners zag,
benieuwd bij den bornput staan,
och, met den aker verdween haar lach,
en steeg in haar oog een traan.
Geen wist van hem over wien ze sprak,
en dankte een ruwe stem
voor 't water dat ze schonk en het brood dat ze
[b;rak
Ze peinsde : « 't is voor hem ».
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Zoo ging de tijd zijn eenderen gang,
op zijn wagen werd haar geduld,
geschokt en gepijnd, en de weg was lang,
en in ijzigen nevel gehuld.
Geen kind zag moeders veel geweer,
geen wist haar groot verdriet,
bij luider spel dan zei ze alleen
moe heeft dat liever niet.
Zij leed en werkte en, hielp een hand,
haar arbeid gold voor twee,
en 't beeld van Bert liep over 't land
steeds als een schaduw mêe.
*s
In 't Oosten zwol een gouden vloed
die dreef van kling en kruin,
de dag stapte als een vlaggenstoet
stout over 't Kempisch duin.
Door 't dicht stramien der linde sloop
het sterrig licht, en blonk
in dauw die van de takken droop,
waarin de merel klonk.
Op 't hof kwam leven en gerucht.
De wijde staldeur stond
te hjigen naar de morgenlucht
als een benauwde mond.
Toen een der zonen 't vee van 't hof
te wei dreef - langs de baan,
hij zag en, of de dood hem trof,
riep hij zijn engel aan ;
Liet zeel en stok, en liep vol vrees
naar huis en moder heen,
zie ! beefde zijn stem toen hij 't krijgsvolk wees,
dat in de diepte verscheen .
Hun helmen vonkelden, ster bij ster,
de dravers dansten aan ;
ze zag aan lange lansen van ver
den dreigenden wimpel slaan.
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De vijand, kreet ze, en miek een kruis,
sloot poort en deur , en gleed
wijwater sprenkelend door stal en huis,
lijk ze vóór onweer deed.
Bang bad ze Hem die helpen kan,
school bij den haard, en borg
haar kinderen in de veêren van
heur moederlijke zorg.
Ze hoorde plots een roep, een knal ,
en boven 't gedreun van den grond,
geweren geknetter, gebriesch, en gebral
van vloekenden mond.
En barsche bevelen, vreemklinkend en schril,
door woeliger strijdgerucht,
een plof, een schreeuw, en ginder een gil
als een flits door de rillende lucht.
Een snibbig signaal, en trappelgedruisch
van paarden die gingen op loop,
en door haar bibberend beêgeruisch
de zoete stem der hoop.
Toen steeg en zwol en warrelde in 't woud

een daverend hoera,
en Dicta's huis, verheugd om 't behoud,
heraêmde en zuchtte 't na.

De weerstand die 't gevaar verwon
had allen opgefleurd,
als na de donderbui de zon
betraande boomen kleurt.
Door 't venster glom en gulden lach
trotsch op het stoute stuk
der dappren, wierp de jonge dag
het bosch vol rosen pluk.
Geen roep noch stem die zege zong
doch stappen stegen dof
en dichter, of een lijkstoet drong
over de baan naar 't hof.

D ICT A.
En Dicta die de deur ontsloot
schrok als zij welkom riep,
ze zag : ze sprak het tot den dood
die naast de manschap liep.
Op de berrie van hun armen kloeg
een zwaar gewonde, alsof
op eiken stap die hem verder droeg,
een dieper pijn hens trof.
Op 't voorhoofd vlekte een ruw verband,
bloed zijpte uit schedelberst
langs wang en slaap ,als uit een hand
die roode bessen perst.
Ze trok de bank weg en den trog,
en 't krijschend kleinste op zij,
wees 't bed aan, en : ocharme toch,
herhaalde heur medelij.
Ze scheurde een linnen laken stuk,
bracht watte en water aan,
en voelde 't hart in al dien druk
den doffen hamer slaan .
Het klopte lijk de noodklok sloeg

dien sterrenlichten nacht,
toen zij haar huis en Bert bekloeg
op wien ze duldig wacht.
Een moeder had ook hij die lag
dààr op heur legerstee.
het grauw gelaat in de peluw, ach
een dooivlek in de snee
Ze staarde stom wijl ze, op de spond
geleund, haar kommer boog
naar den soldaat die de wond verbond
en 't bloed wiesch uit zijn oog,
Waarin het leven, moegeweerd
om langer licht, ontzonk
als onder de asch van killen heerd
een laatste vonk.
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Doch schielijk rilde ze, en verbeet
den angstkreet van haar ziel,
waarin een traag vermoeden streed
met hoop die nu ontviel.
Bert ! gilde ze, en wankelde naderbij
Bert ! snikte ze, en gaf hem een kruis
't Is moeder, Bert, kijk eens naar mij,
God ! en dat in mijn huis.
En hikkende snikken en schel geklag
rilden door de' eendige woon ;
de manschap zweeg bedrukt, en bezag
dan de moeder dan de zoon.
Zooals de zon vóór ze onderzinkt
nog draalt, en door een spleet
van zeilende wolken treurig blinkt,
of ze niet te scheiden weet,
Zoo opende hij de oogen, even, zacht,
sloot ze en ontsloot ze van her,
een traan ontglom als in wasigen nacht
een diepe stille ster.
-

En toen zijn ziel door 's hemels blauw
als heldre godslamp steeg,
ging rouwlicht aan in 't hart der vrouw

die voor zijn doodbed zeeg.
De stilte luisterde aangedaan
de ruwste krijger vond
ten troost van moeder slechts den traan
die in zijn oogen stond.
Als eindlijk de overste haar b-ekloeg
en sprak : zoo stierf een held,
stond ze op, bezag hem door tranen, en vroeg
wat is dat, heer, een held ?

Voor u die voert in trant en taal
nog eenvoud, en niet weet
hoe schoon ge zijt, dit stil verhaal
van Dicta's leed.
JOZ. DE VOGHT.

MULTATULI EN DE VLAMINGEN.

In 1920 vierde Nederland twee merkwaardige letterkundige eeuwfeesten : de honderdjarige geboortedagen van Ed. Douwes Dekker en van Joz. Alberdingk
Thijm.
Aan geen van die beide gedenkdagen lieten we ons
in Vlaanderen veel gelegen. Dat is een onrechtvaardigheid jegens Thijm,die een onzer beste vrienden was (1).Eu
wat Multatuli betreft, zou hier stof zijn tot een zeer
christelijke meditatie over het ijdelheid der ijdelheden.
Hoelang duurt een letterkundige faam onder de menschen ? Wij gaan eensgezind onverlet den feesteling
voorbij, die voor sommige Vlamingen een halve eeuw geleden de heros was der nieuwe tijden.
« Geen christen een mensch. Multatuli is groot ».
En. De Geyter's pen trilde van afgoderij. « Grooter
dan al de Bilderdijken, van der Palm's, . van Lennep's
en Beetsen bijeen. Dieper van gedachte, rijker in vinding, prachtiger van kleur, treffender van vorm, en dichter bij het ware. »
Dit is de aanhef van een stuk uit het Nederduitsch
Tijdschrift 1866 (I, 65-90), een open brief aan Frans De
Cort, die Multatuli niet gelezen" had ; in 't oog van
zijn vriend Julius een misdaad.
,

« Ik heb Multatuli nooit gezien ; nog niet lang heb
ik zijn laatste werken gelezen, en voor die boeken was
mij reeds ter ooren gekomen « dat hij een slecht mensch
is ». Wie het heeft hooren fluisteren en hem leest, voelt
een diepe verachting voor het menschdom in zijn gemoed
ontstaan. Grootere weldaad kan de hollandsche natie niet
verhopen dan een man net de gedachten en de middelen
van Multatuli. Uit hem zal, nog in onzen leeftijd, voor
Noord-Nederland, een volk groeien als door tien geslachten, met hunne bekrompenheid, niet ware verwekt
geworden. Achter hem staat de schaar van het denkende
(1) Zie « Alberdingk Thijm en Vlaanderen » in D. W. en
B. 1920.
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volk, en die schaar is talrijk en groeit aan met eiken dag.
« Hij voert de waarheid in zijn schild, en genie is
zijn zwaard. »
En toen had De Geyter's oog Multatuli nog niet
eens aanschouwd ! Wel had hij reeds, ter geldelijke ondersteuning van den man, hier en daar een van de bekende foto's verkocht.
De Geyter stond niet alleen. Het was, in 't literairvrijzinnige Antwerpen van toen, een soort St.-Vitus-dans
ter eere van Multatuli. Hansen deed al zoo vreemd als
De Geyter. En zelfs een zoo kalm.-wetenschappelijk
doctor rnedicinae als Amand De Vos, die toen in Antwerpen fungeerde, kreeg het beet.
Geen van allen had Multatuli totnogtoe gezien. Ze
zouden hem zien, 't jaar volgend op De Geyter's dithyrambe. Multatuli kwam op lezing in 1867, eerst te Antwerpen, daarna te Gent.
Een vreemde in ons land was hij sinds jaren niet.
Binnen zijn eersten verloftijd reeds, in den winter
1853, had hij Antwerpen vluchtig aangedaan op een van
zijn roulette-proeftochten naar Spa.
Na de ontslagneming uit Oost-Indischen dienst komt
hij zich, in 't najaar 1857, vestigen te Brussel. Zonder
geld. Hij ontmoette er toevallig Elugenie, zijn

voor jaren

vrijgekochte uit Marseille. Ze betuigde hem, in zijn decadentie. eerbied en genegenheid. Hij vond een onderkomen in « le Prince beige », in de rue de la Montagne,
tegenover het toenmalig postbureau. Een bierkroeg,waar
de ondergeschikte postbeambten en de mannen in
« blouse » hun glas kwamen drinken.
Die kroeghouder was een goeie Brusselair. Douwes
Dekker moest er leven op den pof ; en nu en dan werd
hem door den baas een paar frank voorgeschoten. Dekker werkte toen mede aan de « Indépeudance beige » ;
maar dat duurde niet lang, wijl zijn artikelen over de
Havelaar-kwestie oorzaak waren dat het blad aan de
Fransche grens zoo dikwijls werd afgewezen.
Zoo zat hij daar te hokken op een zolderkamertje.
Daar schreef hij in Januari 1858 zijn 'brief aan den
Gouverneur-Generaal in ruste, om weer te worden opgenomen in 's lands dienst. «Maar anders dienen dan ik
diende te Lebak, kan ik niet ».
Geen antwoord.
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't Volgend jaar kwam uit de Oost Tine over met de
kinderen. Vooreerst, zomer 59, woonde ze te Antwerpen
met Dekker saam.
Maar ze konden 't financieel niet harden. En in
Augustus '59 vertrok Tine met de beide kleintjes naar
den Haag.
Dekker keert naar zijn Prince beige terug. En den
4n September '59 meldt hij aan zijn vrouw. « Ik ben
blij dat ik naar Brussel gegaan ben. Dat Antwerpen is
een vervelend nest. »
Al zijn tijd gaat op in schrijven. Vooreerst wil hij
« de Eerlooze » in orde brengen, de tooneelproef, die
hij onder zijn oude papieren vond. « De Eerlooze »
wordt stilaan « De Bruid daarboven ». Hij vindt almeer
plezier in 't schrijven. Van die Septembernnaand af verkeert hij in uitstekende stemming.« Men is hier zeer goed
gezind voor mij, en au besoin geloof ik niet dat men mij
het leven zuur maken zou. Eigenlijk heb ik het hier goed.
Iedereen is beleefd en vriendelijk. » (Brief aal,. Tine,
Brussel, 16 Sept. '59.)
Midden in de feesten van de Belgische Onafhankelijkheid, de dertigjarige zit hij aan zijn JIai'elaar.
Met den dag groeit zijn boek en zijn scheppingskracht.
Den 13n October jubelt hij het uit aan Tine : « Max
Havelaar is af ».

Hierbij hoeven we niet langer te toeven, tenzij om
er aan te herinneren dat binnen de jaren '58-'59 onze
literatuur twee wonderkinderen werden geboren. 't Een
te Rousselare op een leeraarskamer (Kerkhofbloiiii nen),
't ander te Brussel op een half vermolmd kippenroest ;
beide zoo verschillend van aard dat ze in tegenovergestelde richting de literaire veerkracht ongeveer tot het
uiterste rekken. Van Hadewijch tot heden zijn er zoowat een vijftigtal zulke treffende samenvallertjes, die op
onze literatuur een anderen en een echteren kijk zouden
geven dan het onze schoolhandboeken doen, en evenzeer onze ultra-philologisch gedrilde vakgeleerdheid.
Nu wordt het bij Multatuli een koortsig heen en
weer gereis tusschen Brussel en Amsterdam.
Aanvang 60 brengt hij zijn gezin naar Brussel. Nu
zal 't gaan. Van Lennep, die instaat voor het drukken
van den « Havelaar », geeft Multatuli voor 't auteursrecht op het « bliksems mooie boek » maandelijks, een
half jaar lang, 200 gulden.
-
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Geen honger meer. Ze woonden te Laken, Antwerpschen Steenweg, 77. 't Waren rustige maanden. En de
Havelaar verschijnt in Mei 1860.
De razende bijval van zijn heldenboek jaagt hem
op. Hij wil naar Spa, zoogezegd om daar, bij de wateren,
tot bedaren te komen, maar in plaats van de kuur, waren
't alweer de kuren aan de speeltafel.
In October '60 weet hij niet wat te beslissen : of
Brussel of Amsterdam. Maar in December is hij weer bij
vrouw en kinderen in onze hoofdstad. Hij wil nu afwachten wat over Nederland de nationale inschrijving voor
zijn gezin zal uithalen. Het heele jaar 61 loopt hij heen
en weer. Brussel-den Haag-Amsterdam.
In Januari '62 zit hij weer stil bij de zijnen te Brussel. Hij schrijft er « over Vrijen Arbeid in Nederlandsch
Indië. »
Den 21n Januari '62 reist hij weer naar Holland,
waar hij zijn Ideëen wilde inzetten, naar het programma
dat hij in zijn « vrijen arbeid » gegeven had.
Ook tal van leesbeurten hield hij in 't Noorden. Midden in die drukte komt hij weer naar Brussel, ongerust
over den toestand van den 8-jarigen « kleine Max », die
diphteritis had.
In de eerste dagen van '63 brengt hij twee duizend
gulden naar Brussel mee : Nieuwjaarsgeschenk van
Charlotte de Graaf.
Maar in Februari zag Amsterdam hem terug, den
Haag in Maart. Dan wordt het volop Bohemersleven.
Reizen en trekken : Multatuli als lezer over heel Nederland, vooral in Friesland.
In de « Brieven » treffen we dezen eersten brief aan
van Multatuli aan de Geyter :

Amsterdam, 22 Feb. 1865.
... Dank voor uw « Drie menschen » en voor 't vereerend inschrift. Och, ik mag sedert eenigen tijd niet lezen. Mijn oogen hebben nog juist sterkte genoeg voor
't noodige corrigeeren van drukproeven... en niet eens
dat, altijd.
...O, o, is 't niet een malle aanmatiging dat ik ti
mijn portret zend ? Nu, ik doe't. Niemand dwingt u
't optehangen of te bewaren. » M. had er ook iets onder
geschreven... « Die legende heeft geen andere strekking
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dan waarmerken, en waarborgen tegen namaak. Want
dat zouden anders mijn vrienden « de Hollanders » terstond doen, en daar 't is uitgegeven met een bepaald
doel (nl. 't bijeenbrengen van geld tot het opzetten van
een dagblad) moet dat belet worden. » (1)
Maar De Geyter wilde Multatuli zien van aanschijn
tot aanschijn en hij wenschte hem naar Antwerpen te
lokken, wijl de groote man immers toch nu en dan er
doorheen moest naar Brussel, waar Tine met de kinderen
woonde..
Frankfort, 1 April 66.
« Ik zit in Frankfort omdat... omdat... ja waarom ? Sedert jaren eenigermate, sedert maanden nagenoeg geheel, gelijken mijn handelingen meer op de onbewuste stuiptrekkingen van een stervende, dan op de
zelfbewuste door keur bepaalde ' bewegingen van een
gezonden mensch.
Ik vrees dat de wreedaardige toeschouwers in
't nederlandsch amphitheater weldra hun lang verwacht
« habet ! » zullen kunnen uitroepen. Ik word zwakker
en zwakker ! Als Julianus de pijl dien hij door christus
(2) gerigt waande,tretfen mij de triviale beslommeringen
van 't leven hoe langer hoe dieper, en ik vrees... ik vrees
Meermalen naar Brussel reizen ? Och neen ! Ik
was daar niet sedert 17 Dec. 1864. En waarom niet
Daar toch wonen mijn vrouw en kinderen. Ik kon er niet

heen uit armoede. Zó is het ! Eens sedert dien tijd heb
ik mijn vrouw en jongste kind gezien, mijn lieve nonni.
't Was toen « de bruid daarboven » werd gespeeld (biuiten mijn bemoeienis en tegen mijn wil bijna, want gij
begrijpt dat ik die spelerij uit mijn jeugd afkeur).
Goed, « de bruid daarboven » zou gespeeld worden, een jonge dame in Brussel wilde 't zien en nam
mijn vrouw en kinderen mede. Door dat gastvrije toeval
zag ik mijn dochtertje in Maart 1865. Maar sedert niet
meer.
( 1 ) Al de brieven waarbij geen andere bron vernield staat
rijn genomen uit de groote uitgave der « Brieven van Multattili ». Men weet dat de beste uitgave thans die is van de Wereldbibliotheek (Mij. van Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam). Uit dt. Brieven zijn enkel die fragmenten opgenomen die
onmiddellijk betrekking hebben op Vlaanderen. — Men zal
nochtans geen overbodig werk doen met de Brieven, waaruit
hier werd aangehaald, bij gelegenheid in hun geheel te lezen.
(2) Jiilianus niet hoofdletter, maar christus niet!
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Maar wel zag ik mijn kleinen Max ! Want zie,
thuis, in Brussel, zou weldra geen brood meer zijn,
en om mijne vrouw te verligten, moesten wij er in toestemmen dat hij in A'dam bij eene familie te logeren
kwam. Dat zou tijdelijk zijn... want natuurlijk, wij kunnen toch vreemden niet op den duur belasten met de zorg
voor ons kind. Maar sedert maanden reeds heb ik geen
mogelijkheid gevonden op andere wijze voor hem te zorgen.
Dat ik niet in Brussel komen kon was oni de
schulden die mijne vrouw daar had moeten aangaan. Zij
had niets en moest dankbaar zijn als men haar woning,
voedsel, kleeren op krediet geven zou. Daarvoor werden
acceptaties gegeven die mij boven 't hoofd groeiden. Ik
moest telkens nieuwe verbintenissen aangaan om andere
na te komen.
Had ik als een werkman van de pen geregeld kunnen arbeiden, 't ware niets geweest. Maar ik ben geen
schrijver, geen boekenmaker. Ik heb niets in mijn hart
dan verontwaardiging, en die vult geen vellen druks, 't is
een kort woord, een vloek over 't bedorven Holland ! Al
ware 't mij mogelijk geweest meer schrijverij te leveren,
toch zou dat niet gebaat hebben, want de hoedanigheid
zou weldra zó geworden zijn dat ze mijn eentonig geklaag niet « mooi » zouden hebben gevonden. Dat is nu
reeds het geval. Ze willen dat de bezwijkende kanmpvechter hen vermake met een sterfliedje.
'k Ben zeker dat-i spreken zal aan 't kruis
De kinderen gaan, om dat te hooren ; mee,
Juist ! Dààrom gaan de kinderen mee, en daarom
kopen de ouderen 't relaas van wat de man aan 't kruis
gezegd heeft.
Maar nog eens, men vult geen vellen • druks met eli
sabactani.
Dat 's een klaagbrief ; dat is laf, onmannelijk,
klein, onridderlijk.. niet waar ? Hoor eens, ik moest
op uwen hartelijken brief aldus antwoorden, of lomp niet
antwoorden. Komen, gaan, schrijven, antwoorden of
zwijgen... reken mij niet toe. 't Is me gebeurd iemand
boos te maken omdat ik hem na gemaakt bezoek niet terug bezocht. Eilieve, de man wist niet, of veinsde niet te
weten dat ik geen behoorlijke schoenen had. In zoo'n
geval moet enen voor schuldig doorgaan of de oorzaak
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noernen. Men heeft dan te kiezen tusschen schijn van
lompheid of onmannelijke klagt.
Versprei toch zooveel mogelijk uw oordeel over 't
verschil tusschen antikatholieken en protestanten... ja
zelfs ik geloof dat we verder kunnen gaan dan de pro-testanten onder de antikatholieken te stellen, ze staan
waarachtig beneden de katholieken -zelf. Het katholicisme: is een dwaling, 't protestantisme is een pest. Ik heb
daarop veel leialen gedoeld. Laat toch nooit in België
het denkbeeld veld winnen dat liberalisme een is met
protestanterij. Wij moeten voor ons zelf en onze kinderen streven naar waarheid, goed ! Maar als er keus tusschen leugen mogelijk ware, zie ik zou honderdmaal liever mijn kleinen jongen misbediende of koorknaap zien,
dan protestant. Want zie, 't protestantisme is geen dogmenzaak. Protestant zijn heet eigenlijk : voordeelbrengend fatsoen, effecten-solidariteit, droogstoppels-wijsheid. Een protestant offert niet, hij bespot alle offer. Hij
belacht kinderlijke dwaling, en mest zich met andere
dwaling die beter genoteerd staat op de beurs. En hoe
ook geduld in soorten van gelooven, toch zijn de protestanten één zoodra 't hun eigenlijk geloof geldt : voordeel. De eenstemmigheid waarmee men te velde trekt
tegen ieder, die opstaat tegen hun gouden kalf, heeft snij
overschreeuwd, of neen schreeuwen doen zij niet. Dat
zou een doi»me paus doen als men hem aantastte. De
protestanten zwijgen in 'tpubliek, lasteren in 't geheim, en smoren dei vrijdenker die zonder eer vergaat.
Och, 't is zoo bitter dat men...
Ik kan niet voortschrijven. Ik ontvang zooeven
berigt dat mijn vrouw is weggevlugt uit Brussel. (1) Heden vervielen er acceptaties aan slagter en huisheer.
't Kon niet langer ! Ze is in Amsterdam en zal daar 't
zolderkamertje betrekken dat ik bewoonde bij mijn uitgever... \Vat zullen de welvarende Hollanders mij slecht
vinden dat ik de Brusselsche wissels niet betaald heb !
Douwes Dekker.
Bij dien brief is een lang P. S. tegen de Hollandsche
Regeering met betrekking op Java.
« Als staaltje van den hollandschen geest, kan dienen dat men een fortuinzoeker die in elf, twaalf jaren
tijds 3 millioen guldens uitden Javaan heeft weten te per(1) Dekker had dit zelf aan Tine geraden.
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sen minister van koloniën gemaakt heeft, ja zelfs chef
van 't kabinet. Z6 heeft Nederland geantwoord op den
Max Havelaar !
Frankfort, 4 April '66.
« Waarde Heer De Geyter, mijne vrouw en dochtertje kunnen bij mijn uitgever niet blijven (1).Integendeel,
hij dringt aan op betaling van eenige maanden achterstand
in de huur van 't zolderkamertje dat zij bij hem betrokken hebben. Natuurlijk vraagt mij mijn vrouw om raad
en hulp.
Ik heb niets, en kan zelf niet bij haar komen, daar
ik niet van hier kan vertrekken.
Ten einde raad schrijf ik haar een paar circulaires
over mijn portret aan u te adresseren ('t waren er 50).
Doe er meê wat gij kunt.
Wat mij dit verzoek kost ga ik voorbij. Als ik 't
niet doe, staan weldra mijn vrouw en kind op straat. Dus
weg met delicatesse. Laat het gezegd zijn dat ik aalmoe
zen vraag in Antwerpen, omdat Holland mij liet verhongeren. Wilt ge dat in de courant zetten... ik zal 't noch
kwalijk nemen, noch tegenspreken.
Maar als gij pogingen doet, en daarin geheel of
gedeeltelijk slaagt, zend dan hààr 't geld, en niet, zooals
cie circulaires luiden, aan de firma Meyer. En s. v. p. in
een wisseltje. Want een gerecomandeerde brief zou 't
doel missen.
Het doel ; dat mijn vrouw ergens een kamertje
kunne huren en zich voor haar en haar kind wat kleeren
koope. Zij is natuurlijk van Brussel gegaan zonder iets.
Deze brief kost mij veel, maar 't moet, het moet !
Zie er uit dat ik waarde hechtte aan uwe betuigingen van
sympathie. »
Dan komen een zestal brieven van Tine aan De
Geyter, waarin zij dank zegt voor herhaaldelijk ontvangen hulp, eerst in Amsterdam, daarna in Italië, en waarin ze verder haar toestand beschrijft.
Intusschen bereidt De Geyter het terrein voor in
Antwerpen om Multatuli te laten optreden als spreker.De
(1) Bedoeld is hier Dekker's zolderkamer bij Meyer. Hij
bezorgde cred;et om te eten voor Tine en Nonni bij zijn restaurateur Wever in « De oude Graaf ».
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kansen staan klaar in den « Cer cle artistique, scientifique
et litteraire ».
In den brief van 8 Feb.'67 uit Keulen giet hij over De
Geyter een heelen zondvloed politieke wijsheid. Hij
wordt nederlandsch monarchaal uit walg voor het parlementar isme. Zijn brochure daarover was zoojuist verschenen.
« Door Frankrijks (of Napoleons ?) lafhartigheid,
door de verdeeldheid van Duitschland, is Pruisen stout
geworden. Het moet vooruit, want stilstand is onmogelijk. En als er eindelijk een europesche beroering komt,
zal 't bedorven Holland bij den eersten stoot ondergaan.
Wanneer 't tot heil strekt van de menschheid zeg ik er
amen op ! Toch moet ik erkennen dat het mij grieven
zou Duitschers in den Haag te zien.
En nu, de zaak van uwen Cercle! Gij vraagt of
het bestuur mij officieel kan uitnoodigen ? Hoor eens,
dat officieele hoeft immers niet. Ik zal uwen brief maar
als zoodanig aannemen, en ik zeg : ja ! Ik zal zorgen te
Antwerpen te zijn om daar een voordragt te houden op
den dag dien het Bestuur bepaalt. Maar wel wenschte ik
zoo spoedig mogelijk. Ik weet het niet gaarne te lang
vooruit, wijl het mij dan agiteert. Het allerliefst (en 't
minst slecht) spreek ik geheel onverwachts. Maken, fabriceeren kan ik niets. Toch ben ik bevreesd dat de betaling te hoog is. Och dit is geen nederigheid. Ik ben
niet', nederig. Zie, 't zou kunnen wezen dat ik, in zekere
stemming, duizenden te 'weinig vinden zou. Dat is dus
veeleer hoovaardig, niet waar ? Maar even zeker vind
ik mijzelf geen drie frank op een avond waard als de
geest niet getuigt. Ik hoop hart te putten uit uw brief
(de eenige liefelijkheid die me in langen tijd te beurt viel)
en ik zal spreken naar dien indruk, hoop ik.
« Beschik gij dus over den dag van mijn komst, ik
zal voldoen aan wat gij namens mij afspreekt. Godsdienst en politiek mijden ? Ja, ja, ik begrijp dit wel. Ik
ken die artikels in de Reglementen. Ook de Vrijmetselaars hebben zoo'n bepaling ! Och, of 't mogelijk ware
iets aan raken zonder tegelijker tijd alles aan te roeren !...
Maar... maar... een hinkend paard komt achteraan.
Ik heb geen geld, en mag aan Van Helden (zijn uitgever) niet meer vragen. Schikt het U of den Cercle mii
fr. 100 te zeilden ? Doe het dan en reken er op dat ik
op d-en dag die gij bepaald hebt daar zal zijn.
-

-

-
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En nog een verzoek ik hoop dat ge 't niet al te
vreemd zult vinden ; ik wilde gaarne, buiten u geen kennissen maken voor ik mijn speech heb gehouden. Daarna gaarne
Maar ik sluit me graag een halven dag op voor ik
spreek ; anders is 't zeker niet goed.
Ik zal naar Antwerpen komen met gemengde aandoening. Ik ben dankbaar voor de sympathie, maar ik
vrees haar niet te rechtvaardigen. Toch zal ik mijn best
doen. »
En Multatuli kwam den 11n Maart 1867.
Hoe hij 't er maakte deelt hij mee in een brief aan
Huet uit Keulen 16 Maart.
« Ik ben. te Antwerpen geweest (een gure reis, 3e kl.
elf uur onder weg) en heb daar tweemaal gesproken.
Den eersten keer bijna niet voorbereid, de 2e maal in 't
geheel niet. Want 's avonds 7 uur wist ik nog niet waarover ik spreken zou. En 't was er ook naar ! Dat zeg
ik uit volle overtuiging. Maar zie, het neerlandismus dat
daar heerscht dekte mij met zijn vleugelen, en 't werd
goedgevonden. Vandaag krijg ik een brief van de Société
la libre Pensée met uitnoodiging ook in hun lokaal te
spreken. Ik heb aangenomen tegen Zondag a. s. De vorige keer was 't in den Cercle artistique, scientifique et
littéraire.
Hebt ge van die équipée niets in den Précurseur
gelezen? En is 't systeem, niet van U,maar van den Haarlemmer, om daarvan geen melding te maken ?
Zou men 't ook ignoreeren als 't Cremer geweest was, of
eenig ander innocent beoefenaar der Nederlandsche letteren ? Ik denk neen. Hoor eens, dat zwijgen is een
deloyaal wapen in Nederland, en de fransche drukpersvervolgingen zijn daarbij vergeleken bonbons ».
Had Huet nu maar eens. geantwoord : Wij zwegen
omdat u gelijk had in uw appreciatie : uw speeches te
Antwerpen waren inderdaad niets... Dus de moeite niet
waard om er iets over te zeggen.
« Vandaag gaat dezelfde brief voort deelde
ik den volke mede(1) : « dat de feestelijkheden ter gelegenheid van 't huwelijk van Vlaanderen met Hohenzollern
twee dagen zouden duren ». Hoe diep, hoe belangrijk,
-

(1) in zijn correspondentie aan den Haarlemmer. waaraan
Multatuli toen tamelijk regelmatig meewerkte.
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hoe indrukwekkend ! Maar er staat bij ; dat dit beweerd
wordt ! « Mogt dus de graaf van Vlaanderen, of de
bruid, buiten hun tax gaan, en 48 1/ uur feest vieren, oi
rnogt welligt cie bruid flaauw vallen voor ommekonist
van 't tweede etmaal, dan is de verantwoordelijkheid van
uw correspondent à couvert. Ik heb gezegd : « men beweert »).
« Verbeeld u, men stookt in Antwerpen een staatkundig vuurtje (of een onstaatkundig, dat laat ik daar)
tegen het Belgicismus, voor aansluiting aan Noord-Nederland. Zoo gaat het ! In Maestricht wil men belgisch
zijn, in Vlaanderen hollandsch. Ik ben niet hollandsch
gezind, maar zou Holland afraden zoo'.n trojaansch
paard in te halen. Er is leven en gloed in belgisch Nederland, en ik betwijfel of zij zoo lang zich uit den Haag
zouden willen laten regeren. »
Uit Keulen, den 21n Maart '67 gaat alweer een brief
naar : Beste De Geyter,
...« De « libre pensée » noodigde mij uit. Ik nahl
't aan tegen Zondag, en schreef, niet wetende hoe laat
ik, óf zaterdag, óf zondagmorgen arriveeren zou, dat ik
mij zondagmorgen voor elf uur zou aanmelden bij den
h. Van Staclen.
Daarop ontving ik een vriendelijk voorstel om
liever reeds Zaterdag te komen, wijl ik anders te ver-

moeid zou zijn (heel juist) en « dat die heeren zooveel
mogelijk zouden zorg dragen mij den avend genoeglijk
te doen doorbrengen. »
Intussehen had ik aan der; Heer Breuer gevraagd
of ik bij hen mogt logeren. Ik herinnerde mij wel ook
door tienheer Flemmich uitgenoodigd te zijn ,en dat inderdaad aangenomen te hebben, maar wist niet regt of
ik dat moest beschouwen als ter loops of ernstig.
Nu ontvang ik een brief van mevrouw Breuer,
H. E. D., heel lief, mij mededeelt dat ik niet zonder lompheid de uitnoodiging van den heer Flemmich mag voorbijzien (en parenthèse, zulke opmerkingen vind ik nu
j een kenmerk van ware hartelijkheid, en ik ben er
dankbaar over.)
Nu heb ik besloten om te Antwerepen aan te komen
Zaterdagmiddag 5,40, en
uit een waar gevoel van
vriendschap, hartelijkheid en dankbaarheid
al mijn
bezwaren op u te werpen.
Logeren hier, logeren daar, den avond passeren

938

MULTATULI EN DE VLAMINGEN.

giet « libres penseurs » of op 't concert, regts gaan, links
`aan... zie ik doe met u als de geloovers met hun god
Hij moet het weten !
« Aan de « libre pensée » heb ik geschreven dat ik
uw « paquet » wil zijn, dat ik uw ding ben.
Is dat goed ?... Maak dat ik met den heer Flemmich
en règle kom, anders vermoord ik u. Ik ben als Jehovah,
zachtmoedig van harte, dat ziet ge. »
In diezelfde maand Maart kwam hij dus een tweeden keer van Antwerpen over. En 't was een kermis.
Keulen, Dinsdag (2 April '67)
Beste De Geyter, 't is schande dat ik niet reeds gister heb geschreven. Ik was lui. En nog ben ik lui. Te
lui althans om u goed te zeggen hoe vol mijn gemoed
is over de ontvangst die mij te Antw. te beurt is gevallen. Ik kan niet schrijven vandaag. Alles warrelt me voor
den geest als de zeeplaneetjes in 't heelal van een waschkom. Ik zal 't wat tijd geven om tot rust te komen.
« Ik hoop u vanavond goed te schrijven. Och, ik
heb zoo'n spijt dat ik uw vrouw, uw lieve kinderlijke
vrouw, geen kus heb gegeven. Alleen daarom zou ik terugkomen in Antwerpen,— een ware argonautentocht !
Aan de afspraak met « la libre Pensée » zal ik denken.
ja, ik hoop aan alles te denken. Ik heb in Antw. veel
nieuwe gezigtspunten opgedaan, dat is : veel geleerd.
Die vlaamsche beweging geeft mij veel te denken, en
misschien geeft mij die zaak het middel aan de hand om
een vaderland weer te krijgen. Juist tien jaren zwierf ik
als Ulysses ; wie weet of ik niet door mijn reis naar
Antwerpen. mijn Ithaca gevonden heb. Prof. Heremans
heeft gelijk : Gijlieden moet Holland annexeeren. Bij u
zit de kern van Nederland.
En zelfs uw katholicisme kan er toe dienen, want..
Och, ik kan niet schrijven vandaag. Toch heb ik u
veel te zeggen... Dus later...
Wilt ge er aan denken Dr v. Straaten zijn boekjL
terug te geven, natuurlijk onder dankbetuiging voor de
inzage. Die parodie is allergeestigst. Zendt ze mij den
Lucifer ? Ik ben nieuwsgierig hem geheel te 'lezen. Ik
verzeker u dat men 't in mijn toekomend geschrijf zal
bemerken dat ik te Antwerpen geweest ben, en daar een
er ander geleerd heb.
-
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Aan Huet 5 April uit Keulen.
...« Mijn tweede bezoek te Antwerpen heeft mij zoo
mogelijk nog meer voldoening gegeven dan het eerste,
Ik heb in de « Libre pensée » gesproken over « Biologie ». Nu, ik geloof u geschreven te hebben hoe ik denk
over verhandelingen in 't algemeen en de mijne in 't bijzonder. Ik ben er misselijk van. 't Kost me niets meer,
en ik ben klaar terstond te spreken 2, 3, 4 uur lang, over
wat ge wilt, maar... 't is er naar. « Mes vers ne me content rien... » C'est bien heureux, zei een ander, enz. Nu
vilde ik gaarne eens iemand hooren die beter spreekt.
Ik vrees, ik vrees dat ik 't betere, ja, beste zelfs, ook
slecht vinden zou. 't Is onmogelijk dat men waarheid,
die de moeite van 't zeggen waard is, kan geven bij
't uur. Bij 't schrijven kost me soms één zin meer.
Maar de goede, gulle Antwerpenaars waren tevreden. Ze behandelden mij als een bedorven kind. Ik
werd overladen met geschenken, kussen, omhelzingen.
Men hing naij een horloge om, men pakte sigaren in mijn
koffertje, en zond me thee na, en rookvleesch... ik ben
er verlegen mee. De hartelijkheid is niet te beschrijven,
en ik moet een zot figuur gemaakt hebben als een braminen pop. Die zien er ook altijd zoo dom uit. Ik heb
gevloekt oni mij te ontdeftigen, krom gepraat oni te
protesteeren tegen letterkunderij. Ik heb gehaakt aan een
kinderborstrokje... niets baatte. Ooef ! »
Aan Huet,in zelfden brief van 5 April: « Te Antwerpen heeft men naij meegenomen naar de Kinderdijk,waar
een feest was. Ook daar ben ik zoo hartelijk ontvangen
dat ik er verbaasd van was. « Mais le moindre grain de
niil » etc. Misschien echter komt er « niets ».
...Ik heb te Antwerpen in huiselijken kring voorgelezen en goed. Ik wou dat ik dat voor geld kon doen,
maar in kleine localen, want als ik zeer luid moet spreken in 't ellendig. Ik ben zeker dat mijn voorlezen meer
waard is dan mijn speeches. »
Met dien huiselijken kring is bedoeld Fop Smit, (die
groote reeder aan den Kinderdijk. Van Antwerpen uit
was hij niet de stoomboot der familie bij hen op bezoek
geweest (een avond en een nacht) en had toen bij 't
oudste lid tot 4,5 uur 's nachts zitten praten. Die men-schen bevielen het» goed. De vrouw van den oudsten
zoon scheen de Ideen van buiten te kennen... (Zie brief
-

-

-
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aan Tine 16 Jan. 68). Van de Smit's ontving hij in '68
nog geld (fl. 300).
't Is bij gelegenheid van Multatuli's tweede optreden in Antwerpen dat de jonge dokter Amand De Vos
hem hoorde. Deze werd te onzent in tal van opzichten
een miniatuur-Multatuli. En van zijn jeugdige vereering
voor den Ideeën-man getuigt een bladzijde uit « Een
Vlaanische Jongen » :
« Douwes Dekker, de wijsgeer, de hervormer, psalii^ist van de zuivere natuur ; hij, die 't verhaal van Saïdjah en Adinda schiep, het kleurig logenverdichtsel, dat
hondervoudige waarheid samenvat.
« Zie, die bleeke, magere man zoo zwak in
schijn, op dat spreekgestoelte ; de « terrible orateur »
van welken de Indépendance gewaagde ; die zonderlinge, « uitmiddelpuntige » vreemdeling, die zich te beïeveren schijnt om niemand te gelijken, en die zich verwaardi ;de Constant (1) zelf, met gulle nederbuiging.
« Beste, hartelijke » te noemen : de zoo laag verguisde,
zoo hoog volprezen schrijver ; zie, dat is Multatuli in
persoon. Ach ! de dwepende bewonderaar verkneukelde
zich, in schier kinderachtig welbehagen over die oogenblikkelijke gemeenzaamheid met den genialen Havelaar.
Als een gebeurtenis, belangwekkend ook voor anderen
dan hem zelve, vertelde hij aan min geestdriftigen. dat
hij eenen brief van Multatuli's hand had ontvangen en

een uitnoodiging tot zijne voordracht, in den Kring !
Zulk trekje van voldane eigenliefde wekte eenen glimlach van halfspottend medelijden bij dezen, die 't hoorden. En raak was het, want een blosje van schaamte en
berouw schoot hem zengend over het voorhoofd ».
Den 11 n Mei '67 vraagt Multatuli De Geyter om
nieuws aangaande een geldelijke onderneming ten bate
van Havelaar.
Daarvan schijnt niets te komen. Want uit Keulen
den 14n Juni 67 schrijft M. aan De Geyter : Beste D.
G.. Ik kan u verze-keren dat ik uw zwijgen begrepen
had, en nog spijt het mij dat ik U niet reeds voor lang
verloste van de vrees dat ik u verdacht van onh artelijkheid. Begrijpen is ons beroep, en ik heb begrepen
dat gij teleurgesteld zijt en niet teleurgesteld hebt.
Nooit zou ik van U iets onhartelijks denken, wees daar(1) Cor staat Vliermans, de « Vlaanische Jongen ».
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van verzekerd ! Ik weet wat het is, te willen en niet te
kunnen, en het is eene zeer natuurlijke eigenaardigheid
van goede harten dat zij altijd minder kunnen dan willen. »
« De Heer F(lemmich ?) heeft me (en ik gis dat gij
't weet, of zelfs ondanks uw eigen verlegenheid nog hebt
meegeholpen) geld gezonden. Nu moet ik bekennen (lat
de aandoening bij de ontvangst, na lang zwijgen van zijn
kant, zeer onverwacht, niet ongemengd was. »
Intusschen was Tine naar Italië vertrokken, zeer tegen den zin van Multatuli. Hij vond die vriendin van
Tine (Gravin Oorboni) « een mal schepsel, daar zij zich
had moeten wachten voor de verantwoordelijkheid mijne
vrouw en kinderen naar Italië te lokken.. Ik gis dat hare
gastvrijheid voortkwam uit de zucht oni interessant te
schijnen. Dat gebeurt meer.
« En nu iets anders. Weet ge wel dat gij aan mij,
otn mij en voor mij veel uitgaven hebt gedaan ? Beste
kerel, 't is mij zoo pijnlijk.
« Ik verlang er naar uw lieve vrouw een kus te geven, en zal 't doen zoodra ik haar zie, of ge er bij zijt
of niet.
« Ik zal nooit vergeten hoe gij voor mij geweest zijt.
De geheele hartelijkheid die ik te Antwerpen ondervond,
schreef ik altijd op uw rekening. »
Maar hoe men 't ook neme, de Multatuli-vereerders
in Antwerpen kwamen gauw tot ontnuchtering. . Tegen
.meer beproevingen vanwege de Havelaar-hebbelijkheden bleken weldra de Centenaars bestand. Daar ijverden, niet kalmer overleg dan de Geyter te Antwerpen, De
Maere Lymmander, Rolin Jacquemyns, Vuylsteke, Max
Rooses, en naast, maar weldra verre boven hen, die brave, naive Dr. Van de Ginst.
Het Algemeen Nederlandsch Congres van 1867 zou
de eerste gelegenheid zijn om Dekker te Gent te ontvangen en te vieren.
In den zooeven aangehaalden brief van Multatuli
aan De Geyter h000ren we daarover :
« Ik weet niet of ik tegen dien tijd de kosten der
reis zoude kunnen bestrijden. Wanneer is het ? Wat
Gent aangaat, en de Vlamingen, wilde ik gaarne daarheen. Ja, zelfs in zekeren zin stel ik er belang in eens
een groote verzameling Noord Nederl. « letterkundigen »
(hm !) (hm !) bij elkaar te zien. Dat moet een merkwaar-
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dig schouwspel zijn ! Doch ook om andere redenen stel
ik belang in het Gentsche Congres, en om U de moeite
van 't heen en weerschrijven te besparen zal ik den h.
Rooses verzoeken om een program.
« De hulp van den heer Flemmich en deelgenooten
drukt me eenigszins... of meer dan eenigszins... »

Keulen 5 Juli 1967.
Zeer Geachte Heer (Max Rooses).
« Waarover ik spreken zou op 't Congres ? « Over
leugens in 't spellen » of zooiets. Maar... is 't volstrekt
noodig dat ik nu, begin Juli, verklaar welk onderwerp
Illij op 19, 21, 21 Augustus bezielen zal ? Dat weet ik
niet, en ik bewonder de lieden die dat wel weten. Is 't
noodig, dan zal ik u het onderwerp opgeven, maar... liever niet. En is 't bovendien noodig dat ik spreek over 't
geheel ? Waarom ? Er zal wijsheid genoeg te koop zijn,
en ik denk gedurig aan het juiste woord van prof. Heremans op 't internationaal Congres voor Sociale Wetenschappen : 't Is hier een woordenkermis »... Zeker zou
het een onderscheid maken als ik, daar zijnde, door het
gehoorde mij opgewekt voelde tot tegenspraak of toelichting. Dat verwacht ik, en dan zou het zwijgen mij
zelfs moeilijk vallen. Ik zal gloed voelen, wanneer ik
door woordenboekschrijvers de taal,gansch het volk dus,
hoor behandelen als afhangend van een e of o meer of
min, en stervend of levend met een c h. ! Ja, dan word
ik verdrietig, want niet in zulke ellendige, geheel willekeurige schoolmeesterij ligt het belang der trompet van
onze ziel. Ik vat het woord taal hooger op, en voel me
vernederd en gekrenkt in dien zin een heele of halve
collega van « letterkundigen » te zijn.
...Hoe dit zij, ik wenschte mij niet te verbinden tot
spreken. Of althans niet over een bepaald onderwerp.
Is het echter noodig, wees dan zoo goed het mij mede te
deelen, dan zal ik iets opgeven.
...En... een spreekbeurt vooral. Ronduit gezegd,
zou ik, zonder dat, geen kans zien, Gent te bezoeken. Indien het u mogelijk is niij een zoodanige conference te
verschaffen, neem ik genoegen met de door u vast te
stellen bepalingen, zoowel wat den dag betreft als aangaande het honorarium. Indien dit laatste de reiskosten
-
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dekt ben ik meer dan tevreden. Te Antwerpen heeft men
mij al te grootmoedig beloond. Begrijp goed dat ik op
geene betaling hoegenaamd zou aanspraak maken als ik
maar niet zoo arm was, dat ik geen kans zou zien de reis
te betalen.Wanneer dus dit doel bereikt wordt ben ik tevreden, en ik geef u plein pouvoir, onder belofte van approbatie, zooals de notarissen zeggen.
Portretten ? Helaas ! Zeer gaarne zou ik aan uw
verzoek voldoen, maar ze liggen te Amsterdam onder beslag van een onbekenden schluldeischer. Ik ben daar gevangen en effigie. Aangei^ aain is het niet. Mogt ik eenmaal slagen in 't losknopen, waarop nog weinig kans is,
dan zal ik mij tuw vereereod verzoek herinneren. »
Aan Huet schrijft hij : Keulen 26 Juli 1867.
....« Ik heb 't aangenomen naar Cent te gaan onder
voorwaarde dat ik de reis betalen kon. Dit hebben zij
snij mogelijk gemaakt door mij eene « conference » aan
te bieden. Dat zal nu geschieden. En op 't Congres zelf
zal ik ook spreken. Ik had verzocht daarvan verschoond
te blijven, maar op hunne mededeeling dat « ieder » dit
wilde heb ik beloofd iets te leveren. Ook was 't wenschelijk, schreven zij, dat het onderwerp bekend was, om 't
program te completeren. Ik heb opgegeven « over een
gepaste mate van vrijheid in 't gebruiken van ongewone woordvormingen en zinwendingen ».
« Nu, als dat woord « zinwending » niet betoovert
verklaar ik nie uitgestudeerd.
« Maar wat ik er over zeggen zal weet ik nog niet
regt. Onder ons, ik vrees dat ik op 't congres slecht gehumeurd zal wezen en hoop mij daartegen te wapenen
want boosheid is mauvais genre... Maar zooveel nederlandsche letterkundigen bij elkaar te zien...
« Verbeeld u, daar zal naar ik hoor, ook komen de
heer die in de Nederland dat stuk schreef : « de snuif.doos », (1) waarover gij uitriept : groote goden, 'elk
eene litteratuur ! »
Keulen, 2 Aug. 67.
« Waarde Heer Huet, gelijk met uwen brief kreeg ik
er twee uit Gent. Een van den h. Rolin jaquemyns, en
een van den secretaris van het Crombrugghe's Genoot-

(1) Van Lennep.
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schap, beide over de « conferentie » die ik houden zal
over... ik weet niet wat.
Die heeren schrijven zeer hoe heet het zeer
in de hoogte stekend. Dat deed ook de h. Rooses, secretaris van het Congres. Welnu, het is niet daardoor
dat ik mij bewegen liet aan die zaak deel te nemen. Ik
ben geen letterkundige, ik houd niet van « spreken » op
konimando, ik geloof niet aan 't nut van zulke dingen,
en boven. alles... ik ben schuw.
De reden die mij drong de voorstellen aan te nemen ligt in de flauwe hoop dat ik misschien in Gent of
elders in België iets vinden zal waardoor ik in staat zal
worden gesteld mijne familie te laten komen. Een zeer
klein vast inkomen zou mij hiertoe doen besluiten. Wel is
de hoop zeer flauw, maar 't zou kunnen ».
Keulen, 14 Aug. '67.
« Waarde H. Huet, hartelijk dank voor de spoedige
toezending der f. 2.5. Gij hebt mij zeer verplicht door
niet te wachten tot den 16n of 17n daar ik alsdan tot het
laatste oogenblik in den brand zou hebben gezeten niet
den twijfel of het komen zou. Mijn reis hing er van af.
Als gewoonlijk zie ik zeer tegen die reis op. Neen,
meer dan gewoonlijk, daar ik onwel ben.. Ik zoude dan
ook de uitnoodiging niet hebben aangenomen indien niet
daaraan een (zeer flauwe) hoop verbonden ware in Gent
iets te vinden dat mij in staat stelde mijn familie te laten
komen. De kans is gering, dat weet ik wel, maar soit
't Is toch een kans.
Ja, veel onderwerpen. Er zijn er bij die een congres à part zouden vereischen....
Gister avond ontving ik een overdrukje uit de
Nederland » een stuk van Dr. A. Van Staden, waarin
o. a. die arme De Geyter van Antwerpen wordt gehavend
omdat hij mij zoo in de hoogte steekt, of liever omdat
hij zoo laag neerziet op Bilderdijk, Beets en Van Lennep,
komiek ! En de Geyter en van Staden zouden van mij
de wind van voren krijgen (style marin) indien het kon te
pas komen dat ik mij met zoo'n .strijd bemoeide...
Indrukken van het congres ? 0 hemel neen ! Ik
zal blij zijn als ik zelf zonder échec 't er af breng...
Behalve velerlei andere redenen die mij doen opzien tegen het Gentsch Congres, voel ik mij ook nog verlamd. »
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Keuen, 2 Aug. '67.
Zeer geachte Heer ! (Rooses).
Geheel in overeenstemming met hetgeen Gij de
goedheid hadt mij mede te deelen in uwen vriendelijken
brief van 26 Juli, ontving ik heden morgen Benen brief
van den h. Rolin jaquemijns, en tevens een schrijven
van den secretaris van het Crombrugghe's Genootschap.
Beide stukken waren zeer vereerend, en ik zag met groot
genoegen dat men zich beriep op de met u overeengekomen voorwaarden. Die voorwaarden . zijn van mijn
kant, dat ik zooveel mijn krachten toelaten, hoop te beantwoorden aan de blijken van welwillendheid en onderscheiding die mij van cie Gentsche heeren zijn ten deel
gevallen.
Ik hoop dus reeds den 18n in uwe stad aan te
komen, zal in een hotel afstappen, en daarna terstond
mij de eer geven van een bezoek ...
Den heer Rolin-Jaquemyns kende ik bij rénommée, en juist zooals gij zegt als een zeer geacht en verlicht man. Ik verlang er naar om onder Vlamingen te
zijn. Van Antwerpen heb ik aangename herinneringen.
Toch is er iets bijzonders in mijne opvatting van vlaamsche eigenaardigheid. Ik voelde mij te Antwerpen thuis,
niet om de overeenstemming met Holland, waar ik thuis
leen, maar om 't verschil. Zal De Geyter komen ? Dat
hoop ik. »
Tegen alle gebruiken in kwam Multatuli op het Taal
en Letterkundig Congres improviseeren, wijl sommige
van zijn nota's waren zoek geraakt. Hij praatte zoomaar
wat « Over de gepaste maat van vrijheid in het gebruik
van ongewone woordvormen en zinsneden.» Alweer dus
een beetje sport in de taalkunde, zooals hij 't zoo dikwijls
deed. Hij had het tegen cie pedante taalregels, welke
stroeve taalwetgevers hebben uitgedacht. Vooral was hij,
die toen in Duitschland verbleef, grootmoedig jegens
germanismen, omdat over 't geheel die woorden zooveel
korter zijn dan de onze.
« Ismen, wat zijn ismen ?
« Woorden die het vroeger waren, zijn het nu niet
meer. Wie zal ontkennen dat « gemeen » en « commun »
oorspronkelijk hetzelfde woord is ? Heeft een Spanjaard
of Araab wellicht het recht om ons het « water » te betwisten als op zijn taalgebied geroofd. Zijn de woorden:
--
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rnensch, kleur, vader, tante, kop, hoofd, krant, been en
duizend andere geen ismen meer ? Waarom dan vroegstuk, gistrig, hedig aanvangs, draagwijdte wel ?... » ,
Qui nimis probat nihil probat... En wat een inzicht
in het wezen en de geschiedenis van ons Nederlandsch
Multatuli en de wetenschap hebben 't nooit vijf minuten
lang met elkaar kunnen stellen. En wat studie is heeft
deze dichter. nooit bevroed. Het bureau verzocht
den heer Douwes Dekker om schrift. Hij zond een eigenaardig antwoord. Aan Max Rooses had hij reeds een
kleine opgave meegedeeld. En intusschen had De Geyter
de zoekgeraakte nota's teruggevonden. En die maakte
Multatuli over « om de opgegeven uitdrukkingen nog met
eenige te vermeerderen ». Voor de rest 'vist hij natuurlijk --- niet goed meer wat hij ten overstaan van de
wetenschap had verteld. Want hij « liet zich steeds « leiden » -- vaak verleiden door den indruk van het
oogenblik. » De Multatuliaansche methode !
« Maar nu een degelijk afgerond stuk leveren (waartoe stof is, en waarin ik inderdaad lust hebben zou, mag
ik daarom niet, wijl het Bene onwaarheid wezen zou, indien ik 't gaf : als zoo uitgesproken op 't Congres.
Het is, moet ge weten, een principe-zaak. Ik heb
zoo vaak gevloekt tegen kamerleden die den 2n der
maand 's avonds in hun studeervertrek (met collaboratie
,veestal !) den speech maken, dien zij den 1n in het Par-

lement niet gehouden hebben ! Alle moniteurs, staatsbladen, ambtsblátter, enz. zijn vol leugens. En ik houd niet
van leugens.
Maak daarom, bid ik u, van mijne eenvoudige opmerkingen in uwe Handelingen maar iets zeer eenvoudigs. Niet Ik zal mij ooit beklagen dat ik te weinig plaats
besla, of dat het niet « mooi » genoeg is. Ik geef u
en ieder
eens en vooral acte van acquit en décharge
voor 't verwaarloozen van mijn aandeel in 't slagen van
het Congres. Ik ben veel te hoogmoedig om niet heel nederig te zijn in zulke dingen.
Wilt ge dit briefke als nog laten drukken, ter verontschuldiging deronvolledigheid van uw verslag over
mijn spreken mij wel. 't Kan zijn nut hebben... voor
kamerleden en anderen, die morgen hun werk van gisteren maken.. Wees vriendelijk gegroet van uwen hoogachtenden Douwes Dekker. »
Nu, De Geyter ook was gekomen. En hij las de
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dames en heeren een gedicht : « Over drie maanden en
binnen drie maanden », dat klonk als een bel. De mare
ging immers dat Bismarck en. Napoleon III accoord
waren gevallen : Pruisen zou Holland opslokken en
Frankrijk zou zich over België ontfermen. De Geyter,
echt ontroerd, slaakte daar zijn Vlaamschen noodkreet :
...'t Is gedaan, 't is gedaan.
Brengt al wat schoon en groot was aan
Wat Maerlant en wat Vondel schreven
Wat Rubens tooverde op het doek
Wat Rembrandt riep in 't leven ;
Wat hij den glans der ziele heeft gegeven
Wat van Massys ons is gebleven ;
Wat Mieris en Van Eyck op de eerzuil heeft verheven,
Spoort het na, haalt het voor ; — op zoek, op zoek,
Kronijken die de grootheid melden
Der Ruyters en der Artevelden,
De kronen van zoovele helden,
Brengt aan, sleurt hij uit gansch het land,
Maakt elk museum leeg, bloot eiken tempelwand„
En stapelt alles op rond Antwerps torenspits
Sla uit dien roem een bliksemflits,
En golve omhoog de ontzaggelijke vlam,
Ter uitvaart, — ter uitvaart aan onzen stans.
't Is gedaan, 't is gedaan
Doet stad — op stadhuis door het vuur vergaan,
Dat heerlijk volkspaleis in iedere gemeente ;
Elk beeld te niet dat treurt op grafgesteente
Strooit in den wind die asch en dat gebeente
Zij zijn geweest, zij zijn geweest
Vervlieg ook zoo hun geest !
In stukken de leeuw van Waterloo
Wroet om de kapel op den Groeningenkouter
Verbrijzelt elk denkmaal, elk vaderlandsch outer
De dooden in 't graf vragen het zoo.
En verbrijzelt de beiers, slaat de klokken
Van storinhalle en belfort in brokken !
Hun klank was voor 't waardig volk van weleer
In de oores van slaven die klank nu niet meer
't Is gedaan, 't is gedaan...
Laat den geest der vernieling door Nederland gaan.,
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De heer Lenaerts, van Antwerpen, was het daarmee
volstrekt niet eens, en verklaarde, gelijk zoovelen voor en
na hem, « dat we nog niet rijp zijn voor slavernij. »
Douwes Dekker nu verzoende die beiden giet op
zijn woord te verklaren dat én De ()ey ter én Lenaerts
prachtmodellen waren van vaderlandsliefde, elk op
zijn wijze... Toen reeds liepen die wijzen ontzaglijk
uiteen.
Over de lezing van Multatuli den volgenden dag
heeft A. S. Kok ons de bijzonderheden bewaard :
« Nooit heb ik de uitwerking van liet levende woord
zoo krachtig gezien als na Multatuli's voordracht in het
Van Crombruggegenootschap te Gent, bij gelegenheid
van het Congres... Voor een gemengd publiek van wel
1300 personen, waaronder de meeste Hollandsche leden
van het Congres, had Multatuli een levendige en geestige voordracht gehouden : « Over het recht om een gevoelen af te keuren ». Aan 't einde van zijn wegsleepende « causerie » was de geestdrift onbeschrijfelijk. Te
midden van 't gejuich en applaus kwamen Prof. Vreede,
Prof. M. De Vries en eenige andere Noord-Nederlandsche heeren binnen, die gemiddagmaald hadden bij den
Gouverneur van Oost-Vlaanderen. Prof. Vreede stormde
naar het podium met woedende blikken, en was niet te
-

weerhouden door Prof. De Vries, die hem aan de pan-

den van zijn rok nog trachtte terug te trekken. Vreede
riep: « Ik ben een eerlijk Hollander, en wil hier niet zwijgen ; ik wil het voor de eer van mijn vaderland opnemen ! » Hij verkeerde nl. in het denkbeeld dat Multatuli
het over Nederland en den Javaan had gehad, schoon
daarover geen woord gesproken was en hij zelf geen
syllabe van de voordracht gehoord had. Maar hij was inderdaad dronken van wijn of van valsche vaderlandsliefde, zooals Multatuli later aan Tine schreef. Het tooneel dat volgde was angstwekkend. De woedende Vlamingen brulden. Vergeefs trachtten sommigen de razernl te bezweren door het Vlaamsche lied uit te galmen :
« Zoo lang de leeuw kan klauwen », enz. Dat maakte
den storm zoo mogelijk nog heftiger. De Vlamingen wilclen den man verscheuren. Algemeene verwarring : de
dames begonnen te gillen of dreigden met flauw te zullen vallen ; men drong naar de uitgangen. Eindelijk gelukte het, Vreede van de tribuun en uit de zaal te krijgen,
en een kalm woord van Multatuli bracht weldra de ge-
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moederen tot rust. Opnieuw gingen de Vlamingen het
lied van den leeuw met zijn klauwen aanheffen, maar
nu als teeken van verbroedering tusschen Noord en Zuid.
Den volgenden dag bewonderden de getuigen van het
angstwekkend incident algemeen de houding van Multatuli. Geen bewijs van rancune is later bij hem overgebleven. Integendeel er ontspon zich later een vriendelijke
briefwisseling ». (1).
Den. 27n Aug. '67 schreef Prof. Vreede aan Multatuli een brief over cie Vlaamsche Beweging, dien ik hier
echter niet kan meededen. Op het Congres was het gekomen tot een ontmoeting tusschen Multatuli en Van
Lennep. De kalme, steeds glimlachte advocaat had door
al de jaren heen Multatuli's woestheden over zich heen
laten gaan. En het viel hem niet moeilijk den onstuimigaard,« op wiep men zich niet kwaad maken kon » en die
nu zooveel grijze haren had gekregen en zooveel rimpels in het mooie gelaat, gulweg de hand te reiken die
Multatuli hartstochtelijk drukte.
Multatuli's afscheid van Gent luidde als volgt :
-

Postmerk : Gand, 22 aout '67.
« Zeer geachte Heer Rooses, gister avend, of liever
van nacht, was ik van voornemen heden nog hier te blijven om afscheid van u te nemen, maar 't is beter dat ik
ga. Jammer genoeg, want ik had in Gent nog een en
ander te doen gehad. Ik had zoo gaarne dezen en genen
gesproken, buiten den Congres-roes. Want een roes is
het geweest.
Ik had u willen bedanken voor vele blijken van
hulpvaardigheid, en waarlijk, ik heb u meermalen bewonderd, dat ge, te midden van zooveel drukte, nog tijd
en hart overhieldt om u met mij te bemoeien.
't Is uwe schuld niet dat ik geleden heb, en treurig ben. Kunt ge dat begrijpen ? Ik denk neen, want
ieder draagt zijn eigen likdorens. Toch wilde ik gaarne
weten, als zielkundige proef, of ge u rekenschap weet
te geven van de zeer treurige stemming waarin ik Gent
verlaat. Ik doe die vraag ook aan den h. Rolin-Jaquemyns.
Te Keulen teruggekeerd, zal ik na een paar dagen
stilte waaraan ik behoefte heb, na mij wat verfrischt te
(1) « Multatuliana » (blz. 52-53). Baarn, 1903.
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hebben met het beschouwen en behandelen van mathematische waarheid, bedenken of er middel is om mijne met
()ent aangeknoopte betrekking voort te zetten. Als dat
gelukt zal ik u spoedig wederzien, en dat zal me een
waar genoegen zijn. Ik bedank u hartelijk voor al wat
ge voor mij deedt ; en neem van u de aangenaamste herinnering mede. »
Van den volgenden brief aan Rooses is het le bladje verloren gegaan :
...« Ik heb juist zoo vaak gefulmineerd tegen kamerleden, dat ze hun speeches aankleeden in 't staatsblad, en aan Wintgens (een dei hoofden van de conservatieven, die mij een staatsblad zond omdat de courant
zijn rede zoo verminkt had) antwoordde ik, dat ik 't
midden nam tusschen die verminking en zijn leugen...
« Ik zou mij niet bemoeid hebben met mijn « ismen»
indien het naij niet zwaar was gevallen ti iets te weigeren,
u die zoo vriendelijk en welwillend voor mij geweest zijt.
« Een verzoek zoudet ge mij niet eenige couranten kunnen zenden, die de étourderies van den al te jongen onbesuisden ouden Heer Vreede behandelen? Uit een
hollandsch blad verneem ik dat de clericale bladen het
onderwerp van vlij n toespraak in Crombrugghe aldus
hebben vertaald :
Over het regt om een gevoelen af te keuren.
Over het recht om een overtuiging te loochenen.
« Ik vind die vertaling wat vrij. Toe, zend mij
wat couranten over die zaak. Ook lees ik, dat de heer
Vreede volkomen in zijn regt was, want dat ik « geloofsafval » gepredikt had. Lieve god, en zoo schrijft men de
geschiedenis... »
En nu, zegt hij, gaat hij weer op zoek naar een vereenvoudigde methode van de driehoeksmetin.g,en hij zingt
nog een strofe van zijn hymne aan de natuur.
« Ik heb veel te doen, ook buiten die driehoeksmeting. Als ik behoorlijk verlos van alles wat ik op 't hart
heb... Och, ik vrees zoo dat ik verlegen zal zitten om
kraamkamers voor al die kinderen. En dan moet ik ze
afdrijven, wat jammer is.
« Adieu, beste Rooses. Gij zult wel vermoeid geweest zijn na al uw zorgen. Ik groet u hartelijk.
D. D.»
,
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« Keulen, 24 August-i.
zeggen de Vlamingers.
Waarde FICLr Huet, gister avend kwam ik mooi verinoeid van 't Congres terug. Mijne ooren suizen. Een
overmaat van indrukken bedwelmt mij. Mijn ziel heeft
zich de maag overladen. Gij vraagdet mijof ik indrukken van 't Congres geven zou ! 't Zal moeilijk of onrnogelijk wezen. Ik vrees gevaar te loopen van onwaarheid.
Maar niet alleen om de oververzadiging, maar ook omdat ik zooveel persoonlijke aandoeningen heb onderaan, die mij te veel patient maken om den loop der ziekte te beschrijven. Want een ziekteverschijnsel is het,
zoo'n congres !
En nog een reden weerhoudt mij van 't schetsen mijner indrukken, Les congres... neen, ce congrès n'était pas
ce qu'un vain peuple pense. Ik beweer dat de geestdrift,
het rumoer, de woordenkramerij (en de hemel weet dat
het daaraan niet ontbrak) ditmaal een zeer staatkundige
kleur had. Nog eengen tijd gisting, en een klein, vriendelijk opgezocht aanleidinkje van buiten en de
Vlaamsche provinciën staan in volle vlam. Kon ik u spreken (maar heden niet, want ik ben schor) ik zou u veel
vertellen, en mijn speech deelen in drieën. le Mijne persoonlijke ontmoetingen. Vrij curieus, en gij hebt er
wat van te goed. 2e Letterkunderij. Dat interesseert mij
niet. Ik geloof dat het beroerd was. Het schoone (stukken van Vreede, Moltzer, A. S. Kok) werd gelezen, en
kon dus gedrukt in de wereld gekomen zijn. De rest...
och ! Bovendien ik ben vaak weggeloopen om te praten met den concierge en den policieman aan de poort,
en mag dus eigenlijk niet meepraten over wat binnen
voorviel. 3e De vlaamsche beweging ! Die is belangrijk,
dat verzeker ik u. Maak u gereed tot het hooren var.
nieuws. Weldra zal men in Zutphen, ja in Leeuwarden
spreken van onzen Rubbens, en in Antwerpen van onzen
de Ruyter. Er mankeert maar aan dat ze zeggen : onze
Van Speyk !
...« Van dit nr 3 zou ik niet veel kunnen publiceeren, omdat ik niet uit de school wil klappen en geen zaak
wil bederven die een toekomst hebben kan, en mij welligt een vaderland geeft. Iets waaraan men nu en dan
behoefte voelt, al is 't dan maar voor de kinderen.
« Ik heb lastige reizen gemaakt. De hitte was or ►-,
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uitstaanbaar. En ook in Gent zelf, ben ik van 's morgens
10, 11 uur tot laat 's namiddags, en daarna tot 2, 3 uur
's nachts kil en koud geweest... »
Hij vertelt nu verder hoezeer hij is ingenomen met
Dr. J. te Winkel en met Prof. De Vries.
«. Ik zal trachten, vanavond mijn schuld aan den
Haarlemmer intehalen. Ik ben nu nog niet uitgeslapen
van den roes. Ik heb de professors in 't drinken vaak
hooren zeggen : « dat men zich bij één wijn moet houden, en dat men slechts beschonken wordt indien men
alles dooreen drinkt ». Nu, daar in Gent heb ik allerlei
drank « eingenommen ».
« (Onder ons, de Staat België is gecondemneerd. Ik
beschouw het geschapene van '31 als niet viable).
Keulen, 12 Oct. '67.
« Waarde Heer Rooses, dank voor de couranten en
voor uwen brief. De couranten gaan hierbij terug. Ze
maakten (als anderen die ik over die zaak las) eenes
treurigen indruk op mij. « Ik zou me dat niet aantrekken ? »
Hij klaagt over zijn broodschrijverslot. '
...« Ik wenste mij in Vlaanderen te kunnen vestigen,
en had op die hoop eenige luchtkasteelen gebouwd. De
vraag was of er brood voor arbeid te verkrijgen ware.

Maar welke arbeid ? In een bestaand dagblad schrijven
zal niet gaan. Nooit zag ik een program waaraan ik mij
zou hebben kunnen aansluiten. Het eenige ware zelf eer
blad optezetten. Nu, daartoe ontbreken mij de middelen.
Ik zou allen abonnenten geld vooruit moeten vragen om
den eersten dag te leven, wat .zeg ik om de reis naar
Antwerpen of Gent te betalen. Ik had gehoopt, en nog
denk ik daaraan, dat de vlaamsche beweging mij had
kunnen. gebruiken. Maar dat heeft bezwaar, in mij en
buiten mij. In mij, omdat ik mijn lust om tegen franschgezindheid te kampen, verlamd voel door mijn tegenzin
om aansluiting aan 't verrotte Holland te prediken. Buiten mij, omdat de vlaamsche beweging struikelen zal
over 't geloof. Het schoonre, rijke Vlaanderen is gebroken
door de kloof tusschen rooms en liberaal. Dit laatste nu
in belgisen zin. Gij en uwe geestverwanten staan den
brusselschen vrijdenkers, al zijn ze dan franschen, nader dan de hollandse pruiken, geloof me. Na een vlaamse
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revolutie, na eene vereeniging met het overige Nederland,
zou 't eerste dat de Vlamingen te doen hadden, zijn : eene
revolutie te maken. En komiek, dit geldt voor beide
vlaamse partijen evenzeer. De katoliken tegen de gereformeerde orthodoxie, de liberalen tegen de hollandse
bekrompenheid. De roomsen zouden geen processie op
straat mogen houden, en de vrijdenkers niet mogen kegelen onder kerktijd. Geen Vlaminger zou door verbinding met Holland vinden wat hij zoekt, noch de clerikaal, noch de liberaal. De vragen zijn :
1. Heeft de vlaamse beweging het vooruitzigt op
vereeniging niet Holland noodig
« (Ik geloof ja. Onttrekking aan den fransen invvloed kan niet geschieden zonder aansluiting aan iets
-anders).
2. Is hartelijke vereeniging van de Nederlanden
thans mogelijk ?
« (Neen. De bestanddeelen zijn disparaat. Ik beweer dat de punten van verschil tusschen Vlaanderen
en Holland ernstiger zijn dan tussen Vlaanderen en de
Waalse provinciën. Dat schijnt thans zoo niet, omdat
er geen wrijving is. Die wrijving zou terstond ontstaan
na de vereeniging.)
« De Hollander is (ook buiten geloofszaken) ongezellig. Wie niet spreekt, loopt, zit, eet, etc. als hij, is een
boer, een onopgevoed mens. De fidele toon die er te
#Gent (bijv. in de korenmaatschappij) was « de circonstance ». Nu ja, als men uit is mag men zoo iets doen,
inaar...denkt ge dat de fatsoenlijke Hollander te huis zich
niet schaamt over zulke 'uitspatting ? Bier, rook, alles
door elkaer zitten, zingen zonder noten, foei ! Misschien
(zeer misschien) zult ge in 1868 iets dergelijks vinden
op 't Congres in den Haag, doch denk dan maar dat het
een jeugdige onbezonnenheid wezen zal, te boeten door
verdubbelde stijfheid na uw vertrek. Doch dit is van ondergeschikten aard, meent ge ? Welnu, nooit zal iemand
niet Vlaamsch accent ('en velen uwer spreken zoo goed !)
burger worden in de 2e Kamer. Gij lieden zoudt geduld
worden, meer niet.
3. Wat zou er kunnen geschieden om de punten van
verschil tusschen Vlaanderen en Holland minder scherp
te maken ?
« Dit is de hoofdvraag. welnu, 't antwoord is niet
moeilijk. Beide partijen moeten in den waren zin liberaal
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gemaakt worden. Daartoe moet het katholicisme ten
t.iwent, het protestantisme in Holland uitgeroeid. Maar
zoo makkelijk dit gezegd is, zoo zwaar is de uitvoering.
Ik beken dat Holland sedert twintig jaar veel veranderd
is. (Inderdaad zeer veel ! 't Verschil tusschen nu en in
vlij n jeugd is enorm. Men zegt nu dingen die men
toen niet durfde denken.)
« Laat u in uw oordeel over hollandse toestanden
toch niet bedriegen door den klank van 't woord liberaal.
Dit woord heeft daar een eigenaardige beteekenis, en
'heeft niets te maken met anti-klerikaal,volstrekt niet...De
fatsoenlijke hollandse liberaal gruwt van vrijgeesterij,
zoo goed als 't Mechelse Congres.
...« Zelfs zij die indedaad God onttroond hebben
en niet gelooven aan bijbelspoken, blijven stijf, gekeurslijfd in de banden waarin ze door ouwerwets geloof nu
eenmaal waren ingezwachteld. Servabit odorem testa
diu ! Ik ben hiervan overtuigd, daar ikzelf meermalen
lllij betrap op 'n overblijfsel van protestanterij. Eens imbutus, blijft imbutus. Zoo iets gaat in 't bloed. Het vormt
't gebeente als meekrap waarmee men een hoen voedde.
« Ik moet erkennen, in weerwil van dit alles, grooten lust te voelen, mij aan de Vlaamsche beweging aan
te sluiten. Indien het kon zou 't mij een pligt wezen.
Want zie, ik zou daardoor mijn kinderen een vaderland
verschaffen, wat ze nu niet hebben, ja, als ik mij bewegen kon, i. e. als ik leven kon,, dan deed ik het ! Thans is
t waarschijnlijk vergeefse moeite. Ik ben geen dag
zeker van mijn existentie, en kan geen staat maken het
program uit te voeren, dat ik toch wel samenvatten kan.
Duinkerken, Maastricht,Delfzijl, een Nederlandsche driehoek. Dat zou m'n thesis zijn. »
.

Keulen, 24 Aug. '67
« Lieve beste Tine, Terug uit Cent, dood moe, schor
en op. Ik heb je vandaar 't program der feesten gezonden, maar schrijven kon ik niet. En nog kan ik 't niet uitvoerig, want ik tril van vermoeienis. Ik ben al die dagen
in een roes geweest. en heb wat rust noodig eer ik de
beschijving geven. kan. Wat mijn officieele taak aanging
is voldoende afgeloopen. Ik werd toegejuicht bij de drie
gelegenheden, waarop ik in 't publiek heb gesproken.
1. In 't Congres zelf over wat vrijheid in 't gebruik van
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sommige woorden en uitdrukkingen. 2. In 't Cromhrugghe-genootschap. 3. In 't congres onvoorbereid over de
vlaamsche beweging.
...Het verblijf op zoo'n congres ,in een stad als
Gent (groot, alles ver van elkaar, geen geld voor vigilantes en stikkende hitte) is vermoeiend. Daarbij was ik.
zeer geëntoureerd. Kennismakingen en ovaties zonder
eind van 's morgens tot 's nachts laat, geen oogenblik
rust. En ik merkte gedurig dat men mij aansprak om mii
te doen spreken. Nu, ik (leed het dan ook en had veel
naalen in de corridors een heden troep om mij. Daar had
ik altijd bij de Vlamingen succes. Maar de Hollanders
intrigeerden vreeselijk...
« Naar Gent gaande had ik het zeer schraal, en nu
heb ik wat voor mij, zoodat ik wel voor 14 dagen rust
heb van 't dagelijksche... Ik wil trachten mij te verbinden
net de vlaamsche beweging, die voorgeeft taal en letterkunde te beoog2n, maar inderdaad een staatkundige
,Scheiding van België wil. Ik beschouw België als gecondemneerd (als staatkundige eenheid.) De Vlamingen willen bij Nederland zijn, en. zooals . ik de Gentenaars heb
leeren kennen, de Gentsche werklieden, die oorlog voerden met Frankrijk, beschouw ik hun plannen als uitvoerbaar. Dat zijn vurige moedige mannen.
...« Mijn plan is te trachten mij in Vlaanderen te
vestigen, deel te nemen aan de vlaamsche beweging...
Ik moet mij daartoe wenden tot de hoofden dier beweging, en bedenk een uitvoerig stuk daarover. Dat is nu
hoofdzaak. 0, alles zou makkelijk zijn en ik zou met
open armen ontvangen worden (de werklieden vraagden
mij bij hen te komen') snaar... maar... de vloek is dat ik
altijd geld moet vragen, want een vestiging in België
zonder de schuldeischers in Brussel tevreden te hebben
gesteld is onmogelijk... »
Keulen,, 20 Sept. '67.

« Waarde Heer Huet,.. Dat de Vlamingers geen hulp
van Holland zullen krijgen heb ik hun gezegd. In die
heele zaak is ellende te voorzien. Het winnen van hun
tegenwoordigen strijd zou 't sein wezen van een nieuwen.
Toch blijven ze er bij dat ze van België afwillen. en ik
voorspel dat België in tweeën (of drieën) zal vallen, al
winnen dan ook de Vlamingen niet bij 't ruilen van Brus-
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sel voor den Haag.. Ze zijn koppig, of standvastig, en
meenen de Hollanders te zullen bekeren tot... ja, tot
wat ? N aïf zijn ze, die goeie verschoppelingen. »
Keulen, 14 Nov. '67.
« Waarde Heer Huet... Sedert Aug. ben ik bezig geweest met de vlaamsche beweging. 't Was mij een moeilijk geval. Ik had er eigenlijk geen sympathie voor. Maar
ik wilde me opdringen dat ik er hart voor krijgen zou ,
en dan zou ik inderdaad, iets waard zijn geweest voor de
Vlamingers. 't Is niet zoover gekomen. Ik kon de voorstellen die ik te doen had en de plannen die ik maakte
niet openlijk behandelen. Ík was dus beperkt tot de weinigen met wie ik in aanraking was, en het geheel beoordeelende naar die staaltjes moet ik de geheele
zaak voor een schreeuwerige bluf houden.. In clubs, bij
diners etc. poseert het een mensch zoo'n zaak te drijven.
Vaderland, Karel de Ve, Gent, bakermat, Artevelde,Spo-renslag, niet ontaard, echt nederlandsch dit en dat...
ziedaar zoo vele steentjes in allerlei kleur, die slechts
wat cement noodig hebben om een mozaikje te vormen,
wat ben je me ! Toen ik hun vroeg of ze mij hebben wilden « o. ja, gaarne. De vlaamsche broeders zouden... gij
weet de rest.
« Maar toen ik daarop vraagde : of men mij een
zeer modest bestaan kon bezorgen voor zooveel arbeid
als ik maar eenigszins in staat zou zijn te leveren, was 't
antwoord : dat de tijd nog niet gekomen was ». Ook aan
't opzetten van een dagblad kon men mij niet helpen.
« Dat zou volstrekt niet gaan ».
« Vier maanden lang heb ik nutteloos aan die pogingen besteed. Als non, plus ultra van offer heeft een
vlaamschgezind millioenair mij 200 fr. voorgeschoten op
lezingen die ik te Oent zal houden (Rolin-Jaquemyns).
Of ik er ooit zal kunnen komen weet ik niet, en de man
riskeert deus indedaad een offer te brengen aan zijn
gloeiend neerlandismus. »
Uit Keulen den 28n Nov. '67 aan Huet
...« Ik had om in leven te blijven naar Antwerpen
geschreven om daar een lezing te houden, en ontvang
geen antwoord. Nu kan ik er niet meer heen, al riepen zé'
naij. »
;
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Keulen 12 Nov. '67 aan Tine.
« Daar heb je nu bijv. de Vlaamsche zaak. Naar mijn
beste weten heb ik geschreven om de menschen op te
wekken mij te gebruiken zoodat ik jou en de kinderen
kon terug roepen en ons in België een vaderland verschaffen. Gedurende al dien tijd was ik altijd à la veille
om van gebrek oni te komen, en god weet hoe ik 't gemaakt heb om te kunnen wachten. Dikwijls telde ik den
tijd dien ik nog leven kon bij uren. Als ik drie dagen verblijf en voedsel voor mij had was ik blij. Nu, na al mijn
geschrijf daarover, na alle praatjes van sympathie wil
men niets doen. Dat heeft mij bezig gehouden van
Augustus af ! Wat ik van dien tijd af geleden heb is niet
te beschrijven. Als ik 's avends te bed liggende aan jou
en de kinderen denk gaat er een schok door mij. Met geduld en overleg (en altijd in vrees dat ik niet in leven
blijven kan tot den uitslag) heb ik mijn best gedaan. De
slotsom is geweest dat ik met moeite fr. 200 voorschot
heb gekregen (van een millionair) voor een lezing die ik
te Gent zal komen houden ! »
(Slot volgt.)

JUL. PERSYN.
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ROND DE HALF-EEUWSCHE VERJARING
DER « VLAAMSCHE VLAGGE ».

op 1 Januari 1925 is het vijftig jaar geleden dat de
« Vlaamsche Vlagge », het welbekende tijdschrift der
college-studenten van West-Vlaanderen, het oudste aller Vlaamsche studenten-tijdschriften, en dat er verre
meest schuld aan heeft
nevens bloed en ingeboren karakter dat zooveel van den Fries herinnert
dat de
West-Vlamingen doorgaans de meest besliste en de
,Heest koppige onder de koppigste Vlaamschgezinden waren en zijn, en de stevigste steun, de « backbone », met
een Engelsch woord gezegd, in den strijd voor Vlaanderen's herworden, gesticht werd.
Zoo'n gebeurtenis dient herdacht, zoo het behoort
Doch, daar is meer. En niet waar genoegen verneuien wij dat, nevens dit herdenken, waarvan wij de beteekenis geenszins onderschatten. men er toe besloten
heeft de volledige geschiedenis der Vlaamsche Vlagge
en van al wat uit « Vlagge-geest » groeide in WestVlaanderen, te Leuven en elders, uit te geven. Een merkwaardige bijdrage zal het wezen tot de algemeene Geschiedenis der Vlaamsche Beweging: Wij heeten bij
voorbaat dat geschiedenis-boek welkom, en wenschen,
net de ontwerpers, dat het « zoo nauwkeurig en zoo volledig mogelijk » zij ! Om aan het verzamelen van zooveel verstrooid gebleven inlichtingen hieromtrent bij te
dragen, nemen wij hier den brief en de vragenlijst over,
die dezer dagen aan een aantal « Vlaggevrienden » gezonden werd, niet den zeer uitdrukkelijken wensch dat
deze onder onze lezers, die maar een.igszins iets te antwoorden weten op een of ander van onderstaande vraen,
hoe gering de mededeeling ook weze, toch heeft
zij altiid belang,
het niet nalaten zouden het te doen.
Bede alle antwoorden te zenden op het adres : « VlaggeBerek, bij Drukker Joris Lannoo, 22-24 Iepersche straat,
te Thielt (West-VI.).
Hier gaan nu -omzendbrief en vragenlijst.
H. E.
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AAN DE VLAGGEVRIENDEN,
Met Januari 1875 verscheen het eerste nr van den
« Almanak der studeerende jeugd van Vlaanderen », die
al dadelijk de « Vlaamsche Vlagge » werd. Dus, is de
VI. Vl. op 1 Januari 1915 vijftig jaar oud, en is 1925
voor Vlaanderen het Vlagge Jaar. Het vijftigste verfaren
van het eerste en het oudste onzer studenten-tijdschriften, van den eersten tolk der immer groeiende studentenbeweging, aan wien, in hoofdzaak Vlaanderen zijn herworden te danken zal hebben, moet met ongemeen betet'keniksi'ol1en luister gevierd worden !
Een voorsmaakske van wat zulke beteekenisvolle
viering zou « kunnen » zijn, staat te genieten in de VI.
V 1. van verleden jaar (Kerstn. 1922, bl. 19 en 20). Twee
punten vooral verdienen daarin onze aandacht,nl.: 1) Hef
fabelnummer, dat uitgeven zou de zoo volledig mogelijke
;geschiedenis van de VI. Vlagge en van al wat uit « Vlagge-geest » groeide in West-Vlaanderen vooreerst, clan
te Leuven en elders ; 2) Het Jubelfeest, waarvan de datum nog niet vast bepaald is. Immers, nog zijn steeds de
mneeningen verdeeld, tusschen degenen die het Vlagge-Jubiletim zouden willen doen samenvallen met de Verriesthulde te Ingoyghem en den min of meer vastbepaalden
Studenten landdag te Kortrijk in Oogst 1924,en degenen
die dezen voorbereidingstijd te kort vinden,en vooral vreezen dat de beteekenis der Vlaggehulde, die overwegend
moet wezen,Vlaanderen ten bate,niet tot haar volle recht
zou komen,en nl. min of meer verloren zou loopen in die
andere Vlaamsche betoogingen, en dus zijn groot doel
grootelijks missen zou. Dat voorsmaakske. waarvan zoo
even sprake, voorziet immers, in het Vlagge-jubelfeest
te Brugge, den derden dag, een reusachtigen optocht van
gansch de studeerende jeugd uit de vijf ^r^ laamsche gouwen college-meisjes-hoogstudenten telkens lier
gouw gerangschikt, en die om 12 ure, 's middags, op de
Markt te Brugge, geschaard rond Breydel en De Coninck, begeleid door den Brugschen Beiaard, den eed
van « trouw aan Vlaanderen » zouden zweren !
De beteekenis van die daad, eenig in Vlaanderen's
geschiedenis, zou noch binnen- noch buitenlands zijn
doel missen noch aan iemand ontsnappen.
Daarom mag dit Vlaggefeest niet verloren loopen
ion andere Vlaamsche betoogingen .
-
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Na aanstaande groot verlof zal denkelijk kunnen
overgegaan worden tot het stichten der hoofd.- en andere
berekken die deze zoo beteekenisvolle • Vlagge-hulde
Moeten schikken en regelen. Dan ook zal de datum vast
bepaald kunnen worden.
Om het reeds lastig werk dier inrichting gemakkelijker te maken, om vooral niets meldens- of merkensv'aardigs te vergeten, in dat Geschiedenisboek der
Vlaarnsche Vlagge, dat doodnoodig geschreven moet
worden, zoo nauwkeurig en zoo volledig mogelijk, zijn
wij zoo vrij UEd. te verzoeken wel te willen antwoorden
op de hierachter staande vragen, en die antwoorden te
zenden op volgenden thuiswijs : Vlagge-Berek, bij drukker Joris Lannoo, in de Ie persche straat, 22-24, te Thielt,
íw -Vi.).

VRAGEN betreffende het Jubel-nummer
I. Betreffende de geschiedenis der VI. Vlagge zelf.
Na een voorboodschap of inleidend woord, dat, met een
beknopt overzicht over dat vijftigjarig bestaan der VI.
Vlagge, doel, beteekenis en invloed gedurende die vijftig
jaren kan schetsen, zou de geschiedenis zelf min of
meer verdeeld kunnen wezen in tijdstippen van vijf jaar
voor dewelke telkens de geschiedenis van dit bepaald tijdstin der VI. V1. met al het merkenswaardige
en de portreten der leiders of voormannen van dien bepaalden tijd, zou weêrgegeven worden, gevolgd telkens
van een beperkte bloemlezing uit het meest kenschetsende verschenen in de VI. Vl. gedurende die jaren. Wij verkiezen tijdstippen van vijf jaren, omdat, al loopt het
leven der VI. V1. langs een zelfde lijn, toch de omstandigheden en zeker de personen veranderen met elke studentengeneratie. Wij nummeren die vijfjarige tijdstippen als volgt :
Tijdstip I (1875-1880) ;
11 (1880-1885) ;
111
(1885-1890) ;
IV (1890-1895)
V (1895-1900) ;
VI (1900-1905)
V I I (1905-1910)
V I I I (19101915) ; -- IX (1915-1920) ; -- X (1920-1925).
Kunt gij voor een of meer dier vijfjarige tijdstippen (telkens bepalen welke) zeggen :
Eerste Vraag : : Wie de opstellers der VI. VI. waren?
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Tweede Vraag : Wie de voormannen der Studentenbeweging waren in West-Vlaanderen ?
Derde Vraag : Wie, volgens u, ons daar inlichtingen
zou kunnen over geven ? En gij zelf ? Merk wel dat
geen inlichtingen, hoe gering ook, te verwaarloozen zijn,
omdat zij soms leiden kunnen tot verdere, onvoorziene
gegevens.

Vierde Vraag : Wie zou ons portretten van voormannen in de studentenbeweging, in den Vlaggenopstel
van dien tijd, of andere gedenkenissen uit dien tijd, leenen of verschaffen kunnen ?

Vijfde Vraag : Van welk tijdstip bezit gij
of,
bij uw wete wie ?
de volledige uitgave der VI. VI. ?
I IBetre f f end e de geschiedenis laan al wat rechtstreeks uit den Vlagge geest groeide.
A. In West-Vlaanderen :

Kunt gij voor een of meer dier vijfjarige tijdstippen ( telkens bepalen welke) zeggen
Zesde i'raag : Welke de plaatselijke college- of andere studenteni'ereenigingen waren ? Kunt gij
of wie,
volgens ti, kan
ons inlichtingen geven over hun ontstaan, hun leven,hun geschiedenis, hun standregelen, enz.
Zevende vraag : Welke de plaatselijke College- of
ander studentenbladen waren, zoo als De Kno-dse (eerst
gestylographeerd, later gedrukt) te Brugge, zoo als De
Kei (met de hand geschreven, buiten den titel) te Poperinghe ? Welke nog ?
Achtste vraag : Hebt gij
zamelingen van ?

of wie heeft

daar ver-

Negende Vraag : Wie waren de leiders dier plaatselijke vereenigingen, en de opstellers of uitgevers dier
plaatselijke studentenbladen ? Kunt gij of wie kan ons het portret dier leiders of opstellers en andere wetens- of zienswaardigheden hiermee^ betrekking hebben.de, leenen of verschaffen

gol ROND DE HALF-EEUWSCHE VERJARING
Tiende Vraag : Wie kan, voor elk tijdstip, inlichtingen geven over de studentenbeweging voor geheel
Westvlaanderen, de malen en studentenlanddagen te
Brugge, te Lichtervelde, te Kortrijk, te Cortemarck, enz.
B. In Leuven (en elders).

Kunt gij voor een of meer dier vijfjarige tijdstippen
+telkens bepalen welke) zeggen :
Elfde Vraag : Welke de studentenveereenigingen
zijn en welke de studententijdschriften zijn zoo . als
« De Tassche », « Het Pennoen » (welke nog ?), gegroeid of ontstaan uit den Vlaggegeest ?
Twaalfde vraag ? Kunt gij of wie kan ?—ons zeggen wie de stichters en de leiders waren dier vereenigingen of dier hoogstudenten-tijdschriften, en bij zonderheden mededeelen omtrent hun ontstaan, hun geschiedenis,
hun verdwijnen ?
Dertiende Vraag ? Hebt gij
of wie heeft
ve: zanielingen van die Hoogstudenten-tijdschriften uit den
Vlagge-geest gegroeid ?
-

Veertiende Vraag. Wie, denkt gij, kan ons de foto's
bezorgen van de stichters of leiders van die Hoogstudenten-vereenigingen en van die tijdschriften « De
Tassche », « Het Pennoen », enz.
Eenige Vlagge-vrienden.

BOEKENNIEUWS.
R. P. J. TUTEIN NOLTHENIUS : Democratisch Zwitserland, Amsterdam, P. N. Van Kampen en Zoon,
1921.
Een boekje dat vertelt van wat is in Zwitserland, en van
wat ook zou kunnen zijn bij ons, was het Vlaamsche volk waarlijk een volk en niet een kudde, die in den Belgischen schaapstal
zoo goed en zoo kwaad als 't gaat een onderkomen vindt.
Zwitserland immers is niet een land dat wordt bestuurd dooi
,venschen die vet betaald zijn omdat ze over groote handen
en groote monden beschikken. Die soort grootheid is daar eenvoudig overbodig... wijl er geen vetbetaalde officieele posten
zijn. Wie daar bestuurt moet weten wat opoffering is, en wie
daar bestuurt moet voor lief nemen dat het volk naast hen;
blijft staan om elken dag toe te zien wat er omgaat. In dit land
van twee godsdiensten en drie talen wordt niemand bedot. Wat
iii België door geen politieke leiders, met of zonder goeden wil
veroverd wordt, loopt daar, buiten alle politiek, op wieltjes, omdat een Zwitser nu eenmaal een Zwitser is.
Ja waarlijk, er zijn in de wereld beslist weinig boeken, en
zeker geen boekjes als dit van amper 100 bladzijden, waarin
voor ons zooveel te leeres valt als in dit. Want in dit boekje
leert men hoe een volk zichzelf bestuurt, en zoo er nog middel
is stemvee te ontvoogden tot staatsburgerschap, dan zal 't moeten gebeuren langs wegen gebaand naar de Alpen.
Enkel dit uit het « Voorwoord » : « Ministers die niet
stuivertje wisselen ; niet door de eene partij op het kussen geschoven, en dadelijk weer door de andere worden afgetrokken
Vast zitten ; velen zelfs levenslang ! Een land waar nooit gezocht wordt naar een homogeen ministerie. Waar de Eerste Kanier heusch leeft, en daarenboven gelijk gerechtigd is iiiet de
Tweede Kamer. Waar die Tweede- Kamer niet kan ontbonden
worden, en evenals de Eerste samenkomt wanneer zij zulks noodig acht ; onverschillig of de Regeering dit aangenaam vindt
of niet.
« Een land, in het godsdienstige meer verdeeld dan veel
andere, en toch zonder schoolstrijd. Waar alle kinderen de
openbare, kostelooze school bezoeken.
« Een land waar ieder ambtenaar slechts voor enkele jarc»
wordt aangesteld. Zelfs de rechterlijke macht, zelfs de onder r'ijzers ! Waar de meeste ambtenaren door het volk worden
aangewezen ; waar de hoogere rechterlijke colleges in het openbaar beraadslagen ; waar drie landstalen niet enkel in theorie
maar in practijk gelijk berechtigd zijn. Waar niemand mooie
pakjes draagt ; geen ridderorden noodig zijn om ijver of offervaardigheid aan te moedigen !
« Waar een wet, door beide kamers aangenomen eerst bin:lend is als liet volk daartegen geen protest doet hooren ; ter-

-
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wijl datzelfde volk elk oogenblik de bestaande wetten kan vernietigen, of nieuwe voorschrijven ».
En met dat alles het modelland in Europa. Terwijl men uit
dit boekje dat nog op den koop toe leeren kan waarom de
Duitschers de voorkeur gaven aan den inval door België boven
het overstroomen van Zwitserland. L. vl. w.

R E Y P E N S: Liederen van Moeder. 1923.
Welke uitgever ons dit boekje bezorgt weten we niet. We
vernemen enkel op de laatste bladzij dat de overheid van P.
Reypens hem, die een onzer flinkste denkers, onzer bedrevenste
geleerden en onzer fijnste dichters is, toelating heeft verleend
om deze reeks elegieën uit te geven.
Ik zeg dat pater Reypens een onzer flinkste denkers is. Wie
zijn kracht wil waardeeren en zijn wijsgeerig onderleg moet
kennis maken niet wat Pater Reypens destijds heeft geschreven
over Vansuchtelen en nu onlangs over Dr Pik's « Denken en
Beelden ». Wie hem als geleerde wil schatten, ga naar 't geen
hij heeft opgezocht, in wedijver met Pater Van Mierlo pr. over
onze middeleeuwsche mystiek. Wie den dichter wil genieten
neme eens weer ter hand de korte verzen van hem, over de
jongste jaargangen van Dietsche Warande verspreid. Die verzen liever dan deze bundel. Waarom ? Ik zal nooit genoeg lof
zeggen over deze « Liederen van Moeder ». Wat den bouw van
't geheel betreft. Dante's « Vita Nuova » was dezen dichter een
voorbeeld : een inleidend prozastukje verhalend of verklarend elke elegie. En die elegieën gaan, in treurnis over moeders:
lijk en in blijde hoop op moeders zaliging,. den volgenden weg :
Opdracht, Aanhef, Ontslapen (vier stuks) ; In Paradisum
(vier) ; Zoo Moeder was (drie) ; Herinneringen : Moeders
Blommen (drie) ; Moeders wake (negen) ; Kinderdank (vier).
Maar juist het straffe van den bouw is wellicht oorzaak
van het minder onmiddellijke dezer zangen. Of liever deze liederen zijn niet gezongen, ze zijn gemediteerd. Deze dichter, die
van natuurswege zoo mild als weinigen is bedeeld, legt zich
nier een tucht op, die niet past bij de volheid zijner gaven, een
tucht die, naar ik me-enen durf, het dichterschap van nogal
enkele paters Jezuieten heeft gefnuikt. Dat is jammer want de
frischheid, die Pater Reypens vóór alles kenmerkt, wordt aldus
niet een tikje dorheid geslagen. Ook met zijn proza in dit buncieltje is hij niet gelukkig : beeldsprakerige overlading die meer
thuishoort bij Gongora en in Spanje dan bij zoo'n prachtig-eenvoudigen jongen als Reypens is, en in ons goede Vlaanische
land.
Dit is nu de tweede maal dat Pater Reypens ontspoort als
hij doorgaat op één langere rechte lijn. 't Was immers ook niet
zijn Berchmans' Sonnetten het geval. Laat hij liever zijn losse
gedichten eens verzamelen van rechts en links. In hun bontheid lachen ze lekker met al die steilheid van tucht. Dan krijgen we het beste van den dichter. Waarom zou dit ook niet het
echtste zijn ? Daarom juist zullen drie gedichtjes uit dit bundeltje leven : Moeders Geest, Het Land, Moeders Taal.
L. V. D.
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Dr. A. PIT : Denken en Beelden. Encyclopxdie van de
Wereldbibliotheek Mij voor Goede en Goedkoope
Lectuur, Amsterdam. 1922.
Dit boek verdient de aandacht van elk die iets afweegt van
de kunstgeschiedenis. Goed onderlegden moeten het "lezen omdat het nieuwe theorieën geeft, en prikkelt tot grondige gedachtenwisseling. Voor menschen die minder bedreven zijn in
't vak kan het een gevaarlijk boek zijn, wijl dezulke niet gewapend zijn om allerlei dingen te weerleggen die hier met den
ernst van de wetenschap zijn verkondigd. En als dusdanig moeten wij de populariseering van zulke .werken afkeuren. Er gaat
zulk een strakke lijn door de kunstphilosofie van Dr Pit dat de
ontwikkelingsgang naar zijn meening fatalistisch is. Dat moet
ons niet verwonderen vanwege den man die tien jaar geleden
zijn boek schreef over « Het Logische in de ontwikkeling der
beeldende kunsten ». Maar jammer vinden we 't wel dat zooveel geleerdheid en zooveel inzicht werden besteed aan zooveel
stijfhoofdig a-priorisme. De beweging van den stadigen groei
staat voorop. Dat het individualisme zich zoo moedwillig heeft
losgemaakt van godsdienst en zedeleer is dus ook al ontwikkeling in den goeden zin. Daar komt bij dat al te veel intellectualisme, zooals hier, het hart verkoelt en 't gemoed verdort, en
dat is toch niet de gewenschte zieletoestand om kunst te waardeeren.
Het boek is verdeeld over zeven hoofdstukken : De overgang van het kunstzinnig leven uit de Oudheid naar den nieuwen Tijd ; de kunst na den kerkvrede ; de ontwikkeling in het
\Vesten ; de Renaissance ; de nieuwe Gedachte in het Noorden ; kunstzinnig Leven in de 19e Eeuw.
Een boek, wij herhalen het dat slechts onder voorbehoud
naar de gading kan zijn van 't grooter publiek, maar dat vruchbaar werken zal in dezen zin dat het veel geschoolden het
woord zal doen vragen
J. V. c

Dr NICOLETTE A. BRUINING : -Geesteljike Stroomingen. Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur,
Amsterdam. 1923.
Een nieuw nr. in de reeks Handboekjes Elck 't Beste.
Eigenlijk een lange theosofische preek. Er is wel veel wetenschap in dit boekje, maar nog meer naieveteit. Men verneemt
der langen Rede kurzen Sinn het best uit het feit dat deze
brave menschen wachten om een uitspraak te doen over het al
oi niet waarachtige der evangelische wonderen tot • The Society
for Psychical Research en de Vereeniging van Prof. Heymans de
slotsom uit hun opzoekingen zullen getrokken hebben.
Dertig jaar geleden kon dit boekje veler aandacht gaande
maken. Het komt in elk geval veel te laat om de ontwikkelden
te boeien. Want hoeveel wetenschap er ook . mee gemoeid is,
up to date is het niet. • L. D. W.
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PRINCESSE BIBESCO : Isvor, le Pays des Saules.
2 vol. 10 fr. Plon-Naurrit. Paris.
...€ Isvor est un village au pays des saules oiu tous les villages se ressemblent... Quand un homme construit une maison, il
commence par planter un saule, c'est-à-dire par faire un miracle:
il met en terre un petit baton qui devient ensuite un arb-re charmant. Les saules marquent la porte, omb^ragent les puits, gardent la cour, délimitent le champ. On dit du saule : l'arbre argenté qui donne aux pauvres son argent, l'arbre mélodieux qui
chante quand le vent souffle, celui dont on fait des flutes, celui derrière le:tuel la rivière cache son Goude et fuit : le plus
transparent des arbres A son ombre légère vit un peuple
doué... » En met dat volk, het hare, heeft de schrijfster kennis
willen maken, want zij kende het slechts oppervlakkig. En uit
die kennismaking is een allerbekoorlijkst boek geboren. Zij
heeft willen doordringen tot de ziel, en 't leven begrijpen van
dat volk... <' C'est l'histoire de ma trouvaille que j'écrivis ;
eest un mémoire, un calendrier, un guide, un catalogue, et
c'est une histoire d'amour... » Het is eerst en vooral eene liefdeboek. Een roman ? Wel neen, maar de geschiedenis der liefde
eener groote dame voor die nederige landslieden die van haar
afhangen en in haar een almachtig wezen zien, en hare weldaden -eenvoudig weg aanvaarden of afdwingen als iets dat zoo
moet zijn, en waarvoor ze volstrekt geene dankbaarheid schuldig zijn... « Comme si la reconnaissance pouvait exister jamais
entre eux qui désirent la terre, et nous qui la possédons sans
l'avoir désirée !... » Zij heeft ze lief, met hun gaven en gebreken, die simpele menschen, over wie de eeuwen heengetogen
.zijn, zonder hunne mentaliteit te veranderen. Want die landlieden uit Isvor zijn nog heelemaal gekneed door de overleveringen uit het heidendom. Heel de Antieke fabelleer der Grieken
en Romeinen leeft nog voor hen in al het omringende ; in de
booroen, in beek en meer, in de lucht die ze inademen. 't Is
slechts een zwak aandeel dat het christendom aan dat eeuwenoude erfdeel van herinneringen en gewoonte •bijbracht, en dan
nog vooral onder vorm van bijgeloof. Het volk van Isvor maakt
nog niet goed de scheiding tusschen Christus en al die goden
van 't oude Griekenland, en van hunne voorouders, de Romeinen. Het heeft geen stap gehouden met de koortsige haast der
westelijke volkeren, het is nog niet veel verder geraakdan de tijd van Alexander de Groote, en zoo het Kerstmis en
Paschen viert, met dezelfde geestdrift en overtuiging viert het
Adonis' dood of Psyche's legende of de ontvoering van Proserpina. Heel het jaar door is het een aaneenschakelen van christene en heidensche godsdienstige herinneringen.
Maar uit dit alles werd een heerlijk boek geboren, vol fijne humor en oorspronkelijkheid, vol frissche poëzie. Hoewel diep
verschillend, toch doet het aan Selma Lagerlöf's werken denken.
In deze leeft al het fantastische in dichte nevelen gehuld mysterie
van het Noorden. In geen zingt al de zonbestraalde mythologie
van licht-dronken Hellas. T. D.
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Aanbevolen Boeken :
'P. R. BOS-J. F. NIERMEYER : Schoolatlas der geheele Aarde,
herzien door 13. A. Kwast, J. B. Wolters-Groningen, den
Haag. 1923 — 28e druk.
Steeds meer zorg werd besteed aan dit heerlijke werk,
waarin wedijvert, de wetenschap van de bewerkers en de kunst
van den uitgever. De nieuwste grensteekeningen in ons voort-durend door mekaar gehotst Europa zijn aangebracht. Ook de
Belgische actualiteit werd niet uit het oog verloren : De taalgrens werd aangebracht op zijn minst zoo duidelijk als de politieke grenzen ; maar met Eupen weet men, in taalopzicht, niet
goed wat gedaan !
C. R. C. HERCKENRATH : Fransch Woordenboek : le dl
Fransch-Nederlandsch, 2e dl : Nederlandsch. J. B. Wolters,
Groningen, den Haag 1923. 5e, vermeerderde en verbeterde druk. Per dl. f. 4,50.
Geen enkel woordenboek is er zoozeer als dit op uit, volledigheid te bereiken wat de vaktermen betreft.
G. BOLKESTEIN, M. A. P. C. POELHEKKE en Dr J. PRINSEN : Nederlandsch Leesboek, ten dienste van het voortgezet lager, middelbaar en gymnassiaal onderwijs. le dl. 3e
druk, 2e dl., 2e druk, 3e dl., 2e druk. Wolters, Groningen,
den Haag 1922-23. Pr. per dl. f. 2.90.
J. A. VERDENIUS en TH. A. VERDENIUS : Leercursus der
Duitsche Taal voor Middelbare en Mulo-Scholen. Wolters,
Groningen-den Haag 1922-23.
le dl : Grammatica en Oefeningen, f. 2,75 ; 2e dl. Grammatica en Oefeningen f. 2,75 ; 3e dl. : Oefeningen, f. 1,25
4e dl. Oefeningen voor het 4e en 5e leerjaar. f. 1.50.
C. BROUWER en G. RAS : Einfache deutsche Sprachlehre, für
das 2e u. 3e Jahr. 4e Aufl. J. B. Wolters, Groningen-den
Haag, f. 0,90.
C. BROUWER en G. RAS : Oefeningen voor het 2e jaar, 5e
dr., J. B. Wolters, Groningen-den Haag, f. 0.90.
C. BROUWER en G. RAS : Oefeningen voor het 3e jaar. 4e dr.,
J. B. Wolters, Groningen-den Haag, f. 0.90.
C. BROUWER und G. RAS : Von deutscher Art und Kunst
III. Detler von Liliencron, Novellen. f. 1,30 ; IV Franz
Grillpanzer : die Ahnfrau, f. 145. — J. B. Wolters, Groningen-den Haag.
_.P. B. BENJERT en Dr F. F. B. ELZINGA : Fransche Lectuur
voor de Middelbare School ; le serie, n° 4 : Contes et Comédies ; 2e série., n" 4 : Laurence Albani, par Paul Bourget. Elk f. 1.50 -- J. B. Wolters, Groningen-den Haag.
-
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Beknopte Geschiedenis
der

Nederlandsche Letterkunde
door W. VAN NEYLEN en A. VAN DEN DRIES

3d3 blz. in klein 8°. — Vierde uitgave. — Prijs : 6 fr. (3 fl.)j!
Geeft een VOLLEDIG OVERZICHT der Nederlandsche
letterkunde tot op onze dagen. Bevat eene RIJKE BLOEMLEZINC (111 blz.) uit schrijvers van de 8e tot aan de 19e eeuw.
Voor vlijtige letterlievenden die, door bronnenstudie, het vak
dieper en nader instudeeren willen, werd een OMVANGRIJKE
BIBLIOGRAPHIE bijgevoegd. Opgeluisterd met meer dan 70
PORTRETTEN van schrijvers.

Klassiek in zeer vele Onderwijs-Gestichten van Vlaamsch België.
Goedgekeurd door den Verbeteringsraad voor Staatsscholen van Middelbaar en Normaal Onderwijs.
Een onmisbaar boek voor Studiekringen en Leesbibliotheken.
Drukkerij A. DE BIÈVRE, Brasschaat (Antwerpen). Tel. 12.

BIJDRAGE TOT DE KENNIS DER ATMOSFEER
VAN GEZELLE'S JEUGDJAREN.
Zooals het ons de uitstekende Gezelle-biograaf,
Caesar Gezelle leert, had zijn oom, toen hij in Oogst
1849 het college van Roesselaere verliet, reeds een zekere vermaardheid verworven onder zijn medestudenten. In « l'Echo de Courtrai » was op ' 2 Maart van het
zelfde jaar een pompiersvers verschenen : « De Belg in
1848 » van zijne hand. Uit dit jaar dateert de oorsprong van die fijne Mandelbeke-legende die Hugo Verriest ons met zoo'n onweerstaanbare charme kon voorliegen. Over de geestelijke ontwikkeling der medestudenten van Gezelle zegt C. Gezelle heel weinig. Hij
beperkt zich met te verklaren dat de verzen in dien tijd
door Guido gemaakt door elk ander middelmatig student der poësis konden gedicht zijn (1). Eigenaardig is
het wel te zien waarmêe de poësisstuudenten van de
jaren 1849-50-51 hun tijd verknoeiden als ze bij opdracht rijmen moesten. Aan de hand van een schrijfboek : « Album de poésies » van een der medeleerlingen
van Gezelle willen we trachten dit te doen uitschijnen.
Enkele onbekende verzen van Gezelle zullen we overschrijven, al bieden ze dan meestal enkel archeologisch
belang. De verzen die het boekje bevat : « Vers composés par les élèves de Rhétorique 1849-50-51 », zijn meest
alle onderteekend. Enkel gedichten van Gezelle en van
Adolf Verriest dragen het onderschrift : Fait par Gulden
Gezelle of door Adolphe Verriest.Gezelle is daarbij schier
de eenige om met vlaamsche verzen in het boekje te figureeren.
De jongeheeren bemoeien zich in het Roesselaersch
college ook met internationale politiek. Het ronkend
vers van Gezelle op de onroerbaarheid van België midden de politieke crisis van 1848 is er het beste bewijs
van. Zoo zegt ook het Album met de naïeve gewichtigheid van een kroonijkschrijver :
L'année 1848 remarquable par tant de bouleverse(1) C. Gezelle : Guido. Gezelle 1830-1899. Veen. Amsterdam
1918. p. 49.
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ments dans les empires, l'est par l' abol ition de la société
de philopotes instituée au Collège de Roulers, qui a été
remplacée par celle des Philodrames.
Te dier gelegenheid werden de volgende verzen
gemaakt door een onbekend dichter :
1.
Le vent des révolutions
A soufflé Ie trouble et la rage
Au sein des populations
Ivres de sang et de carnage.
2.
On veut partout l'égalité
Mais eest une oeuvre de délire
Car on combat et 1'on aspire
Sans concourir la liberté. (?)

6.
Par nous se briseront leurs fers
Libres alors de l'esclavage
Les peuples nous rendront hommage

Aux yeux charmes de I'univers.

Men ziet dat de société der Philodrames heel wat
op haar programma had als ze de laatste strofe wilde
bewerkstelligen. Er waren echter studenten die lager
aspiraties hadden, wier uitingen we sterk besnoeien.
Zoo deze « Adieux d'un étudiant qui va en vacance » :
1.
Amis les temps s'avancent
Ou nous pourrons partir.
0 ! les jours de vacances
Vont servir au plaisir.

Ten overstaan van zijn medegezellen heeft de dichter niets over voor de pragmatische geschiedenis — hij
geeft het Orieksch een ezelsstamp in drie strofen.
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9.
Je m'éprise (sic) 1'histoire

(hui m'amuse de riens
Car me faut-il la gloire
Et Ie nom des Anciens ?

onafgewerkt GodIn een Elegie in 20 strofen
dank -- stort een ander dichter zijn gemoed uit op
welluidende wijze. De fransche invloed is er al te sterk
merkbaar :
« Au milieu de la nuit quand tout dort en silence
Quand partout de I'oubli, le sommeil récompense
Les fatigues du jour.
Moi seul, je ne dors pas, car en mon coeur s'élève
Un malheureux amour.
Parfois .je suis trop las par les feux de ces charmes
Le sommeil un instant radoucit mes alarmes,
Triste déception !
A mon réveil, mon feu plus ardent se rallume
Je dévore mon coeur dans des Hots d'amertume
de mon affliction.
Quand tous sont prosternés devant les tabernacles
Oiu Ie divin amour révèle les miracles
Au coeur humilié,
je prie à cóté d'eux mais mon veeu ne s'élève
Damais que pour un seul, et eest pour un élève
dont je suis oublié.

Dit eigenaardig klaaglied is gericht tot een mysterieuse Mr D. D. C. M. A. B. De dichter beschrijft verder hoe de onverschilligheid van zijn vriend hem duidelijk wordt bij elk détail van het schoolleven. Hij is
zelfs besloten er toekomst en al aan op te offeren om
zijn droefheid in gerusten gemoede uit te weenen in den
stijl van « Le lac ».
Adieu bel avenir, espoir de mes études
Tu ne fixeras plus dans tes vicissitudes
Mes soms irrésolus.
Je renonce aux attraits de ma noble carrière
Hélas à mes efforts je trouve une barrière
En mes pleurs superflus.
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Adieu bel avenir il faut que je t'oublie
Car le poison mortel de la mélancolie
Endort tous mes plaisirs .....................

Deze door de kwaal des tijds aangetaste jonge
heer schijnt toch een eenig exemplaar geweest te zijn,
of wellicht is het een luim.
Van Adolphe Verriest vinden we een Lierzang : «De
Paus Pius IX bij den opstand der Romeinen ». Het is
een vers van droevige onbeholpenheid, vol bliksem, gebeef, en vervloekingen. De aanvang is somber :
De treurnis klimt mijn ziel ; ik voel mijn droevig hart
In zwaren doodschen rouw, in lang verdriet gezonken;
Mijn lier wiens snaren nog weleer zoo helder klonken
Heeft nog wel toonen ; maer zij zijn zoo naer en zwart.

Er zijn enkele verzen die beter klinken en zuiverder
geschreven zijn, maar de geestelijke inhoud draait in
het zelfde kringetje. Enkele jaren na Oezelle's studie
komen we meer in den droeven liedjes-toon. In 1854
dicht Mr C. Ruelouceline (?) « La petite mendiante » :
C'est la petite mendiante
Qui vous demande tin peu de pain.
Donnez à la pauvre innocente

Donnez, donnez car elle a faim.
Prétez 1'oreille à ma prière.
Votre coeur vous dit pourquoi.
J'ai six ans, je n'ai plus de mere.
J'ai faim, ayez pitié de moi.

En hij begaat daarmee een schabouwelijk plagiaat,
want dit liedje is een copie van een zeer populair geworden romance van een fransch romantieker.
In deze verzameling van jonge onbeholpen verzenbrouwers steekt Gezelle beslist gunstig af. Hij offert
natuurlijk aan den cultus van het roosje, dat kon moeilijk anders in zijn dagen maar er spreekt een grootere
natuurlijkheid uit zijn vers. Hij schrijft ten andere enkel
vlaamsche verzen. Zijn latere kenmerken zijn soms
reeds duidelijk : het losse en lenige rythme, het gebruik
van gewestwoorden waar zijn makkers teren op een
armelijk schoolsch nederlandsch, een persoonlijk ge-
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voel dat, al is het niet diep, toch echter blijkt dan bij
zijn medestudenten. Wij laten de verzen van zijne hand
hierna volgen. Enkel het vers « De Belg in 1848 » dat
gedrukt werd, geven we niet. De versie die het schrijfboek bevat is ten andere slechter dan de gekende tekst.
Het lange vers over den bult Guilelmus dat reeds ten
deele door Caesar Gezelle gedrukt werd geven we hier
in zijn geheel (2). J. A. GORIS.

Terwijl gij liefhebber van dichten- bloemen zoowel
als van andere zijt, heb ik de vrijheid genomen deze nog
maer half ontloken Musabloemkens onder de natuerlijke
in te mengelen.
Hoe zoud' ik u bloemkens schenken
zonder een gedicht erby ?
Ik kan aan geen bloemkens denken
of ik denk aen poezy,
Zie dan wat ik op de blaerkens
van dit roosje schryven zal.
'T was gevoed aen d'heldre baerkens
van het beekje in groene dal.
'T stond te blozen op zyn stengel
in het purper en het rood
'T was alsof d'hand van een engel
Het met geuren overgoot. —
Maer helas ! 't zal door de droogheid
haest met vlekken zyn besmeurd ;
Is 't niet aeklig dat de schoonheid
Maer zoo kortentyd en duert ? -'k heb het met nog andere bloemen
saem gepaeid en opgetooid —
met vioolkens, met den perel
van het stekend hulsteblad
met het kruid dat d'eikensperel
als een boezemvriend omvat. —
Moog dus 't roosje van uw leven
Altyd 't ware beeldsel zyn
Moge God u vreugde geven
(2) Wij zijn onzen besten dank verschuldigd aan den heer
i. De Vlieger uit Heyst-aan-Zee die on deze verzen bereidwillig
ter publicatie afstond. Het schrijfboekje waaruit we ze copieeren
behoorde aan een zijner familieleden.
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Vreugde zonder aerdsche pyn !
Mogt gy aen de beek der vriendschap
drinken als het roosje doet
Mogen met den geur der blydschap
Al uw dagen zyn gevoed! —
Deze zyn van myne bloemen
In vrouw Flora's hof gegroeid
'k Wil nog op myn dicht niet roemen
want de dichter nog niet bloeit

Fait par Gulden Gezelle.
II.
UT ARGILLA, ITA JUVENTUS DOTIS.
Een vriend is als een wit papier
Dus let op dit onnoozel dier ;
want zoo daer iemand kwaed in prent
Zoo is dat edel wit geschend.
Maekt dat geen jongeling ledig gaet
Want niet te doen lert enkel kwaed
De daed spreekt zelfs
...... ............................si non
Interdus animum studiis et rebus honestis invidia
vel amore vigil torquetur (Horace).
Geen jongman mag op rusten peizen,
die buiten is gezint te reizen,
Maer is men eens of ziek of moe;
Die stae ik eerst het rusten toe.
Die thuis zyn jongheid heeft versleten
en by den hypos heeft gezeten
en daer geen letters heeft gebeten
wat kan den goeden blokker weten ?
-

Wilt gy bizen door het land
hebt 5 dingen by de hand ;
Hebt vooreerste een ezelsoor:
dat is pak op uw gehoor
Hebt de oogen van een valk
Dat is, let op menig schalk ;
hebt de beenen van een hert
Dat ge niet gevangen werd ;
Hebt dan nog een verkens muil
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Dat is gezeid, ontziet geen vuil;
Hebt vooral een kemels ruk
voor geluk en ongeluk.
Door Guiden Gezelle.

ZEER EERWEERDIGE KOSTER (1) GUILELMUS.
'T is nu al drij en zestig jaren
Dat uit d'hemels kwam gevaren
Eene ziele wijs en vrom
In een lichaem scheef en krom.
Deze ziele was eene ziele,
Die van boven tot aen d'hiele
Heel uw Corpus heeft gebult
Want het zijn alle uw zielekrachten
Die de bulte boven bragten
Om dat hem veel plaets ontbrak.
G'hebt nu dan al zestig jaren
Met den knobbel rond gevaren
In uw kerk en in uw kluis
Als een slekke met haer huis
Was het niet geweest van deze bulte
Gij hadt nooit zoo schoon
Nagevolgt uw Patroon :
Nooit had men zoo vele deugden
Zaemgepaert met heil'ge vreugden
In het wereldael gezien
Onder al die booze Tien.
T'is gij immers die zijt de stichter
En d'eerste Goedverrigteger
Van dit schoone school Gebied
Dat gij voor uwe oogen ziet
Ja den bisschop heeft geweten
En zal het nooit vergeten
Wat gij hier al hebt gedaen
Om 't Collegie gá te slaen,
Om de keersen af te bijten
En de brokken weg te smijten
Is uw dapperheid zeer groot
Gij bijt liever was dan brood
(j) Koster of koker, lezing onzeker.
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Gij kunt ook behendig luiijen
Om de kraeiyen te verschuiijen
Als gij aen uw klokke trekt
G'hel de nieuwe markt ontwekt:
Gij kunt ook behendig schinken
Wierooken en waterschinken:
Al dat is een' droeve Last
Die aen u is toegepast,
Maer passientie ; 't zal wel veranderen
Deze lust rust ook op anderen
Want het is niet lang geleên
Dat een nieuw verbond verscheen,
'T zijn kadêen van hooger tijtel
Kortom 't is een geheel kapytel
G'hebt den Bisschop uwen vriend
Die als een knecht u dient,
Kappelaenen, Kanonyken
Die u onder de oogera kijken
Kosters, dekens en de Suis
Buigen voor u als een ris (rys)
G'hebt dan nog een toestel klokken
'T zijn al sterke steunestokken
Die uw schouders en uw bult
Onderschragen met gedult
Tot nu toe heb ik uw deugden
Opgehaeld niet held're vreugden
Die uit uw kasje vloen

Tot in uw wijde schoen.
'k ga nu van wat anders spreken
'k Wil zeggen die gebreken
Die ook in uwe knorre steken.
Dikwijls in de wijde deus
Met uw pimpernellen neus
Durft gij uwe vingers nypen
En een anders snuif afslypen
Dit is een : maer 't zijn er nog
Durft gij dikwijls zonder staken
Door uw uitgeholde kaken
Koffy gieten, ryspap slaen
Dat gij niet weet waer gaen.
Dat zijn nu die groote zonden
Die betamen aen de honden
Gij ligt dikwijls in dispuut
En gij schympt de knechten uit
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Gij zit liever in de flassen
Dan uwen vuilen smoel te wasschee
En in plaets van te klinken
Ligt gij aan het koffie drinken
En dan nog hebt gij de merischen
Tegenstrijdig aen uw wenschen,
Op doen staen van voor den drien
En dan vallen op de knien
Om den Angelus te lezen
Eer de zonne was gerezen
Als gij zult naar 't oordeel gaen
Zal uw mond vol tanden staen
Als uw Jeseken zal vragen
Waer de karbonaden lagen
Die gij in uw bek
Gesteken hebt als spek
Wilt u dan wel voorbereiden
Om t' kwaed van t' goed te scheiden
Oh ! dat gij des hemels kroon
Mogt verwerven voor uw Loon
Als gij dan eens komt te sterven
Om voor God koffij te roen
'T zij gij u versmoord of hangt
'T zij een wagen komt gereden
Over uwe kromme leden

'T zij gij ievers u verstikt
Of in den pap verslikt,
Men zal boven uwe tomb
Boven uwe scheeve romp
Op uwe uitgedorde beenen
Leggen veel schoone steenen
Zeggende aen dier overgaen
Blijft hier een stonde staen
Want hier ligt begraven
Guillielmus, den braven
Grooten koffy-ryspap-zak
Die veel in zijne pense stak.
Alhoewel hij kwam te sterven
Hij zal echter nooit bederven
Want met koffy is gevuld
Zijn dikke kromme bult.
Composé par Guiden Gezelle, élève
de Rhétorique à Roulers.
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IV.
HUWELIJK WENSCH.
1.
Komt spant uw fijne en gulde snaren
En zingt in blijde melodie
Komt spant uw zijde en gulde snaren
Ten lof van Jan en Melanie.
2.
De blijdste dag van al hun dagen
Blinkt glorielijk aen d'oosterkim
De Zon uit haren gulden wagen
Bestraelt natuur met zwiergen glim.
3.
Nog vuerger dan die zonne stralen
Gloeit nu de Liefde in hun gemoed;
Wie kan het zoet gevoel vertalen
Dat nu- hun herten kloppen doet.

Maegden strooit den grond met rozen
Van het allerschoonste kleur,
Dat zij op hun voetpad blozen
En hun schenken zoeten geur :
5.
Jonge Lieven van de streke
Komt ook tot dit blijde feest
Dat de wijn in 't glas eens leke
Juicht en zingt nu om te meest.
6.
Want het paer heeft reeds den zegen
Van de allerhoogst verheven magt
Voor zijne Liefde verkregen
Reeds in d'eeuwige trouw volbraght.
7.
De zelfde verzen van het num. 4.
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8.
Want de bruidegom komt weder
Met zijn bruid aen de hand
Hunne herten gloeiijen teder
Door een nieuwen minnenband.
9.
Dezelfde verzen van het nummer 5.
10.
Frische maegden, jonge knechten,
Paert uw stemmen zingt gelijk
Wilt een gullig kransje vlechten
Aen het nieuwe huwelijks juk.
B
Heil u bakker en bakk 'rinne
Leeft gelukkig hier tegaer
Dat de winkel uwer minne
Steds vergrooten alle jaer.
12.
Mogen kind'ren u bekroonen
Geve u God een teed're kroost
Mogen zij uw zorgen beloonen
En eens wezen uwen troost!
13.
Liefst in blijdschap en genuchte
Liefst nog lang in Liefde en ` vrêe
Dat u nooit geen rouw beduchte
U en al uw kinders mee.
14
Dat dan eindelijk na veel jaren
U den hemel zij ten Loon.
Mogt de dood ti blijdschap baren 1
Mogt gij erven d'eeuw'ge kroon l
door Guiden GEZELLE.
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V.
KWAWEERDICHT. (1)
1.
De engel sprak mij in den geeste
Dat ik op uw' naemdag feeste
Toch een Liedje dichten zou ;
Maer gij moet van mijne zangen
Geene zoete vreugd verlangen
Want mijne zangster is in rouw.
2.
'k Zal u van geen roosjes zingen:
't Roosje kan geen blijdschap brengen
In een herte vol verdriet
Dat geslingerd door de slagen
Zijne droefheid niet kan dragen
En gekraekt ligt als een riet.
3.
Ja 't verheug u nog meer te luist'ren
Waer de wangedrochten fluist'ren
In het diepste van de nacht ;
ja het gekrijsch die devenenhuilen (?)
Die gindsch op het kerkdak schuilen
Geven vreugd aan mijn gedacht.
4.
Oh ! het is een wilde vreugde,
Die in mijne jonge jeugde
Hebben zoo mijn hert verkoud 1
Maer die dagen zijn gevlogen
Mij is andere vreugd verboden !,
Daer is wat mij zoo berouwd.
5.
'k Zat somtijds alleen te droomen
Tusschen de verdroogde boomen,
Bij den hoogen populier
(1) Zeer slecht geortographieerd en op menige plaats onverstaanbaar.
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Die zijn regt geschoten takken
Boven de geschuilde daken
Hemelhoog heft vol van zwier.
6.
Mogt mijn' ziel ook derwaerts stijgen
En 't gewenscht geluk verkrijgen
Aen de droevigen beloofd !
0 mogt ik ti haest verlaten
Menschen die mij haten ! .. .
Maer die troost is mij beroofd.
7.
Zie daer onder die hardne steenen
Eene waterbronne weenen
Heel den dag en heel den nacht:
Och zoo rollen mijne tranen
Immer ziet twee droeve kanen
Vloeijen moet mijn bitt're klagt.
8.
Hoort gij ginds het snaertuig spelen
En zoo zoete toonen kwelen
Dat de vogelkens verrukt,
'T hand nogtans dat op de snaren
'T Lied zoo zacht doet henen varen
Heb ik nooit in 't mijn gedrukt?
9.
Wen de zon reeds lang gedoken
Is en 't sterrelicht ontstoken,
En de slaeg mijn' schedel vindt,
Nooit komt iemand mij betoonen
Dat er hier nog vrienden woonen,
Dat nog iemand mij bemint!
10.
Neen...... Maer 'k draeg nog twee gedenken
Die een vremd hand mij kwam schenken
Eer ik word van hun gedeeld!
En in ieder avondbede
Zoen ik nog in zijne. Stede
Jesus en Marias beeld.
Door Guiden 'GEZELLE.
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CHARLEY.
De toenmalige eigenaar van dat Engelsch landgoed met het boschrijk park had het nog niet lang geleden aangekocht. Het heette Penleigh -House.
Hij bewoonde het voor de eerste maal dien zomer
met zijn vrouw en talrijk huisgezin. Het waren Australiërs Hij was advocaat en had te Cambridge gestudeerd
maar practiseerde niet, fier over zijn familienaam Willy
a Beckett en zijn verwantschap met Thomas à Beckett,
den beroemden bisschop van Canterbury uit de twaalfde
eeuw, en over zijn uitgebreide wetenschap in alles wat
Engelsche heraldiek betrof. Dat landgoed was gelegen
te Westbury in het graafschap Wilts. Met hem en zijn
vrouw verbleven er tevens getrouwde zoons en dochters, schoonzoons en schoondochters en tal van kindskinderen met nurses. Des winters waren allen verspreid
in Londen, elders in Engeland of ergens in Italië of aan
de Riviera, want er bestond plan enkel na eenige jaren
naar hun verre geboorteplaats Melbourne, hoofdstad
van Victoria-Australia, in hun « Colny » zooals ze
het noemden terug te keeren.
Alles op dat lusthof was voor eenieder nog nieuw.
Het gebouw was een soort kasteel of liever een groot
buitenhuis zelfs heel groot. Het bezat geen andere
merkwaardigheid dan degene van zeer oud en wat
vervallen uit te zien. Op den achterkant werd het hersteld door metselaars, die de kunst verstonden, zich
een heelen dag bezig te houden, zonderdat hun werk
gevorderd was.
« Eighteen acres », berichtte de eigenaar aan eiken
nieuwen bezoeker. Zoo uitgestrekt was de omvang.
En hier ook scheen de hand van orde en vakkennis
te ontbreken, ondanks de twee tuinmannen, die er heel
den dag in doorbrachten zonder zichtbare sporen van
hun arbeid na te laten.
Dat gaf zelfs iets eigenaardigs en aantrekkelijks
aan het geheel. Het deed bijna aan natuurstaat denken,
met de wilduitgeschoten takken der sierstruiken, die de
wegen belemmerden en het onkruid, dat er als een zode
op tierde in vrije weligheid.
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Een ruime weide maakte deel uit van dat park vol
groote boomen. In die weide bloeiden
want ik spreek
van het voorjaar lichtlila koekoeksbloemen. En die
bloemen, welke in onze streken enkel . zijn, waren hier
dubbel. Dat is : uit hun kelk schoot er een tweede op,
in alles gelijk aan de onderste. Het was alsof er verwantschap bestond tusschen die koekoeksbloemen en
de koekoeks ; ten allen kant hoorde men hun eentonig,
en voor de zangvogels zoo beangstigend geroep.
Op het einde van de weide stond er een schietschijf : rond, groot en in verscheidene gekleurde kringen
verdeeld. Dat was the target, zoo aanlokkelijk voor allen
als tijdverdrijf. Ook wij dames deden er hartstochtelijk aan mede. Twee reuzeneiken verleenden er
schaduw.
Men ging er naartoe over een brugje, want het erf
werd verfraaid door een slingerende beek, te oordeelen
naar haar vlug aanspoelen een soort van bergstroom,
hoewel er geen bergen in 't omliggende waren, enkel
verre krijtheuvels, als vestingen van een vroegere stad,
fluweeleffen, hier en daar wit gevlekt en groen begroeid. Dat beekje stroomde ondiep, vroolijk en helder
als kristal over zijn bed van steentjes en -keien. Op sommige plaatsen vormde het een kleinen plas ; er waren
drie kabbelende watervalletjes in zijn loop.
« Of daar geen visch in zat ? » vroeg ik, toen ik
het zag voor de eerste maal.
« Ja », zei men, « één enkele forelle « the trout », -en na wat zoeken en kijken en naspeuren tusschen de
keien, werd ze mij aangewezen, moeielijk te onderscheiden met haar olijfkleurigen rug, zwart gevlekt.
Ze was nogal groot en blonk soms, in haar zwenkingen, op den buik als zilver in de lentezon.
Zij heette Charley.
En weldra vernam ik, dat Charley een heele persoonlijkheid was in die omgeving.
Geen der huisgenooten ging over het brugje zonder
naar Charley om te zien ; geen twee wandelden langs
den oever zonder de hand op den mond te leggen, ten
einde elkaar tot zwijgen aan te manen ; geen kind, dat
ze door handgeklap en schreeuwen of het werpen van
een keitje verschuwen zou.
« Charley zwom heden zoo lustig », vertelde er
soms een der familieleden, die uit den tuin kwam.
-
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» Ik heb Charley niet ontdekt vanmorgen », zei een
ander teleurgesteld.
» Waar ligt Charley nu ? » vroeg men aan elkaar.
En tot de kleine Bill toe, die nog in zijn « perambulator » zat, stak zijn armken uit, als hij door Annie,
zijn meid, over het brugje werd gevoerd, naar 't water
wijzend, en stamelde
»A...y».
De huisdame, Mrs à Beckett, met haar overvloedig
sneeuwwit kapsel -- moeder en grootmoeder van heel
die colonie droeg Charley kruimels brood. Wat streng
verboden was aan de anderen na te volgen, uit vrees
voor overvoeding. En. het was prachtig om aan te zien,
hoe Charley uit .zijn schuilhoek toeschoot om die kruimels op te happen geworpen uit de hand van mijn hartsvriendin.
De twee onlangs aangekomen gasten waren ook
Australiërs Nieuw-Zeelanders van Auckland, te
Plymouth ontscheept, jongelingen van achttien jaar,
verre verwanten.
Beiden zeer welkom.
De eene zag er vrij onbeduidend uit. De andere
was de verpersoonlijking van jeugd en bloei en kracht
en levensblijheid. Het was alsof zijn blozende kleur en
zijn blinkende oogen stralen uitschoten, zoo zonnig was
zijn aangezicht. Het trok de blikken aan in onweerstaanbare sympathie.
Van den eersten dag was hij er als thuis. Bij 't uitrijden mende hij het vierspan -- de « four in hand ».
Hij sprong soms ook op Bruce, een jongen hengst, die
nog nooit was ingespannen noch bereden geweest en
maakte er een spel van er zich te laten afwerpen tot op
den grond ,en het paard bij de manen grijpend weder
onversaagd te bestijgen,onder de belangstellende oogen
van heel het opgewekt gezelschap. Als schutter trof hij
beter dan iemand het doel. « Onoverwinbaar », zei hij
zelf, fier, guitig lachend.
Hij was de lieve{i' .
Jammer, dat.
met zijn kamera.
Zijn naam
zei men.
Wij zaten allen in de ruime eetzaal aan de five o'
clock tea.
-

Drukkerij A. De Bievre,

brekende bladzijden zullen in oolgend Nummer worden aangeuuld.

nummer met ueriraging en met een geringer aantal bladzijden. De ont-
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Reeds lang had de verzamelingsbel geklonken. Teddy, die steeds een der eersten aangesprongen kwam,
was er nog niet.
« Waar blijft hij ? » keek de huisvrouw om.
« Wildvang ! » zei Mr. à Beckett, vergoelijkend.
« Hij zal naar Warminster zijn om sigaren, » giste
er een.
« Of uitgereden met Bruce en Bruce zal hem uit
den zadel hebben geworpen,» sprak moedwillig-verontrustend een ander huisgenoot.
« Ik heb hem bij de schietschijf gezien, voordat de
bel klonk, » zei Guilbert, een kleine jongen.
« Schiet hij nu nog niet goed genoeg, moet hij, die
ons allen overtreft, zich nog alleen gaan oefenen ? »
bromde er binnensmonds een, die zeker zijn mededinger
was.
En juist op dit oogenblik verscheen het helder,
zonnig gelaat van Kozen Teddy in het deurgat.
« Hip, hip, hip, hurrah ! » riepen al de jongelui, met
de armen boven hun hoofd zwaaiend, als schertsend
verwijt.
Maar Teddy trad slechts eenige schreden ver de
kamer binnen. Hij bleef met den rug, waarachter hij
een hand hield, naar den muur staan.
Hij lachte geheimnisvol.
« Raadt waar ik vandaan kom ? » zei hij.
« Van de target, » haastte de kleine Guilbert zich
te zeggen. « Ik heb er u gezien. »
« Wel ja, en dan ? »
Dat wist niemand.
« En wat ik mede heb ? raadt dat ! »
De oogen keken benieuwd, de schouders werden
opgehaald.
« Voor wie ? » vroeg de huisdame.
« Voor U, in de eerste plaats, en voor U allen. »
« Toe, zeg het ? Wat is 't ? »
« Hij schudde 't hoofd. Hij wilde het niet zeggen.
Hij lachte steeds.
« Iets dat leeft ? »
«Neen.»
« Dat lekker is ? »
« Ja, », vroolijk hief hij den arm in de hoogte.
Aan zijn hand slingerde de forelle, glinsterend
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steeds, slap, met een straaltje bleek bloed langs de
schubben, nederzijpelend...
« Charley ! Charley doodgeschoten ! »
Een algemeene kreet van jammer en verbazing
steeg op uit elke borst ; een uitdrukking van diepe spijt
verscheen op ieder aangezicht, terwijl Kozen Teddy, die
zelf naar zijn trofee keek, nog niet begrijpend, de forelle
zegepralend omhoog hield.
Men had verzuimd hem over het bestaan van Charley in te lichten !...
VIRGINIE LOVELING.

rnc,

ALTIJD VLAAMSCHGEZINDHEID.
Ik heb zoowel in 't fransch als in 't vlaamsch —
eenige bedenkingen over vlaamschgezindheid ten beste
gegeven voor de lezers onzer Dietsche Warande. Nu
krijg ik in handen een schrift over 't zelfde onderwerp,
door een franschman opgesteld en dat alleszins een onderzoek waard is : « LETTRE D'UN FRANCAIS à quelques Patriotes flamands sur la création d'un Parti national flamand représenté à Paris, par Cinéas. »
Laat ik, om te beginnen, verklaren dat ik er geenszins voor ben om onze zaak, buiten het land, vooral niet
te Parijs, te gaan bepleiten ; maar dat belet niet het
gegronde van zekere wenken en oordeelen te onderlijnen, in 't licht te stellen. Wij zijn het waarlijk niet
gewoon in 't fransch volgende zinnen te lezen :
« La civilisation flamande est autre chose qu'un
satellite, elle brille de son propre éclat. Elle a un passé,
une histoire, un patrimoine, des traditions, un idéal, lesquels sont autant d'expressions du génie flamand. Les
Van Eyck, les Breughel, les Memling, les Rubens, les
Van Dyck n'ont eu besoin des lecons d'aucune autre
civilisation pour s'initier à leur art, pas plus que Van
Beethoven, pas plus que les architectes, les tapissiers,
les orfèvres flamands. Pour passer maîtres dans leur
profession, les industriels, les négociants, les techniciens
flamands n'ont du aller à l'école d'aucun autre peuple.
Quant aux mceurs, quant aux institutions démocratiques,
les Flamands ont été des précurseurs, des créateurs,
nullement des disciples. Le génie flamand a toujours
donné plus qu'il n'a recu. Quand il emprunte un instrument linguistique plus répandu que son propre idiome, il
ne fait que prendre son bien oiu il Ie trouve, et eest
pour gratifier autant que pour acquérir. I1 se sert de ce
langage étranger pour communiquer ses conceptions et
ses sentiments, aussi bien que pour conna?tre les sentiments et les conceptions des peuples voisins. Et quand
il recourt à un verbe non flamand, ce n'est jamais sans
le marquer de son empreinte flamande. »
Deze woorden zullen de Vlamingen niets leeren,
maar hoe vreemd moeten zij klinken in ooren van frans,
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kiljons, die er fier op gaan al wat vlaamsch is te verachten en het toppunt van 't patriotisme, sedert den
oorlog, beschouwen in 't verknecht-zijn aan Frankrijk.
Hier is een Franschman die gladweg erkent de prioriteit
van ons land op 't gebied der kunst en van de democratische instellingen. Wat het eerste betreft wordt zij door
alle echte kenners aangenomen. Zoo in 't boek van den
bekenden kunstkritieker, Louis Hourticq -- een neef
van mij : « De Poussin à Watteau. » Volgens Hourticq hebben de fransche schilders alles van Vlamingen
geleerd die talrijk te Parijs gevestigd waren, en Watteau zelf, te Valenciennes geboren, was veel meer
vlaamsch dan fransch. Spreekt men van democratie dan
rijzen onmiddellijk de fiere beelden onzer middeleeuwsche helden op, en toonen hoe ver vooruit wij op al de
landen van Europa waren in volksgezindheid en vrijheid.
De laatste volzin : « Quand il a recours a un verbe non
flamand, ce n'est jamais sans le marquer de son empreinte flamande », wordt bewaarheid in Verhaeren, die
voor mij onleesbaar is, omdat het vlaamsch zoo storend
overal uitsteekt achter het zoo gezegd fransch woord.
De schrijver heeft drie punten op zijn program
I. Conservation et développement de la race.
II. Indépendance du genie et de l'idéal flamands.
III. Primauté flamande en Belgique.
Het laatste ziet Cinéas zeer goed in. Hij ook is
overtuigd dat het vlaamsche bestanddeel de kracht, de
leefbaarheid, de toekomst van België is : « Ayant conscience de sa valeur, en tant que race, société et civilisation, la Flandre prétend occuper dans l'Etat belge
toute la place, exercer tout l'ascendant que justifient ses
aptitudes, son importance numérique, l'avenir que lui
attire sa magnifique exubérance vitale. Par la primauté
flamande la Nation beige obtiendra dans le monde
la même indépendance politique et intellectuelle, la
même autorité morale que la Suisse et la Hollande. »
Niet beter kan men doen uitschijnen het voordeel
dat België zou vinden in recht te laten wedervaren aan
de Vlaamsche eischen ; het groot kwaad dat berokkend
wordt met de meerderheid der natie stiefmoederlijk te
behandelen, ver te houden van 't licht der beschaving —
op de domste wijze te onGentsche hoogeschool ;
de wraakroepende misbruiken in 't leger
derdrukken
tijdens den oorlog.Maar nogmaals moet dit als chine..sch
-
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klinken in de ooren van hen die voor de Belgen maar
één roem droomen : Frankrijk na-apen in taal, mode,
zeden, wetenschap en cultuur.
Men kan zich afvragen -of eene zoo fraaie erkenning
van Vlaanderens roem in 't verleden en belofte voor de
toekomst, niet een bijbedoeling heeft in den geest van
den schrijver. En inderdaad niet lang laat hij ons in
twijfel : 't is met het oog op Frankrijk dat hij Vlaanderen ophemelt, 't is 't voordeel van Frankrijk dat hij zoekt
in onze verheffing. Doch dat ook is zoo ongewoon in
fransche taal, dat het daarom even zou verdienen opgemerkt te worden, en nuttig is onder de oogen onzer
verstokte franskiljons te brengen.
Dit voordeel voor Frankrijk doet de schrijver volgender wijze uitschijnen : « La France a tout intérêt à
ce que la Flandre conserve son particularisme, avec les
mceurs familiales qui en découlent, et qui la rendent si
prolifique. Le trop plein flamand se déverse sur nos
départements du Nord, et, en réalité la fécondité de la
Flandre eest la fécondité de la France. »
Is er niet iets cynisch in die bekentenis van de
barheid van het uitsterven van 't groote Frankrijk, dat
door het kleine België of liever door Vlaanderen
alleen, want Wallonië is ook aangetast moet gered,
moet bevolkt worden ? Een zoo even verschenen brochuur : « La vie ou la mort de la France, par Paul Haury,
brengt weer navrante cijfers aan.
« Le voisinage d'une Flandre prospère, très consommatrice, est un bienfait pour le commerce et 1'industrie de la France du Nord. D'autre part, au point de
vue politique, plus la Belgique sera flamande, plus elle
sera forte. Et plus la Belgique sera forte, plus solide
sera la sécurité de. la France sur sa frontière du Nord. »
Het onderlijnen is van mij. Gewichtig voorwaar is
de bekentenis : « Plus la Belgique sera flamande, plus
elle sera forte. » Mochten onze politieke leiders, zoo
Waalsche als Vlaamsche, redeneeren zooals deze
Franschman, de waarheid zijner woorden inzien ! Moc.hten ook zijne landgenooten door hem overtuigd worden
en het dwaze staken van hunne campagne om alles op
een fransche leest te schoeien in België, de vervlaamsching van Gent te beletten, de aanhechting van ons
land aan Frankrijk te bereiden wat nooit ten volle
gelukken zal, want zelfs Walen en franskiljons hebben
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nog genoeg gezond Belgisch bloed in de aderen om
terug te deinzen voor die laatste euveldaad.
Het woord van den franschen opsteller is als een
naklank van wat ik uitsprak tijdens den oorlog : « Hoe
vlaamscher de Vlamingen zullen zijn, hoe waalscher de
Walen, des te gelukkiger voor België. » Ik ben van
meening niet veranderd.
« Enfin, la civilisation generale, 1'humanité entière,
auraient beaucoup à gagner à ce que la sagesse réaliste
du genie flamand prit seance, avec voix délibérative,
dans les conseils qui décident du sort des peuples européens. »
Wij kunnen enkel zulke woorden toejuichen en beamen. Waar het meeningsverschil begint is wanneer Cinéas van een Parti national flamand droomt, dat zijn
zetel in Parijs zou hebben. Als voorbeeld haalt hij aan
wat Frankrijk gedaan heeft voor Tcheco-Slovakië, voor
Polen, voor Ierland. Maar, God zij geloofd ! wij hebben
naar Fransche hulp niet moeten wachten om als natie
te bestaan. Gedurig verwijten wij den franskiljons hun
wachtwoord te Parijs te gaan halen. Aan 't zelfde euvel
moeten wij nu niet mank gaan, en wat mij betreft ik zou
krachtdadig bekampen alle vreemde inmenging in onze
nationale zaken. Op eigen krachten moeten de Vlamingen hunne slagen strijden, hunne leefbaarheid
veroveren. Zij kunnen het als zij willen. Of zouden wij
niet naeer zijn ... die wilden wat was recht en wonnen
wat zij wilden.
Doch iets anders is zijn zelfstandigheid, zijn onafhankelijkheid prijs te geven, of de openbare meening in
Frankrijk in te lichten, en er is veel waars in Cinéas' bedenkingen. Met recht roept hij : « II serait monstrueux
que la France prit parti contre la Flandre, à qui elle
doit tant de bienfaits. » Toch zien wij dat gedurig
gebeuren.
« Le moyen qu'il en soit autrement ! disent les
Flamands. Personne ne nous écoute. En France, on nous
ignore ou on ne veut pas nous connaitre, sinon pour
nous conspuer comme des bêtes noires... Et voilà pourquoi la sagesse flamande, si qualifiée pour diriger la République Européenne, ne dirige rien, même en Belgique.»
Nog eens we zijn heelemaal te akkoord om te betreuren dat de « Vlaamsche wijsheid » verre gehouden
wordt van de Europeesche raadsbesluiten ; enkel de
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wijze wraken wij : ons geding vóór een Parijsche rechtbankte brengen.
Laat ons toch nog het goede en ware van het pleidooi overschrijven. Cinéas komt op tegen het cliché der
« races latines » dat nog zooveel ingang vindt bij onze
franskiljons : « S'il est une thèse inlassablement condamnée, disqualifiée, bafouée, ridiculisée par les faits
c'est bien celle du parti doctrinaire international dit des
Races latines.
« Pas un Francais intelligent et renseigné ne la
prend plus au sérieux... Et pourtant le Parti des races
latines, qui ne représente qu'une expression pédagogique et 1'idéologie des doctrinaires qui le composent,
n'en fait pas moins figure dans la vie internationale. »
En in België dan !
«... Revenons maintenant en . Belgique : Pour faire
son jeu politique, le parti des Wallons a précisément à
sa disposition tout ...ce qui manque toujours aux Flamands. Et Dieu sait si les Wallons en profitent !
« Le foyer d'influence wallonne à Paris est tout constitué ; il fonctionne aux frais de l'Etat, au siège mêm
de la représentation diplomatique beige. Sa politique est
menée par les agents du Gouvernement Beige ; sa propagande a pour trompettes tous nos journaux francais,
,

lesquels n'ont qu'à lire et reproduire les journaux wal-

lons. De sorte qu'aux yeux du public francais, le Peuple
beige, eest les Wallons ; 1'opinion beige eest 1'opinion
des Wallons. »
De fransche schrijver verwart hier « Walen » met
« franskiljons. » Het is voor uitheemschen -moeilijk
zulke schakeeringen te onderscheiden. Niet de Waalsche
bladen lichten het fransche publiek in, maar de groote
Brusselsche bladen, en die zijn alle tegen het Vlaamsche
recht. Voor 't overige zijn Cinéas' beweringen volkomen
gewettigd.
« Il serait difficile qu'il en fut autrement puisque les
Francais n'en entendent jamais exprimer d'autres sur les
affaires de Belgique. Dans toutes les phases de leur
proces perpétuel contre les Flamands, seuls les Wallons » weeral dezelfde verwarring : de Brusselsche
franskiljons zijn voor de Vlamingen veel meer te duchten. « ont comparu devant l'opinion internationale ;
seuls ils ont plaidé de facon à être entendus par tous
les juges.Ils ne risquaient donc pas de perdre leur cause;
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la contre-partie ayant fait défaut, le jury de l'opinion
francaise ne pouvait que leur adjuger toutes leurs conclusions. »
Daarom wil de schrijver het pleit te Parijs laten
beslissen, wat indruischt met onze nationale fierheid.
Maar iets anders is dezelfde wapens als onze tegenstrevers gebruiken, in 't fransch schrijven over onze zaak -wat ieder verlichte Vlaming voor noodzakelijk erkent want er is veel waarheid in hetgeen onze Fransche
vriend ons verwijt :
« Car eest un fait : La contre-partie flamande a
fait constamment défaut. Et voilà bien ou est l'erreur, la
lacune de la tactique flamande, la faute des chefs flamands ; voilà oii ceux-ci ont péché par défaut de clairvoyance, de sens pratique et d'initiative. Ils n'ont pas vu
que le nationalisme flamand avait un intérêt capital à
lancer un pont sur le fossé linguistique qui entoure la
Flandre, qui l'éloigne et l'isole de I'opinion européenne
un pont franco flamand, reliant la Flandre à Paris
par dessus les Wallons. »
Frankrijk bekend maken met onze eischen en rechten kan zijn nut hebben, maar wat veel dringender noodzakelijk is dat is die brug te leggen binnen in 't land,
tusschen Vlamingen en Walen. Want deze laatsten -en de Brusselsche franskiljons zijn zoo onwetend van
onze inzichten en wenschen als de Franschen zelf. Daarom is het goed dat een Franschman hun komt zeggen
hoe zij jammerlijk dwalen met Vlaanderen zijn recht te
weigeren.
« Les Flamands ne sont représentés, ils n'existent
devant 1'opinion francaise qu'en tant que sujets belges.
Leur race, leur civilisation, leurs droits, leurs aptitudes,
leurs aspirations,ne sont entrevus chez nous qu'à travers
les partis pris et les calomnies de la jalousie walonne juges que selon les points de vue et la passion d'agents,
de publicistes et de fonctionnaires anti-flamands ! »
Hoe waar !
« L'opinion francaise n'avait pas la moindre idee
d'un particularisme flamand. Elle n'avait été préparée
en rien ni par rien à la conception d'un peuple flamand
réclaman.t toute sa place au soleil, tous ses droits, tous
les egards dus à sa civilisation, à ses aptitudes, à son
génie. Les représentants de 1'Etat belge, tous les premiers, dénoncaient la revendication flamande comme
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une sorte de machine infernale à retardement laissée en
Belgique par les Prussiens... Et la Flandre ne se donnait même pas la peine de protester haut et clair en bon
francais ! »
Het is nogal vernederend voor ons te ho-oren verklaren, door een vreemdeling, dat wij door onze eigene
regeerders verraden en ontkend zijn geweest. Wel hebben wij geprotesteerd, onophoudend, maar niet « en bon
francais. » En dat misschien was de vergissing. Zooals
de schrijver van den brief met een treffend beeld zegt
« La Flandre contemporaine fait pens er à une maison
dont toutes les ouvertures donneraient sur une cour intérieure. »
Daarin ligt onze zwakheid, maar ook gedeeltelijk
onze kracht, want ons Vlaamsch-zijn is onze eerste
vereischte. Men kan dat echter te ver drijven en het
Vlaamsche recht moet zich natuurlijk aanpassen aan de
huidige omstandigheden.
De Vlamingen zouden er alles bij winnen een algemeen programma er op na te houden, niet enkel van
Vlaamsche eischen, maar ook van godsdienstige, maatschappelijke en politieke belangen. Maar dit punt ontwikkelen zou mij te verre brengen. Enkel heb ik de aandacht willen roepen op een schrijven vol nuttige en gezonde wenken, dat misschien niet genoeg werd opgewerkt.
M. E. BELPAIRE.
-

-

SIMON STEVIN (1).
(Vervolg.)

De taal om haar zelf.
De invloed der nationale beweging in de jonge Republiek en die der Hervorming, welke het zelfgevoel van
den enkeling en van de maatschappij immer versterkte,
en welke eigen vertrouwen uit zelfoordeel schiep, moest
onvermijdelijk de aandacht op de taal vestigen. Trouwens de Hervorming wilde de samenleving veranderen
en zij begreep dat opvoeding en onderwijs de hoeksteenen eener nieuwe toekomst moesten zijn. Zij eischte
de school, zelfs verplichtend voor het mindere volk ;
zij eischte tevens de moedertaal als voertaal voor het
onderwijs.
De noodzakelijkheid meer studie aan de taal te
wijden bleek ontegensprekelijk, ten einde haar tot een
waardig en een gemakkelijk hulpmiddel voor het aanleeren van wetenschappen en kunsten te 'vormen.
Er verschijnen ontwikkelden, die enkel uit taalliefhebberij het Nederlandsch beminnen. Bij anderen, alsmede in Kamers van Rederijkers, ontbrandt de taalliefde
in taalstrijd, beoogend de taal om haar eigen waarde,
zonder deze opvatting aan sociale beschouwingen vast
te knoopen... « Alzo alle Kamers van Rederyck als ghe» mene scholen des Land-taals behoren gheacht te zyn...
» dies hen luy het zuyveren verryken ende vercieren des
» taals ende niet het rymen alleen eyghentlyck betaamt...
(Twespraack bl. 3) .
De Renaissance zal maar later eigen schoonheid
van dichterlijke taal en vormen voelen, en alsdaan tot
fijner en zuiverder taalbeoefening overgaan. Dit streven
vindt zijn voorloopers in de dichters : Van der Noot,
Van Hout, Van Mander, enz. Het werd tevens gesteund
in de letterkundige middens waar Spieghel en Coornhert
en anderen ook het gezag hunner persoonlijkheid deden
gel-den.
(1) Zie aflevering.
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De taalstudie, stelselmatig aangevat, dateert uit de
tweede helft der 16e eeuw.
1550 : De Nederlandsche Spellynghe van Joas Lambrecht.
1553 : Tresoor der Duitscher Talen van Jan Van de
Werve.
1573: Thesaurus Theutonicae Linguae van Plantyn.
1574: Etymologicon Theutoniae Linguae van Kiliaen.
1584: Twespraack van de Nederduytsche letterkunst...
door Spieghel, Fallet en Visscher.
.1581 : de Nederduitse Orthographie van P. de Heuiter.
enz.
V66r dat Stevin zijn werken schreef, ijverde men
dus voor de taal, werkte men om 't Nederduytsch te zuiveren en te verrijken ten einde het op den rang van
gekultiveerde taal te brengen... « Ic heb grooten arbeyd
» anghewendt om onse spraeke in haeren rechten
» zwangh ... terug te brenghen ».
1556, Nieuwe Testament van Jan Utenhoeve.
... « Alleen mout ic zeggen dat deze tale geender» hande maniere van eigentheit, rycdom,, nohte ciraet
» gebreect, daer 't Griex ende Latijn hooh en hovaerdih
» op stoent... » bl. 13 Nederd. Orthographie.
« ... Ist niet hooghlyck te verwonderen ende een
» recht beclaeghlycke zake E. Heren, dat al hoe wel
» onze alghernene Duytsche taal een onvermengde ryke
» cierlyke ende verstandel_yke spraeck is, die zich oock
» so wyd als enighe talen des werits verspreyt ende
» dies in haar bevang veel Rycken Vorstendommen ende
» Landen bevat, welcke daghelycks zeer veel kloecke
» ende hóóghgheleerde verstanden uytleveren, dat ze
» nochtans zó zwackelyck opghehulpen ende zo wainigh
» met gheleerdheid verryckt ende verciert word, tot een
» jammerlyck hinder ende nadeel des volcx... » (Voorrede der Twespraack.)
In dezen nood, in de Twespraack, die Stevin ten
zeerste hoogschatte en ter dege kende, zoo bitter aangeklaagd zou hij helpen voorzien omdat hij met zijn
schat van geleerdheid tevens veel liefde voor zijn taal
bezat.
Stevin schreef over « Nederduytsche Rhetorica » en
over « Nederduytsche Dichtconst » en dit zou hem terecht onder de taalkundigen van zijn tijd geplaatst
hebben. In de « Materiae Politicae » door Hendrik Ste-
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vin (zoon van Simon) uit de handschriften van zijn vader samengesteld, staat onder de hoofding : Tytels en
Cortbegrippen het volgende : « Nederduytsche Rhetoiica dats Redenconst anders geseyt welsprekenheyt.
Cort begrip : « Hier sullen na de noodige bepalingen
» des eersten deels, in 't tweede deel beschreven worden
» de voorstellen, te weten : van de eygenheyt der
» spraecx, van duysterheyt en claerheyt, van d'oirden
» des uytspraecx, vant cieraet, vant wesen.
» Nederduitsche Dichtconst ghegront op de Fran» coysche dichtconst, die daerom eerst beschreven wort.» En is hier bv gevoucht een verhael van Letterconstige
» geschillen : Geschil van de spelling ; van 't geslacht
» der namen op scher, e, en, en der ; van de buyging en
» vervouging. — »
Pr. Van Duyse in een werkje over Stevin, naar
Voorduin's bekroond werk, zegt dat deze schriften verloren zijn. Ik neem die meening aan, want nergens is er
iets over den inhoud dezer studies terug te vinden. Daarin werd specialer over taalstudie gehandeld.
Daar dit werk met zijn specifiek betoog niet te
raadplegen is, moeten wij Stevin's gedachten over het
Nederduytsch in andere boeken opzoeken. Daaruit zal
de strijdlustige liefde van den waskunstenaar, tot dweeplust overslaande, klaarblijkelijk spreken.
De voornaamste bladzijden vindt men in de « Uytspraeck van de weerdicheyt der duytsche tael » een
hoofdstuk in het boek « De Beghinselen der weeghconst » van 1586, en in het « Ertclootschrift » een hoofdstuk in het boek « De wisconstige Gedachtenissen » van
1608.
In een werk « De Beghinselen des Waterwichts »
1586 —zegt de schrijver vooraf aan den lezer : ...
« Belijde oock daerby, dat ick er een beter helpende
» oirsaeck toe ghehadt heb dan Archimedes, namelick
» de spraeck, welke Duytsch was, de siine maer Griex ;
» want dit moet ghy weten dat de spraken goetheyt niet
» alleen voorderlich en is om de consten bequaemlick
» daer deur te leeren, maer oock den vinders in haer
» soucking... »
In een werkje over : De spiegeling der Singconst
bl. 61 meent hij dat vele dwalingen onvermijdelijk vroeger in deze kunst gebeurden, want ... « 't looch hun an
» goede reetschap, naemlick de duytsche tael, sonder
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» welcke men inde diepsinnichste saecken soo weynich
» doen can als een ervaren timmerman ronder goed
» verstaelde reetschappen syn ambacht... alsoo en tonde
» men de diepsinnichste natuerens verborgentheden deur
» d'ongheschickte (bij Duytsch vergeleken) Grieksche
» spraeck niet soo grontlich begrypen als deur dese al» dergheschikste ende aldervolmaeckste taal der talen...»
Het Grieksch wordt door Stevin als een goede taal
aangenomen, daar het ook voor samenvoeging vatbaar
is. Maar het Nederduytsch spant de kroon. Immers dat
bewijzen hem de onvergelijkbare eigenschappen zijner
landstaal. Dan loopt zijn dweeplust buiten perk en paal
en hij vertelt dat de geloofspredikingen nergens zooveel
bijval als in de duitsche landen kunnen hebben, want...
« de beweeghlicheyt der duytsche woorden » is de oorzaak en deze moet men in andere landen missen. Hij
gaat nog verder : ... « Want soo hij (de redenaar) de
tong wel 't sijnen bevele heeft, ende dat hem maer int
» hooft quaem een bessem de bruyt te sijne, hy sal de
» ghemeente beweghen ter bruyloft te commen »... Dat
alles « duer de heftighe beweeglicheyt der duytsche
woorden ». (Uit... 't geschrift over de waardigheid der
D. taal.)
Later zullen wij zien dat Stevin de taalwaarde voornamelijk met twee beschouwingen staaft : dat het Nederduytsch de meeste éénlettergrepige grondwoorden
bezit en dat het best tot samenvoeging van woorden
geschikt is. Het kan dan niet verwonderen dat Stevin
den spot. dreef met de minachters van zijn taal... « die
» scharnpweerdighe schampers, die oirdeelders als blin» den van de verve... » en dat hij smeekt in de voorrede van de Beghinselen des waterwichts ...« Soo ist
» mettet Duytsch ghestelt ende diets hem niet en ver» staet bidt hem, beminde leser, dat hijt leeren, liever
» dan als een dwaes van het Duytsch dwaeslick te oir» deelen .. .
De strijd voor zijn taal komt ten duidelijkste op den
voorgrond in de « Uytspraeck... », waar hij vraagt :
« Maer wat hebben doch d'uytheemsche verachters der
» Duytsche Spraeck voor strytredens bij te brengen... »
en antwoordt op de bewering als zou de duytsche spraak
te moeilijk om leeren vallen ... « om dat de duytsche
» spraeck welcke de diepe verborghentheden der na» tuer grondelich uytbeelden can, lastigher om , leeren

998

SIMON STEVIN

» is als d'ander diese verswijghen moeten, is sy daerom
» de slichste ?. . . » Hardnekkig besluit hij : ... « Maar
» sullen ter contrari die clouclich beschermen niet met
» ydel woorden, noch na 't onverstandt van hemlien die
» de goedheyt der talen meenen te weten ; maer ghe» lyck 't gout duer 't vier beproeft wort also salmen
weerdicheyt duer de daet bethoonen.
» haer weerdicheyt
taal ten dienste der wetenschap.
Merkwaardig is de gedachte van Stevin : wij moeten onze taal voorstaan, opdat niet alleen andere volkeren hun woningen en lichamen met duytsche kunstwerken zouden versieren, en hun geest met wetenschap,
maar ook opdat de ghemeene man in eigen taal de beginselen grondig zou kunnen verstaan.
Het maatschappelijk karakter der taal en haar sociale taak, helpende aan de verbetering en de verstandelijke ontwikkeling van de samenleving is een opvatting, door onzen schrijver vurig verdedigd. Nog bij anderen ontwaart men alsdan het besef van de waarde
der taal als middel voor de volksopvoeding en het algemeen onderwijs. Een centrum, als de hoogeschool te
Leiden, in 1575 gesticht, trok ongetwijfeld de aandacht
der taalminnaars. Immers deze hoogeschool, volgens
Dr. Kalff, behield wel wat van den middeleeuwschen,
didactischen geest. Men beoefende er de wetenschap
niet om haarzelf, maar om het nut dat men uit haar
trekken kon voor de praktijk en voor den opbouw van
het zedelijk en geestelijk leven. Het spreekt van zelf
dat de Kamer, In Liefde Bloeiende, ook in de hoogeschool, een krachtigen steun voor den bloei der landstaal hoopte te vinden. Zij richtte een verzoek aan
« den Borghers ende Hoofden des Hoghen Schools van
Leyden (Ruygh bewerp 1575 van de Redenkaveling), ten einde hen te bewegen,. dat zij ...« van
» onze moeders tale een moeder-taal aller ghoeder kun» sten maken... tot onuytsprekelyck voordeel van elck
» leeck-mensche... » Alhoewel zij vrij waren, over het
taalgebruik te beslissen, werd op dit voorstel nog niet
ingegaan en bleef het Latijn de voertaal. Zeker bestond
er sympathie voor de gedachte, de volkstaal voor hooger onderwijs te gebruiken. Immers wij vernemen door
Stevin ... « dat Sterctebou, Leger-teyckening en dier-
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» ghelicke tot den crygh dienende, met groote vrucht
» spiegelincsche wyse gheleert worden... Maer sulke
» te weten oirboir byvieghsels heeft d'ervaring ghenou^h
» betuycht in stof van crychhandel mette duytsche les» sen, die in 't Gemeenteschool tot Leyden ghedaen
» worden... » Het nut van deze lessen ontgaat hem niet,
want hij voegt er onmiddellijk bij dat sommigen die
deze lessen volgden, in andere landen als bouwmeesters
voor krijgswerken geroepen of gezonden werden.
Het besef dat de taal een noodzakelijk middel voor
de opvoeding en het onderwijs van het volk is, wordt
ook in de voorrede der « Twespraack » uitgedrukt
... « onze alghemene taal, die so zwackelyck opghehul» pen ende so wainigh met gheleerdheid verryckt ende
» verciert word tot een jammerlyck hinder ende nadeel
» des volex ». Wat verder (bl. 8) in dat boek staat de
wensch : . . . « dies soud ik wenschen dat wy Hollanders
» eens de gheleerdheid smaken mochten in ons eyghen
» sprake die wy nu met groten arbeit uyt onbekende
» talen moeten zoeken... »
Aan dezen wensch was een begin van voldoening
gegeven. De Damhouder (1507-81) gaf vertalingen van
zijn werken. D. R. Dodoens' bewerkte zijn meesterlijk
« Cruydeboeck » (1563). Het is wetenswaardig, in de
voorrede te vernemen, waarom ook deze zijn wetenschap in de landstaal uitgeeft ... « Om welk te doene
» ons oock boven die andere redenen, ghemoveert ende
» beweecht heeft, die vierighe liefde ende sonderlinghe
» affectie, die nu ter tijt veel eerlijcke treffelycke ende
» rijcke personen tot deser scientie ende speculatie dra» ghende syn, alsoo dat wy daer om oock desen onsen
».Cruydeboeck niet in Latijn, maer in ghemeyne neer» duytsche tale hebben willen scryven ende uytgeven
» opdat hy alle cruytliefhebbers ende alsoo wel den lee» eken van der Lafynscher sprake ignorant, als den
» gheleerden dienstelyck en oorboorlyck soude moghen
» weten hopende dat duer desen... bl. 2. Opdracht.
Ook deze bezorgdheid volk en wetenschap te dienen, door zijn werken in de volkstaal uit te geven, is
kenschetsend bij S. Stevin. Aldus in de Opdracht van
« de Beghinselen der Weeghconst » ...«op-dat de weegh» constens daden streckende tot merckelicke verbetering
» der ghemeensaeck in 't werk gebrocht worden... ».
Onder de redenen, welke hem deden besluiten, in
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de volkstaal over Sterctebou en Legerteyckening te
schrijven stipt hij aan :...« om daer mede te gherieven
» veel nederduytschen, in die spraken (Latijn, Fransch)
» onervaren als Kriegluyden, Boumeesters ende ander
» tot wetenschap van dien belusticht, waer uyt volghen
» can, niet alleen vernoughinghe van soodanighe beson» der personen, maer oock daden streckende tot dienst
» des ghemeene Landts... ».
Aan klaarheid laat het gezegde in de inleiding van
Vita Politica 1590 niets te wenschen over. Het
ware te wenschen, zegt hij, dat sommige nederduytsche
woorden niet door Cirieksche of Latijnsche ziouden moeten verklaard of uitgelegd worden, maar dat deze laatste om verklaring bij 't Nederduytsch zouden komen
...« Want sulcx van het menschelic gheslachte soude
» gheweert hebben, veel onwetentheyt, leeckheyt ende
» misverstant daer 't langhe in gheswermt heeft, deur
» gebreck van tale, die de sake eyghentlick mochte uyt» beelden... ». Dat velen de waardigheid van 't Nederduitsch, boven al de andere talen niet bemerken, gebeurt
tot groot achterdeel des Duytschen gheslachts (Uytspraeck). Zelfs beweert Stevin in 't Eertclootschrift van
zijn Wisconstige Gedachtenissen, dat om tot den Wysentyt (een volmaaktere tijd volgens Stevin) te geraken, het noodig is dat de ervaringen der kunsten, om tot
de massa der menschen door te dringen ...« soo souden
» de voorschreven ervaringen en oeffeningen der con» sten ghehandelt moeten worden by een gheslacht in
» syn eyghen angeboren tael... ».
Al deze beschouwingen en betongen van Stevin
lichten ons zeer welsprekend in over zijn meening betreffende den rol der taal voor wetenschap en volk.
Ik besluit met de verzekering dat Stevin zijn tijd
meeleefde, nieuwe gedachten met klem voorstond en dat
de verschillende stroomingen en . betrachtingen in zijn
werk gemakkelijk waar te nemen zijn.
De meering van Stevin over de Duytsche Tael (1).
Vooraf merk ik op, dat Stevin meestendeels ge"
(1) Deze gedachten staan in de boeken : Wistconstige Gedachtenissen, kapitel : Eertclootschrift en Beghinselen der
weeghconst, kapitel : Uytspraeck over de weerdicheyt der
duytsche tael.
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woonweg spreekt van « duytsche » Tael. Het is dus
wetenswaardig, wat hij onder de benaming « duytsch »
verstaat. Na de beschouwingen over de waardigheid der
taal, stelt hij de vraag waar het beste Duytsch gesproken wordt en hij antwoordt, nergens in Germanië een
plaats te kennen, waar beter de monosyllaben onderhouden worden, en waar zuiverder gesproken wordt
dan in «Noorthollandt,» zelfs bestaan ernogmeeréénsil
bige woorden, dan hij in zijn lijsten opgeeft. Bijgevolg
vindt men daar het beste Duytsch. Daaruit valt klaarblijkelijk af te leiden, dat onder de benaming « duytsch »
de taal van Noord-Nederland en bijgevolg onder de bénaming Nederduytsch waarschijnlijk die van Zuid-Nederland zou begrepen worden. Nochtans - denk ik, dat
« Nederduytsch » bij Stevin voorkomt, om zonder onderscheid de taal der Nederlanden te beduiden. Immers
nergens in zijn werken, ontmoet men eenige beperking
bij de bepaling Nederduytsch, dikwijls in algeme. - en
zin gebruikt : bijv. Nederduytsche Rhetorica, dats Redenconst... ; Nederduytsche Dichtconst ghegront op de..
enz.
.

-

-

,

Oorsprong der duytsche taal.

Zijn betoog over de waardigheid der duytsche taal
vat S. Stevin eigenaardig aan. Er gebeuren in de natuur
geen wonderen, zegt hij ; maar van sommige verschijnselen kennen we de oorzaken niet, en die verschijnselen
noemen wij wonderen. Zulk een wonder voltrok de natuur, toen zij onze voorouders hun taal liet maken. Want
wij kennen van dit kunstig werk de oorzaak niet. Jammer dat zoo weinigen beseffen, hoezeer deze taal boven
alle andere uitmunt. Vervolgens geeft hij zijn historische
opvatting.
De Duytschen, zoo Stevin, vormden in de heel oude
tijden, waarvan de wereld geen geschriften bezit, een
zeer machtig geslacht, dat later door allerlei gebeurtenissen van rampspoed en omwenteling in een staat van
wildheid of barbaarschheid vervallen is ; doch zij bewaarden steeds hun aard van grootmoedigheid, rechtvaardigheid en getrouwheid. Ten tijde van Julius Cesar
stonden zij uit die woestheid op, en regeerden weldra
over Europa. De tijd voor dit verval in barbaarschheid,
heet « Wijsetijt » en de tijd van woestheid noemt hij
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« Leecketijt », omdat de menschen zeven tot acht honderd jaar waren als leecken zonder beoefening van letteren of vrije kunsten. Dat gebeurde 'omdat de Christenen de bovenhand kregen, en alles wat op heidendom
betrek had, zelfs de kunsten, vernietigden. Doch stilaan
werden de heidensche boeken, terug opgezocht en...
« ghedichten der christelicke Religie te vermenghen met
» veersen van de rammeling der Heydensche Goden en
» die daer in seer ervaren syn, worden daerom oock seer
» gheleert ghenoemt... ».
De Wysetijt heeft bestaan en dat besluit hij : uit
de groote kennis des Hemelloops waar Hypparchus en
Ptolemeus maar overblijfselen van leveren ; uit de ervarenheid in Tel- en Meetkunst, bij de Grieken waar te
nemen ; uit den handel der « Damphooghde », der
« Stofscheyding » ; uit den « Gheesthandel » enz.
De Gallen « die bij ons Walen ghenoemt worden,
ende int ghemeen nu Francoisen heeten » waren het
machtig volk dat Griekenland, Spanje en Italië veroverde. Zij stichtten Gallo-Groecia of Galatia in Griekenland, Celtiberia in Spanje, Milaan, Brescia, Verona,
Trente, enz. in Italië. Deze Gallen hebben ... « ofte voormael Duytsch ghesproken, ofte het Duytsch in grooter
eere ghehadt, ende voor hun wit ghehouden... ». Deze
bewering zal Stevin bewijzen door de regelmatigheid
der klankvariaties « W gu ». Aldus werd voor onze
over 't algemeen «gu» gebruikt : ik winde je guinde ;
windas guindas ; en winket, wimpel, want, wesp enz.
guichet, guimple, guant, guespe enz. ; wech (de
ch kunnen zij niet noemen) gueer ; weerdonner = guerdonner ; wet
mot de guet ; ter weere
la guerre...
Uit dezen éénen regel verklaart hij eenvoudig «... de
» Francoisen voormael Duytsch gesproken te hebben,
» dat is Duytschen geweest te syn ende vervolgens dat de
» Duytschen eertijts een bekent en machtich volck waren... Met één adem vereenzelvigt hij, duytsch gespro» ken te hebben, en, duitsch gheweest te syn. »
Het zijn de overwonnen volkeren die aan 't Duytsch
ontleenden ; trouwens « dat een machtich volck 't welck
» Spaeigne, Criecken, Italie conde bevechten ende ver» winnen, haer spraeck souden gheformt hebben naer de
» wildens tael, ten sluyt niet... » Daar hij aan het
« Duytsch gheweest te syn » houdt gaat Stevin met zijn
bewijsvoering verder : Het is toch onmogelijk, denkt hij,
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dat wilden hun taal verder zouden uitbreiden dan volkeren die groote landen en koninkrijken beheeren. Deze
verbreiding is vóór de verwoesting geschied ...« Waer
» uyt doch te bemercken is in wat macht sy do-en moes» ten wesen, anghesien 't verstroeyde eentalich over» blijfsel na soo grooten menichte van jaren hem wijder
» strecte dan die teghenwoordelick in groote macht wa» ren : 't syn voorwaer oirsaken die metgaders d'ander
» redenen, ons dwinghen te gheloven dat de Spaengnaer» den voormael oock of Duytschen gheweest syn, of dat
» sy hun tael naer het Duytsch gherecht hebben, want
» sy, ghelyck de Francoisen oock segghen : guante,
» guardar, waer af commen guarda, guardador, guar» dosa, enz. Ten einde de waarde zijner bewering over
de uitgestrektheid dezer spraak waaraan hij belang
hecht, beter te staven haalt Stevin het getuigenis van
den H. Hieronymus bij : dat sommige Indianen veel
duytsche woorden gebruikten, en dat op talrijke plaatsen van Azië, een spraak, welke in zijn tijd, die van
Trier zeer nabij kwam, gesproken werd. Nog andere
volkeren mengden hun taal met duytsche woorden. Dat
alles gebeurde toen deze haar groote macht voerde,.
Doch het hooger bevestigde wordt nog sterker,
openlijker en noodzakelijker verzekerd , door : « ... haer
» talens constich maecsel, voorwaer gheen werck van
» slechte wilden, maer te verwond-eren, hoe gheleerde
« tammen sulcx hebben connen ter daet brenghen... »
Stevin laat het niet bij beweringen van historischen
aard : de innerlijke vorm en het wezen der taal worden
aangetoond, ten einde dezer waarde ontegensprekelijk
te vestigen.
Het overloopen van dit historisch overzicht der
macht en der uitgestrektheid . van hef • duytsch taalgebied, moet dadelijk doen opvallen; dat de gedachten
door Stevin geboekt, reeds algemeenen gang hadden en
alsdan herhaaldelijk bij schrijvers teruggevonden worden. Wij denken onmiddellijk aan Van Gorp (Bekanus)
i zijn boeken : Origines Antverpianae en Opera
die in
1569 dezelfde meening vooropgezet 'had. Immers hij
leert ... Oallos olim nostrati 11ingua ."asos esse (bl. 31) .
Bekanus gebruikt den naam 'Cimmerii :voor de Germanen ; welnu ... Cimmerii primi Italiae incolae... en van
de Cimmeriers hebben de Grieken grootendeels hun
taal :... a quibus etiam ipsos groecos maximam linguae
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suae partem accepisse (bl. 74). Van Corp kent insgelijks de verklaring van Hieronymus en hij acht deze wel
doorslaande, want Hieronymus kende Latijn, Orieksch
en Hebreeuwsch ; hij wist bijgevolg wat hij schreef. In
al de etymologische merkwaardigheden én fantastische
woordverklaringen wordt de toepassing dezer historische beschouwingen voortdurend herhaald. Zelfs durft
Bekanus het niet alleen aan, de taal der Cimmeriërs als
grondtaal, in de vroegste tijden haar ontstaan te doen
vinden ; hij beweert tevens dat Adam, Eva, enz. deze
allervolmaakste taal spraken ... « perfectissim.am eam
dicimus quae quam apertissime et quam brevissime una
cum sono convenientissimo, imagines animi et earum
compositionem dat intelligendas... (bl. 24). Het is klaarblijkelijk, dat deze gedachten van Bekanus, hier zeer
kort samengevat, door Stevin herhaald (weggelaten dat
Adam Duytsch sprak) wat wetenschappelijker uiteengezet en met voorbeelden toegelicht worden.
Bekanus met zijn voorstelling van een oertaal had
wel naam, op het einde der 16e en in 't begin der 17e
eeuw. Hij werd afgebroken, b.v. door Scaliger, doch
door velen bewonderd.
Bredero in een brief aan de Oude Kamer schreef:
« ...so dat wy ons eygen moeders-tael, die doch na 't
» seggen van Becanus een taalmoeder is... De Tweespraak -- voorrede ---- zingt zijn lof : « ...Een Bekanus

» isser gheweest onder de gheleerde, die na .rechte grond
» des zelfs (d. i. der moedertaal) met ernst ghespoort
» heeft... » en verder bl. 85 « ...Nochtans acht Becanus
» de onze voor de oudste ende volkomenste tael des
» werelds uyt de welcke meest alle talen haren oor» sprong hebben... ». Vervolgens houdt de Tweespraack
voor dat, daargelaten 't Italiaansch, 't Spaansch, 't
Fransch en 't Engeisch, de Latijnen de Grieksche, en de
Grieken de «barbarische» spraak ouder achtten «... deze
» ghemeende Barbare betoont hi (Bekanus) duyts ge» sproken te hebbe... » Het Hebreeuwsch bezit ook veel
hoedanigheden, doch het Duytsch houdt de bovenhand.
Stevin heeft dit geschrift van de Kamer : In Liefde
Bloeiende aandachtig gelezen en ingestudeerd en bijgevolg is het niet te verwonderen dat ook vele zijner gedachten over de taal daarin terug te vinden zijn. Toen
had Stevin alleen « De Tafelen van Interest (1582) uitgegeven.
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zijn 2e ned.
1585
In zijn boek « Dialectike »
werk, bl. 159, verzendt hij naar de Duytsche Letterconst,
waaruit hij de voorbeelden van éénlettergrepige grondwoorden kiest. Dat aangeduide passage wijst duidelijk
op het ontstaan van het Fransch uit het Duytsch (b1.2)
« ... oock dat de huydighe fransche taal na den onder» ghang des roomschen rycks uyt de ro omsche of la» tynsche ende dat het Duits een oude eyghen taal is...»
Het is trouwens die opvatting waarheen gansch de bewijsvoering der letterwisseling « W gu » stuurt ; en
die het hoofdbestanddeel zijner overreding voor de
weerdicheyt der duytsche tael blijft.
,

Innerlijke vorm der taal.
Ik schreef, dat Stevin, naast de historische bewijsredenen, zich insgelijks op den vorm en den innerlijken
aard der taal beriep.
Vier redenen haalt hij 'aan om haar waardigheid
aan te toonen.
1. De spraak moet den inhoud der gedachte verklaren, en gelijk deze kort is, zoo wil de verklaring ook
kortheid. Dat geschiedt door « ynckel » saken met « ynckel gheluiden te beteeckenen. »
2. De spraak moet zich geschikt tot samenvoeging
leenen.
3. Zij moet de kunsten grondig áanleeren.
4. Zij moet den hoorder gemakkelijk het doel van
den spreker doen begrijpen.
Het verdient weinig aandacht, hoe hij de twee
laatste punten verdedigt. Door in het Nederduytsch zijn
wetenschap te doceeren, zal hij toonen dat de kunsten
in deze taal kunnen onderwezen worden. Dat zij den
hoorder het doel van den spreker wel doet begrijpen
bewijst hij door o. a. op te merken, hoe in de noordelijke
landen het geloof beter verspreid en gevolgd wordt,
dank zij de kracht en de klaarheid van de taal der predikers.
De uiteenzetting der twee eerste redenen is van
grooter belang, want Stevin's bewijsredenen voor de
degelijkheid der taal, komen in zijn werken neer op de
hoedanigheid der monosyllaben en der samenvoeging.
De volmaaktheid der Duytsche taal, waarvoor ze
door den schrijver boven alle talen verheven wordt, ligt
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in haar bezit van menigvuldige éénlettergrepige grondwoorden. « ... Dit ghetuychnis des eensilbighen taels met
» haer constich maecksel », zegt hij, « is voor my soo
» wonderlick dat ick vryelick darf bekennen in vermoe» den te syn, dattet volck 't welck die maeckte, de men» schen des onbekenden Wysetyts meughen geweest
» hebben... » Natuurlijk dat hij er aan toevoegt, wel te.
gelooven, dat met haar grondige kennis kan tot den
Wysetyt teruggekeerd worden. Hij legt ons eenvoudig
uit, hoe onze voorouders geredeneerd hebben over het
maken der spraak : « ... anghesien wy duer 't behulp
» van tong, lippen, tanden, verhemelt, heel bycans onein» delicke verscheyden eensilbighe gheluiden connen uy» ten soo ist billich dat wy yder ynckel saeck een een» silbich gheluyt toeyghen (want mini is onmoughelick
» meer is onnut ende van sulcker aert dat sy de tsaam» voughing bequamelick lijden, opdat wy daer duer niet
» alleen de ghemeene dinghen maer oock de wonder» licke die de natuer daghelicx baert, bevallich ende
» verstaenlick uytbeelden mueghen... » In al zijn geschriften, roept hij de aandacht op deze eigenschap.
Zelfs gaf Stevin zich de moeite, statistieken op te maken en hij vindt «... dat Duytschen, 742 eensilbighe
» woorden in den eersten persoon, daerder de Latinen
» alleenlick 5 hebben ; de Grieken geen eyghentlicke,
» maar langhe vercort tot 45... »
De andere duytsche enkelgeluiden als var: namen,
bijnamen enz. zijn ten geta^ie van 1428, cie latijnsche.
158 en de grieksche 220. Van 't Fransch, 't Italiaanscll
en 't Spaansch rept hij niet, omdat het Grieksch en het
Latijn « in volcomenheyt d'ander teboven gaan...» Bij
de Franschen zijn er wel meer éénsilbige geluiden omdat zij verkorten wat zij aan 't Latijn ontleenen b. v.
facio : je fais.
De manier van kiezen en rangschikken der woorden,
,

is voorzeker voor kritiek vatbaar. Ik acht het onnoodig
nog uittreksels over deze zienswijze van Stevin te geven. Te meer dat deze meening niet van hem komt. Hij
neemt eenvoudig in zijn werk over wat velen geschreven en betoogd hadden, o. a. Van Gorp (Bekanus) :
Primum, in lingua cimmeria, omnia vocabula primogenia
sunt monosvllaba eorumque tanta copia ut in ea interpretenda nulla umquam existat, sententiarum diversi~
tas... Trouwens in zijn werk « Dialectike bl. 159 bekent
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hij : « Soo is te weten dat het Duytsch als seer oude
» ende aldervolmaeckste spraecke bestaedt meer dan
» eenighe ter werelt uyt eensilbighe grontnamen ghe» lyck de Nederduytsche Letterconst (de Tweespraeck)
» onlangs uytghecommen, dat seer wel ghetroffen
» heeft... » Stevin achtte die reden van allergrootste
gewicht, en beroept zich gedurig op deze hoedanigheid,
welke hij nog aanstipt in de « boucstaffen ofte letteren
» die sy al me eensilbighe gheluyden noemen, 't welck
» voorwaer d'uyterste volcommenheyt naerder is dan
» de contrari...» (Uytspraeck van de weerdicheyt...).
En om dit aan te toonen geeft hij den naam der letterteekens in 't Grieksch, Hebreeuwsch b. v. D delta
daleth. In deze talen bestaat de naam van elk letterteeken uit meer geluiden. Hierin hebben de Duytschen
veel voor, zegt Stevin, en de Latijnen, hebben wel gedaan dezen na te volgen. In de Nederduytsche Orthographie van Pontus de Heuiter (1581) verschenen vóór Stevin zijn geschrift, staat dezelfde schikking : een tafel
met naast elk teeken, den naam in 't Hebreeuwsch,
Orieksch, Latijn en Nederlandsch. Ook « De Twespraack » in het hoofdstuk : Namen onzer letteren bl.
44, trekt insgelijks de aandacht op « éénstemmicheyd
inde Spellingh ende naam. »
Samenvoeging.
Na de eigenschap der eenlettergrepigheid komt
die der samenvoeging. Deze moet ik wat uitvoeriger behandelen omdat zij ten zeerste gewaardeerd werd
door den wiskundige en omdat zij, naar mijn oordeel,
de grondslag van Stevin's purisme wordt. Hij schept
om zoo te zeggen geen woorden, maar hij vormt er
nieuwe, door samenvoeging of samenkoppeling, voor zijn
wetenschap. Vele der benamingen, door Stevin gemaakt,
gebruiken wij nog ten dage.
De Tweespraack der Nederduytsche Letterconst
leert bl. 75 : « Slaapmuts... zandhut ende dierghelyke
» ontellike, alzo tzamenghelascht in zulcker voeghen
» maghmer daghelycks veel 't samenzetten, die groote
» cieraet ende ryckheid inbrenghen, ende zijn te ver» standigher om datter de betekenis beyder woorden in
» is, hier in hebben wy, ghelyck -de Grieken, meerder
»- ryckheid als de Latyne ende tkomt zonderling wel te
» pas om de kunstwoorden of vocabula artis over te
» zette... » Deze beknopte stelling over de samenvoe-
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ging der woorden, is de aanduiding voor Stevin's opvatting over dezelfde eigenschap. Hij past in dien zin, zijn
woordvorming door samenvoeging toe.In «Wisconstighe
Gedachtenissen » stelt Stevin de vraag (bl. 24) : maar
waarin bestat de goedheid der Nederduytsche taal ?
Wat maakt haar verschillend van d'ander, en door welk
middel vermag zij wat de andere talen niet kunnen ?
Door de samenvoeging ! « ... daer se ryck af is, want
» daerme goe constwoorden ghemaeckt worden, deur 't
» welck het uytspreken der everedenheden cort en ver» staenlick valt en alle ontmoetende swaricheden licht...»
Maar zijn er geen andere goede talen dan het Grieksch ?
En Stevin antwoordt : « ...laet noch één die veel beter
» is namelic het Duytsch om dattet de tsaemvouging
» corter en ghewisser heeft... » Het valt op, hoe Stevin
steeds het Orieksch ter vergelijking bijroept,en de degelijkheid zijner moedertaal dan ontegensprekelijk bewezen acht, wanneer hij toont hoe hare eigenschappen de
kroon boven 't ()rieksch spannen. Dat verwondert niet,
omdat het Orieksch als de klassieke taal bij uitnemendheid waarin de wetenschap haar woorden zocht, aangeschreven stond. Het lag immers in de opvatting van den
tijd, dat wetenschap alleen in 't Latijn of in 't Grieksch
kon behandeld worden. Stevin wil bewijzen dat zijn
moedertaal over gansch de lijn den voorrang verdient,
zelfs op het Grieksch.
De samenvoeging geschiedt in 't Duytsch met grooter zekerheid dan in 't Orieksch. Immers een ongeleerde
verricht zonder aangeleerde kunde, deze eigenschap ten
gevolge der welgeordende vastheid der regels. Zoo : een
mes om kork te snijden wordt vanzelf korkmes genoemd.
Daarbij heeft de Duytsche boven de Grieksche samenvoeging voor : bijzondere kortheid, geschiktheid en « de
eyghentliche beteeckening haers grondts » welke noodzakelijk uit de menigte enkelgeluiden voortvloeien. Hij
neemt twee woorden, welke ter koppeling onbekwaamst
schijnen : water en vuur. Doch wanneer men leest : tot
de inkomst des konings waren vuren gemaakt die van
zelf in 't water ontstaken, zegt men onvermijdelijk : watervuren. « ... Merckt boven al dit noch een besonder
» ende weerdighe eyghenschap, bij hemlien constelick
» inde saemvoughing veroirdent, ja sulcke, dat gheen
» Griecx noch Latyns Letteraer soodanighe uyt die talen
» persen en sal, al wrong hy tot sweetens toe : te weten
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» dattet laetste der ghecoppelde altijdt Grondt is ende
» 't voorgaende Ancleving, b.v. putwater en waterput.
Het valt in 't oog, hoe Stevin deze eigenschap uitpluist en al hare hoedanigheden met voorliefde aantoont.
Dat schijnt hij noodig te oordeelen, daar hij alzoo zijn
werk verdedigt, doordat hij voor zijn wetenschap, gul
en vrij van deze taaleigenschap gebruik zal maken. Dat
hij de samengestelde kunstwoorden buitenmate waardeerde bewijst deze vergelijking : zij zijn, schrijft hij,
(I)ialectike bl. 161) gelijk droppelen kwikzilver, die
nevens elkander gelegd, van zelfs ineen kruipen. Daar de
Griek bekwamelijk « tetraedon » zegt, gebruikt de
Duytsch met juistheid « viergrondich » en de Latijn zal
met veel woorden moeten zeggen « corpus regulare quatuor basium » ; de Spagnaard en de Franschman : cuerpo regular de cuabo basas, corps regulier de quatre
bases ». Zelfs meer : Wij zeggen voor 't waterwicht,
« stofswaerheyt, stoflichtheyt, evestofswaer en dierghe» lijcke, daer 't volghende vul af is, welcke woorden de
» Grieken soo cort ende soo verstaenlic oock so eyghent» lick haer grondt beteeckenende noyt en hebben connen
» segghen, nu niet en connen, noch inder eewicheyt niet
» connen en stillen, want datter niet en in is en cander
» niet uytghetrocken worden... »
In het hoofdstuk over de « Crychspiegeling ende

eyghen Crychwoordens Bepalingen » zegt hij : een zaak
met een, twee, drie, ...hoeken, wordt door een verstaanbaar woord, eenhoek, tweehoek, enz. genoemd ; dat vier,
vijf kanten heeft, vierkant, vijfkant. En hij besluit : «... al
» welcke namen haer. bepalingen mebrengende en syn
» niet alleen soo goet als de grieksche, maar ongelyck
» veel bequamer... »
Met merkbare voldoening zal Stevin zulkdanige
kunstwoorden vormen. Zijn taalzuivering vervangt de
vreemde, soms door vertaalde, doch meestal door nieuwe, eigengemaakte bij middel van dergelijke koppeling.
Dat de wetenschappen geen grooter vorderingen
gemaakt hebben is hieraan te wijten, meent Stevin ; dat
ze in geen taal beoefend werden die klaar genoeg was
om nieuwe begrippen in te geven. Hij beklaagt de Franschen die woorden als prostapherèse, parallaxe, nadir,
enz. moeten gebruiken, zonder er den grond van te snappen.
Altijd echter drijft hij zijn purisme niet tot het
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uiterste. In het geschrift over het boekhouden kan hij,
om redenen aan de praktijk ontleend, de vreemde termen
niet missen.
Dat taalzuivering wel met strijd en wederwoord
gepaard ging, en dat de opvatting van Stevin over het
verwijderen van alle uitheemsche woorden, eenige tegenspraak ondervond, vernemen wij uit de volgende
bladzijde, welke ik, ook uit hoofde van haar belang voor
de kultuurkennis van dien tijd uit de letterkundige geschiedenis, afschrijf : « Ant voorgaende siet men mer» ckelick hoe veel datter an goe verstaenlicke Gonst» woorden gelegen is en hoe sy dwalen die de eermen» ging der uytheemsche woorden voor de fransche ta» lens suyvering en verrycking achten, dat nochtans niet
» dan haer vervuyling en veraerming is. Maer sal ymant
» seggen, nadien 't gemeen gevoelen duer .gantsch Eu» ropa anders is van geleerden ongeleerden, eel en oneel,
» die 't samen eendrachtelick als uyt een mont loven de
» suyverhevt en rijkheyt, die de fransche taal duer sulck
» middel gecregen Beeft : wilt ghy de saeck beter alleen
» verstaen als d'ander al te samen ? Ik antwoorde dattet
» met my hier in gaet, gelijct misschien met u soude, so
» ghy duer gantsch Turckie saeght en hoordet de men» schens gemeen gevoelen, van Mahomets heylicheyt en
» syn religiens sekerheyt ; want gelijck de veelheyt der
» hondert duysenden u niet en can bewegen dat te ghe» boven, also en can de veelheyt der hondert duysenden
» my niet bewegen te ghelooven. dat de fransche tael
» rijck, suyver of goet is. En gelijck d'alderervarenste in
» Mahomets religie, die hun vermeten t' meeste bescheet
» te weten van Mahomets heylicheyt, na u oirdeel minst
» verstaan wat heylicheyt is, also d'aldergeleerdste die
» hun vermeten 't meeste bescheet vande goedheyt der
» fransche tael te weten. die geloof ick minst te verstaen
» wat goedheyt van tael is... » Geen hoofdbreken met
weerleggen van redens « ... Want te segghen dat ghe» lijck bloemen van verscheyde verwen een cruythof ver» Gieren ,alsoo verscheyden vreemde talen het francois,
» 't is alte hinckende ghelijckenis, gheen weerlegghingh
» weerdigh... » (Wiscon. Ged. Art. II.)
Als besluit, na deze beschouwingen, herhaal ik, dat
Stevin onder dezen staat, die van groote beteekenis waren in de ontwikkeling der gedachten naar een nieuwe-
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ren tijd. Omdat Stevin als wiskundige zulk aanzien in
de geschiedenis der wetenschappen bezit moeten wij
ook zijn taalliefde en zijn strijd voor de taalzuivering
kennen, ten einde ons een vollediger beeld van den man
voor te stellen en ten einde tevens den invloed te beseffen, die hij ten goede van onze landstaal, door zijn
gezag en door zijn hooge staatsbediening, uitoefende.
Dank zijn taalminnenden arbeid, konden na zijn
tijd, de wis- en meetkunde in het Nederlandsch onderwezen worden, en talrijk zijn de termen, ten dage nog
gebruikt, die Stevin ons bezorgde.
Zóó staafde hij, waardig voor de toekomst, hetgeen
hij kranig in den strijd voor de moedertaal voorhield :
« Maar ghelyck 't gout duer 't vier beproeft wort also
» salmen haer weerdicheyt duer de daet bethoonen. »
-

r

Dr. J. ROMBOUTS.
P. S.

Bij de werken van Stevin moet ik nog voe-

gen :
Tafelen van Interest —1583.
Problematum geometricorum
1585.
L'Arithméfique contenant les compitations
Over « Wysetyt » cfr. Hugo Grotius.

1585.

MOSSEN.
Er weeft een wonderfijn festoen,
Zijn blomwerk, paarsch en parelgroen,
Langs steenen weringsruggen
Der oude brugge.
Het dekt het boogvak met fluweel,
Geplet tot schelpen, blauw en geel;
Het vlekt de losse brikken
Met mozaïeken.
En stil blijft 't droomend water staan,
In 't bed, geboord met lisseblaên,
En 't draagt in schouwende oogen
De bruggebogen.
Het rust op een verzonken woud,
Waarvan geen mensch 't geheim doorschouwt:
De minuscule bosschen
Der watermossen...
En op den oever ligt gespreid
Een groen, en bruin-goud mostapijt ;
Het draagt aan roode draden
Zijn levenszaden.
Het krookt in plooien, diep en blond,
De kale wortelknoken rond,
En komt de boomenvoeten
Met kransen groeten.
Hoog vlokken langs hun ruigen stam,
Met waaierblad en varenkam,
De korst- en levermossen
In zilvren flossen...
Zoo haal ik uit de lade klein
Van 't kussen, kanten overfijn,
Die 'k langs mijn ruwe mouwen
Ontplooid, beschouwe...
En 'k vraag mij af wat 't leven is,
En of 't niet schoonheid weven is,
En spreiden zachte kleêren
op zonde en zeren?
Zr H. JOZEFA.

HET NATIONALISME VAN MAHATMA GANDHI.
Zoo het nationalisme geen ijdel woord is en de
strijd om het recht der naties geen schijnheilig voorwendsel, zoo is het van opbeurend belang dezen te
leeren kennen, die door hoogere idealen geleid, als de
mystieken van de nationalistische gedachte mogen worden aanzien. Een der grootste verschijningen onder dezen is zonder twijfel de Hindoe Mahatma Gandhi, geboren in een half-vrijen staat, ten Noord-Westen van
Indië, te Porbandar op 2 October 1869. Zijn vader, Karamchand Gandhi, was eerste minister van voornoemden
staat. Zijne ouders waren aanhangers der Jaïnschool,
waarvan het Ahimsabeginsel grooten invloed uitoefende
op het leven en de werking van den jongen Gandhi. Het
Ahimsabeginsel dat bestaat in de gedachte geen enkel
leven onrecht te doen, zal later den grondslag worden
van zijne revolutionnaire actie. Dit beginsel werd hem
herhaalde malen uitgelegd door een Brahmaan, die
hem de geschriften van Vishnu deed voorlezen.
Later ging hij naar Londen, om er op de Universiteit de rechten te studeeren. Voor zijn vertrek,
drukte zijn moeder hem dringend op het hart : Mijn
kind, onthoud u van vleesch, van wijn en vrouwen,
wilt ge sterk worden en groot ». Hij bestudeerde ook
de Godsdiensten en heeft zelfs eenigen tijd geaarzeld
tusschen het Hindoeisme en het christendom. In 1891
keerde hij naar Indië terug en werd er advocaat aan het
hooger Hof van beroep te Bombay. Dit beroep onzedelijk beoordeelend, zeide hij Themis vaarwel, om zich te
wijden aan zijne nationalistische actie, welke in 1893
ging aanvangen. In deze beweging werd hij hoofdzakelijk gesteund door den Parsi Dadabhai en Prof. Gokhale.
Zijn nationalistische werkingsfeer van 1893-1914 is
Zuid-Afrika, van 1914 tot heden, zijn vaderland, Engelsch Indië (1).
Kleinzieligheid en stilzwijgen, twee groote wapens
der machtigen, hebben bewerkt dat zijne eerste werkingspriode weinig of niets gekend is. Nochtans is zijne
actie in Natal ten voordeele der 150.000 Hindoes die
(1) cf. Mahatma Gandhi. Young India, met inleiding van
Babu Rajendra Prasad. Maatsch. Ganesan. 1922. Madras.
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er vertoeven, een der grootmoedigste daden geweest van
leven.
In Natal werden de Hindoes op onmenschelijke
wijze verdrukt. De bitterste vervolgingen en uitsluitingen
vielen hun ten deel. In 1893 roepen zij de hulp in van
Gandhi. Vastberaden en bewust van het goede recht
zijner stamgenooten, gaat hij ze verdedigen en voor de
EIgelsche rechtbanken komt hij de onwettigheid der uitsluitingsactie bewijzen en toonen dat de Engelschen het
recht niet hebben de Asiaten uit hunne Kolonie te verbannen of tot werkeloosheid te doemen. Ten einde voor
zi; ne medeburgers een beter regeeringsstelsel te verkrijgen en hun het leven dragelijker te maken, gaat hij
hen lijden en werkzaamheid deelen. Als een arme, gaat
hij onder hen troostend en opbeurend, maar ze ook aanzettend tot passieven tegenstand, dien hij de wet van
gelatenheid noemt. Daarom sticht hij bij Durban een
landbouwkolonie, naar de opvatting van Tolstoï, ten
einde al de Hindoes aan de nijverheid te onttrekken en
de Engelsche industrie te schaden.
In 1899, breekt de oorlog uit der Engelschen met
de Boeren. En wat van zijn standpunt uit groothartig
is, in plaats van de Engelschen, zijne vijanden in den
rug te schieten, richt hij een rood-kruisdienst in en steunt
de Engelschen, omdat hij oordeelt dat de groot-Staat
in gevaar verkeert. Zijne edelmoedigheid nochtans wordt
niet beloond. Als vreemdeling, werd hij geslagen, gekerkerd en aan allerlei ontberingen blootgesteld. In 1908
schrijft hij Hind Swaraj (Indië's Home Rule) . Uit den
kerker bevrijd, zet hij in 1913 zijne. passieve werking
voort. Met duizenden Hindoes wordt hij nogmaals gekerkerd. Doch nu is de maat vol. Er gaat een verontwaardiging over gansch Zuid-Afrika die zelfs in Europa
doordringt. De macht moet buigen voor de heldhaftige
gelatenheid van Gandhi. Zelfs Generaal Smuts die in
1909 verklaarde nooit een enkele vervolgingswet tegen
de Hindoes te zullen intrekken, moet na vijf jaar zijne
verdrukking opheffen en met de vrijheid van Gandhi
ook zijne regeeringspolitiek wijzigen. Lord Harding, het
recht der Hindoes inziende, en zoo de werking van Gandhi huldigende, schonk in 1914 de vrijheid van verblijf
aan alle Hindoes die in Natal als vrije menschen wilden
arbeiden. Zoo had Gandhi na twintig jaar nationalistische werking over het onrecht gezegevierd.
Toen Gandhi naar Indië in 1914 terugkeerde, was
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er reeds eene sterke nationalistische beweging in het
leven geroepen door de propaganda der intellectueelen,
aangemoedigd onder meer door de zegepraal der Japanners op de Russen en geprikkeld door de nuttelooze uitdagingen van Lord Curzon. Overal ging er een kreet
op tot het verkrijgen van Swaraj (Home Rule) . De
eenen eischten zelfbestuur zonder de Europeanen, anderen zooals Gandhi wilden zelfbestuur, doch in samen-werking met Engeland. En om zijne getrouwheid aan
Engeland te bewijzen, ging Gandhi na de oorlogsverklaring van 1914 er zelf een veldhospitaal inrichten. Die
getrouwheid en die samenwerking zou hij met oprechte
heid gestand blijven tot in 1919 !
Hij was overigens niet de eenige welke die ge voelens had. Heel Indië had zich laten begoochelen doo
het schijnheilig idealisme van den internationalen oorlol
om het Recht ! Zoo werd ook hier de Hindoes de Hom:
rule voorgesteld als een der doeleinden van den oorlog.
Het was ditzelfde idealisme, dat een oproep van Lloycl
George in 1918 begeesterend deed opvlammen voor d(,
oogen der Hindoes en ze aanzette hem 985.000 ma_i
te leveren. Indië wachtte daarop met vertrouwen den
prijs af zijner zelfopoffering. Eens de wapenstilstand
gesloten en verkregen door het bloed van Sikhs en Gour
kahs, werden, in plaats van belooningen, de grenspalen
der vrijheid en der rechten beperkter aaneengesloten,
zoodat deze nieuwe ontgoocheling niet weinig bijdroeg
om de gemoederen tot revolutie aan te zetten. Gandhi
zou hier weer den opstand leiden door zijn beginsel van
hartstochtelijken passieven weerstand (Satyagraha) . Tot
in 1919 was Gandhi op den tweeden rang in de nationalistische beweging der Hindoes gebleven, ter oorzake
der heldenfiguur van Lokamanya Bal Gangadhar Tilak,
welke de Hindoes tot dan toe als hun grootsten aanvoerder beschouwden. Hij -stierf in 1910. Na zijn dood,
werd Gandhi zijn onvergetelijken opvolger. Gandhi verschilde nochtans in vele punten van de opvatting van
Tilak. Deze beweerde : « De politiek .is niet voor heiligen
en godvruchtigen ». Gandhi integendeel wilde de politiek
als middel tot bereiking van zijn ideaal. Doch tegenover
Tilak, stelt hij de waarheid boven de vrijheid en zijn
Godsdienst boven zijn land. « Mijn' Godsdienst, zegt hij,
kent geene grenzen. » Hij is dus godsdienstig van natuur, politicus door noodzakelijkheid.
Gandhi bekent ook openlijk dat hij den invloed
.
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heeft ondergaan van het Nieuwe Testament. Zijn Ethical
Religion besluit hij o. m. met woorden uit het Evangelie.
Hij is ook vereerder van Tolstoï, Ruskin en Plato. Hij
bewondert Mazzini en leest Edw. Carpenter.
Zijne sociale opvatting alhoewel door het Kastenstelsel, schijnbaar aristocratisch, beschouwt hij als eene
maatschappij van gelijkwaardige standen. Zoo zijn voor
hem de Brahmanen (intellectueelen en geestelijken) de
Kshattriyas (regeeringsmannen) de Vaishyas (handelaars), en de Shudras (handwerkers), alhoewel verschillend van beroep, gelijk in socialen stand. Die verschillende beroepen zijn gesteund op eeuwige erfelijkheid en
zijn deshalven geen oorzaak van minderwaardigheid.
Gandhi heeft het vooral gemunt op de Westersche
beschaving. Niet zonder reden zegt hij : « De beschaving
is een ijdel woord. Zij maakt van het stoffelijke goed
het eenige doel des levens. Het is de donkere tijd, de
tijd der duisternissen ! Onze beschaving bekommert zich
niet om de welvaart der ziel. Die beschaving maakt de
Europeanen krankzinnig, zij onderwerpt ze aan de macht
van het geld, en maakt ze ongeschikt voor vrede en
hooger zieleleven. Ziedaar waarom wij de Westersche
beschaving uit Indië moeten verbannen. »
Onbarmhartig vooral is hij voor Magistraten en
Professoren. Deze laatste beschuldigt hij de Hindoes
hunne taal en hunne gedachte te hebben ontnomen en
verbasterd. Aan de magistraten verwijt hij hunne ongerechtigheid. De rechtbanken in Indië, schrijft hij, zijn
werktuigen der Engelsche uitbuiting en verdrukking. De
geneesheeren zelf worden niet gespaard. Hij vraagt hun
meer acht te geven op de ondeugden, oorzaken der ziekten, als op de verschijnselen der ziekte zelf.
De kern der moderne beschaving, zoo gaat hij verder, is het machinewezen. Dus moet de moderne techniek uit Indië verdwijnen. « Het is beter, zegt hij, stoffen
uit Manchester te koopen dan de mecanieke weefstoelen
van Manchester in Indië over te brengen. Het geld, steun
van het machinewezen, is een vergif zoowel als sexueele
ondeugd. Daarom laat ons terugkeeren tot den eenvoud
onzer vaderen. In werkelijkheid is hem het beeld van
Margareta aan het spinrad de grondgedachte en het
ideaal zijner sociaal-economische opvattingen (2).
(2) cf. Euro-pe. Mahatma Gandhi, bl. 130-163, n° 2. Paris,

1923.
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Om de nationale en economische vrijmaking van
zijn volk te verwezenlijken, gaat hij meer dan ooit zijn
passieven tegenstand (Satyagraha) hervatten. Nochtans
de passieve tegenstand is hem eene ongewenschte uitdrukking, omdat de kracht zijner beweging eene geweldige actie der ziel uitspreekt. Want door zijne Niet-Geweldige beweging, stelt hij tegenover den dwingeland
al de zielekrachten van zijn volk. « Honderd duizend Engelschen, zegt hij, kunnen geen drie honderd millioen
zielen doen beven. » Hij stelt dus alleen zijn betrouwen
in de zielekracht van zijn volk, van geweld wil hij niet
hooren. Zelfopoffering door geloof in het gerechte zijner
zaak, dat is voor hem het krachtigste middel zijner nationalistische beweging. Door die gedachte, spreekt de
philosophie der Oostersche gelatenheid die hem schrijven doet : « Zoo Indië van het geweld een der punten
maakt van zijn Credo, dan kan ik in Indië niet meer
leven ! »
In den beginne van 1919, wordt de Satyagraha ingeleid, als eene constitutioneele tegenstand, als een ultimatum aan het Engelsch bestuur. Om het godsdienstige,
het ideale dezer beweging te doen uitschijnen, stelt hij
den 6 April een dag in voor vasten en gebeden, Hartal
genoemd. Dit was zijn eerste groote daad. Deze oefende
een overweldigenden invloed uit over gansch Indië. Alle
klassen der maatschappij onderhielden dezen vasten- en
gebedendag ! Alleen te Delhi kwam het tot enkele opstootjes. Gandhi, zijne leuze getrouw « geen geweld »,
wilde naar Delhi toe om er de gemoederen te bedaren.
Hij werd onderweg aangehouden en terug naar Bombay
gebracht. Het gerucht zijner aanhouding deed oproeren
uitbreken in Punjab. Amritsar o. m. was het schouwspel
van onlusten. Op 13April is het er groot Hindoesch feest.
Generaal Dyer deed de stad bezetten en op de samengestroomde menigte doet hij de mitraljeuzen kogels spuwen, tot dat de ammunitievoorraad is uitgeput. Van 500
tot 600 Hindoes bleven dood op den weg. Dit was voor
Gandhi de bloedige Calvarieberg der bevrijding. Van
wraak immers, wilde hij niet hooren. En sprekende over
Generaal Dyer : « Haat dragen tegen een zot, zegt hij,
is onzin, maar men moet hem de middelen ontzeggen
verder te schaden ».
De ontevredenheid, verwekt bij de Hindoes door een
reeks van onrechtvaardige daden en ontgoochelingen,
werd te dien tijde ook versterkt door de verbittering der
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Mahomedanen, welke insgelijks door de Engelschen met
beloften werden gepaaid. Deze hadden immers de Souvereineteit van den Sultan gewaarborgd. Daar er door
het vredesverdrag van Sèvres, ten slotte te Lausanne wel
niet zonder reden ! gansch ten voordeele der Turken gewijzigd, nog niets voor de Mahomedanen was thuis gehaald, sloten zij zich aan bij de beweging van Gandhi
welke op 17 October 1919 eene groote gemengde vergadering voorzat, (Khilafat Day) waar hij op slimme
wijze den immer latenten tegenstand tusschen Hindoes en
Mahomedanen wist te overwinnen ten voordeele van het
groote nationalistische ideaal der Hindoes. Op eene
tweede vergadering, gehouden te Allahabad op 30 Juni
1920, aanvaardden de Hindoes en de Mahomedanen de
Satyagraha van Gandhi, waarbij alle medewerking met
de Engelschen werd opgezegd en aan den onderkoning
van Indië een ultimatum overhandigd om binnen een
maand aan de eischen der Hindoes te voldoen.
Door wettelijken opstand, wilde hij de Engelschen
tot nadenken dwingen. Het bevel van weigering tot samenwerking, door Gandhi uitgevaardigd en door de vergadering van Allahabad aangenomen, bevat de volgende
bepalingen (3) :
a) Verzaking aan alle titels en Engelsche eereposten ;
b) Weigering de Engelsche leeningen te steunen
door inschrijving ;
c) Staking der magistraten en wethouders
d) Boycotteering van de scholen der Regeering ;
e) Weigering van burgerlijken en militairen dienst.
Deze bepalingen volgend, gaf Gandhi het voorbeeld
zijner vastberadenheid door zijne decoraties en eerelinten aan den Onderkoning terug te sturen. Daarop gaven honderden magistraten hun ontslag. De rechtbanken
werden verlaten en de scholen bleven onbevolkt.
Zijne propaganda had niet alleen voor doel het Engelsch bestuur te verlammen, maar ook aan Indië zijne
zedelijke en economische onafhankelijkheid te verwerven. Dezen strijd noemt hij Swadeshi. Daarom zet hij
aan tot matigheid en tot boycotteering der Europeesche
wijnen. Overal predikt hij den terugkeer tot de huiselijke
bedrijvigheid, namelijk tot de oudeHindoesche nijverheid
met het spinrad. Wanneer hij deze bedrijvigheid aan(1) cf. Europe. Mahatma Gandhi. n° 3. 1923.
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prijst, wordt zijne welsprekendheid begeesterend en zijne
stem trilt van uitbundig lyrisme. Onweerstaanbaar in
zijne overtuigende toespraken, wordt hij door de bevolking gevolgd. Zelfs te Bombay, zingen vrouwen uit
de hooge wereld aan het spinrad en doen Hindoes en
Mahomedanen de belofte geen Europeesche weefsels te
dragen, maar nationale stoffen te gebruiken. Zelfs gebiedt Gandhi de uitheemsche . stoffen en de kleederen
uit vreemde stoffen vervaardigd in het openbaar te verbranden om zoo deze symbolen van slavernij uit de
Hindoesche wereld te doen verdwijnen.
En als men hem opwerpt : Die handelwijze is eene
uiting van haat en eene verkwisting die zondigt tegen
de liefdadigheid, dan antwoordt hij, dat deze daad niet
tegen zijne beginselen indruischt, want beweert hij :
« Deze openbare verbranding geschiedt uit leedwezen
over eene anti-nationale daad, en uitheemsche stoffen aan
Hindoesche armen schenken ware eene zedelooze daad,
daar het niet betaamt bezoedelde weefsels aan inboorlingen te geven ». Benevens deze economische actie, heeft
hij ook een plan van opvoeding ontworpen ten einde aan
de Hindoes eene nationale opvoeding te bezorgen. Daarom steunt hij op het aanleeren der Hindoesche taal, want
beweert hij met recht, de ontwikkeling van het volk door
eigen moedertaal is eene bron van nationale hernieuwing.
Onder den invloed der nationalistische propaganda
van Gandhi, en door de bedreigingen der Engelsche Regeering, eischte het nationaal Congres van Nagput niet
alleen algemeene officieele onthouding maar eischte den
Home Rule. Met deze eischen ging in het begin van 1921
in Maart een sterker dwangbeheer gepaard van wege het
Engelsch bestuur. Dit was voor Gandhi eene gelegenheid om sterker ook zijne actie door te zetten, en te ijveren voor de eenheid van het Hindoesch volk, alsook voor
de sociale gelijkheid van alle standen, en kasten. Op
13-14 April sprak hij te Ahmedabad in 1921 een prachtige rede uit over sociale gelijkheid. Ook was het hem
eene groote vreugde te zien hoe zijne woorden overal
hadden ingeslagen daar in vele streken de paria's de
vrijheid werd geschonken. Hij ' hecht insgelijks groot
belang aan den zedelijken kant van het vrouwenvraagstuk. Hij predikt overal eerbied voor de vrouw. Hij looft
ze als het sterk geslacht, sterker dan de man door haren
geest van zelfopoffering.
Het jaar 1921 is voor Gandhi het hoogtepunt zijner
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macht. Het volk heeft hij in handen, 'het erkent hem als
zijn leider en koning. Van hem hangt het af de Revolutie
te ontketenen. Nochtans, hij blijft ootmoedig zijn beginsel getrouw. Zelfs aan Tagore die zijne gedachte niet
deelt, zegt hij : « Dat ieder spinne, dat Tagore spinne
en zijne uitheemsche kleederen verbrande ». Door het
spinrad tot den Home Rule, ziedaar zijne opvatting.
Was het jaar 1921 het jubeljaar van Gandhi's invloed, het was ook een jaar van oproer, van opstooten
en bloedige onderdrukkingen. Het was ditzelfde jaar in
September dat verschillende vrienden van Gandhi met
twee jaar opsluiting werden gestraft. Dit alles was een
slechte voorbereiding voor de komst van den Engelschen
kroonprins, welke op 17 November in Bombay aanlandde.
Ook werd de bevolen boycot, bij deze gelegenheid
door den middenstand en de lagere klassen in het algemeen uitgevoerd. De Parsi's en de rijken welke aan den
boycot weigerden deel te nemen, werden door het gepeupel mishandeld.
Zijne actie voortzettend, werd door Gandhi voor
9 Februari 1922 aan den onder-koning eene algemeene
loyauteitsweigering te Bardoli afgekondigd : Gandhi gaf
Lord Reading zeven dagen om zijne politiek te wijzigen.
Nauwelijks is dit ultimatum verzonden, of een opstand
breekt uit te Chauri-Chaura, welke Gandhi ten diepste

betreurt. Ook op het Congres te Delhi, in Februari 1922,
steunt hij nogmaals op zijn beginsel van passieven tegenstand, waarop hij door eene minderheid van te groote
gematigheid wordt beschuldigd. De Hindoes kennend,
wil Gandhi eerst organiseeren om sterker te kunnen
doorslaan. Zijne tegenstrevers, meer radicaal, willen geweld gebruiken en alles of niets wagen. Met bewustzijn
van den toestand en vol waardigheid, sprak hij op het
Congres tot de radicale minderheid : « Gij wilt geweld !
Gij zijt tegenstanders van mijn beginsel, welaan, verlaat de vergadering en sticht een nieuwe partij. Dat het
volk kieze tusschen u en mij. Doch ik herhaal het, weest
rechtzinnig ! ... »
En wijl die woorden in de Congreszaal weerklonken, werd in het geheim door de Engelsche Regeering
een aanhoudingsmandaat bereid gemaakt. Op 10 Maart
1922 werd hij aangehouden. Den 18den zou reeds zijne
zaak voor het Gerechtshof worden behandeld. In de beschuldigingsacte wordt vastgesteld, dat hij de onderda-
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nen der Regeering in Indië tot ontrouw heeft aangezet,
dat hij den haat heeft aangevuurd en het misprijzen gesterkt tegen het Bestuur van Zijne Majesteit.
Prachtig was het duel tusschen Gandhi en den
Voorzitter van de Engelsche Rechtbank. Moeilijk is het
te zeggen, wat men het meest bewonderen moest, of de
zielegrootheid van Gandhi die zich-zelf schuldig pleitte,
of de edele hoffelijkheid van den Engelschen Rechter.
« Ik wist, zeide hij, dat ik met het vuur speelde.
Ik heb de kans gewaagd en zoo ik vrij kwam, zou ik
hetzelfde opnieuw beginnen... want de Regeering heeft
zelf den band tusschen haar en hare onderdanen gebroken. De Regeering steunt op de uitbuiting der massa.
Nu ben ik hier om de hoogste straf te ontvangen en te
ondergaan, welke moet toegepast worden door de wetten
van het Britsche Rijk op dezen die niet voorbedachten
rade eene misdaad plegen. Rechters, gij hebt geen keuze,
geeft uw ontslag of kastijdt mij. » (4)
Deze edele en grootmoedige taal bracht de Engelsche rechters in zekere verlegenheid en om deze
grootmoedigheid met diplomatische behendigheid uit te
buiten, werd hij slechts tot 6 jaar veroordeeld.
De stem van den grooten Hindoe is stil gevallen,
maar zijne gedachte leeft. En van uit de gevangenis stijgt
zijne gedachte op en waart door de vlakten van Indië
om te verkonden : Vrede, Lijden, Passieven wederstand!

want de zelfopoffering moet de wereld redden. « Ik hoop
zeide Tagore, nopens hem, dat deze geest van zelfopoffering zal voortleven, want daarin bestaat de ware
vrijheid. »
Het feit dat de zedelijke kracht hooger staat dan
brutaal geweld zal bewezen worden door een volk zonder wapens. Wij, de geuzen en ellendigen van het Oosten, wij zullen de vrijheid voor het gansche menschdom
verkrijgen. »
Wel is bij sommigen de geestdrift gestild sedert
Gandhi de leiding uit de handen werd genomen, wel beseft de volksmassa niet zoo diep en zoo algemeen het
nationalisme van Gandhi en zijn zelfs Hindoe's tegen die
nationalistische beweging gekant, vooral dezen die
stoffelijke voordeelen van de Engelschen genieten. Hier
weze dan ook herinnerd aan het vele goede door de
Engelschen in Britsch Indië teweeggebracht. Doch stof(1) cf. op cit. bl. 451-452. 15 Mai, n° 4, 1923. Paris.

1022 HET NATIONALISME VAN MAHATMA GANDHI

felijke welstand welke verlammend werkt op intellectueele en nationalistische en zedelijke onafhankelijkheid
beteekent geen ware verheffing van den mensch. En wie
geen intellectueele of zedelijke en nationalistische verdrukking gevoelt, is reeds daarom een minderwaardige
mensch. Het is de taak der leiders dit hooger menschelijk zelfstandigheidsgevoel wakker te schudden.
Zooals bij alle wordende volksbeweging, zijn het
ook in Indië : de bewuste leiders, en de intellectueelen welke het verdrukkend regiem beseffen en bestemd
zijn om het volk tot bewustzijn van recht en hoogere
waarde op te wekken. Want de kracht eener volksbeweging hangt af van de wilskracht, de belangloosheid en
het edele ideaal welke de leiders in hunne organisatie
en propaganda bezielen.
Daarom blijft Gandhi een voorbeeld van durf, van
overtuiging en zelfopoffering, dat blijvend inwerkt op
de gemoederen van het volk. Hij is en blijft de. ziel
der volksbeweging en zijn leven zelf is gansch het volk.
Het is dan ook van den eenen kant bedroevend, maar
ook opbeurend te zien, dat er nog edele zielen zijn die
lijden kunnen en zich offeren voor het recht ; dat zijn
de geweldigen die alles overwinnen, dat zijn de actieven,
die onrecht en geldmacht durven bestrijden, omdat ze
weten, dat zoo ze vallen, hun dood het leven baart voor
gansch een volk.
Onder den invloed der gedachten van Gandhi, zien
wij af en toe pogingen aangewend door Hindoes en Muzu ► mannen ten einde een eenheidsfront te vormen tot verheffing en verdediging hunner nationale belangen. Dit
eenheidsfront te bekomen is ook hier, een der grootste
moeilijkheden, welke den goeden uitslag der ingezette
werking van Gandhi in den weg staat. Nochtans, die
nationalistische beweging groeit, en maakt deel uit van
de algemeene nationaliteitsbeweging, welke door den
oorlog en de verklaringen nopens de oorlogsdoeleinden
sterker werd gewekt. Polen, Ierland, zelfs landen zonder
eigen kultuur, zooals Esthonië mochten zich in de erkenning hunner nationale rechten verheugen. Alleen nog
Vlaanderen, in Europa, hoopt op hooger rechtsbewustzijn en op vrijer nationale ontwikkeling binnen de grenzen van den Belgischen eenheidsstaat. Die hoop nochtans moet vooral groeien uit zelfvertrouwen, uit zelfbewustzij n van het volk en uit wijze samenwerking zijner
leiders. Prof. MISSIAEN, 0. Cap.

DE TRILOGIE VAN PUCCINI.
In de tweede helft van het afgeloopen seizoen werd
te Gent de eerste Fransche opvoering van 'Puccini's
Trilogie gegeven. Dat was een artistieke gebeurtenis
van onloochenbaar belang, die veel besproken is geworden, en die talrijke dilettanten uit Antwerpen en Brussel
naar de Arteveldestad had gelokt. De reeks bestaat uit
de volgende drie eenakters : De Tabbaard, Zuster Angelica en Gianni Schicchi of Het Testament, dat reeds
elders niet grooten bijval voor het voetlicht was gekomen, onder meer te Brussel en te Parijs.
Eenakters zijn in de mode geraakt sedert den weergaloozen bijval van Cavalleria en Salomé. Van een doorloopende handeling in drie stadiën of tijdperken is hier
geen spraak en er behoeft veel goede wil om het werk
van Puccini een trilogie te kunnen noemen.
Een trilogie gelijk Die Nibelungen (Hebbel), Der
Ring der Nibelungen (Wagner), Wallensteein (Schiller),
Hippodamia (Fibich) is het voorzeker niet.
Trouwens, op de aanplakbrieven lezen wij het
woord triptiek, hetgeen heel wat anders is. De inhoud
van Den Tabbaard is griezelig veristisch, trant Paillasse,
hetgeen niet bij iederen fijnproever in de muziek welkom is. Als tegenstelling verricht Zuster Angelica, hoewel de stof wat onwaarschijnlijk voorkomt, goed werk.
Uit Het Testament zou alle muziek weg kunnen blijven,
want het is een lol of gemoderniseerde opera bu f fa, die
den toehoorder geen tijd laat om aan akkoorden of melodieën te denken. Men zou nochtans kunnen zeggen, dat
het gewrocht, in zijn geheel beschouwd, de drie deelen
van een classieke symphonie aanbiedt. De eerste handeling doet denken aan een dramatisch Allegro, het tweede
stukje is een idyllisch Andante, en in het slotnummer
vinden wij den trant weer van een Scherzo, afwisselend
met een meesleepend Presto.
De opvoering te Gent is een schitterende bijval geweest, meest voor het laatste stuk, dat onweerstaanbaar
-is, en dat zonder den minsten twijfel de wereld rond
zal gaan.
De Tabbaard speelt op het dek van een schip, dat
in de binnenwateren van een groote stad vastgemeerd
ligt. De eigenaar heeft een jonge vrouw, ' die hem niet
bemint, en die verliefd is op één der lossers. Door een
toeval heeft hij vernomen, dat zij in den avond met haar
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minnaar samen zal komen nabij den stuurboom van het
schip, en dat zij een lucifertje moet doen ontvlammen,
om hem te melden : « Kom, de man slaapt ! » Ditmaal
slaapt de man niet en hij praat zijn echtgenoote vriendelijk naar binnen. Hij zelf gaat plaats nemen bij den
stuurboom en rookt een pijp aan. De ongeduldige minnaar sluipt nader, valt in een strik en wordt gedood.
De man verbergt hens onder zijn tabbaard, (een soort
van toga of Sinterklaasmantel), en zit neer voor een
oogenblik, overtuigd dat zijn vrouw ongerust zal worden
en op het dek zal verschijnen. Dat gebeurt. Zij vermoedt
een ongeluk. Zoodra zij zich verraadt, rukt hij zijn tabbaard open en zegt : « Kijk, hier is hij ! » Het lijk valt
er uit en tuimelt neer op het dek. Hij grijpt de vrouw
bij den kraag en duwt ze met den kop neer op het
bloedig aangezicht van den minnaar.
Dat is walgelijk en, daarenboven, zoo onmuzikaal
als het kan, zal de lezer uitroepen ; en hij heeft gelijk.
Nagenoeg hetzelfde verdict kan gelden voor de meestbekende werken van de andere verfsten, alias tooneelrealisten, als Mascagni, Leoncavallo, Giordani, WolfFerrari (1), Strauss, d'Albert, enz., zonder, ten onzent
voor eenige stukken althans Blockx, A. Dupuis
en Guillemyn te vergeten. En ook den Bizet der Carmen
en den Massenet der Navarraise moeten wij tot deze lawaaierig doende groep rekenen. Maar zie, het Italiaan-

sche publiek, evenals het Gentsche en het Antwerpsche en eigenlijk heel het Europeesche publiek van dezen
dag, is nu eenmaal verzot op dien kost : de verheerlijking van den moord ! Voor afwisseling werd hier
gezorgd door het invoeren van talrijke episoden, waaronder eenige heel smakelijk en andere verrukkelijk naïef
of pittig-schilderachtig zijn. Zij zijn den toeschouwer
des te meer welkom; daar het vrij lang duurt, eer hij
iets van de handeling vat. De episode van den orgeldraaier en die van de kommeer zijn goud waard. Daarenboven, de voorstelling van het schip, met zijn omgeving van water, kaai en huizen, is een vondst. Naar
men beweert, zou onze Heyermans aan het ineenzetten
_J
(1) Opgelet : deze zijn de beste toondichters uit Italië niet.
Veel meer wordt verwacht van zekere jongeren, als Malipiero,
Casella, Pizetti, Sabatta, Tommasini, Alfano, Castelnuovo, Zandonai, Montemezzi. Tot de voorgangers van deze jongeren, die
insgelijks een eerbiedwaardige groep vormen, behooren Sgamcbati, Martucer, Bossi, Busoni, Orefice en Perosi.
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van het libretto meegewerkt hebben. Het orkest van
doch
Puccini, dat modern en zelfs ultra-modern is,
weet de aandacht
niet ophoudt Italiaansch te blijven,
van den toeschouwer voortdurend te boeien ; het heeft
schril-rauwe, maar ook geheimzinnig-doffe kleuren op
zijn palet ; het werkt gaarne met brokken van marschen dansbewegingen, levendig en raak ; het wacht er zich
wel voor de stemmen te dekken en het drama te wurgen ; het weet griezelig-valsch te zijn, waar de toestanden zèlf valsch zijn ; ja, op het einde wordt het zelfs
heerlijk welsprekend en huiveringwekkend tragisch...
Enkele malen, nochtans, meen ik kleine reminiscencies
gehoord te hebben, namelijk uit werken van Grieg, Bizet
en Puccini zelf, en dat bewijst... niets, niemendal. Of
de componist met deze schepping van ontucht en bloed
den beruchten Mascagni den baard zal scheren, dat valt
nog te zien...
De tweede eenakter voert ons naar een zonnigen
kloostertuin vol witte nonnen, die
wat een bevallige
aanblik !
ietwat herinnert aan het tweede bedrijf uit
Le Jongleur de Notre Dame, waarin het wemelt van witte
paters. En evenals wij hier wijsgeeren, schilders en
beeldhouwers onder de paters aantroffen, zoo doen zich
bij Puccini allerlei exemplaren van nonnen voor, dichterlijke, onderdanige, ook koppige, zelfs een schuldige.
Al is de handeling meer modern, zij herinnert niettemin
eenigszins aan het romantisch gedoe van vroeger, toen
onmogelijke en bepaald onvrome handelingen met nonnen en paters,
men denke even aan La Favorite, Le
Prophète en Robert le Diable,
in de mode waren. Als
curiosum dient vastgesteld, dat wij hier te doen hebben
met een tooneelstuk zonder mannenrollen.
Zuster
Angelica behoort tot den hoogen adelstand en heeft een
verleden.Zes jaar vroeger heeft zij gefaald — en zij moet
boeten. Toevallig ontvangt zij het bezoek van haar
meter, een ontzaglijk hoogmoedige dame, die haar een
erfenis doet afteekenen. Angelica maakt er gebruik van
om inlichtingen te vragen over haar zoontje, waarover
zij geen woord meer heeft gehoord. Het bescheid luidt :
« Dood... verongelukt... bij toeval... » Na het vertrek
der in-strenge dame,
die puik speelde te Gent,
wordt de wanhoop der arme zuster zoo groot, dat zij
giftbloemen in den tuin plukt, en zich
gelijk Lakmé
om het leven brengt. Zij stort ineen vóór de kerktrappen
-en haar laatste oogenblikken worden getroost door een
-
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wonderschoon visioen : de kerkdeur gaat open en van
een groep engelen, badend in een verblindende lichtgolf,
lost zich een kind af, hààr kind, dat glimlachend en
met uitgestrekte armen op de zieltogende moeder toetreedt...
Waar Puccini godsdienstig-kalme gevoelens wil
vertolken, doet hij ons de schouders ophalen. Daar is
hij niet in zijn element en dat staat bijwijlen niet hooger
-dan het Crucifix van Faure, onzaliger gedachtenis. Wat
;al klatergoud, b. v. in het orkest ! Hier en daar heb ik
zelfs dansbewegingen meenen te herkennen. Wie gevoed
is met de verheven muziek van Bach en Franck, gevoelt
den lust opkomen zich het aangezicht te sluieren, of
weg te loopen. Het schijnt nochtans dat de zuiderlingen
-den godsdienst anders voelen dan wij, stugge mannen
uit het Noorden, en dat zij in wat uiterlijkheid en wat
mise-en-scène geen groot kwaad zien. Puccini handelt
hier dus gelijk Verdi destijds gedaan heeft in zijn veelbesproken Requiem. Zoodra het gevoel de bovenhand
krijgt in het stuk, vindt de Italiaansche meester hartroerende tonen. Daar doet hij denken aan zijn beste
oogenblikken uit Bohème en Tosca. Daar is zijn orkest
warm, meesleepend, rijk aan kleur en melodie. Dat is
aangrijpend schoon en zou den hardsten boezem vermurwen. De Angelica-rol zit echter zeer hoog en is zóó
moeilijk, dat slechts weinig directeurs zich aan het opvoeren van dit werkje zullen wagen. Te Gent werd de
dappere protagoniste geestdriftig teruggeroepen, herhaalde malen ! De opgewondenheid in de zaal dreigde
'tot waanzin over te slaan.
Vermakelijker « posse » dan die van Gianni Schicchi, welke door een vernuftig man uitgedacht en door
een handig tooneelmeester ineengestoken is geworden,
namelijk door Signor Forzano, kan men zich moeilijk
inbeelden. Verscheidene familieleden liggen jammerend
neergeknield voor het bed van een stervenden oom. Eindelij k sluit deze de oogen en dadelijk beginnen zij alles
dooreen te werpen in huis, om het testament te vinden.
Zij ontdekken het doch allen zijn onterfd ! Woedend
-verzinnen zij een list, om een ander testament in 't leven
te roepen. In de buurt woont de vroolijke Jan Schicchi,
een soort van Uilenspiegel, die raad tegen alle kwalen
weet. Hij zal de plaats innemen van den doode, die weggedragen dient te worden, en men zal een notaris ontbieden. Het spel is niet zonder gevaar,want de handeling
.
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gebeurt in het Florencië der XVIIe eeuw, dat bestuurd
wordt door een grimmigen podestaat. Komt het bedrog
aan het licht, dan zullen vermoedelijk al de schuldigen
een kop kleiner gemaakt worden ! De notaris verschijnt
en schrijft plechtig op wat Schicchi van uit zijn alkoof
dicteert. Niemand kon voorzien dat de schavuit zijn testament zou maken op. . . Schicchi zelf ! Al is de woede
der familianten onbeschrijfelijk, zij moeten ze niettemin
verbijten, want zie, het spook van de doodstraf... Brrr !
Doek.
Men vraagt zich af wat de muziek verrichten komt
en verrichten kan in zulk een drollig-ondichterlijke
handeling. Slechts door zijn toevlucht te nemen tot het
bezigen van fuga's, canons, leidmotieven, jammerklachten en schilderachtige trekken heeft Puccini den toehoorder het oor doen scherpen. En dat heeft hij op
meesterlijke wijze gedaan ! Evenals Mozart en Rossini
in Den Barbier en Figaro's Bruiloft, heeft hij een ondichterlijk stuk op verrassend muzikale wijze behandeld.
Dat lacht en pruttelt, jokt en jankt naar hartelust. Wat
een leven, wat een herrie op het tooneel ! En immer doet
de muziek comisch aan : comische zuchten, comische
gebeden, comische bedreigingen. Voor het kiezen der
instrumenten verdient Puccini gansch ongewonen lof.
Doch waar het orkest zingen moet, o, daar zingt het
met meesleepende kracht, met bezielden - gloed. Voorzeker is het niet vrij van trukjes en bijwijlen doet het
wel wat dik, wel wat grof.
Gelukkig, daarenboven, dat de librettist de twee
verliefden van een bekoorlijke idylle tusschen al die
druk doende personen heeft laten bewegen. Schicchi
heeft een bekoorlijke dochter, op wie één der erfgenamen smoorlijk verliefd is, zoodat de lollige ontknooping
hun beider geluk komt bezegelen.
Evenals het vorige stuk, bevat deze tooneel-pochade
maar een enkele belangrijke rol, die van Schicchi zelf.
Die Schicchi is een meesterlijke schepping en hij staat
'daar, zoo schoon en zoo vast op zijn voeten als Harpagon
van Molière of Wagner's Hans Sachs in persoon. Ik
-krijg den indruk, dat zulk een stuk nooit van het repertorium zal verdwijnen, wel te verstaan in diè schouwburgen, waar flinke troepen voorhanden zijn, want om
het werkje op een ietwat behoorlijke wijze te verwezenlijken, heeft men met onzeggelijke moeilijkheden te kampen. Ook waren de eerste opvoeringen te Gent verre
van voldoende.Men vertelt dat de orkestbestuurder woe-
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dend zou weggeloopen zijn na de eerste openbare proef.
Daarna hebben wij wat meer rolvastheid mogen prijzen
en heel de stad heeft dat drommelsch ding willen zien,
dat een schaterlach is van het begin tot het einde ! Een
schitterende bijval, welke herinnert aan dien van Marouf,
nu twee jaar geleden, en waarmee ons een welkome vergelding wordt geboden voor de fiasco's van verscheidene
door groote Fransche huizen opgedrongen stukken, als
Antar, Cleopatre, Le petit Marat, Les Noces Corinthiennes, enz. Het is immers een bekend feit, dat de
Fransche uitgevers hun « rossignols » in de schilderkunst vooral ! ten onzent komen opdringen. Bah, voor
de Belgen is dat al gauw goed genoeg. « Beige comme
une oie », grinniken zij.
i Het ondichterlijke Gent, « la grande usine », is dus
met het opvoeren van deze triptiek de groote muzieksteden uit Frankrijk en België voor geweest. Dat moet
niemand verwonderen, want sedert eenigen tijd worden
er ontzettende pogingen in Gent gedaan, - om alles te
redden of te verheffen wat tot de Latijnsche cul-tuur behoort. En hier is de keuze nogal gelukkig geweest. Ja, verleden winter heeft men Gent bijna een
echte muziekstad mogen noemen...
Wij komen tot het besluit, dat Puccini een ervaren
tooneelman is, en dat de lijst van zijn overwinningen,
Bohème, Tosca, Butterfly, met een eenheid vermeerderd

-is geworden. Alleen zijn Dochter van het Far West heeft
moeite om naar het voorplan te dringen. En nochtans,
het is van de esthetiek dier schepping, dat deze drie
stukken blijken uit te gaan. In plaats van enkele personen
op het tooneel te brengen, gaat hij liever te werk met
groepen, met menschenmassa's, hetgeen sommige dilet'tanten zelfs een beetje uit hun lood slaat. Geen duidelij ke opgave der handeling meer. Deze moet geleidelijk
voortgroeien uit het rumoerig gedoe van menschen en
feiten op het tooneel, om daarna de volle aandacht in
beslag te nemen, voor een korten tijd maar. Nauwelij ks zijn wij goed wijs geworden uit het warrelig bedrijf op de planken, of daar rukt de ontknooping al aan,
onverbiddelijk !
Heeft de brutale Puccini en zijn brutaal verisme
vijanden in alle landen van de wereld, die hem spot
-toch critiek noch vermaledij dingen gespaard hebben,
wij moeten het nochtans durven beamen, dat hij geen
kat is om zonder handschoenen aan te pakken.
LAMBRECHT LAMBRECHTS.
,
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LANDBOUW EN NIJVERHEID. —LEEFBAARHEID
DER KLEINE BEDRIJVEN.
Er is een tijd geweest, en die tijd is nog zoo lang
niet achter den rug, dat zeer velen, en onder hen voornamelijk zij die zich wetenschappelijke socialisten noemden, den ondergang van alle klein bedrijf voorspelden.
Schreef Karl Marx niet in Das Kapital (I, Band,, Hamburg, Otto Meissner, 1883, blz. 516) : « In den landbouw werkt de grootnijverheid in zooverre het meest
omwentelend, daar hij het bolwerk van de oude maatschappij, den boer, vernietigt, en hem vervangt door den
loonarbeider » ? Ook Emile Vandervelde, bij ons, was
eens die meening toegedaan. Hij verdedigde die thesis
in Le socialisme et l'agriculture, Cours professé en 1906
à l'Université nouvelle de Bruxelles, en meer dan eens,
tijdens de bespreking der landbouwbegrootingen in onze
Kamer van Volksvertegenwoordigers, hebben de socialisten die meening vooruitgezet. Maar onder de socialisten is, in opzicht van kleine landbouwwinningen, kentering in de meening gekomen : er zijn er nu nog die de
oude stelling van Marx voorstaan, zoo Karl Kautsky, die
in zijn lijfblad Die neue Zeit den 16 en den 23 Juni 1911
twee artikelen afkondigde : Der Kleinbetrieb in der
Landwirischa f t, in dien zin opgesteld ; maar voornamelijk de jongere socialisten (zoo b. de Sozialistische
Monatshefte) beweren, dat er onderscheid moet gemaakt
worden tusschen nijverheid en landbouw, waar 't kleine
bedrijven betreft : voor de nijverheid verdedigen ze de
oude stelling, de ondervinding echter, zeggen zij, heeft
bewezen, dat de kleine landbouwwinningen kunnen blijven bestaan. Ook Vandervelde, in een werk verschenen
2 jaar na 't hierboven aangehaalde, Le socialisme agraire
ou le collectivisme et l'évolution agricole, verdedigt die
nieuwe zienswijze.
Wij meenen wel te doen, met hierop nu de aandacht
te vestigen, naar aanleiding van een voordracht, gehouden door den eere-staatslandbouwkundige Alexander
'Lonnay, thans aan 't hoofd van het officieel landbouwonderwijs in de provincie Henegouw, tijdens de Landbouwweek in het Jubelpark te Brussel, den 18 Februari
1923, en nog maar onlangs van de pers gekomen.
,

v.
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Veel uit die voordracht zou kunnen betwist worden,
maar we blijven hier bij de leefbaarheid der kleine bedrijven. In de nijverheid hebben stellig vele kleine winningen plaats gemaakt voor de groote ; de behoeften
worden nu vooruitgezien, en er wordt voor de markt
voortgebracht. Maar toch blijven er zeker een heele reeks
kleine nijverheidsbedrijven bestaan, soms wat vervormd,'
b. v. een stoofmaker die ter zelfder tijd handel drijft
in fietsartikelen, ofwel die ter zelfder tijd gastoestellen
verkoopt en plaatst.
Maar Lonnay heeft het voornamelijk over de kleine
landbouwwinningen. Volgens hem zijn ze heelemaal verouderd, en kunnen zich alleen staandehouden, dank
zij het overmatige werk van hun bezitter en zijn gezin.
Dooreengenomen zijn de landbouwwinningen in ons
land slechts 5,38 Ila. groot ; het ware veel beter, zegt
hij, hadden we . niets dan hoeven van 30 Ha. of meer,
met machines gedreven. Er ware dan middel, de landbouwarbeid veel beter te betalen ; en vele werklieden
zouden uitgespaard worden, en uitwijken naar vreemde
streken, waar nog veel grond braak ligt.
We willen hier niet doen opmerken, dat zeer velen,
liever dan grooter loon te verdienen op de winning van
een ander en daar minder uren te moeten wrochten, er
nochtans aan houden, hun eigen baas te zijn. Een kleine
winning zullen ze verkiezen. Ook niet, dat velen bepaald
niet scheutig zijn om naar den vreemde uit te wijken.
In opzicht van dichtheid der bevolking en gebrek
aan landbouwwerklieden, wordt er in de streken van
groote landbouwwinningen erg over deze laatste geklaagd. De meest uitgestrekte landbouwwinningen in de
landen . die ons omringen zijn in het Oosten van Duitschland. 't Zijn daar alle hoeven, niet alleen van 100, maar
ook van 1.000 Ha. Den 11 Februari 1910 .hield de welbekende Berlijnsche hoogleeraar Dr. M. Sering in het
Landesoekonomiekollegium van Pruisen (wij zouden
zeggen in den hoogeren landbouwraad) een voordracht
over het gebrek aan landbouwwerklieden en ondichtheid
der bevolking in deze streek. Hij toonde aan, hoe duidelij k men in Pruisen den invloed van de landbouwexploitatie op de bevolking kan opmerken. Zijn betoog,
door het Staatsbestuur zelf over gansch Pruisen verspreid (Die Verteilung des Grundbesitzes und die Abwanderung vo.m Lande, mit statistischer Tabellen und
drei lithographischen Karten), wordt verduidelijkt door
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een kaart, waarin hij aanwijst hoe, voor elke omschrijving ten Westen van de Elbe, waar de grondeigendom
verbrokkeld ligt (in Duitschland is de boer veel meer
eigenaar van zijn grond dan bij ons, ook al is die dikwij is verhypothekeerd) , de bevolking aangroeit, terwijl
zij, voor al de omschrijvingen aan den anderen kant van
den stroom, achteruitgaat.
Een kijkje in de economische waarde van de groote
landbouwwinning tegenover die van de kleine, moge
er ook op wijzen, hoe onbesuisd de aanvallers van
' deze laatste te werk gaan.
Op welke hoeven wordt de landbouw voordeeligst
gedreven ? Welke van de twee, groote of kleine winningen, onze voorkeur verdienen, zal blijken uit het antwoord op deze vraag. Weze hier vooraf opgemerkt, dat
we slechts wenschen te handelen over de groote -en de
kleine landbouwwinning, niet over groot of klein grondbezit met zijn voor- of nadeelen. Doorgans gaan klein
grondbezit en kleine winning samen. Doorgaans, niet
altijd, want het is zeer gewoon dat eenzelfde pachter
grond huurt van onderscheidene eigenaars ; de groote
landbouwwinning, van haar kant, reikt over 't algemeen
de hand aan groot grondbezit, doch hier zijn nog meer
uitzonderingen aan te stippen dan in 't eerste geval. Het
voorbeeld van Ierland, vóór den tijd toen de boeren er
stilaan begonnen eigenaar te worden van hun doening,
is sprekend in dit opzicht : een landeigenaar had er
-

honderd, ja zelfs duizend huurders ; ten onzent ook zijn

►er grondbezitters, gelukkiglijk weinig in aantal, die hun
!eigendom in kleine perceelen verdeelen, om ze stuk voor
!stuk aan de meestbiedende te verhuren.
Ter zake : op welke hoeven wordt de landbouw
voordeeligst gedreven ?
Wat groote, of kleine landbouwwinningen zijn, verschilt van streek tot streek. Om deze laatste best te bepalen, mag gezegd dat het deze zijn, waarop de landbouwer met zijn gezin èn voldoende werk èn voldoende
bestaansmiddelen vindt.
Nauwelijks 25 jaar geleden haalde men vooral theoiretische redenen aan om de groote landbouwwinning te
verdedigen tegenover de kleine, en omgekeerd. Men beweerde dat gene onvermijdelijk voordeeliger was, omdat
aan hare leiding noodzakelijk een persoon stond met
ondernemingsgeest en verstandelijke hoedanigheden die
een kleine boer wellicht niet bezit. Bovendien, de eerste
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beschikt over meer grond, en kan dus de exploitatie
zijner doening beter regelen ; hij kan landbouwmachines
gebruiken, waarmee de kleine boer niet zou weten wat
doen, of bij hem niet genoeg zouden opbrengen om
hunne onkosten te dekken (het landbouwalaam van den
;grooten boer moet meer en regelmatiger dienst doen ;
zijn grond komt hem beterkoop te staan ; de kosten
voor gebouwen en herstellingen zijn, in verhouding, minder hoog) hij bezit ook meer kapitaal, en kan altijd aanspraak maken op meer kredietwaardigheid ; hij is dus
beter bestand tegen ongeluk en rampspoed, kan beter
wachten naar gunstige gelegenheden, b. v. om aankoopen te doen, enz. De voorstanders der kleine landbouwwinningen laten dit zoo maar niet over hun hoofd gaan,
en beweren, zij, dat de geringe man, die met vrouw en
kinderen een kleine hoeve drijft, veel beter werk aflevert, aan mindere kosten, dan landbouwwerklieden ;
dat hij het groote voordeel heeft de doening van nabij
te kunnen gade slaan, en het noodige werk alleen te
kunnen verrichten ; dat hij, in verhouding, meer vee
houdt dan de groote boer ; dat de landbouw minder nut
trekt uit de machines dan de nijverheid, omdat ze slechts
gedurende enkele tijdstippen van 't jaar kunnen gebruikt worden ; dat de kleine boeren thans immers veel
profijt halen uit de landbouwvereenigingen, profijt dat
vroeger slechts door de groote genoten werd, enz.
Deze laatste jaren kwamen in Duitschland een heele
menigte werken in 't licht, handelend over kleine, middelmatige en groote landbouwwinningen ten opzichte hunner opbrengst. De vergelijking tusschen de drie is niet
gemakkelijk te maken ; als hoofdvereischte moet ze gesteund gaan op een degelijke en volledige boekhouding.
Nochtans, en dit is merkwaardig, uit deze vergelijking
laat zich in 't geheel niet afleiden, dat de groote landbouwwinning over 't algemeen de meeste zuivere opbrengst zou hebben.
De tegenstanders van de kleine landbouwwinning
beweren dat, zoo deze kan blijven bestaan, dit alleen
te danken is, aan het feit, dat de kleine boer en zijn
gezin zich afsloven, en minder wel verzorgen dan een
gewone landbouwarbeider.
Het moet bekend : de kleine zelfstandige boer werkt
harder dan een arbeider op een groote hoeve. Doch
daaruit kunnen we enkel besluiten, dat vele menschen
verkiezen hard te werken, en wenschen zorgen en lasten
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te dragen, die ze in alle andere omstandigheden zouden
vermijden, om te kunnen zelfstandig leven.
En hoe staat de Staat tegenover het behoud der
kleine winningen, dus der geringe boeren ? Hij wordt
er door gebaat, dat de kleine boeren kleine boer blijven,
en om 't hooger loon en 't mindere werk niet landbouwarbeider worden, want het is duidelijk dat hij veel beter
gediend is door zooveel mogelijk zelfstandige burgers,
dan door deze die reeds van een ander afhangen.
't Is niet te veel gezegd, te beweren, dat een land
met veel verbrokkelden eigendom en vele kleine landbouwwinningen, een beter economisch leven leidt, dan
een met vooral groot grondbezit en groote hoeven. Het
voorbeeld van België geplaatst tegenover dit van Engeland zal dat genoeg laten blijken : onze landbouwbevolking is, in verhouding, veel talrijker dan die van
Engeland. Onder alle opzichten is bij ons de opbrengst
van velden en stallen hooger, bij ons is de prijs van
den grond hooger, enz.
Daarom mag nochtans niet gezeid, dat het ideaal
zou wezen, een land met niets dan kleine winningen ; er
moeten er ook groote zijn, die meer bevoegdheid en
meer kapitaalkracht vereischen. De groote boer is beter
gesteld om, met nagels en tanden, de landbouwbelangen
te verdedigen ; hij kan veel gemakkelijker meegaan met
den wetenschappelijken vooruitgang, en hij geeft het
voorbeeld aan den geringen man om naar beter en hooger te streven. De landbouw heeft immers geen beroepsgeheimen te verduiken, zooals de nijverheid, want alles
geschiedt er in open lucht.
Overal in België treft men de drie soorten bedrijven
aan : groote, middelmatige en kleine. Het is nochtans
een feit dat, sinds jaren, de groote hoeven van langs
om meer verbrokkelen, en dat de middelmatige kleiner
worden en kleiner, omdat er niet genoeg landbouwgrond is.
Anderzijds zijn de boerenfamiliën, Goddank, zeer
talrijk, en ze blijven boerenfamilie door den band. Trouwens, degrondbezitters hebben er geldelijk voordeel
bij, hun eigendommen te versnipperen, omdat de kleine
stukken betrekkelijk hooger gaan dan de groote.
hij In de nieuwe landen is de grond goedkoop, en moet
hij weinig of niet bemest worden. Om aan deze mededinging kop te kunnen bieden, moeten onze landbouwers
zich toeleggen op eene of andere specialiteit : dit is
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noodzakelijk, en dat wordt over 't algemeen wel verstaan door iedereen, zelfs door de geringste boeren.
Wat men ook moge zeggen over de leefbaarheid
van de kleine landbouwwinning, de hoofdreden ten
haren gunste is, dat zij bestaat, en van dag tot dag
zoodanige uitbreiding neemt, dat we daar nog het laatste
niet van gezien hebben. Immers, ten overstaan van den
nood aan landbouwwerklieden, zijn deze boeren de
sterkste en drijven zij de beste zaken die doorgaans
genoeg hebben met de werkkrachten hunner familie,
en slechts in noodgevallen de hulp van vreemde armen
moeten inroepen. Dit zijn de kleine boeren.
De Engelschman Seebohm Rowntree liet in 1910
een boek verschijnen, Land and Labour. Lessons ƒrom
Belgium. Terloops handelt hij erin over den toestand van
den landbouw in zijn vaderland, en hij bekent dat wij,
in zake landbouw, verre vooruit zijn, net daarom, dat
de groote meerderheid onzer bedrijven zijn, wat wij
kleine noemen. Het verslag over een der landbouwenkwesten betrekkelijk de opbrengst eener serie helvetische hoeven, uitgevoerd door het Zwitsersch Landbouwsekretariaat, eindigt in deze bewoordingen : « L'épargne par hectare est supérieure dans les petites exploitations à ce qu'elle est dans les grandes ; la richesse
d'une nation doit donc s'accroitre avec plus de rapidité
dans les pays ou domme le régime de la petite propriété
que dans ceux ou la grande propriété foncière est plus
répandue ».
E. VLIEBERGH.

TELEFONISTE.
Een weelde van blond haar, een oog vol diepten,
een jong gelaat vol zonneschijn...
't was gister zondag, en de vogels piepten
hoe heerlijk 't bosch en 't zomerzijn
Nu is 't weer maandag, en een week vol zorgen
...
hangt dof en treurig in 't kantoor,
de lucht is grijs... ' oh ! was 't weer zondag, morgen l...
Brrring ! ... «oh wel ja, daar zijn ze al hoor!

« Allo ! wie is 't ? Mijnheer is nog niet binnen,
roep weer wat later, as-je blief ! »
0 groene velden, boomen, torentinnen,
o nachtegaal mijn hartedief !
o zonnigheid vol bloemen en vol geuren
waar wierook balsemde uit den grond...-

Rrrring ! « 'lo ! wie is 't ? ...wel ja, dit kan gebeuren
'k zal er voor zorgen, zie, terstond. »
Bergen en dalen, met hun verrezichten
draaiende molens, klokgeluid,
koeien in 't gras, paarden die 't land bedrichten...

Rrrring ! » ... « 'k weet van niets, Mijnheer is uit. »
De zee,... de baren, 't schuim in witte vlokken,

de duinen, 't loopen in het zand...

« Rrrring 1... « Ja... Allo! dat goed ligt in de dokken,
...all right. » — 0 droomen . op het strand!
Een huisje in een van die gezegende oorden
waar 't zonneke in de bloemen lacht,
waar 't zoet gezingezang van zoete woorden...
« Allo ! nummer drie honderd acht ! » ...
en waar een wieg in 't hoekje staat te wiegen
met een klein oogenpaar dat straalt...

« Rrrring !... » « Allo ! -- zie moet ik weer gaan liegen ?
« Zoo, is die schuld nog niet betaald ? »
Zoo kan haar jeugd de last der week verduren
bij telefoon en schrijfmachien,
tot zij weer een Zondag met gouden uren
van zonnigheid mag wederzien.
L. VAN DORPE.

DE UNIVERSITEIT IN DE MIDDELEEUWEN (1).
Alhoewel het onderwijs in de Middeleeuwen niet zoo
verspreid was als nu, was het toch tot eene degelijke organisatie opgegroeid ik zeg degelijke als men nagaat
met welke moeilijkheden men af te rekenen had. Denk
maar eens aan de lastige en beperkte verkeersmiddelen,
aan de drukpers, die gansch onbekend was, enz... Daarbij na den doortocht der barbaren en de vestiging der
Franken in Gallië moest om zoo te zeggen alles nog gedaan worden, want die ruwe krijgers waren meestal ongeleerde menschen. Aan Karel den Groote komt de eer
toe zijn volk de weldaad van het onderwijs te hebben
geschonken. In de kloosters had men weliswaar met veel
zorg de manuscripten bewaard en overgeschreven maar
de monikken, die daar gansche dagen in werkten, deelden hun wetenschap niet mêe. Karel de Groote heeft het
eerst het initiatief op zich genomen scholen in te richten.
In 778 gaf hij een capitularium uit om het stichten van
klooster- en bisschoppelijke scholen aan te bevelen en
aan te moedigen .; hij zelf hechtte eene school aan het
keizerlijk hof gekend onder den naam van Palatijnsche
school. Alcuinus en Petrus van Pisa hebben daar lessen
gegeven die de groote keizer zelf, zijn zonen en dochters, en een groot aantal hovelingen getrouw bijwoonden.
Hier mag terloops wel hulde gebracht worden aan Alcuinus ; Kurth noemt hem terecht « le précepteur du
peuple Franc » ; hij kon de wetenschap aantrekkelijk
maken en de nieuwsgierigheid zijner leerlingen prikkelen. Toen hij het hof verliet stichtte hij de school van
St. Marten te Tours, waar hij de laatste jaren van zijn
leven doorbracht.
Er werd gevolg gegeven aan het capitularium van
778. De klooster- en bisschoppelijke scholen ontstonden
en ontwikkelden zich langzaam ; zij waren verdeeld in
schola interlor en exterior, de eerste enkel toegankelijk
voor de kloosterlingen of priesters, de andere voor de
leeken. Dikwijls zien we dat verschillende scholen er op
-

(1) Voornamelijk geraadpleegd de werken van Dewulf, Deniste, Reusens, Brants, Van der Essen. — Deze lezing werd gehouden in de Hoogeschool voor Vrouwen op het St Thomasfeest
1922.
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roemen denzelfden meester gekend te hebben ; en inderdaad er is in dien tijd een gedurige verplaatsing van leerlirigen en meesters waar te nemen. Dat is waarschijnlijk
te wijten aan het internationalisme dat toen in het onderwijs heerschte ; nooit heeft het internationalisme zich
op dat gebied sterker voorgedaan ; overal organiseerde
men de scholen in dezelfde voorwaarden, overal hetzelfde programma, dezelfde taal, namelijk het latijn, dezelfde didactische methoden en dezelfde schoolboeken ;
de leerlingen hechten zich aan den meester en kennen
enkel de school door den meester, later echter zullen zij
den meester kennen door de school, gelijk het thans nog
is. Wat het programma betreft : dit bestond vooral
uit de zeven vrije kunsten waaronder het trivium: spraakkunst, rethorica en dialectiek, die veruit de voornaamste
plaats bekleedde, en het quadrivium : wiskunde, meetkunde, sterrenkunde en muziek. Dr Koperska doet
opmerken hoe diep de godsdienst het leven doordrong en
hoe men aan bijna alle vakken een godsdienstig doel
wist te geven. Zoo leerde men b. v. de muziek vooral
met het oog op de kerkelijke plechtigheden, de wiskunde
om de christelijke feestdagen te berekenen, en de sterrenkunde om de gebedsuren in den loop van den dag
en den nacht vast te stellen. De wijsbegeerte werd onderwezen als voorbereiding tot de theologie ; vandaar
haar overgroot belang, want de theologie was door eenieder als de grootste en verhevenste wetenschap beschouwd. Het terrein van iedere wetenschap was niet zoo
juist afgeteekend als nu, en de specialiseering was haast
onbekend, ofschoon sommige scholen in 't een of 't ander vak uitmuntten. Zoo had de geneeskunde haar hoofdcentrum te Montpellier, de natuurkunde te Chartres, het
rechtswezen te Bologna en de wijsbegeerte te Parijs.
Daar we nu toch in eene hoogeschool voor vrouwen zijn, zou het misschien wel interessant zijn te weten of men toen al aan de meisjes dacht ?... Ik heb reeds
gezegd dat de dochters van Karel den Uroote de lessen in de Palatijnsche school volgden, en Greyson in de
verzameling van Patria Belgica zegt dat ons land in de
XII eeuw reeds twee scholen voor meisjes telde, namelijk
de school van 't begijnhof te Mechelen en die van de
Abdij te Cambre. Zij genoten daar eene letterkundige opleiding maar legden zich vooral toe op borduurwerken. Doch het bleven doorgaans nog uitzonderingen.
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Zoo was de toestand van het onderwijs toen te Parijs de
Hoogeschool tot stand kwam ; liet is zeer moeilijk te bepalen wanneer ze eigenlijk ontstaan is omdat ze niet
gesticht werd, maar gesproten is uit vroeger bestaande
scholen waarvan de voornaamste bekend is onder den
naam van « L'Ecole de 1'Ile ».
De naam universitas beduidde aanvankelijk de
vereeniging van leerlingen en meesters met uitsluiting
van de gebouwen en de organisatie van de school ; daarvoor gebruikte men een specialen naam « Studium generale ». Rond het einde van de 12e eeuw wordt de
societas magistrorum en scholarium vermeld ; in 1202
spreekt Odo, bisschop van Parijs, « de communitate
scholarum », en in 1221 is de hoogeschool reeds erkend,
alhoewel de Rector der philosophen of artisten nog niet
aan het hoofd van gansch de inrichting stond gelijk het
later zal zijn ; vanaf dat jaar 1221 gebruikt de hoogeschool haren eigen regel.. Het is echter maar in 1259
dat men spreekt van den Rector der universiteit. De
Rector was voor 3 maanden gekozen door de procurators
der naties of hunne plaatsvervangers. De naties waren
een indeeling van de leerlingen volgens het land vanwaar
ze afkomstig waren. Alle zaken van bestuurlijken of
rechterlijken aard kwamen hem toe ; men weet niet juist
wie in den beginne aan het hoofd der universiteit stond,

hij of de deken der theologische fakulteit, maar in 3
gelijkaardige dokumenten, dagteekenende van 1289, zien
we de volgende hierarchie die niet meer veranderd
wordt : Rector, deken der fakulteiten, procurators der
naties en professoren! of leermeesters. De kanselier vervulde ook een belangrijke rol ; hij moest de graden van
het licenri.^at en h e t (iietor
^.at tee!:e
'- er nn.n de candidaten. Dit mocht hij doen volgens z'n goeddunken, maar
indien de meerderheid van de fakulteit er anders over
besliste dan moest hij er zich naar schikken. De kanselier heeft wel eens getracht de bovenhand te nemen en
dat heeft aanleiding gegeven tot menige moeilijkheden
tusschen hem en den Rector, maar hij is in z'n poging
niet gelukt.
Nu een woord over de professoren. Om te onderwijzen was een minimum van ouderdom vereischt. 21 jaar
voor de wijsbegeerte (zeker jong genoeg) en 35 jaar
voor de godgeleerdheid, alsook een minimum van schooljaren : 6 jaar wijsbegeerte en 8 jaar godgeleerdheid ;

-
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daar zijn we ver af ! De eerste graad, die tot den titel van
magister leidde, was het baccalaureaat ; daartoe was een
examen vereischt en een thesis die men in 't openbaar
moest verdedigen, de lessen werden gegeven door den
Baccalaureus ; na een bepaalden tijd onderwezen te hebben kon hij den titel van het licenciaat en het doctoraat
verkrijgen.
Als vorm van onderwijs had men de lectiones en
de disputae. In de lectiones las de professor den tekst
voor, gewoonlijk uit Aristoteles genomen, wanneer het de
wijsbegeerte gold, legde hem uit en ontwikkelde
hem ; de disputae warent veel levendiger, de leerlingen
mochten moeilijkheden opwerpen, die den baccalaureus
moest oplossen ; ik geloof dat we ze wel eenigszins mogen vergelijken met de seminaries hier aan de hoogeschool ; in de Quodlibeta of buitengewone disputae
mochten de studenten de onderwerpen kiezen. Zou dat
misschien ook het verlangen niet zijn van de leerlingen.
hier ?
Bij de studentenkorpsen moeten we de facultas en
patio onderscheiden ; de naam fakulteit komt voor de
eerste maal in 1219 voor ; aan het hoofd van iedere faculteit stond een deken. Elke faculteit had ook haar privaten zegel sedert 1246 met toestemming van den Paus
Innocentius IV. De philosophische fakulteit was veruit de
voornaamste ; zij was onderverdeeld in 4 naties : Picardiërs, Galliërs, Normandiërs en Engelschmannen. De

Belgen maakten deel uit van de Picardiërs. Die verdeeling in naties doet zich ook in andere middeleeuwsche
hoogescholen voor, maar nergens werd er meer belang
aan gehecht dan te Parijs. Zoo hadden elke een procurator die afzonderlijk mocht stemmen bij het kiezen van den
nieuwen Rector. Daar die naties zoo snel aangroeiden
heeft men ze nog onderverdeeld per streek of per stad ;
zoo hield op het einde der XIVe een Antwerpenaar met
name Hugo de Smid een hotel uitsluitelijk voor de studenten van zijn geboortestreek; dat is wel een bewijs dat
er veel Antwerpenaars waren. Talrijk ook waren de privilegiën die de studenten te Parijs genoten ; Philippe
Auguste vooral nam elke gelegenheid te baat om z'n
steun en bescherming te verleenen. Zoo vertelt Th. Juste
in z'n « Essai sur 1'histoire de l'enseignement public » dat
in 1196, dus nog voordat de Hoogeschool gansch ingericht was, daags voor St. Marten de studenten op verlof
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het zeer bont gemaakt hadden en handgemeen werden
met de burgers der stad ; 22 studenten werden gedood
of gewond ; Philippe Auguste, de toenmalige koning van
Frankrijk, hield zich niet tevreden de burgers duchtig te
straffen maar schonk nieuwe privilegiën aan de studenten, o.a. : Indien het bewezen wordt dat iemand een student mishandeld heeft, dan zal hij dadelijk gestraft worden, al mocht hij het feit ontkennen of vragen zich te verrechtvaardigen in een tweegevecht of door de proef van
het water. Wie weet van welk belang die verrechtvaardiging was in de Middeleeuwen kan ook dadelijk het belang van dat voorrecht inzien. Verder lezen we : een student mag nooit, tenzij hij op heeterdaad betrapt wordt
aangehouden worden ; in dat geval moet men hem zonder mishandelingen aan de kerkelijke rechtbank afleveren. Moest de aanhouding op zulk uur geschieden dat de
kerkelijke rechtbank gesloten is, dan zal men hem opsluiten zonder beleediging, in de kamer van een makker, totdat de rechtbank open weze, enz... Meestal die voorrechten hadden voor doel de studenten zooveel mogelijk
aan de burgerlijke rechtsmacht te onttrekken ten: voordeele van de kerkelijke rechtsmacht.
De groote wetenschappelijke vorderingen van de
Orden der Dominikanen en Franciscanen hebben veel
bijgedragen tot bloei der hoogeschool, maar het is niet
zonder moeite geweest, dat zij er in gelukt zijn deel uit te
maken van het professoraal korps. De twisten tusschen
kloosterlingen en wereldlijke geestelijken zijn zelfs
zeer heftig geweest in de loop der XIIIe eeuw en werden
maar geeindigd door de rechtstreeksche bemoeiing van
den Paus, ten voordeele van de kloosterlingen. Het is
juist om aan den overwegenden invloed der kloosterlin
gen te ontsnappen dat toen veel colleges werden ingericht alleen toegankelijk voor wereldlijke priesters ; een
hunner werd gesticht door Robrecht de Sorbon. Ik vermeld dezen omdat vele Belgen er vertoefd hebben en door
hunne milddadige bijdragen geholpen hebben aan het oprichten der beroemde bibliotheek, die in 1290 reeds meer
dan 1000 boeken telde. Jaarlijks werd er een mis voor de
weldoeners opgedragen.
Ik heb er al op gewezen hoe diep het godsdienstig gevoel in de harten was geprent en hoe men
den godsdienst overal wist binnen te leiden. Een typisch
voorbeeld dat goed den geest van den tijd weergeeft is de Hoogeschool van Oxford : de Rector en 10
-

t
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klerken vertegenwoordigden er de 11 apostelen Judas
was uitgeschakeld. De meester, onder-meester en 70
leerlingen verbeeldden de 72 discipelen ; 16 zangers herinnerden aan de 4 groote en 12 kleine propheten. Te Parijs hebben ze het niet zoo ver gedreven ; maar, en dit is^
belangrijker, de Hoogeschool was voor alles onderdanig aan het pauselijk gezag ; de Pausen hebben haar
ten andere altijd veel belangstelling betoond.
Dat is nu een kleine kijk op de oorspronkelijke organisatie van de Hoogeschool van Parijs. Zij was aanzien als de eerste en grootste in de wereld, de bron der
wijsheid, gelijk een dokument uit den tijd zegt, en hare
4 fakulteiten werden vergeleken aan de 4 stroomen van
het aardsch paradijs, die gansch de wereld moesten bevruchten ; studenten van alle landen waren daar vereenigd ; ook talrijke Belgen hebben er een grooten naam
verworven, hetzij als leeraar, hetzij als leerling, o. a. :
Julius Lessius, Hendrik van Gent, Godfried van Fontaines, Willem v. Moerbeke, en menig andere ; en daar
ik nu toch de philosophen van ons land opnoem, laat me
toe u te herinneren aan Jan van Ruysbroeck, al is hij dan
ook niet te Parijs geweest. Hij immers is een der enkelen die, getrouw aan den geboortegrond, Vlaamsch zijn
gebleven in heel hun wezen en in al hun wezensuitingen.
Het is omdat de studenten van ons land altijd verplicht waren op den vreemde te gaan studeeren, hetgeen
kostelijk en ook wel eens gevaarlijk was, dat men er aan
gedacht heeft hier eene universiteit op te richten ; de eerste opvatting omtrent zulke inrichting schijnt wel te komen van de raadsheeren van Hertog Jan IV van Brabant.
Vooral z'n sekretaris, de Dynter, heeft hem overtuigd van
de noodzakelijkheid eene universiteit te bezitten. Eerst
dacht men aan Brussel of Mechelen als zetel der toekomstige hoogeschool, maar later bepaalde men zich tot
Leuven. Die stad had veel geleden van langdurige burgeroorlogen ; de hertog hoopte dat het een middel zou
zijn om ze te doen herleven en heropbloeien. In het
jaar 1425 zond Jan IV, in overeenkomst met de inagis straten van Leuven, afgevaardigden naar Paus Martinus V om de toelating te vragen daar een Hoogeschool
te stichten, hij prees de mildheid van het klimaat, de
goedheid en menschlievendheid van de bevolking, drukte
op de gemakkelijkheid waarmede men zich alles kon
aanschaffen, op het levendig en sierlijk uitzicht der stad
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met hare wijngaarden, boomgaarden, hoeven en rivieren.
De Hertog en magistraten beloofden ook te zorgen voor
lokalen, schoolgerief en bezoldiging van professoren. De
Paus, na nauwkeurig onderzoek, stemde toe op voorwaarde dat gedurende het jaar de hertog, de kannunikken der St. Pieters kapel en de magistraten van Leuven
afstand zouden doen van alle rechtsmacht op de leden
der universiteit. Van het begin af richtte men de fakulteiten in : de fakulteit van wijsbegeerte, geneeskunde,
burgerlijk en kerkelijk recht. Getrouw aan de traditie had
Martinus geweigerd een theologische fakulteit op te richten. Dat was doorgaans zoo : van de 13 universiteiten,
die de Pausen van Avignon hebben gesticht, hadden er
slechts 4, zegt Hendrik de Jongh, die toelating verkregen.
Denifle meent dat zulks gedaan werd opdat Parijs het
hoofdcentrum van de Godgeleerdheid zou blijven ; maar
te Leuven gaven ze het zoo gemakkelijk niet op ; ze bleven aanhouden tot eindelijk in 1432, zeven jaren na de
stichting der Hoogeschool, Paus Eugenius IV de zoo
gewenschte toelating gaf. Van toen af hebben de Pausen
te Leuven altijd steun gevonden tot vestiging van hun
gezag ; de hoogeschool heeft zich krachtdadig verzet tegen de leer van Luther en Darwin ; en om te beletten dat
er ooit een valsche leering zou binnendringen moesten de
studenten bij hunne inschrijving den eed van getrouwheid aan de Heilige Kerk en haar gezagvoerder op aarde
afleggen. Mocht Leuven altijd zoo getrouw blijven aan
den Paus en zoo fier op haar katholiek-zijn !
De innerlijke organisatie te Leuven heeft veel gelijkenis met die van Parijs. Aan het hoofd stond de Rector, eerst voor drie maanden, later voor zes maanden gekozen. Martinus V heeft zelf den eersten Rector, Wilhem
Neefs, aangesteld voor 5 jaar ; maar hij verzaakte aan
deze gunst op voorwaarde dat hij bij verkiezing
zou aangesteld worden. Z'n rectoraat heeft 9 maanden
geduurd. De Rector moest ongehuwd zijn ; moest hij
komen te trouwen voor het einde van z'n rectoraat, dan
werd hij niet afgesteld, maar feitelijk oefende de viceRector z'n ambt uit ; de vice-Rector had geen ander
functie dan de Rector, in geval van afwezigheid, te vervangen. De Rector had volledige rechtsmacht op de leden
der universiteit ; de straffen die hij het meest toepaste
waren een geldboete of een bedevaart in een bepaalden
tijd af te leggen ; hij had zelfs recht op leven en dood,
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maar daar werd weinig gebruik van gemaakt. De
Rector werd bijgestaan in het bestuur van belangrijke zaken juist gelijk hier, door een akademischen raad, die minstens zeven maal per jaar bijeen
geroepen werd : 4 vergaderingen om den nieuwen
Rector te kiezen, een op lm Oktober voor den aanvang
der kursussen. Op dien dag werd er een openingszitting
gehouden, in tegenwoordigheid van de studenten werden de reglementen afgelezen en de veranderingen die
aan de programma's toegebracht werden hun meegedeeld
enz. De akademische raad vergaderde nog op 27m Nov.
om de Mis, opgedragen voor de weldoeners bij te wonen,
en eindelijk op 22' December om de lagere bedienden in
hun functie te bevestigen, want dit moest jaarlijks hernieuwd worden. De raad werd nog bijeengeroepen
iedere maal de Rector het noodig achtte of het aangevraagd werd door een van de leden. De Rector zat voor
en begon met de dagorde af te lezen ; de bijkomstige zaken werden dadelijk afgewerkt maar de belangrijkste
werden toevertrouwd aan een bizondere commissie, samengesteld uit de leden der verschillende fakulteiten. Het
gebeurde ook weleens dat nadat men de zaak besproken
had, de vergadering ophield om aan ieder gelegenheid
te geven ze afzonderlijk te onderzoeken ; de beslissing
werd dan in de volgende vergadering genomen. Onmiddellijk op den Rector volgde de kanselier. Deze waardigheid werd altijd aan den Proost van St Pieter geschonken ; hij moest juist gelijk te Parijs de graden van het
licenciaat en het doctoraat verleenen.
Daar de Rector eerst alle drie, later alle zes maanden opnieuw gekozen moest worden, had men een bestendig bureel ingericht om de loopende zaken af te werken. Daar vinden we den dictator of sekretaris, belast met
alle brieven in naam der hoogeschool verzonden af te
schrijven, den Advocatus fiscalis of bewaker van de privilegiën, vrijheden, concordaten en verdragen van de Hoogeschool ; -hij moest ook processen opmaken tegen diegenen die de vrijheden geschonden hadden, hetzij binnen,
hetzij buiten de stad. Men moet zijn ambt niet verwarren
met dat van den Syndicus belast met al de processen,
van welken aard ook, waar de Hoogeschool in betrokken
was. In dat bestendig bureel vinden we nog den actuarius ; hij moest de beslissingen van den akademischen
raad opnemen, bijhouden en desnoods aan den Rector
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herinneren indien ze niet onderhouden werden. Blijft nog
een ondergeschikt, maar toch zeer belangrijk ambtenaar
over : de promotor ; het is de politieke commissaris der
hoogeschool, hij mocht de studenten, die de verordeningen niet naleefden, aanhouden ; hij was ook verplicht, in
in sommige gevallen op nachtronden te gaan.
De student moest zich binnen de 15 dagen na zijn
aankomst laten inschrijven en zoo gauw mogelijk een
kwartier opzoeken ; was hij onvermogend, dan kon hij
zijn intrek nemen in een van de talrijke colleges der
stad ; anders was het hem toegelaten bij partikulieren te
logeeren, en dat werd doorgaans veel gedaan. Het was
hem verboden nog op straat te komen na 9 uur in den
winter en na 10 uur in den zomer, tenzij vergezeld van
een Dr of een ernstig persoon, en van licht voorzien. Het
schijnt dat ze dit reglement maar moeilijk konden onderhouden, want de Promotor had 's avends veel last om
ze in bedwang te houden en de orde te handhaven. Er
waren nog meer verordeningen van dien aard; zoo mochten ze b. v., geen schaatsen rijden in den winter, ze
moesten zich eenvoudig kleeden : het paste niet voor
ernstig studeerende jeugd zich al de nieuwigheden van
den tijd toe te eigenen. Of dat allemaal getrouw nageleefd werd schijnt wel twijfelachtig, als men leest hoe
dikwijls men de studenten aan de orde moest herinneren.
Nochtans waren de leerlingen der colleges of pedagogies
over 't algemeen ernstiger en stiller, de tucht was daar
veel strenger, en vele onder hen genoten een studiebeurs die hun altijd kon ontzegd worden.
De Hoogeschool genoot ongeveer dezelfde privilegiën als die van Parijs, en bezat hetgeen we vandaag
rechtspersoonlijkheid noemen. « Une personne morale
brabanconne » zegt Poullet ; zij was onafhankelijk
van alle andere macht; nochtans, daar de Magistraten en
de Hertog grootendeels in de bezoldiging van de leeraars voorzagen, mochten zij ook de professoren gedeeltelij k kiezen. De keus der hoogeschool zelve -en die der
burgerlijke overheid kwam niet altijd overeen, hetgeen
allicht te begrijpen is: Wat de Hoogeschool betreft, zij
had een machtig wapen om hare rechten te doen gelden,
namelijk de «Cessus» ; het was eene bedreiging vanwege
leeraars en studenten de lessen te schorsen zoolang hun
verlangen niet werd voldaan ; onze moderne werkstaking
in andere woorden.

DE UNIVERSITEIT IN DE MIDDELEEUWEN 1045

Wie weet hebben onze hedendaagsche arbeidsgroepeeringen het niet van hen geleerd !... Of ze het ooit zoo
ver gebracht hebben de lessen te schorsen, weet ik niet,
maar de bedreigingen van dien aard blijken niet zeldzaam te zijn geweest.
De gedachte welke hier bij ons allen als van zelve opkomt, is dat voor dit ééne punt ten minste de vergelijking tusschen de studeerende jeugd van toen en die van
heden ten gunste der laatste pleit.
C. GILLES DE PELICHY.
,

EEN SLOTWOORDJE
Buiten en behalve de innerlijke waarde van de
voorgaande bijdrage, heeft deze nog de verdienste te bewijzen dat er op de Hoogeschool voor Vrouwen wordt
gewerkt.
Zulke bewijzen, van hetzelfde slag en van dezelfde
waarde, zijn er nog voorhanden. En uit het Seminariewerk van 't afgeloopen schooljaar zijn nog een paar nrs
te kiezen waaraan Dietsche Warande graag meer openbaarheid zal geven.
Alle hulde aan onze studentinnen, die toonden iets
te kunnen, en die beseften hoezeer dat kunnen afhangt
van willen. Want wat hier werd verkregen is vanwege die
meisjes de vrucht van een inspanning, die op zichzelf
reeds een heerlijkheid was.
Maar wat hier van enkelen wordt getuigd kan, helaas, niet van de meerderheid worden gezegd. En, na
zoon mooi compliment als hierboven, moet worden beleden dat de meeste leeraars niet met ongemengd genoegen het zomerverlof zijn ingegaan.
Ik vertrouw dat het zijn goed hebben zal dat hier eens
onomwonden gesproken wordt. Er gaat op de Hoogeschool voor Vrouwen iets om dat, blijft het aanhouden,
zal werken als de worm in de vrucht.
Of wat • dunkt u van de verhouding tusschen het
getal ingeschrevenen op zekere leergangen en 't getal
voorgestelde examens op diezelfde leergangen ?
Hoevelen zijn ze, die de momentale trap der gehoorzaal opgaan, met het echte wetensverlangen ; en die ze,
na de les, weer afdalen, met vlijtig gezamelden nieuwen
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voorraad in geest en gemoed ? Hoevelen zijn ze., die dagelijks in de leeszaal 't portret van Juf. Baers voorbijstappen, en ho-oren wat de gestorven mond altijd blijft
zeggen : Op deze Hoogeschool naar mijn hart verlang
ik als wederliefde de stille studie ?
Het feit is, dat in 't afgeloopen jaar op de Hoogeschool onhebbelijk veel is gekletst, en dat zooveel ongerij mdheid, waaronder dan nog een zwaar procent dat
in den catechismus achterklap heet, werd bekroond door
de klacht, vanwege leerlingen die voorgoed de Hoogeschool verlieten, dat ze bedrogen zijn uitgekomen.
Ik belijd alvast dat ik niet zoo goedhartig ben als
't Bestuur onzer inrichting zich doorgaans heeft betuigd. Immers in zijn medelijden en in zijn ontferming
over de nooden van ons volk, aanvaardde het ongeveer
alles wat zich aanbood met een ordentelijk getuigschrift.
En misschien liet het zich ook wel een beetje verschalken door de aanlokkelijkheid van een groot getal inschrijvingen. Nog eens, ik belijd mijn tekort aan meedoogendheid.
Ik wil ook niet napleiten. Maar een getuigschriftje
en een eerste ontmoeten volstaan kwalijk om de menschen door hart en nieren te lezen. En dat komt hier
meer dan elders te pas. Daar moet zeker iets beters
op worden gevonden. Intusschen hebben ook de leerlingen in dezen haar zending. Degenen die komen

met meer voorbereiding dan de anderen, met meer ontwikkeling, hebben ten plicht de minder bedeelden, de
minder goed uitgerusten, ten dienste te staan waar ze
kunnen, en vooral waar het gaat om voorlichting bij lessen die vooraf een beetje drilling behoeven. Waar gaat
het immers heen, bij zoozeer geschakeerd een, publiek,
als men van den leerar eischen zou dat hij voor allen
even bevattelijk zou zijn ? De leeraar, in een dergelijke
school, heeft te kiezen : ofwel zijn onderwijzende en opvoedende taak in geweten te vervullen en aldus zich te
richten in de eerste plaats tot de normaal-voorbereiden,
ofwel zich te schikken naar de minder ontwikkelden, de
beteren zich te laten vervelen, en werk te leveren dat in
't middelbaar onderwijs thuishoort en verloochent wat
in glorieuze letters prijkt op de deur van 't gesticht.
Of hebben we 't over 't geheel verkeerd voor met
die meisjes ? Ik meen toch dat we nog steeds te doen
hebben met een meerderheid, die eenmaal 17 jaar en het

DE UNIVERSITEIT IN DE MIDDELEEUWEN 1047

middelbaar onderwijs achter den rug, over zichzelf nog
niet tevreden zijn, en dus verlangen, alvorens het practische leven in te gaan, nog wat meer tot zich te nemen aan
wetenschap en kunst, zich te styleeren in een levenswijsheid gesteund op algemeene beschaving, en aan de
hand van Wijsbegeerte, Letteren, Opvoedkunde, Sociale
Wetenschappen, een levensinzicht en een levensgedraging op te doen die wij « kultuur » mogen heeten.
Wij hebben ingezet op de Vrouwenhoogeschool met
een gevaarlijke weelde ; geestelijk, een bestuurster, zooals wellicht geen tweede onderwijsinrichting in België er
een bezat ,een vrouw van studie en wetenschap, van
werk en wil, van menschenkennis en menschenliefde, en
toch een vrouw, zoo ingetogen, zoo fijn en zoo sereen.
Stoffelijk, een paleis ons geschonken door die andere
vrouw, die er enkel schijnt te zijn om het goud van de
wereld om te zetten in goud van de ziel ; die almaar
door schenkt, uit haar hart en uit haar geest, en voor de
rest haar rozenhoedje bidt en haar gezaligde Tante
smeekt om de redding van België en van Vlaanderen.
Ja, de andere beschaafde landen waren ons voor,
allang. Maar wij zetten in met een fortuin, zoo goed als
weergaloos. Het zou dus wezen een Hoogeschool, waar
men, zonder onmiddellijke beroepsstudie op 't oog te
hebben, wezenlijk hooger geschoolden zou vormen, die
daar van haar 17e tot haar 20e jaar een flink en fijn

geharmonieerde beschaving zouden opdoen, en zich voor
een modelleven van( katholieke Vlaamsche vrouw zouden wapenen en sieren. Zoo zouden ook onze Vlaamsche
meisjes een onderleg krijgen, dat zich kon vertoonen
naast dat in de andere Europeesche landen, die vooropgaan ; van. Engeland uit over Frankrijk, Nederland,
Duitschland, de Scandinaafsche landen tot IJsland :
overal immers rijzen daar naast universiteiten met wettelijk geëischte studie, hoogescholen waar platonische
opleiding wordt gegeven voor kunst en voor wetenschap.
Welnu, als we vergelijkenderwijze mogen te werk
gaan, dan moesten we, in de plaats van vijf en twintig
flinke studentinnen en honderd meisjes van de middènmaat, er over 't heele Vlaamsche land minstens vijfhonderd hebben van 't eerste soort. Ik weet zeer goed dat
we staan bij 't begin van een onderneming, maar, 'k herhaal het, de inzet was een heerlijkheid ,en 't vervolg is
-
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het minder. Ik weet ook zeer goed dat niet alle schuld ligt
aan grillige leerlingen of aan onwillige ouders. Maar
moest het geoorloofd zijn, een besluit te trekken uit de
ondervinding in 't jongste jaar opgedaan, dan zou dit
luiden als een vonnis, of als een gemeenplaats : Dat
volk, dat lawaait om eigen beschaving, is voor die beschaving niet rijp, of is ze niet waard.
Het is veel te hard spreken, och ja. Maar we weten
te goed waar de rest van die vijfhonderd juffers uithangen, die zouden moeten op die schoolbanken zitten. 't Is
waar, buiten den kring van mijn gezin en mijn werk zie
en hoor ik weinig, maar ik zie en ik hoor genoeg
om iets te vernemen van wat er omgaat in onze rijke, en
vooral in onze sinds enkele jaren rijk geworden burgerij. Over de jongens heb ik het hier niet. Gelukkig
wellicht voor den toon dezer bladzijden. Maar mogen
we eens redeneeren als volgt : Wat kunnen die juffertjes
's avonds antwoorden op de vraag : Wat hebt gij met
dezen dag gedaan ? Wat kunnen die juffertjes met oudejaarsavond antwoorden op de vraag : Wat hebt ge
met dit jaar gedaan ? Wat zullen die juffertjes antwoorden den grooten dag op de groote vraag : Wat hebt gij
met uw leven gedaan ? En daar rijst, met een kleine
wijziging in den tekst en een heelen ommekeer in de
beteekenis, het Evangeliewoord : Bezie de bloemen der
wereld ; zie ze groeien, ze arbeiden niet ; zie ze prijken,
ze spinnen niet : zie ze feesten, ze zaaien niet : en toch
zeg ik u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze.
Maar, ik hoor het antwoord : Welhoe, we werken
toch zeker. We kregen toch immers ons middelbaar klaar.
En nu zijn we mama's rechte hand in 't huishouden. Al
wat mooi en fijn is in kamer en kast is ons werk. Wij haken spreien, wij borduren kant, wij stikken naamletters.
Dit tapijt, dat kussen, die pantoffels, dat pijpenrek, die
tabakstesch voor papa, 't is alles 't eigen werk onzer vaardige vingeren. Wij zijn de feeën thuis, en wij zijn ook
de elfen. Want wij maken 't fijngebak, en 't ijs, en
de beschuitjes, en de anisette en de chartreuse, die u,
ondankbare, bij de bezoekjes worden opgediend. Volkomen waar, en waar te goeder trouw. Want doorgaans
is het niet de schuld van de juffertjes als ze over haar
levensdoel niet anders denken. Maar zouden ze met een
beetje inspanning er niet toe komen te beseffen dat er

DE UNIVERSITEIT IN DE MIDDELEEUWEN 1049

op zekere plaatsen wel wat overtollige tapijten en strikjes
en wafeltjes liggen, en dat er, hoezeer de tijden ook veranderden, nog altijd in ons - eigen land te veel plaatsen
zijn waar geen stroozak ligt, dat de aardappelen en het
brood er niet zijn waar ze zouden moeten zijn om dierbare levens te redden ? En zou de wereld er minder om
zijn zoo ze niet zoozeer werd gebaad in alcohol, ook
niet in die van de geheime stokerijen in de fijne families?
Och, ik weet het, er valt zooveel te verschoonen
en te vergoelijken. De slenter der conventie verklaart
veelal de meest onverklaarbare dingen. Maar deze
twee vragen blijven rijzen met elk jaar meer dreigenden
ernst : Worden onze meisjes in haar opvoedingsjaren
opgeleid tot de volle ontplooiing van haar krachten naar
ziel en lichaam ? Worden die krachten omgezet in
waardijen voor de maatschappij, worden ze verwerkt
tot de doeleinden, waartoe ze door Godheid en menschheid zijn opgeëischt ?
De lichamelijke opvoeding komt in deze beschouwing minder te pas. Wat de jongens te veel doen aan
sport mocht wel aan de meisjes worden gegund, als 't
maar niet uitkomt op tennis-flirt ; alweer met die jongens ! Of gaat het wel de goede richting uit om zenuwen
en spieren te sterken, en door het lichaam heen te stalen
de werking der ziel ? Mij is 't niet bewezen, zoolang
de juffers er hun gilletjes-cascades op moduleeren bij
een spin die den wand afdaalt, of bij een sprinkhaan die
voor haar voeten komt wippen. Wat baat gymnastiek
en sport als ze niet staan in den dienst van der menschen zelfbestuur ? En zou 't meisje er langs de huidige
practijken dikwijls toe komen om b. v. iets van het
« Stabat mater » te snappen ? Ze stond, de bedroefde
moeder stond. Dus niet als bij de schilders die 0. L.
Vrouw doen bezwijmen in de armen van een ridderlijk
bij springenden St. Jan !
Maar wij hebben 't hier over de verstandelijke opleiding vooral. Nog veel te veel moeders denken : Mijn
meisje zal huwen ; waartoe dan al die geleerdheid ?
Uit den mond dier moeders spreekt een traditie
van eeuwen. En wat is er hun al veel kwalijk te nemen,
als kerels lijk Fénelon en Jos. de Maistre hun best hebben gedaan om die traditie op te nemen in de schittering van hun advocaten-stijl ? De vrouw moet niet ge-
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leerd, de vrouw moet bescheiden zijn. Bescheiden, ja
zeker, gelijk trouwens ook de man. Bescheidenheid, gesteund op zelfkennis, op het nederig besef van zondenschuld en nietigheid voor God, op het volhardend streven naar een hooger ideaal ; die bescheidenheid is een
deugd, maar een deugd die niet bestaan kan zonder dat
men iemand is, 't zij door wetenschap of door verdiensten van hooger aard. Of wie verbeeldt zich bescheidenheid samen met onkunde ? Wat is b. v. een bescheiden domkop ? Welnu, « bescheidenheid » die de ontplooiing zou tegengaan van de krachten onzer ziel, van
de talenten van onzen geest, dat is de treurigste vorm
der zonde van traagheid. En als die verstandelijke « bescheidenheid » dan nog gepaard gaat en dat is fataal
zoo, vooral sinds den oorlog met modes-ijdelheid en
vertoon van op- en aftooi, dan wordt die zonderlinge
« bescheidenheid » de ellendigste vorm van de ellendigste der hoofdzonden.
't Is immers eenzelfde de Maistre die zegt « le plus
grand défaut pour une femme eest d'être homme » en
« le mérite de la femme eest de faire des hommes ».
Welnu, dat laatste, gezegd in 1808, blijkt steeds
waar ; en het eerste, gezegd, en misschien goed gezegd
in 1804, is totaal verkeerd in 1923. Want deze tijden en
deze landen hebben eenieder geleerd dat wie mannen
wil maken zelf een beetje man moet zijn.
In de eerste plaats, mevrouwen, uw dochters waarvan u zegt dat ze zullen huwen. Elk meisje, dat wil
worden èn een goede vrouw èn een goede moeder, moet,
zooals het nu staat, wil ze haar taak gewassen zijn,
ook wetenschap bezitten, niet enkel wetenschap van 't
huiselijk vak ; maar geleerdheid in den zin van wij sgeerig, letterkundig en sociaal onderleg. Wie wil arbeiden
in en voor de huidige wereld, moet iets begrijpen van
die huidige wereld ; en laat ze nog zoo verstoffelijkt zijn,
ze haakt en ze smacht naar redding; en hoe zal zeworden
gered, tenzij door den geest die de stof overwint ? Maar
uit den treure moet hier niet worden herhaald wat met
kracht van rede en gevoel al zoo dikwijls en zo goed
werd gezegd en geschreven.
En huwen, huwen ? Als uw dochter nu eens, tegen
al uw berekeningen in, niet huwt ? Zijn de vrouwenlevens op de toppen van onze menschengeschiedenis,.
allemaal levens van gehuwde vrouwen geweest ?
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Dus voortaan ook onze meisjes naar de Universiteit ? Ook onze meisjes dokter, leeraar, advocaat ?
Neen, ofschoon hier in België het zeker nog geen tijd
is te remmen. We hoeven niet verder dan bij onze
buren te gaan. Ook daar sterft het menschdom niet uit.
Ook daar huwen vrouwen, ook daar kweeken ze kinderen, nog meer dan in 't Vlaamsche land. Ook daar worden kloosters bevolkt, weeral meer dan bij ons. Maar te
Amsterdam studeeren 485 vrouwen, te Utrecht 369, te
Leiden 312, te Groningen 218. In alle faculteiten zitten
en schitteren vrouwen.
Maar nog eens, het geldt hier geen klopjacht voor
de Universiteit. Het geldt hier de Hoogeschool voor
Vrouwen te bevolken met goede en flinke elementen.
Het geldt hier voor onze Vlaamsche meisjes, die gegoed
zijn en die geen ambt bedoelen afhankelijk van een
rijksdiploma-hooger-onderwijs, de beschaving en het
onderleg op te doen, noodig tot het betrekken van haar
post op het Vlaamsche hoogland, waar nog zo-oveel posten onbezet zijn. Het geldt hier de meisjes die moeten
worden opgeleid tot den beschaafden Vlaamschen huiskring, dien ze zelf zullen te stichten hebben ; of, stichten
ze dien niet, tot haar zending onder ons volk, in sociale werken, in 't bestuur van huishoudscholen, in 't
beheer van bibliotheken enz. En kunnen de leerlingen
der Hoogeschool voor Vrouwen daarheen ? Ja, allemaal, dadelijk, na voltooide studie, mits die studie flink
is geweest, mits die meisjes geworden zijn tot datgene
wat men daar van haar maken wil : vrouwen op wie
men in de huidige nooden bouwen kan. Och, weest gerust, juffrouwen. 't Is met u als met de jongens. Niet
de plaatsen ontbreken voor de menschen, maar de menschen voor de plaatsen. 't Is bij ons gelijk overal : daar
is altijd plaats op de hoogten.
• Maar eerst de studie, een studie vol ernst en toewijding. En is er die, dan zal al de rest u toegeworpen
worden. J. P.
September 1923.

BOEKENNIEUWS.

J. B. Wolters,
Dr. C. BROM: Barok en Romantiek.
Groningen-Den Haag, 1923. —82 blz.
Dit boekje, met voorbeeldige zorg door den uitgever gekoesterd, is een bijgewerkte rede, door Dr. Brom gehouden op
het Leidsche Philologencongres in 1922, en voorzien van aanteekeningen en toelichtingen, die ongeveer de helft van het bundeltje beslaan.
Het wil zijn een onderzoek naar den geest der uitingen van
kunst en kultuur die zich tegenover het klassicisme in de 16e
en in de 19e eeuw over Europa hebben doen gelden, en die thans
in de nieuwste openbaringen van het hoogere menschelijk streven met vereenigde krachten optreden.
Met bepalingen komt men niet uit, zegt Dr. Brom, maar
een beeldspraak kan hier wel dienstig zijn. « De electriciteit heet
een stroom, barok durf ik de vloed noemen, en romantiek een
overstrooming. »
Dan krijgen we van de beide een historiek, waaruit eensdeels blijk — wat al meer als halve waarheid werd verduidelijkt — dat barok niet mag heeten « Jezuietenstijl », want de
Jezuieten hebben mee- maar niet voorgedaan, en andersdeels
dat het beste van de Romantiek Duitsch goed is, en geen Fransch
— wat we immers allang wisten. Maar alles wordt hier op een
eigenaardige, prikkelende wijze gezegd.
Om den geest van Dr Brom te laten smaken zal 't goed
zijn een paar aanhalingen te doen.
« De aristocratiese renaissance vervuld van l'art pour
l'art, had bij 't bouwen of sieren van een kerk de vromen, die
stichting zochten, nauweliks geteld. De barok . sprak de gemeente aan. ...Dat streven naar oneindigheid levert vorm en
inhoud van de Romantiek ,die in 't oog van de voldane verlichting louter vaagheid was. In de 18e eeuw had het rationalisme samen met het klassicisme de levenswateren zo keurig gekanaliseerd, de kunst in rechte bedding van regels en nog eens
regels vastgelegd, de wetenschap aan de sluizen van waarneming en ontleding overgeleverd, de staatkunde als een sierlijke
fontein binnen de tuinen van 't hof besloten, de godsdienst, wel
te verstaan de « natuurlike » godsdienst, waarvoor alleen ruimte bleef, tussen de kaden van feit en rede ingedijkt. Het was zo
goed geregeld allemaal, -- daar breekt het getij los : de kunst
wil de verbeelding van de vrije persoonlijkheid uitvieren, de wetenschap bespiegelingen houden over de kwellende rest in ieder
onderzoek, het volk verrijst midden in de staat als een levende
kracht, het geloof wendt zich eerbiedig naar het mysterie. Wat
in elke periode een onderstroom was geweest van romantiese
gevoelens, spoot ineens omhoog.
— « Opnieuw komt er na de scheiding van filologie en
literatuur een honger naar eenheid en grootheid. Staatkunde
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en godsdienst durven elkaar, beschaamd over vroegere verwijten, naderen ; ethica en esthetica willen zich verzoenen, sinds
wijsbegeerte en natuurwetenschap vereenigd zijn. Wat het verstand gescheiden had, vereenigt het gevoel ; het intellectueele
stijgt tot het spiritueele, harmonie en synthese worden leidende
begrippen ,en na een eeuw van machines en instrumenten zoekt
men een organieke wereldbeschouwing te enten op de romantiek. »
Dr. Brom is ongetwijfeld een figuur in de Nederlandsche
katholieke wereld. Zijn geloof doet hij alle eer aan in 't getuigen en in 't propagandeeren. Een groot en geestdriftig werker
is hij al twintig jaar lang. Maar hij doet weleens voor zijn gestel gevaarlijke dingen. Dr Brom beleeft de barok en beleeft de
romantiek in zijn eigen propagandeerende zending. Hij moet die
beide niet zoeken te beschrijven.
Een echt geleerde is hij intusschen al evenmin als een echt
dichter. Voor de wetenschap heeft hij geen rust genoeg ; voor
de poëzie geen gemoed. Daarom zie 'k hem liever geen boeken
schrijven, en 'k wenschte wel dat hij wat minder werkte op 't
papier. Het gaat hem als zijn barok ; te veel effect, te weinig
affect. Elk van zijn zinnen is er voor alles op uit om in te slaan.
Telkens wil hij u doen paf staan om 't nieuwe van de constateering, en feitelijk zijn 't meest allemaal aangekleede fiches.
Naar den vorm heeft Brom veel van den Multatuli der Ideën.Naar
den inhoud is Brom veel rijker, omdat hij meer gelezen en gewerkt heeft. Maar hij is gejaagder nog, en kortademiger. Bij
elk punt een pufje.
Verwonderlijk mag het heeten hoe 't mogelijk is dat uit te
houden. Met al zijn tekort aan asem moet hij toch beschikken
over een kranig gestel, dat zich een boel dingen weet te assimileeren. Maar 't gaat meest alles naar zijn hersenen. Mocht
hij geen begenadigd geloover zijn, hij werd als zijn Heine:
« zijn Gemat is in zijn geest verzout ». J. P.

JAN HAMMENECKER : Colloquia. N. V. Het Vlaamsche Land, Antwerpen. 1923.
Wat een weldaad, zoo'n boek. En dubbel weldadig na de
lezing van Brom. Want de talentvolle spreker Brom .vermoeit
ons bij 't lezen, al is hij er steeds opuit om ons te boeien. En
bij Hammenecker is 't goed rusten. Naast de markt, of liever
midden er op, van de groote lawaaiende literatuur, is 't hier
de kalmte van de kerk, die openblijft tot middaguur...
Wij hebben nu Theophilus, Molenaar, Van den Oever, Van
Eeden ook, op zijn ouden dag. Maar wij hebben ook Hammenecker. En hij is niet de minste van de vrome groep. Theophilus is
ongetwijfeld de sterkste, en bij alle logische stevigheid, het
mildste gemoed. Maar Hammenecker, al had hij nog zooveel tekortkomingen, als daar zijn 't gebrek aan sociale voeling en 't
al te grillig toegeven aan invallen om 't verrassende van hun
tooi, — Hammenecker is de meester in 't smakelijke concretiseeren van fijne bespiegeling.
Dat heeft hij voor een deel uit Augustinus' Belijdenissen.
Want ook deze Colloquia zijn « Alleenspraken der ziel » niet
naar den zoetjes-ingetogen trant van a Kempis, maar naar dien
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wonderbaren trant van Augustinus, zoo rustig in zijn passievolle
bewogenheid.
Wrocht Hammenecker's groote vriend Gezelle ook immers
niet zijn « Goddelijke Beschouwingen » ? Maar Gezelle vertaalde — daartoe genood -- een streng thomistisch gedrild philosoof,
en hij moest bij de bezigheid, naarmate zijn taalkennis en zijn
taalkundigheid triomfeerden, zijn dichterschap geweld aandoen.
Hammenecker daarentegen schrijft zonder commando, en zingt
zijn proza uit over Gods Drievuldigheid en haar Zijn in een
mystiek die dichter Gezelle moderniseert met Augustinus en
Ruysbroeck. Moderniseert, jawel, want Gezelle was immers de
groote impressionist, en zijn èn Augustinus èn Ruysbroeck niet
de groote expressionisten, de grootste meesters van den huidigen dag, die in de kunst de tijd is der alles-veroverende ziel ?
In deze Hammenecker's Belijdenissen komt de ziel ook
eventjes over zich zelf te praten. En ze weet zeer goed wat ze
over zichzelf te zeggen heeft, al zij 't ook nog zoo naïef : « Aan
wat ik mocht overerven van mijn voorouderen, en dat is : veel
gave menschelijkheid en natuurlijke warsheid van levensleugen,
daaraan heb ik bevolen om al zijn oude deugende degelijkheid
aan te voeren, opdat ik met den adeldom van mijn aloude, nooit
verbasterde dapperheid smijdig zou kunnen zeggen : dat Gij
zijt, zonde: of erbij : zijt !
« Heb ik zelf eenige levensgaafheid : ben ik eenigszins wat
ik ben : bleef ik zelf in den strijd tegen het immer oprukkend
oneigene mijn eigen pluim en tropaion »...
Best. Hammenecker kan maar niet begrijpen hoe de menschen lachen om niets, schreien om niets. Maar zijn rust en zijn
berusting is die der genade, die immers ook weet wat Davidsdansen zijn, en nog meer : « En U bedank ik op mijn knieën, Heilige Geest, aanbiddelijk vreugdevuur, waarin de Vader en de
Zoon hun jolijt uitlaaien, of liever ik wil rechtstaan en ik wil
mededraaien in de vreugde van een altijddurenden Allerheiligendans rondom U, aanbiddelijk vreugdevuur, waaruit het drievoudig getuigenis knettert, Heer, dat Gij leeft in de vreugde
van Uw allervolkomenste Zijn ! »
Onder « Colloquia », gebundeld uit « het Vlaamsche Land »
staat nr. I. Mochten nog veel nummers volgen ; want Jan Hamme.necker zal over zijn rustig-wielende zielenweelden nog niet
zoogauw zijn uitgepraat. J. P.

EDGAR GEVAERT : In dien Hof der Liefde. De Sikkel, Antwerpen.
Naar het schijnt nemen het sommige jongere tijdschriften de
oudere kwalijk dat ze niet vlugger en guller zijn met hun lof
voor dezen talentvollen nieuweling.
WVe zouden er gauwer bij zijn geweest, als we niet verkozen
hadden te wachten tot we uit zelfstandiger werk van Gevaert
konden opmaken of hij wel wezenlijk aanwinsten brengt. Uit
zijn jongste bijdragen in « Pogen » wil inderdaad blijken dat
hij zich zelf tracht te worden ,en dat hij ons iets zal te zeggen
hebben. Want « In den Hof der Liefde » was alles behalve een
blijde boodschap van persoonlijkheid. Bij zulke dingen immers

BOEKENNIEUWS 1055
doet de lezer veel beter direct. naar den ouderen meester te gaan,.
naar Lamennais. Daar vindt men denzelfden geest in veel beteren vorm. Want Lamenais kende zijn Fransch, en het zal
niet lang meer duren voor Gevaert, die intusschen flinke vorderingen maakt, zelf erkennen zal, dat hij toen hij « In den Hof der
Liefde schreef, zijn taal niet kende ; en zeker niet die taal,
die hij kennen moest om ons duidelijk te maken dat al die grootsche dingen nu eens echt door zijn ziel zijn gegaan.
P. j.

CYR. VERHAVERT : Brusselsche typen. Omslag van
H. Teirlinck, tekstteekeningen van Stan Van Offel.
Uitgave 't Spaeverke, Brussel, Anspachlaan,148.
Dit is het wérk van een autodidakt. Zoo luidt de zelfbewuste
aanbeveling. En wij vernemen ook, zoo dadelijk uit den tekst,
dat deze « Brusselsche Typen » hoofdzakelijk in weekbladen
verschenen zijn. Welnu, proficiat ! Het zijn wel wezenlijk heerlijke typen van ketjes en kiekefretters.
Dat wil niet zeggen dat deze figuren uit hun wereld van
eiken dag geboren zijn in die van de blijvende literatuur. Dat is
b. v. wèl het geval met de meeste van Brusse's menschen, en
met sommige van Baekelmans. Er is hier te veel geredeneer rondom instee van het vlugge rake pak-beet. Maar wij hebben te
weinig goede journalistiek om niet zeer dankbaar te zijn voor
deze. Er is hier een schat van folklore geboekt uit het Brussel
van voor en van onder en van nà den oorlog .De teekeningen
doen ongetwijfeld ook het hunne.
Onder zoovele typen is natuurlijk de eene beter dan de ander geslaagd. Onder de beste tellen « den Dikkenderrem » en
de stukken gesteld in dialect. Die zijn over 't algemeen uitstekend, springlevend uit hun eigen atmosfeer direct op 't papier
gebracht. Waarschijnlijk Verhavert's meesterstuk is « Luppe
Kassuul...» : «... In de Voet van Sjarellerwa eet eum ne ki twie
agenten van Meulebeek, dat eum e procesverboel wildege lappe,
meegetrokke mee pak en zak. Ze ginge verzuipe, irrévokablement woai e ze kapot. Awel, wet-de wat da Luppe gedoen eet :
hij eet eule doen zwere dasse eum gin kontervenze zouwen
druye as eum eule soveedege, en aa eet eule gesoveet ! Polle
Flaskoen zou doe nog mier kunne van vertelle... »
Wij beloven nog te luisteren bij gelegenheid. Want wij zijn
er zeker van dat ook de heer Verhavert « nog mier zou kunne
vertelle ». D. W.
-

JOZEF SIMONS : Zoo ging één jaar. Uitgave van
het Davidsfonds, nr. 200, Houdmont Carbonez,
Brugge.
Het is beschamend voor mij dat een recensie over een
boek als dit zoolang is uitgebleven. Maar zoo gaat het, als men
zijn traagheid begint te verschoonen : Haast is er niet bij, denkt
men. Het Davidsfonds, door het feit alleen van zijn duizenden
leden, is een propagandeerende kracht als weinige alhier. Als
nu al die leden ook lezers zijn van « Zoo ging één jaar » dan
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zijn we van 't goede lot voor Jozef Simons en zijn boekje verzekerd. En zoo wordt een recensie in zoover het enkel van goed
werk een aanbeveling dient te zijn, heelemaal overbodig.
Maar de populariteit voor een boek is niet alles. Werk als
dit verdient niet enkel verspreid als volkslezing ; het mag ook
dingen naar een plaats in onze letterkundige geschiedenis. En
zeg ik te veel, als ik beweer dat nu Jozef Simons, na tal van
pogingen, de eene minder de andere beter, er in is geslaagd zijn
eigen plaats te veroveren? De plaats van, op dit oogenblik, waarschijnlijk onze beste Vlaamsche verteller, verteller dan, naar den
ouden, rassigen, bijna had ik gezegd Kempischen trant. De
trant immers van Conscience en de Sniedersen.
Er is geen twijfel aan, Simons komt er toe zoo makkelijk,
zoo natuurlijk te schrijven en tevens zoo zeker van zijn stuk
als die drie groote voorgangers. Ook hij is de eenvoudige van
harte, die heelemaal leeft met zijn volk, die omgaat met de
kleinen op een relief van sympathie, omdat ook hij beseft dat
het beste in den mensch daar in die Kernpen het gaafst is bewaard, en dat hij zijn bestaan vastlegt in die buitenwereld waar
het opdoen van menschenkennis gelukkig nog gelijkstaat met het
opdoen van achting voor den mensch. En dit nu is het merk
van den begenadigden volksschrijver : hij gaat er niet op uit
om schrijversstof te kapen. Telkens als het drukke verkeer
rijpt tot inzicht komt de kunst de gave weer wakker tikken,
en moet de dichter weer aan 't vertellen gaan van zijn weervaren en van, dat zijner menschen, die meest allemaal zijn vrienden zijn. En boeien doen ze vanzelf. Want allen zijn ze Kernpenaars, en ze spreken hun ziel uit elk op zijn wijze. Maar
't is hun ziel. En allen zijn er om te getuigen van Dolf's
idylle uit de tragiek van den grooten oorlog. Want « Zoo ging
één jaar ». In November 1918 was Dolf nog piot en zat hij in
de furie van den wereldkrijg, en November 1919 is Dolf kosterorgelist en zit hij met zijn Lina in de wittebroodsweken... Jozef
Simons schonk ons niet zijn jongste werk een onzer keurigste
volksboeken. J. P.

Dr. EUG. VAN OYE : Mijn Gevangenis. DrukkerijUitgeverij « Excelsior », Brugge. 1923.
Acht dagen gevang, onmiddellijk na den wapenstilstand.
Een zwalp van dien vloedgolf van dommen haat over 't hoofd
van een der eerbiedwaardigste mannen van Vlaanderen, eerbiedwaardig én om zijn persoonlijk talent, én om de belichaming in hem van een heerlijke Westvlaamsche traditie, én om
den door hem met zooveel gezonde taaiheid gedragen ouderdom:
Dr Van Oye was toen men hem gevankelijk wegvoerde van
Oostende naar Brugge ,in gezelschap van acht zingende en
brullende sletten, op een vrachtauto in den herfst van 1918, 78
jaar oud.
Een documentair boekje is dit. Een boekje van ransige
Vlaamsche fierheid, van gave, kinderlijk-trouw door dat heele
lange leven hooggedragene christelijkheid ; maar documentair
ook, omdat het voor den zooveelsten keer blootlegt de Belgischpatriotardische, Franschdolle schande.
Achteraan staat een artikel overgedrukt uit « Le Carillon »,
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K L'Activisme à Ostende », die aansluit bij « son excellent confrère « Le Soir ». En fielten, die zulke dingen uitbraken, regeeren oppermachtig in dit groteske boeltje over menschen als Dr
Van Oye, die, wat een misdaad ! -- met een Duitsche vrouw is
gehuwd, en dus Duitschland niet zóó haten kon als het op straffe van landverraad werd voorgeschreven.
Welk is, bid ik ti, het naarste gezicht : de Belgische ziel
D. W.
van die heeren of de Belgische frank ?

GIOVANNI PAPINI : Un honinme fint. Traduit de l'italien par Henry- R. Chazel. Avec une introduction de
Paul Guitton et un portrait de l'auteur.
Voorzeker is deze auto-biographie een der aangrijpendste
die ooit geschreven werden ; want ze geeft ons al het lief en
leed te kennen, al het zoeken en strijden en lijden van een buitengewone gloedvolle, onstuimige ziel, hunkerend naar kennis en
waarheid, dorstig naar 't absolute en 't goddelijke, en ten felste
geteisterd door haar worsteling met de duisternis rond haar.
In deze geschiedenis van zijn leven zal men niet veel uitleg
of korte anecdoten over zijne kinderjaren vinden, of over zijn
gevoelsleven. Dat alles schetst hij in enkele bladzijden. Want 't
was hem niet te doen om eenige min of meer sappige of dichterlijkelijke herinneringen, maar wel om het ontwikkelen, om het
loswikkelen van zijn intellectueel leven, om het ontbolsteren van
zijne gedachte.... « Je voudrais » -- zoo schrijft hij in een artikel in 1911 — « faire comprendre comment cette vie plus profonde et mystérieuse de l'esprit, cette vie faite d'idées absurdes,
de problèmes insolubles, de doutes extraordinaires ou de certitudes enexpliquées, cette vie qui semble froide et silencieuse,
peut être toute empreinte de passion et de fureur héroïque, d'intrigues et de trahisons, de surprises et de miracles, d'aventures
merveilleuses et de dénouements inattendus, aussi bien que la vie
du heros des romans ou du ténor des opéras... »
In die enkele zinnen geeft zich Papini heelemaal, zooals hij
is, met zijn vurigheid, zijn klare geest, zijn bijtende spot.
Geboren te Florentië, uit eene burgerlijke familie die de republikeinsche gedachten aankleefde, en heelemaal buiten allen
godsdienst opgebracht ,zocht hij zijn leven lang naar absolute,
afdoende waarheid. Reeds als kind droomde hij van glorie en
grootsche daden. Boeken trokken hem onweerstaanbaar aan.
Alles zou en moest hij weten. Daarom dacht hij niet beter te
kunnen doen dan een encyclopedie van alle wetenschappen en
alle menschelijke kennis aan te pakken. Doch vooraleer te
beginnen zelfs, wat een vreeselijke stof moest hij niet bijeenbrengen ! Maar van arbeid is hij niet bang ; en zoo valt hij aan 't
werk, en wroet dag en nacht, en naarmate hij meer werkt en
meer stof vergadert, ziet hij den gezichteinder altijd breeder
worden, het doel altijd verder achteruit wijken.
Nadat hij zoo meer gewrocht had dan eenig andere jongeling van zijne jaren, en wonderbare geleerdheid aangeworven,
had hij geen anderen uitslag bereikt, dan de kortgewiektheid
van zijn verstand, de enge grenzen van heel zijn wezen scherper
te beseffen.
-
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Hij dacht dat 'wijsbegeerte hem meer licht zou brengen,
dat zij hem uit de volstrekte ontkenning zou helpen, Maar van
al de wijsgeerige stelsels bevredigt hem niet een. Om zijne gedachten aan anderen mede te deelen, maar ook om zelf klaarder in zijn eigen brein te zien, zendt hij 't een na 't ander,
verschillige tijdschriften de wereld in ,en schrijft, schrijft. En
stilaan komt er evenwicht in zijne ziel ,en rust. Hij begrijpt dat
al wat hij tot hiertoe met zooveel koorts heeft nagejaagd, niets
in heeft, dat de waarheid elders ligt. Hij weet nog niet waar,
maar toch, vermoedt hij ze reeds, achter de sluiers die haar nog
voor zijn oogen verbergen. Nog onbewust, toch richt hij reeds
zijne stappen naar het katholicisme, tot hetwelk hij zich vier
jaar later zou bekeeren met heel zijn verstand en heel zijn hart.
« Un Uomo finito » verdient gelezen te worden, onder alle
opzichten. Voor hen die het Italiaansch machtig zijn, zal Papini's heerlijke taal en stijl de bekoring van het boek nog verhoogen. Maar ook de anderen zullen hunne gading vinden in de
puike Fransche vertaling van Henry Chapel. T. D.
.

.

Dr. TH. VAN TICHELEN : In den Patriarchentijd. —
Onze Studiën. S. V. De Vlaamsche Boekenhalle.
Leuven, Cent, Mechelen. 1923.
Niemand onderschat het overweldigend belang van den patriarkentijd voor den godsdienst en voor de wereldgeschiedenis
in 't algemeen. De Patriarken ontvingen van God de bevestiging
van het monotheisme, uit hen groeide het Israëlietische volk, dat
de kennis van den waren God door de eeuwen heen zou meedragen, en de baan vrijmaken voor Jezus Christus, den Zoon
Gods.
Dit boek van Dr V. T. wil een schets zijn van den toestand en de beschaving van Kanaan in den tijd der groote Pa-

triarken Abraham, Isaak en Jacob. Maar in de Bijbelverhalen
over de stamvaderen der Israëlieten, stoot men schier bij elken
regel op toestanden, instellingen, zeden, beschavingsfaktoren, die
ons vreemd voorkomen en als vraagteekens voor den geest blijven staan. Het zijn die toestanden, die instellingen, zeden, enz.
die Dr V. T. ons wil doen kennen.
Het materiaal tot zijne studie wordt geleverd door het boek
Genesis (van af cap. 14 tot 50) en door de opgravingen in Palestina. Naast den Bijbel worden de uitkomsten der oudheidkunde benuttigd, hetzij als vergelijking, hetzij als toelichting,
hetzij als aanvulling ; deze uitkomsten geeft hij ons, zooals hij
die uit den mond zijner vermaarde meesters PP. Lagrange,
Dhoune, Vincent, Janssen in Jerusalem gehoord of in hunne
werken gelezen heeft.
Wat kent V. T. toch goed dit volk ; diepe grondige kennis,
en onder alle opzichten ! Gedurende zijn verblijf in Palestina
heeft hij niet geslapen, maar veel gezien en de zaken ter plaatse
ingestudeerd. Niet enkel land en volk, topographie en ethnographie kent hij, maar ook de zeden en gewoonten van dit eigenaardige en voor ons zoo interessante volk. Het oostersche leven
heeft hij meegemaakt, het volk gevolgd in zijn openbaar en privaat, zedelijk en godsdienstig leven. Hij zag, en moest tevens
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weten waarom dit alzoo was en niet anders. V. T. is een fijn
psycholoog. De vrucht zijner studiën heeft hij in betrekking gesteld met de toestanden en zeden in onze Bijbelverhalen, om die
toestanden op te helderen en voor eenieder verstaanbaar te maken ; en daarin is hij ten, volle gelukt.
Hoe schoon toch en smaakvol, hoe aantrekkelijk en meevoerend wordt die Patriarkentijd, bij het lezen. dezer korte
schets. Alles leeft, ja, ik zal he` maar zonder aarzelen zeggen
V. T. ziet de aartsvaders Abraham, Isaak en Jacob leven te midden van hun kroost, met vrouw en kinderen, slaven en dienstboden, kudden schapen en kemels ; hij zelf schijnt in dien tijd
geleefd te hebben.
Wie zijne « Beelden uit het Evangelie », en « Schepping
en Zondvloed » kent, zal wellicht de waarde van dit nieuwe boekje vatten ; voor eenieder is liet nuttig, maar bijzonder voor
hen die aan Bijbelstudie doen.
Vele leemten blijven in dit boek, zoo schrijft V. T. ; niet op
alle vragen valt een antwoord. In die antieke dingen moeten wij
matig durven zijn, en niet door dik en dun alles willen ophelderen. Kunnen wij geen antwoord geven, dan zetten wij zelf een
groot vraagteeken. Voorwaar, alles is niet opgelost, omdat wij
zoo maar 4000 jaren van de feiten verwijderd zijn ; maar alles
wat de wetenschap tot nu toe gevonden heeft, alles wat kan opgelost worden, heeft de schrijver ons gegeven. P. F. C.

OSCAR HUF S. J.: De H. Communie als offerspijs. Beschouwingen over de liturgische Communie-opvatting. Liturgische Studiën, III. Maastricht, LeiterNypels, 1923. XV-117 blz.
Het is heelemaal overbodig den schrijver, E. P. Huf, aan de Warandelezers voor te stellen : de meesten kennen zijn « Van
Palmzondag tot Paschen », « Het Goede-Week-Kerkboek »,
« Liturgische Studiën », enz. ; en velen zagen hem optreden op
de liturgische bijeenkomsten in het Vlaamsche land en hoorden
hoe ervaren hij in zijn vak is. Het is dus een verheugend feit
dat hij in dezen bundel (Liturgische Studiën, III) een der belangrijkste punten van onzen godsdienst zoowel in dogmatisch
als in ascetisch opzicht : « De H. Communie als offerspijs » ter
behandeling opneemt. We weten bij voorbaat dat hij dit meesterlijk zal uiteenzetten. In de eerste verhandeling wordt het verband tusschen Mis en Communie in de hoofdtrekken geschetst;de
tweede verhandeling stelt bepaaldelijk de opvatting der H. Communie als offerspijs in het licht ; de derde ontwikkelt het plaatsvervangend karakter van het eucharistisch slachtoffer ; eindelijk laat het vierde opstel, « tot geruststelling van hen die voor
overdreven exclusivisme zouden vreezen », volle recht wedervaren aan de opvatting der H. Communie als zielespijs, als levenbrengend voedsel, volgens de voorstelling vooral door S. Johannes ontwikkeld, en toont hoe die harmonisch samen te brengen
is met de meer « paulinische » gedachte der offerspijs, tot één
volledige Communie-idée.
Er zijn, helaas, nog veel te veel geloovigen die het innig
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verbond der Communie met de Mis niet begrijpen : wat wij ontvangen, is niet eenvoudig weg het Lichaam en Bloed van
Christus, maar wel dit Lichaam en Bloed in den toestand van
Slachtoffer. Communiceeren is niet slechts « den Zaligmaker
ontvangen », en « vereerd worden met het goddelijk bezoek; het
is deelhebben aan den offermaaltijd, de « Hostie » d. i. het
Slachtoffer ontvangen en zich zoo innig mogelijk er mede vereenigen. De priester aan het altaar is strikt verplicht de heilige
Gedaanten te nutten ; zijn Communie behoort zooniet tot het
wezen, dan toch tot de volkomenheid van het offer ; doch niet
alleen zijn Communie, ook die der aanwezige en mede-offerende
geloovigen staat in nauw verband met het offer ; ja elke Communie, al geschiedt ze « buiten de Mis », is een deelneming aan
het Offerlam. Buiten de Mis communiceeren is derhalve wel niet
verboden, doch minder goed dan onder de Mis, zooals nog onlangs de Kerkvergadering van Mechelen (nn. 198, 279) ingeprent heeft. Niets schooner in kristelijk-liturgisch opzicht dan
een wel ingerichte Communiemis, waaronder nl. de geloovigen
ter H. Tafel naderen en hun aandacht niet van het oneindig
waardig offer, dat op het altaar onder hun oogen geschiedt, afgetrokken wordt door allerhande zangen en door uitstelling van
het Allerheiligste.
Het weze ons hierbij toegelaten een desideratum uit te druk1ken. Ware het niet doelmatig geweest theoretisch en duidelijk
te bepalen waarom het eten van het geslachtofferde tot de volkomenheid van een offer behoort ? We bestatigen wel in de gegeschiedenis dat in vele offerplechtigheden, ook bij de heidenen,
de priester en wie met hem het sacrificie opdraagt, iets althans
van de geofferde zaak nuttigt. Het is ook zonneklaar dat, volgens de instelling van Christus en de leering der Apostelen, de
Communie een offermaaltijd is. Maar waarom is het zoo, en
wat beteekent dit nuttigen van het slachtoffer ? S. Thomas (III,
q. 82, a. 4) geeft dit antwoord : alwie een offer brengt, moet
dan dat offer deelhebben ,om duidelijk te betuigen door die belichamelijke vereenzelviging, dat het geofferde de plaats inneemt van den offeraar : deze wijdt zich zelf mede aan God toe.
E. P. Huf spreekt uitvoerig van de « plaatsvervanging », maar
het was niet nutteloos, naar onze bescheiden meening, op de
boven gestelde vraag schematisch te antwoorden.
Ware het ook niet goed geweest duidelijker op te merken
dat de voorgehouden beschouwingen niet afhankelijk zijn van
het theologisch vraagstuk « of de vernietiging der offergave al
of niet behoort tot het wezen van het offer » ? Dit wordt immers tot op heden druk besproken onder de theologen, althans
waar het een ander dan een zoenoffer geldt. — Waarin eigenlijk in de Mis de vernietiging bestaat, moest Schrijver, van zijn
standpunt uit, niet beantwoorden. We kunnen het niet anders
dan goedkeuren, wanneer hij om de beurt beschouwingen ontleent, die geenszins met elkaar in strijd zijn, aan de twee voornaamste uitleggingen : de afzonderlijke consecratie van brood
en wijn en het tegenwoordig-stellen van Christus in den minderwaardigen toestand van levenlooze gedaanten en zelfs van
voedsel.
Het zal den lezer wel voorkomen dat één en dezelfde gedachte herhaald wordt. Hij vraagt zich soms angstig af of hij
-
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wel goed begrijpt en of er geen nieuwe verborgen wijsheid
schuilt onder eensluidende woorden. Maar de Eerw. Pater
waarschuwt ons dat hij opzettelijk van elke der verhandelingen
een op zich zelf staande opstel maakte, om de hoofdgedachte
door herhaaldelijk inhameren te doen binnendringen.We besluiten
daaruit dat dit heerlijk boek niet haastig mag doorloopen worden, maai bij kleine dosis, b. v. als dagelijksche geestelijke lezing, dient gesmaakt en bemediteerd. Er is trouwens in die dichtgedrukte bladzijden menige passus zoo vol gedachten, dat men
hem herhaaldelijk moet lezen om er de volle draagwijdte van te
beseffen. Dit werk worde dus aan geestelijken en ontwikkelde
leeken tot ernstige lezing en studie warm aanbevolen.
Niemand minder dan Z. D. K. Mgr. Heylen, bisschop van
Namen en voorzitter van het bestendig Komiteit der internationale eucharistische Kongressen ,schreef het Voorwoord : de
hoogst waardeerende aanbeveling van den grooten kerkvoogd is
een feit van aanzienlijke beteekenis.
J. SALSMANS, S. J.

Uitgaven van J. B. Wolters, Groningen-den Haag.
Dr. DE VOOYS, VAN DEN BOSCH en Dr. D. C. TINBEREN : Letterkundig Leesboek, voor H. B. S., Gymnasium en Lyceum. le deel, door Vanden Bosch en De Vooys : van den
aanvang tot einde 18e eeuw. 561 blz. — fl. 4.50.
2e deel, door Tinbergen en De Vooys : van het einde 18e
eeuw tot heden. 407 blz. — fl. 4.50.
DE GROOT, LEOPOLD, RIJKENS : Nederlandsche Letter.
kunde, door W. Pik en Dr. G. Kalff, Jr. 1 e dl, 12e, zeer vermeerderde druk (van Karel ende Elegart tot J. J. L. ten Kate),
654 blz. — fl. 4.50.
I. KOOISTRA : Zedelijke opvoeding, l 0e druk. 252 blz. —
fl. 2.90.
Drs. H. A. LANDSBERG : Lyceum-Herdrukken : II. Vondel's
Gysbregt van Aemstel en Leeuwendalers, in verkorten vorm
uitgegeven door —
III. Vondel's Lucifer en Adam in ballingschap, in verkorten
vorm uitgegeven door —
B. J. DOUWES : Moderne Paedagogiek. Beknopt overzicht voor kweekelingen en hoofdakte-candidaten. Ie dl. A, 2e
druk, 116 blz. -- fl. 1.70. (Methodenkenis, richtingen en stroomingen, lezen, schrijven, rekenen, zaakonderwijs, spreken, vertellen, handenarbeid, 2e gewijzigde druk.
2e deel : zielkunde, kinderkennis, algemeene opvoedkunde,
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onderwijswetten, 2de vereenvoudigde en vermeerderde druk.
133 blz. — f1. 2.25.
G. H. BLEEKER en H. MARWITZ : Schoolatlas voor Bijbelsche Geschiedenis, 7e herziene dr., bewerkt door H. Marwitz
en G. Meima, in kaarten en platen, voor het onderwijs op scholen en voor catechismus. — f1. 1.25.
A. VAN DEURSEN en G. MEIMA : Beknopte Bijbelsche
Aardrijkskunde, voor Gymnasia, H. B. S. en Kweek- en Normaalscholen. 70 blz. — f1. 0.90.
P. R. BOS en C. L. VAN BALEN : Volledige Aardrijkskundige Leergang voor de Volksschool. — De Wereld, Oost- en
West-Indië en Nederland, 3e deeltje, 5e dr. 130 blz. — fl. 0.80.
P. R. BOS-J. T. NIERMEYER : Aardrijkskunde voor de hoogere Leerjaren van Midelbare Scholen, door A. Jochim. 185 blz.
— fl. 1.90.
P. B. BENJERT en Dr. J. J. B. ELZINGA : Fransch voor
de Middelbare School, 1 e leesboek, 2e dr. 98 blz. met afz. woordelijst. — fl. 1.90.
P. B. BENJERT en Dr. J. J. B. ELZINOA : Fransche Lectuur voor de Middelbare School. le serie, n. 3. Un Tour du monde
en aéroplane, par Henri de la Vaulx et Arnould Galopin. 2e éd.
152 blz., met afz. woordenlijst. — fl. 1.90.
P. B. BENJERT en Dr. J. J. ELZINGA : Id., 2e serie, n. 5:
Poésie, arrangée et annotée pour l'école secondaire, 2e part. illustrée. 164 blz. -- fl. 1.75.
P. B. BENJERT en Dr. J. J. EI,ZINGA : Id., 2e serie, n. 6.
Racine : Britannicus et Molière : Les Précieuses ridicules, arrangés et annotés pour les classes supérieures de l'école secondaire, par J. Fransen, met afz. woordenlijst. 138 blz. — fl. 1.70.
P. B. BENJERT en Dr. J. J. B. ELZINGA : Practisch Fransch
voor het zevende leerjaar, tevens ten dienste van vervolgklassen,
taalcursussen en lagere nijverheidsscholen, le deeltje. 104 blz. —
fl. 0.90.
C. BROUWER en G. RAS : Eenvoudige Duitsche Spraakkunst voor het eerste jaar, 6e dr. 46 blz. — fl. 0.90.
C. BROUWER en G. RAS : Oefeningen bij de Eenvoudige
Duitsche Spraakkunst, 6e druk. 66 blz. -- fl. 0.90.
A. W. RUTGERS en C. P. DYKSTERHUIS : Deutsche Prima
zum übersetzen, fur die heiheren klassen der H. B. S. und Gymnasia u-für Studierende L. 0. le Teil. 66 blz. — fl. 0.80.
J. A. VERDENIUS en Th. A. VERDENIUS : Leercursus der
Duitsche Taal voor Middelbare en Mulo-Scholen, le deel, 2e.
herziene druk, 140 blz. — fl. 2.00.
J. A. VERDENIUS en TH. VERDENIUS : Leercursus der
Duitsche Taal, 4e deeltje, 95 blz. - fl. 1.50.
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J. A. VERDENIUS und R. P. G. HAMEETMAN : in Teil,
:mit Hilsbuch, 90 blz. 47 blz. — fl. 1.75.
G. BROUWER u. G. RAS : Von Deutscher Art u. Kunst.
be Bandchen : M. von Ebner Eschenbach : die Freiherren von
Gemperlein, 62 blz. — fl. 0.80.
R. P. G. HAMEETMAN en W. P. WEBER : Leerboek der
Duitsche Handelscorrespondentie, ie deel, 85 bl. — fl..1.10.
R. P. G. HAMEETMAN en W. P. WEBER : Hulpboek behoorende bij het Leerboek der Duitsche Handelscorrespondentie.
le deel, 87 blz. — fl. 1.10.
J. KOOISTRA and J. H. SCHUTT : A new Reader, ie part.
.124 blz. fl. 1.50.
C. VAN STRAATEN : Mulo-Repetitieboek, II C. : Engeissch,
131 blz. — fl. 1.20.
A. DON: Mulo. Eenvoudige Engelsche Handelscorrespondentie, 73 blz. — fl. 0.90.
C. VAN STRAATEN: The Life of S. Jeanne d'Arc, in di
• « Continuons Story Readers », — adopted a. annostater for
Dutch R. C. Schools. 53 blz. — fl. 0.50.
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TER PERSE BIJ J. B. WOLTERS, GRONINGEN :
ALGEMEENE ATLAS VOOR BELGIE in 175 gekleurde
kaarten en cartons, met medewerking van Dr. H. Baliens en L.
Heylen, uitgegeven door J. Verschueren S. J. — De atlas bevat
.een alphabetischen Index met de aanduiding van de uitspraak
der geografische namen en van de ligging der meer dan 6000
.plaatsen die er in voorkomen. — De prijs van den atlas zal on,geveer 15 frank bedragen.
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DE DROOM VAN GERONTIUS.

VOORWOORD.
In een tijd als den onze, waarin de belangstelling
in het lot der afgestorvenen bij zoovelen is gewekt,
komt een gedicht als de « Dream of Gerontius » niet ongelegen. Het handelt over het verscheiden der ziel uit
deze wereld, haar eerste indrukken in de andere, haar
verschijnen voor den Rechter en haar verwijzing naar
het vagevuur. Geen eigenmachtig gefantaseer van een
opgezweepte verbeelding, die dwalen gaat op een verdacht terrein en het geheele zielewezen kan ontredderen,
maar het dichterlijke pogen van een uiterst scherp introspectieven blik om, langs de vaste lijnen van het katholieke dogma en de voorstellingen der christelijke traditie, de ziel bij haar verscheiden te volgen tot waar zij
belandt in de eeuwigheid. Als zoodanig brengt de
« Dream » troost en opbeuring in de zielen.
Om een tweede reden verdient dit schoonste gedicht
van Newman bekend te worden. De groote bekeerling,
wiens persoonlijkheid even als zijn gedachten een onweerstaanbare aantrekkelijkheid uitoefenen op al wie
met hem in aanraking komt, is in ons land nog weinig
bekend ; de « Dream of Gerontius » nu voert ons wellicht het diepst in de ziel van dien grooten man.
Hij zelf bekent ergens dat al zijn prozawerken aan
een prikkel van buiten hun ontstaan hebben te danken,
en zoo hij ook dààr zooveel van zich zelf heeft geschonken, wat gezegd van een gedicht dat. slechts onder
den innerlijken drang zijner natuur tot stand is gekomen!
Het vergt inspanning wel is waar, én om de stof zelf
en om de wijze van voorstellen, die een zekere verscher
ping en aanpassing van den geestesblik vooropstellen ;
voor die moeite echter zal de lezer, we hopen het, rijkelijk worden beloond.
-

-
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INLEIDING
T

John Henry Newman werd geboren te Londen, den
4 Februari 1801 ; zijn vader was van Hollandsche afkomst, zijn moeder behoorde tot een Fransche hugenootsche familie, die in de vorige eeuw uit Frankrijk was
uitgeweken. De Bijbel werd al vroeg de geliefkoosde
lectuur van den knaap ; zijn catechismus kende hij perfect. Doch Newman zelf dateert zijn eigen bewuste opvattingen in zake godsdienst uit het jaar 1816, toen hij,
na een crisis waarop een bekeering volgde, als vroom
christen begon te denken en te leven. De leer echter
die hij toen aankleefde, was de streng calvinistische.
Gedurende zijn studies te Oxford wijkt' hij al meer en
meer van dit stelsel af, sluit zich aan bij de anglikaansche kerk en ontvangt er de zoogenaamde priesterwijding. Zijn eigen diepe godsdienstzin samen met de studie
der Kerkvaders brengen hem tot het inzicht, dat de anglikaansche kerk, onder den invloed van den wereldschen
en rationalistischen geest, van de zuivere leer is afgeweken en in haar bestaan wordt bedreigd. Samen met
enkele vrienden begint hij een aktie om de leer zijner
kerk tot de oorspronkelijke en meer katholieke opvatting

terug te brengen. Zijn voortgezette studie der Kerkvaders noopt hem in die richting immer verder te gaan,
tot eindelijk de anglikaansche overheid voor de gevolgen
dier beweging beducht, openlijk tegen den leider optrad. Newman was sedert verscheidene jaren « vicar »,
pastoor van St. Mary, . de parochie der Universiteit.
Hij meent in gemoede die bediening niet langer
meer te mogen waarnemen en neemt ontslag den 18 September 1843. Te Littlemore, een dorpje nabij Oxford,
waar hij zich sedert eenige maanden had teruggetrokken,
leidt hij met enkele vrienden een eenzaam leven gewijd
aan studie en gebed : zoo begon het langzaam en pijnlijk lostornen van al de banden die den uiterst gevoeligen man van 44 jaar vasthechtten aan een kerk, die hij
oprecht had bemind en trouw verdedigd zoolang hij kon,
aan zijn geliefd Oxford waar hij gedroomd had heel zijn
leven door te brengen, en heel zijn schoon verleden. Den
8 October 1845 zwoer hij het Protestantisme af ; in 1846
begeeft hij zich naar Rome, wordt er in 1847 priester
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gewijd, en sticht nog hetzelfde jaar het eerste Engeisch
Oratory van den H. Philippus Neri te Birmingham.
Hij had zich als taak gesteld het zijne bij te dragen
om het intellectueel leven, dat zich bij de Engelsche katholieken wegens de abnormale toestanden niet had kunnen ontwikkelen, op een hooger peil te brengen ; ook
wou hij zijn nieuwe geloofsgenooten voorbereiden tot
den komenden strijd tegen het moderne ongeloof. Om
dit doel te bereiken moesten de moeilijkheden en opwerpingen onder de oogen gezien, het onderwijs aan
de nieuwe nooden aangepast, en de
hoog in - aanzien staande universiteit van Oxford ook door -katholieken bezocht. Newmans houding en pogingen in die richting werden niet door allen begrepen ; rond de jaren
1860 voelde hij zich bij velen om zijn leer verdacht ;
van hooger hand zelf werd hij mistrouwd en tegengewerkt. Ondertusschen had men van protestantsche
zijde sedert 1845 niet opgehouden N.'s overgang voor
te stellen als een daad van uiterste wanhoop ; anderen
beweerden dat hij reeds lange jaren voor zijn officieele
bekeering tot de Roomsche Kerk was overgegaan, en
voor den schijn slechts anglicaan was gebleven, ten einde
des te gemakkelijker in het geniep voor zijn nieuwe
Kerk te ijveren.
Wat N. onder die omstandigheden moet geleden

zoo

hebben, zal ieder begrijpen, die weet eenerzijds hoe

angstvallig rechtzinnig N. in alles te werk ging, en anderzijds hoe hij boven alles had, datgene wat hij ergens
noemt, een zege tevens en een last : « a sensitive mind »,
een lichtgeraakt gemoed.
Uit die neerslachtigheid en «nietsdoenerij» zooals hij
het noemt, wordt hij op onverwachte wijze gewekt door
een protestantsch schrijver, Ch. Kingsley, die in het
Christmasnumber van 1863 van Macmillan's Magazine
hein openlijk beschuldigt van veinzerij - en sluwheid :
Newman overigens, zoo luidde het, had zoodoende trouw
gehandeld naar het algemeen door katholieke priesters
aangenomen beginsel dat zij, de zwakken tegen het overmachtige kwaad, zich aan rechtzinnigheid niets moeten
laten gelegen liggen. Newman die als kenteeken van den
Engelschman had aangegeven : « Candour and energy »,
en in dezen als in alles op en top Engelschman was,
sprong vrontwaardigd op. Open brieven - werden gewisseld ; Kingsley echter weigerde zijn beleediging in
het publiek terug te trekken. Om er voor goed mee ge-
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daan te maken, en gewaar wordend dat de openbare
meening met hem is, ziet hij de kans klaar om zijn
gedrag en heele leven voor het publiek te verantwoorden.
In twee maanden, van April tot Juni 1864, schrijft hij de
Apologia pro vita sua, het heerlijkste wat N. heeft geschreven, en wellicht het schoonste proza uit de 19e
eeuw. Geen wonder, het is het diepste uit zijn ziel,
het « Secretum meum mihi », dat hij twintig jaar lang
in zich had gedragen en doorleefd blad voor blad, en
het komt er nu uit onder den indruk van een machtige
aandoening. Heel Engeland stond verbaasd en verrukt;
Newman had zijn volk teruggewonnen.
Doch juist in het midden van dien reuzenstrijd, in
Maart, voor hij met de Apologia was begonnen, moet
hij, wellicht naar aanleiding van een medicaal advies,
als een levendig voorgevoel van zijn nakenden dood hebben gehad. Ziehier het memorandum dat hij neerschreef
op Passiezondag van 1864, 13 Maart, 7 uur 's morgens.
« Ik schrijf dit in het onmiddellijk vooruitzicht van
den komenden dood. Niemand in huis, meen ik, weet
er iets van, noch iemand elders behalve misschien de
dokters. Ik schrijf onverwijld, omdat ik me voor 't oogenblik, wat ziel en lichaam betreft, voel alsof ik niets mankeerde, doch niet weet hoelang dit volkomen bezit van
mijn geestes- en lichaamskrachten zal duren. Ik sterf in
het geloof van de eene, heilige, katholieke en apostolische Kerk. Ik hoop dat ik sterven zal, voorbereid en
gesterkt door de Sakramenten, die 0. H. J. C. haar heeft
toevertrouwd, en in die gemeenschap der Heiligen, welke
Hij heeft ingesteld, toen Hij opklom ten hemel, en welke
geen einde zal hebben. Ik hoop te sterven in die Kerk
die tot zijn tweede komst zal blijven voortbestaan. Ik
beveel mijn ziel en lichaam aan de Allerheiligste Drievuldigheid, en aan de verdiensten van 0. H. Jezus,
Vleeschgeworden God, aan de voorspraak en erbarming
van onze goede Moeder Maria, aan den heiligen Jozef,
den heiligen Philippus Neri, mijn vader, den vader van
een onwaardigen zoon, aan St. Jan Evangelist, St. JanBaptist, aan den H. Hendrik, de HH. Athanasius, Oregorius Nazianzenus, Chrysostomus, Ambrosius, ook aan
den H. Petrus, den H. Gregorius, den H. Leo, en aan
den grooten Apostel den H. Paulus. Ook aan mijn lieven
Engelbewaarder, aan alle Engelen en Heiligen. En ik
bid God dat Hij ons allen weer samenbrenge in den
hemel, onder de voeten der Heiligen. En naar het voor-
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beeld van Hem, die met zulke bezorgdheid de verdwaalden opzoekt, wou ik Hem in 't bizonder vragen
dat Hij zich erbarme over hen die zich buiten de ware
kudde bevinden, en ze daarin terugvoere eer ze sterven. » (1)
De drukke bedrijvigheid der volgende maanden vermochten de gedachte aan den komenden dood niet te
weren. In December 1864 deelt hij aan een vriend zijn
vrees mede, dat een doodelijke beroerte hem bedreigt,
evenals Keble onlangs, én trouwens menig schrijver, door
-dergelijke aanvallen waren getroffen geworden. (2) Het
vooruitzicht van den dood moet hem tot in het diepste
van zijn wezen hebben aangegrepen ; maanden lang had
hij onder dien indruk geleefd, toen plots verbeelding,
geest en hart in beroering kwamen, en hij in zich een onweerstaanbaren aandrang voelde, om den dood van den
christen, zooals hij dien van dicht bij had gezien en met
zijn scherpe bewustheid had trachten te realizeeren en
te beleven, in een dramatisch visioen voor te stellen.
De Apologia had hem het betrouwen in zich zelf teruggeschonken en zijn scheppingskracht gewekt. In Januari
1865 toog hij aan het dichten; in Februari was de «Dream
of Gerontius» klaar. Het verscheen in de April en Meinummers van de «Month», het tijdschrift der Engelsche
Jezuïeten. « Op 17 Januari, schreef hij later, kwam het in
mijn geest op dit gedicht te schrijven, 'k zou heusch niet
'kunnen zeggen hoe. Ik schreef door tot het af was,
op kleine strookjes papier en om er nog iets aan
toe te voegen, was me even onmogelijk als te vliegen. » (3) Aan een ander die den wensch uitte het te
zien voortgezet, antwoordt hij op schertsenden toon :
.« Gij doet me veel eer aan met te denken, dat ik in
een droom alles vermag te zien, wat in het gedroomde
onderwerp te zien is. Ik heb gezegd wat ik gezien heb.
Elke schrijver beschouwt het op zijn wijze : onder hun
hoede en naar hun voorbeeld heb ik den droom neergeschreven zooals ik hem zag. Zoo de slapende niet verder
'heeft gedroomd, de schuld ligt niet aan mij. Droomen
;

(1) W. Ward. The life ' of John Henry Cardinal Newman,
based on his private journals and correspondence. Longmans,
London 1912. vol. II. bl. 76.
(2) 0. c. 77.
(3) 0. c. 78.
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zijn doorgaans fragmentarisch ; meer kan ik er niet
over zeggen. » (1)
II.
Naast deze tijdsomstandigheden, die tot de wording
van den Droom van Gerontius hebben . bijgedragen, zal
het niet overbodig zijn de dogmatische leerpunten vast
te stellen waarop het gedicht is gebouwd, om ze te onderscheiden van de meer persoonlijke opvattingen en
beelden waarmee^ Newman de leer heeft - doorvlochten.
1. Een z66 fijnzinnig en fijnvoelend mensch als
scherp bewust en diep introspecNewman, met een
tief zieleleven, heeft het mysterieuse van den dood meer
dan wie ook gevoeld en erbij gehuiverd. Bij het verminkte lijk van Callista roep hij uit : « Waarom dan
moet de groote Schepper een zijner wonderbaarste werken vernielen ? Is de orde die onder zon en sterren
heerscht aanbiddelijk, getuigen de wetten die aard en
zee te zamen houden, van de hand der Opperste Wijsheid en Macht, hoeveel meer volmaaktheid en schoonheid openbaart zich niet in den mensch ? En van de
menschelijke natuur was zij (Callista) een heerlijk sierijk aan gaven, vol grootheid, vol verraad : een ziel
stand, wonend in een zichtbaren vorm even voortreffelijk

zoo

zoo

in zijn soort, en weergaloos bewonderenswaardig om de

innerlijke aangepastheid en ondergeschiktheid aan de
ziel, alsof hij slechts de zichtbare veruiterlijking der ziel
zelf was ; edoch, dit allerschoonste eenige meesterstuk van den almachtigen kunstenaar, de - Almachtige had
het meedoogenloos verbrijzeld, opdat het een hoogere
en eeuwige volmaaktheid moge erven. 0 geheimenis der
geheimenissen, dat de hemel niet kan worden bereikt
dan door het verpletten en uiteenbreken onzer oorspronkelij ke natuur ! 0 ! mysterieus voorwaar is in ons dit
beginsel, wat het ook zijn moge en waar vandaan het
moge komen, dat alles moet vernield en weer opnieuw
begonnen ! « Een vijand heeft dit gedaan », en zooveel
ervan wetend en niets meer, moeten we dit wreede geheim daarlaten, tot den dag waarop alle dingen tot licht
zullen worden gemaakt. » Zoo schreef N. in 1865 en
in den aanvang van den Droom treft ons diezelfde
(1) 0 c. 78.
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'huivering voor het algeheel uiteengaan van 's menschen
wezen.
Doch, zooals uit den aangehaalden tekst blijkt, ziet
N. in den dood, wat hij inderdaad is, slechts een gevolg
van het kwaad: «De Booze heeft dit bewerkt». Het groote mysterie van het kwaad heeft den uiterst gevoeligen
geest van Newman zijn geheel leven door bezig gehouden en beangstigd : waar hij in zijn werken dit punt
raakt, hooren we aan den klank van zijn stem hoe diep
zijn ziel is ontroerd ; ook in den Droom klinkt op menige plaats die sombere toon door. We willen er een
oogenblik bij stil staan.
Voor N. was de strijd tusschen het goed en het
kwaad geen abstractie ; de beroemde meditatie van den
heiligen Ignatius, « Van twee standaarden » had hij zooals hij dat kon, gerealiseerd. Die kijk op het leven
dateert uit de crisis die hij in 1816 doormaakte, toen
hem én door de ervaring én door de boeken die hij las,
« de algemeen katholieke leer van de worsteling tusschen de stad C ods en de machten der duisternis hem
diep - werd in het hart gedrukt ». ( 1 ) Het Booze is als
.een geheimzinnige macht, die oorspronkelijk door de
zonde der engelen in Gods schepping ingetreden, er
door alle eeuwen heen in voortwoekert om het werk van
den Almachtige te storen ; die eeuwenoude strijd wordt
door N. genoemd « elemental war ». De tweede groote
'breuk in de Schepping werd door Satan bewerkt,
toen hij den mensch ten val bracht : in Adam wordt
de geheele menschelijke natuur ontredderd. « Door
de zonde, aldus het Concilie van Trente, heeft Adam de
'heiligheid en gerechtigheid verloren waarin hij geschapen was, en door diezelfde zonde verviel de heele Adam
naar ziel en lichaam in een slechteren staat. Door het
Doopsel echter wordt in den mensch weggenomen de
schuld der erfzonde en al wat waarachtig en eigenlijk
zonde is ; de begeerlijkheid wordt ons gelaten ; zij is
-een gevolg der zonde, leidt tot zonde, maar is op zich
zelf voor hen die weerstand bieden, geen zonde. » Zoo
luiden de bepalingen der katholieke Kerk. De erfzonde
heeft dus den mensch, naar de 'geijkte uitdrukking, van
zijn bovennatuurlijke gaven beroofd, en in zijn natuurlijke eigenschappen gekwetst. God, wel is waar, « die
-de waardigheid der menschelijke natuur op wonderbare
(1) Apologia pro vita sua Part. III.
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wijze heeft geschapen, heeft ze op nog meer wonderbare wijze hersteld » ; doch Newman heeft meer dan
anderen de wónde gevoeld, en zoo niet soms overdreven,
dan toch den vollen nadruk erop gelegd. « De slechtere
staat » waartoe de mensch na den val zich verlaagd
zag, stelt N. voor als een verzinken in de stof, een
soort verdierlijking, waaruit hij in den loop der tijden
weer langzaam opstaat. Voor hem evenals voor den
heiligen Augustinus, met wien overigens N. meer dan
een verwantschap vertoont, was de wonde, ons door
Adams val toegebracht, vooral voelbaar aan de begeerlij kheid, dien aangeboren opstand van het vleesch tegen
den geest welke den mensch tot zonde neigt : hij had er
als een natuurlijke walg van, ja, men zou zeggen dat in
dezen een overspannen haast ziekelijke angstvalligheid
hem kwelde. Daaruit is, gedeeltelijk althans, te verklaren
het besluit door N. op vijftienjarigen ouderdom genomen
om ongehuwd te blijven (1); vandaar ook zijne bewondering voor de zuivere geesten en zijn eigenaardig streven naar vertrouwelijken omgang met de engelen. (2)
Er komt wellicht in heel den Droom geen enkel woord
hem dieper uit het hart, dan het heerlijke : he has not
known sin, hij heeft geen kwaad gekend, als Gerontius'
ziel ten oordeel weggevoerd, bemerkt dat ze gedragen
wordt door een Engel. En wanneer zij dan den Engel
heeft gegroet, en deze hem naar zijn wensch vraagt,
eenvoudig maar
teekenend voor Newheet het
man, die heel zijn leven behoefte heeft gehad aan vertrouwelijken omgang met vrienden :
Niets anders wensch ik dan met u te spreken
uit .sprekens lust ; 'k verlang met u te zijn
bewust vereenigd.
-

zoo

zoo

s
2. Wat de katholieke leer omtrent het toeko(1) « Het hield min of meer verband met de gedachte dat
mijn roeping in de wereld zulk een offer vergde, als b.v. het
missionarisleven onder de heidenen waartoe ik me eenige jaren
erg getrokken voelde. Het sterkte tevens in mij het gevoel dat
ik afgescheiden leefde van de zichtbare wereld. » Apologia.
Part III.
(2) In het beroemde Lead, Kindly Light, 1833, spreekt hij
van den engelenlach dien hij immer lief had.
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mende leven betreft, verscheidene punten ervan werden
authentisch door de Kerk bepaald. Ik noem hier enkel
degene die voor het begrip van het gedicht in aanmerking komen, namelijk : dat de ziel gescheiden van het
lichaam onmiddellijk wordt geoordeeld en naar een van
deze drie plaatsen verwezen : den hemel, de hel of het
vagevuur ; dat de ziel in het vagevuur gezuiverd wordt
van alle overblijvende vlekken en straffen der zonden
dat zoodra een ziel totaal is gelouterd, het zalige Godschouwen haar niet langer wordt onthouden ; dat alhoewel zij volkomen gelukkig is, de laatste bekroning en
voltooiing der zaligheid haar zal geworden op den
uitersten dag, wanneer de Menschgeworden Zoon Gods
voor het heele menschdom zal worden verheerlijkt, en
door de verrijzenis van het vleesch, de laatste vijand
en laat,)te spoor der zonde, de dood, zal worden overwonnen ; ondertusschen leiden de zielen der afgestorven een persoonlijk en bewust leven.
Naast die punten die vaststaan, behandelen
de theologen verscheidene andere, waaromtrent de
meeningen verschillen. Een paar voorbeelden mogen
hier volstaan. De Catechismus van Trente zegt dat
elke mensch na zijn dood « voor het aanschijn
van God komt », « te recht staat voor God ». Waar,
en hoe ? Velen meenen dat dit oordeel zal plaats;

grijpen onmiddellijk na den dood, ter plaatse zelf waar

de mensch is gestorven, en hierin zal bestaan dat de
ziel door een oogenblikkelijke verlichting zich zelf in
de oogen van den Godmensch zal voelen veroordeeld
of gered ; aldus b.v. Suarez. Anderen stellen het voor
alsof de ziel na haar verscheiden, naar den hemel wordt
gevoerd en daar voor Christus verschijnt.
Newman heeft in dezen de meer volksche voorstelling gevolgd, die we reeds bij meer dan een Kerkvader,
den H. Ephrem b.v., aantreffen: de ziel wordt door haar
Engelbewaarder ten hemel opgevoerd; daar in een tusschenstreek», zooals N. ze noemt, waar eigenlij k God zich
nog niet aan de heiligen openbaart, en waar volgens het
boek Job Satan eens werd toegelaten, verschijnt de ziel
voor de rechtbank van den Godmensch ; de duivelen
ook vergaderen er in het voorportaal van het gerechtshof, en treden er op als beschimpers van al wat groot en
heilig is. Zal de ziel daar haren God mogen zien ? Ja,
antwoordt de Engel aan Gerontius, zoo ze niet verdoemd
is, een oogenblik maar, in diepe duisternis.
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als gij wordt gedagvaard
voor 't goddelijk gerecht, en 't eeuwig vonnis
geveld wordt, luidt het dat gij zitten zult
ter rechter hand van God met de uitverkoornen,
dan zal het zicht, of wat der zielen zicht is,
als in een bliksemflits u tegenschittren,
en zien zult gij, diep in de duisternis,
Dien uwe ziel bemint en wil bezitten
één oogwenk.
Een tweede punt waarover de geleerden het niet
eens zijn, is het volgende : hoe moeten we ons het bestaan voorstellen van een menschelijke ziel, gescheiden
van het lichaam ? Hier op aarde werkt de ziel nooit
alleen, doch immer samen met het lichaam ; door het
lichaam komt de ziel in betrekking met de buitenwereld, en uit de van buiten aangevoerde indrukken
haalt zij haar denkbeelden en gedachten. Hoe nu zal
zij, bestaan en werken geheel op haar zelf ? We willen
hier niet uitweiden over dit zeer duister vraagstuk, waarvan al de voorgeslagen oplossingen toch niets meer zijn
dan gissingen (1). N. volgt de meening van hen die zeggen dat de ziel gescheiden van het lichaam, als 't ware
opgesloten blijft in zich zelf, en noodgedwongen teren
moét op hetgeen diep in haar overblijft van de in het
leven verworven kennissen. Dat noemt hij die zwaardrukkende eenzaamheid :

-

het drijft al mijn gedachten naar hun oorsprong
terug, in zich gekeerd, en noodgedwongen
begin ik op mij zelf alleen te teren, .
daar zich mijn geest met niets meer voeden kan.
-

Doch wijl eenerzijds die volkomen eenzaamheid
haar te zwaar zou wegen, en anderzijds nieuwe voorstellingen omtrent haar tegenwoordigen staat moeten
aangebracht, worden haar als 't ware enkele zintuigelijke gewaarwordingen gelaten ; het gezicht, «het vorstelijke zintuig» mist zij en is er van bewust ; maar hooren,
(1) S. Thomas Sum. Theo!. I 9. 89 a. 6 « Secundum species
intelligibiles hic acgtiisitas anima separata intelligere potest quae
prius intellexit ; non tamen eodem modo, scilicet per conversionem ad phantasmata, sed per modum convenientem animae
separatae. »

,
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.smaken en tasten meent zij te kunnen, tot -de Engel haar
uitlegt dat het als droombeelden zijn, waardoor haar
op heimelijke wijze haar nieuwe staat en toestand wordt
bewust gemaakt.
,

3. De blik dien N. aan de ziel van Oerontius
-gunt op de Godheid, is slechts het begin van het vagevuur. Naar God verlangen eenerzijds, als naar het
..opperste goed, nu in zich zelf gezien, naar waarde geschat, en met een onweerstaanbaren aandrang begeerd,
en anderzijds zich voelen teruggedreven als nog niet geheel . gezuiverd, en haken naar die foltering als konden zij
den blik van den Beminde niet verdragen, daarin bestaat
de voornaamste en eigenaardige foltering der ziel in het
vagevuur.
Zij lijden het ergste liefdeleed dat een schepsel
kan kwellen, doch gelaten, wijl hun eenige wensch is
Gods wil te volbrengen, en, getroost, wijl zij den Beminde eens zullen bezitten. De gelukzalige Bellarmino
.zegt dat, al veroorzaakt het derven van het opperste goed
in den minnaar de opperste droefheid, die droefheid in
het vagevuur verzacht wordt, en grootendeels weggenomen door de vaste hoop dit goed eens te bezitten ;
-die allerzekerste hoop verwekt een ongelooflijke vreugde,
en hoe dichter bij het einde, hoe grooter. De heilige
Catharina van Genoa schrijft in haar merkwaardig
boekje over het vagevuur : « Wanneer de ziel gescheiden van het lichaam die zuiverheid niet bezit
waarin ze werd geschapen, en in zich een beletsel voelt,
dat slechts door de pijn van het vagevuur kan weggenomen, dan vliegt zij daarheen onverwijld, uit eigen
'beweging... Ik geloof niet dat er, buiten de hemelscha
blijdschap een grooter vreugde bestaat, dan die van
..een ziel in het vagevuur ; en voortdurend stijgt die blijdschap door het onophoudend inwerken van God op die
ziel... Beschouwt men den wil der gestraften (namelijk
,Gods wil volmaakt uit te voeren), dan kan men niet
zeggen dat die straffen wezenlijk straffen zijn. . . Anderzijds echter onderstaan zij zulk een bittere pijn, dat
geen taal ze vertolken, geen verstand ze ook in de geringste mate vatten kan. » Die « zoete smart », die de
zalig-gefolterde ziel zingen doet en klagen, heeft N.
-op de treffendste wijze uitgedrukt in de laatste verzen
van het gedicht.
-

-

-
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Onder de verscheidene redenen die N. er hebben
toe gebracht, zijn gedicht onder den vorm van een droom
voor te stellen, overweegt misschien deze : dat het den
droom eigen is het geheele verloop eener gebeurtenis
als in één oogenblik voor den geest te brengen. Wat ons
dus in dit gedicht wordt vertoond, als uitgerekt in den
tijd, kan in één enkel oogenblik worden gedroomd, en dàt
juist komt in het behandelde onderwerp te pas. Immers
sterven, voor God verschijnen, geoordeeld en naar hemel,
hel of vagevuur gezonden worden, gebeurt alles op één
onverdeeld oogenblik ; het mysterieuze oogenblik, waarop de tijd als 't ware de eeuwigheid raakt en vestigt.
N. staat hier op den rand der eeuwigheid ; zijn scherpe
zienersblik spant zich ten uiterste, om het laatste
schemeren van het tijdelijke en het eerste gloren van
het eeuwige licht op te vangen. Dat alles op dit ééne
oogenblik geschiedt, waarop de ziel van het lichaam
scheidt, blijkt hieruit dat de ziel van Gerontius heel in
't begin zegt : « Ik hoorde een priester het Subvenite
bidden », en op het einde nog een weergalm hoort der
stemmen die hij op aarde verliet, en die, naar de Engel
hem verzekert, het « Subvenite » nog niet hebben ten
einde gebeden.
Wat dus in werkelijkheid op één oogenblik plaats

grijpt, wordt hier in tijd en ruimte gerekt en uitgebeeld.
Hier volgt nu een overzicht of parafrase van het
gedicht, niet terloops een woordje uitleg ter verduidelij king.
§ 1. Gerontius ligt op sterven : een naar gevoel,
alsof hij zijn heele wezen voelde uiteengaan en wegzinken in het onbekende, overtuigt er hem van : hij bidt
en verzoekt de aanwezigen voor hem te bidden, wijl
een krisis van onmacht hem overvalt. Nog enkele oogenblikken keert het helder bewustzijn terug ; de gebeden
der stervenden onderbreekt Gerontius om een plechtige
geloofsbelijdenis af te leggen. Daarna overmachtigt hem
opnieuw het akelig gevoel van den komenden dood en
erger nog, van den naderenden Booze... De aanwezigen
zetten de gebeden der stervenden voort ; en terwijl Gerontius sterft zegt de priester : Proficisce, anima christiana, vertrek van hier, christene ziel. »
Wanneer de ziel van het lichaam gescheiden is, zoo
gaat het Rituale voort, zegt men : « Subvenite, sancti

-

-
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Dei », op dit oogenblik juist, begint de eigenlijke droom
van de ziel van Gerontius.
§ 2.
« Ik viel in slaap... » De eerste indruk der
ziel is er een van lichtheid en verlossing ; doch pas is
aan haar oor het geluid der biddende stemmen weggestorven, of
« Ach ! wat beduidt dit losgaan nu en scheiden ! »
Daar valt zij op haar zelve terug, en zwaar drukt
nu die volslagen eenzaamheid.
De terugblik op haar zelf, waar zij uit louter gewoonte alle gewaarwordingen van vroeger nog steeds
meent terug te vinden, brengt haar in den waan dat
hij niet dood is : het lichaam is er nog, doch de ziel
beheerscht het niet meer als vroeger : eigenaardige voorstelling van het ontwakend nieuw bewustzijn in de scheidende ziel. Tevens voelt zij hoe bliksemsnel het heelal
en zij zich van elkaar verwijderen, doch weet niet hoe
het uit te drukken : kan hier nog sprake zijn van tijd en
ruimte ? Iemand overigens houdt haar, als 't ware in
zijn breede palm omvat, en draagt haar heen. Daar
« hoort » zij zingen ; hooren, zij is er zich van bewust,
is het gepaste woord niet, doch zij weet niet hoe het
uit te drukken.
Uit den zang begrijpt de ziel, dat het een Engel is,
die haar draagt :
« Het is een lid dier ongetelde scharen... »
en onmiddellijk klinkt uit de diepte van 's dichters ziel
dit heerlijke :
« hij heeft nooit kwaad gekend. »
Nu zingt de engel van de levenslange worsteling
tegen het kwaad :
« 0 Heer, hoe wonder werkt Ge, omhoog, omlaag...
In deze strofen komt tot uiting N.'s ietwat pessimistische sten iming die hem overvalt, telkens hij de macht
van het kwaad en de gevolgen der erfzonde beschrijft.
Zóó verrukkend schoon klinkt die stem dat, ware
zij nog als mensch met een lichaam aan bekoring onderhevig, de ziel dien zanger als een godheid zou hebben
aangebeden ; maar geen spoor van verzoeking wordt zij
gewaar. Daaruit besluit zij met volle zekerheid, dat zij
geen lichaam meer heeft. Om die eigenaardige bewerking te vatten, weze de lezer eraan herinnerd dat N.,
de fijnbezintuigde, zeer muzikaal was aangelegd, en
een hartstochtelijk vioolspeler was.
Na een eerbiedigen groet, wil de ziel « uit
§ 3.
-
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sprekenslust » zich met haar Engelbewaarder onderhouden. Twee moeilijkheden wenscht zij door hem te
zien opgelost :
1) « Hoe word ik nu verwijderd gehouden van mijn
God ? »
De Engel verklaart aan de ziel dat niets haar weerhoudt, dat zij bliksemsnel opvaart naar God, dat enkel
haar vurige drang naar God haar den tijd lang doet
toeschijnen.
2) « En hoe komt het dat ik nu niet vrees vóór
mijn Rechter te verschijnen ? »
« Omdat ge dit heel
uw leven hebt gevreesd, en ook omdat ge nu reeds als
een voorgevoel hebt van het oordeel dat u wacht ; evenals het bizonder oordeel een voorspel is van het laatste,
zoo is de rust, die gij nu voelt, als een voorspel van
het nakend oordeel.
Ze naderen het Gerechtshof ; daar wordt de
§ 4.
ziel getroffen door het woeste huilen der duivelen. In
hortenden rythmus geven zij uiting aan hun wrok en
hun nijd tegen het menschdom, dat door Gods barmhartigheid (tergende partijdigheid noemen zij • het) geroepen is hun plaats omhoog in te nemen ; den onbuigbaren
hoogmoed dier loutere geesten, hun schamperen hoon
tegen deugd en heiligheid, heeft N. reëel, brutaal, weergegeven. De ziel wordt door al dit misbaar niet het
minst gestoord ; zij vraagt zich verwonderd af, hoe de
duivel van wiens onmacht zij nu getuige is, den menschen zulk een schrik kan aanjagen ; dat komt, zoo verklaart de Engel, hieruit dat in den mensch iets woont,
dat met den duivel samenspant en aldus diens macht
op ontzettende wijze vergroot.
Nog immer is het de ziel niet klaar, hoe zij wel
hoort doch niet zien kan, en zij vraagt uitleg. Door
dei engel laat N. dan uiteenzetten, de opvatting omtrent
de bedrijvigheid der ziel, waarvan we hierboven hebbe.1 gesproken. « Zal ik dan mijn God zelfs niet één
oogenblik zien mogen, zooals ik altijd heb gedacht ? »
« Toch wel, antwoordt de Engel, doch die blik zal u verteren, zooals weleer de Gekruisigde zijn wonden brandde
in het lichaam van den serafijnschen Franciskus ; want
« de vlam der goddelijke Liefde
zal branden eer ze omvormt... »
De Engel wordt in zijn verklaring onder§ 5.
broken door zingende stemmen ; het zijn, wat N. noemt
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« angelicals », de geringsten, de kinderen zou men kunnen zeggen, onder de Engelen, waaruit het gerechtshof
is samengesteld : zoo even traden zij de poort binnen :
alles is hier opgebouwd, niet uit steen en stof, maar uit
geest en louter leven.
Daar dezen het paleis vormen waar de ziel zal worden geoordeeld, zingen zij den lof des Scheppers, en
vooral zijn mysterieuse barmhartigheid jegens den
niensch. In breede trekken wordt de geschiedenis van het
nienschdom geschetst: zijn wondervol ontstaan uit geest
en stof, de taak waarmeê hij werd gelast: te strijden tegen het kwaad dat, door den val der engelen in de schepping ingetreden, dreigde voort te woekeren; zijn ontrouw
en jammerlijken val uit zijn bevoorrechten staat ; zijn
langzaam wederopstijgen onder den opbeurenden invloed
van God, de bezorgdheid der engelen; de moeitevolle opleiding van het Joodsche volk ; het langzaam uitkiezen
der zaligen door de eeuwen heen ; den dubbelen strijd,
dien de uitverkorenen hebben te doorstaan, eer zij de
zaligheid bereiken, den doodstrijd namelijk in hun lichaam, en daarna de loutering der ziel in het vagevuur :
want onmiddellijk na den stervenssnik begint het vagevuur.
Dit laatste biedt den engel gelegenheid om den
uitleg die door den zang der engelen was onderbroken
geworden, voort te zetten : de blik die de geredde maar

nog niet geheel gezuiverde ziel op de Godheid zal worden gegund, is de aanvang van het vagevuur : daar iminers zal zij door haar liefdedrang innerlijk worden verscheurd ; zij zal, met al de kracht van haar wezen,
worden gedreven naar God heen, die haar opperste
goed is, en van God weg, voor wien zij zich schaamt
in haar schuldbesef : in die innerlijke verscheuring bestaat de grootste pijn van 't vagevuur.
Daar staan zij nu voor de heilige trap die naar
de verhoorzaal leidt : de wacht van Engelen, langs de
trap opgesteld, zingen, nu het vonnis nadert, van wat
boven alles getuigt van Gods oneindige barmhartigheid : den dood van Christus. Terwijl ze de deur binnentreden, wordt door den bovendrempel nogmaals aan
'S menschen val, en door den onderdrempel aan het
groote Liefdewerk der Verlossing herinnerd.
§ 6. Nu zij gekomen zijn tot « in Gods omhulde
tegenwoordigheid », hoort de ziel het Subvenite van den
priester, dat bij het scheiden had weerklonken, en tevens
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den grooten Engel van den doodstrijd, die bij Jezus voor
haar ten beste spreekt. Zij voelt de tegenwoordigheid van haar Rechter en, vliegt uit de handen van
-den Bewaarengel weg, den Meester naar de voeten.
Ik vlieg mijn Rechter tegemoet... Ah !
Voor zij Hem aanraakt, ligt zij neergeveld, gillend
van smart ; zalige smart, zegt de Engel, want zij verteert en verkwikt tevens.
De ziel smeekt om te worden heengedragen van
voor den Troon Gods, en bedolven diep in de wateren
van het vagevuur : daar zal zij
« zingen van haar verren Heer en Liefde »,
en boetende waken tot het licht zal dagen.
§ 7. Dien laatsten dienst bewijst haar nog haar
Engelbewaarder. Hij draagt zijn pleegkind naar den gouden kerker, beveelt haar aan bij de Engelen die over de
zielen van het vagevuur waken ; en terwijl de deuren
opengaan hoort men de zielen bidden met gelatenheid
en betrouwen.
Met een omzichtigheid waaruit de teederste liefde
spreekt, legt de Engel zijn lieven last neer op het vlak
der boetewateren, en houdt de ziel, voor hij ze los
laat, nog een oogenblik, onder het water vast, als 't ware
om haar te gewennen, en terwijl hij ze dan losgelaten
pijlsnel naar onder ziet zinken, stuurt hij haar zijn laatste vaarwel toe :

Vaarwel, doch niet voor altijd, broeder lief
heb moed, en wees geduldig op uw pijnbed.
Snel zal uw nacht van boete hier voorbijgaan,
en ik zal komen en u wekken morgen.

-

Newnians poëzie is geen poëzie waarin door beelden en klanken met voorliefde tot het zinnelijke in den
mensch wordt gesproken, en de gedachte slechts bijzaak is ; zij is de vertolking van zijn leven, en dat leven
was, als bij weinigen : intens, diep, gevoeld geestesleven,
gevoed langs uiterst fijn, vergeestelijkte zintuigen, en
trillend van al de gewaarwordingen van een rijk en ontvankelij k gemoed. (1)
Hoog intellectualistisch en toch hartstochtelijk lyrisch
(1) Hij gaf ze in 1$68 uit onder den titel : « Verses on. various occasions » ; de meest bekende zijn • het « Lead, Kindly
light » en de « Dream of Gerontius ».
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zou men N.'s poëzie kunnen heeten : Swinburne zelf, de
goddelooze heiden, heeft hulde gebracht aan de zeggingskracht, den gloed, en den sterk lyrischen klank van
N.'s verzen op zijn best. (1) Met niemand minder zou
ik hem van dit standpunt uit, vergelijken dan met
Dante (2), het geniaalste type van den intellectualistischlyrischen dichter, die zijn Paradijs heeft geschapen uit
één geestelijken lach en louter licht ; bij den Italiaan is
de passie geweldiger, luidruchtiger, bij den Engelschman, gedempter, intiemer, bij beiden even gloeiend, even
diep.
In een brief van een vriend schreef N. « Ware
ik vrij, ik zou me toeleggen op het dichten ; het is haast
de eenige letterkundige arbeid die me geen last is, doch
ik heb daartoe nooit tijd gehad... Ik heb me ook nooit
genoeg kunnen oefenen om woord en maat totaal meester te worden. » (3) In de strofische deelen van den
Dream merkt men wel eens dit gebrek aan vaardigheid.
Nog een woord over de vertaling. Zij is metrisch,
wijl poëzie niet anders te vertalen is, doch met dit voorbehoud, getrouw tot het uiterste. Ter wille dier getrouwheid werd in de strofische gedeelten die bij N. rijmen,
enkel het rythme behouden. Scherper dan wie ook heb
ik op menige plaats gevoeld, hoe ver de vertaling van het
oorspronkelijke verwijderd bleef. Ik ben er mij van bewust dat vertaalde poëzie op haar best slechts zijn kan
een gedempte verklanking van het oorspronkelijke. Toch
durf ik hopen dat de Vlaamsche lezers, al hooren ze
niet het zoo vaste, zóó zangerig en welluidend Engelsch
van den dichter, langs de vertaling toch eenigermate zullen doordringen tot de zoo diep-menschelijk voelende,
zoo engelachtig-lievende, en zoo oprecht Ood-zoekende
Ziel van Newman.
J. HEYRMAN, S. 1.

Drongen.
(1) Ward o. C. 356.
(2) Enkele plaatsen uit den « Dream » wekken het vermoeden dat N. Dante heeft gelezen ; in het Purgatorio IX. 133 gaan
even als bij N. de deuren van het vagevuur open met• een
« dolce suono » ; en het loeien van den wind in de pijnbosschen
van Ravenna, waarvan Purg. XXVIII 19 spraak is, heeft wellicht onzen dichter een andere vergelijking ingegeven.
(3) Ward o. c. 204.

DE DROOM VAN GERONTIUS.
1.
GERONTIUS.
Jezus, Maria,
'k ben den dood nabij ;
Gij zijt het die me roept ; ik voel het nu,
niet aan het pijnlijk zwoegen van mijn adem,
noch aan die koud' om 't hart, of 't klamme voorhoofd —
(heb deernis, Jezus ; bid voor mij, Maria !)
maar aan dit vreemd gevoel, nog nooit gevoeld,
(blijf bij me, Jezus, in mijn stervensnood ! )
dat ik vast heenga en niet langer ben.
Het is die grondige verlatenheid,
(Minnaar der zielen, God, 'k zie op naar U ! )
uitputtend en ontbindend elk bestanddeel
en kracht van mijn natuur, waarbij 'k besta.
Mijn vrienden, bidt voor mij : een vreemde gast
daagt mij met nare kloppen aan mijn deur,
zooals nog nooit, om mij met schrik te slaan,
neen nooit, bezoeker zich heeft aangemeld.
-

De dood is 't !

Lieve vrienden, bidt hij is 't...
-

Alsof mijn ' wezen zelf me had begeven,
en ik nu geen zelfstandigheid meer was,
noch ergens steun vond om mij vast te klampen,
(help, lieve Heer, mijn eenige toevlucht, Gij)
noch wist waarheen, alsof ik moest te niet gaan
en vallen uit den bouw van dit heelal,
den doel- en vormeloozen afgrond in
van 't louter niet, waaruit ik ben gekomen.
Dat is het wat in mij zich nu voltrekt.
Afschuwelijk ! dat is 't, mijn liefsten, dat
Bidt, vrienden al, voor mij, die niet meer bidden kan.
AANWEZIGEN.

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Heilige Maria, bid voor hem,
Alle heilige Engelen, bidt voor hem.
Koren der Rechtvaardigen, bidt voor hem.
Heilige Abraham, bid voor hem.
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Heilige Johannes Baptista, heilige Jozef, bidt voor hem.
Heilige Petrus, heilige Paulus, heilige Andreas, heilige
[Johanes,
Apostelen en Evangelisten al, bidt voor hem.
Alle discipelen des Heeren, bidt voor hem.
Alle heilige onnoozele kinderen, bidt voor hem.
Alle heilige Martelaren, alle heilige Belijders,
Alle heilige Eremijten, alle heilige Maagden,
Gij alle Heiligen Gods, bidt voor hem.
GERONTIUS.
Waak op mijn zwakke ziel, en toon u man
en in dien korten tijd
van leven en bewustheid die u rest,
bereid uw komst voor God.
En nu de storm van die verbijstering
gestild is voor een poos,
en eer een nieuwe schok mij overvalt,
besteed den rusttijd wel.
AANWEZIGEN.

Genade, Heer, heb deernis ; spaar hem, Heer.
Genade, Heer, heb deernis ; red, verlos hem, Heer.
van de zonden zijns levens
van uw wrok en uw wrevel,

en 't gevaar in het doodsuur
van verleiding tot zonde,
en zijn God af te zweren
en trotsch te betrouwen
op zich zelf in het lest
van den vuurpoel der hel,
van het kwaad en het booze,
van der duivelen macht,
bevrijd uwen dienaar
voor goed en voor eeuwig.
Bij uw kribbe en bij uw kruis
red hem van den eeuw'gen dood;
bij uw dood en bij uw graf
hoed hem van den laatsten val
bij uw opstanding uit 't graf,
bij uw hooge hemelvaart,
bij des Geestes heilge liefde,
red hem op den oordeelsdag.
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GERONTIUS.

Sanctus fortis, sanctus Deus,
De profundis oro Te,
Miserere, Judex meus,
parce mihi, Domfine.
Vastelijk en trouw geloof ik
God is Drie, en God is Eén
ook belijd ik dat de Zoon Gods
mensch geworden is voor ons.
En ik stel al mijn betrouwen
op dien Mensch voor ons gekruist.
En de zonde in geest en handen
dood ik, wijl Hij daarom stierf.
Hem behoort en niemand anders
leven, licht, en alle kracht,
en ik min Hem boven alles,
Hem die heilig is en sterk.
Sanctus fortis, sanctus Deus,
De profundis oro te,
Miserere, Judex meus,
Parce mihi, Domfine.
En ik buig het hoofd eerbiedig,
om de liefde die 'k Hem schenk,
voor de Kerk, als zijne schepping,
en haar leering, als zijn woord.

En 'k aanvaard met blijdschap alles
wat mij wacht, 't zij vrees of pijn.
En ik breek nu vastberaden
al wat mij aan d' aarde bindt.
Aangebeden zij voor immer,
met en door het Englenkoor,
God de Heer van aard en hemel,
Vader, Zoon en heilge Geest.
Sanctus fortis, sanctus Deus,
De profundis oro Te,
Miserere, Judex melis,
farce inihi, Domine.
Ik kan niet meer ; daar nadert weer opnieuw
't gevoel van onmacht, erger nog dan pijn;
dat algeheel te niet doen en verpletten
van wat me maakt tot mensch ; als boog ik over
den duiz'lig steilen rand
van een onpeilbaar diepen afgrond
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of erger, alsof
ik viel en zonk voor immer dieper, dieper,
door 't vaste bouwwerk der geschapen dingen,
en vallen moest en zinken
den donkren baaierd in. En wreeder nog,
ik voel een schrik verwilderend doorvaren
en vullen mijne ziel... en erger steeds,
een zichtbre vorm van 't Booze
komt aangezweefd, besmet de reine lucht
met gruwelijken vloek, en lacht en klept
met vuile vlerken,
en slaat mij met ontsteltenis en schrik.
o Jezus, help ! Maria, bid voor mij !
Een Engel, Jezus ! lijk u vroeger één
kwam bijstaan in uw doodstrijd...
Maria, bid voor mij, Jozef, bid voor mij, Maria, bid voor
[mij.
AANWEZIGEN.

Help hem nu, o Heer, in dit verschriklijk uur,
lijk weleer zoo velen, bij uw macht en goedheid : Amen..
Enoch en Elias van den stervensnood ; Amen.
Noë uit de waters in een veilig' ark ; Amen.
Abraham uit 't diep bedorven heidendom ; Amen.
Job uit al zijn wee, en jammeren en ellende ; Amen.

Isaac toen de bijl zijns vaders hem bedreigde ; Amen.
Lot uit 't laaiend Sodoma op den dag der straf ; Amen.
Mozes uit het land van slavernij en wanhoop ; Amen.
Daniël uit den kuil der hongerige leeuwen ; Amen.
De drie jongelingen uit 't fornuis van vuur ; Amen.
En Suzanna's kuischheid van de schande en schaamte
[Amen.
David van reus Goliath en Saüls wrok ; Amen.
Beide apostels uit de kluisters en den kerker ; Amen..
Thecla uit haar foltring ; Amen.
Om uw macht te toonen,
Help nu dezen dienaar in dit aaklig uur.
GERONTIUS.
Novissima hora est ; mocht ik slapen gaan
Ik ben van lijden moe... In uwe handen
o Heer, in uwe handen...
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DE PRIESTER.

Proficiscere, anima christiana, de hoc mundo
Begeef u dan op weg, gij christen ziel !
Ga heen van hier ! Ga, in den naam van God
den Vader oppermachtig, die u schiep !
Ga, in den naam van Christus, onzen Heer,
Gods eenigen Zoon die voor u heeft gebloed
Ga, in den naam des heiligen Geestes, die
in u werd uitgestort ! ga, in den naam
der Englen, en Aartsenglen ; in den naam
der Tronen, Heerschappijen ; in den naam
der Vorsten en der Machten ; in den naam
van Cherubijn en Serafijn, ga henen !
In naam der Patriarchen en Profeten,
en der Apost'len en Evangelisten,
Belijders, Martelaren, in den naam
der heilige Maagden, en Gods heil'gen al,
mannen en vrouwen, ga, vertrek van hier;
en mocht gij heden gaan in vrede rusten
-en wonen op den heil'gen berg van Sion,
in naam van Jezus-Christus onzen Heer.
§ 2.
ZIEL VAN GERONTIUS.

Ik viel in slaap ; en nu ben ik verkwikt,
hoe zonderling verkwikt ! ik voel in mij
een lichtheid onuitsprekelijk, een gevoel
van vrijheid, of ik nu eerst was mijzelf
en 't nooit te voren was geweest. Hoe stil is 't
Ik hoor niet meer het druk getik des tijds,
noch 't hijgen van mijn adem noch mijn aársslag,
noch kan ik merken het verloop der stonden.
Ik had een droom ; ja : iemand zei heel stil :
Hij 's dood », er ging een zucht toen door de kamer.
En dan, gewis hoorde ik een priester bidden
het « Subvenite » en allen knielden neer.
Mij dunkt, ik hoor hem nog, maar zacht en stil
steeds zwakker, zwakker wordt de klank der stem
als een geluid dat uitsterft in de verte.
Ach ! wat beduidt dit losgaan nu en scheiden ?
Met deze stilte voel ik eenzaamheid
doorzinken tot den grond zelf van mijn ziel;
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die diepe rust, hoe zoet ook en hoe zacht,
weegt op mijn wezen als iets strengs en pij nlij ks.
Het drijft al mijn gedachten naar hun oorsprong
terug, in zich gekeerd, en noodgedwongen
begin ik op mij zelf alleen te teren,
daar zich mijn geest met niets meer voeden kan.
'k Ben niet dood,
Ben ik nu dood of levend ?
maar steeds in 't lichaam ; want ik voel in mij
als een gewisheid, die zich aan me vastklampt,
dat ieder zintuig trouw zijn werk verricht,
zooals te voren, onderling -verbonden
tot een gestel, dat mij geheel omvat,
en mij tot mensch maakt ; en voorwaar ik zou
elk lid bewegen kunnen als ik wou...
En toch... mij vergewissen metterdaad
dat ik daartoe de macht heb, kan ik niet.
Hoe zonderling : roeren kan ik hand noch voet,.
noch kan ik vingers, lippen samendrukken,
en dus elkanders werklijkheid betuigen,
noch bij het snelle pinken mijner oogen
bewust mij maken dat 'k een lichaam heb.
Ik weet niet eens welk mijne houding is,
noch of ik sta, of lig, of zit of kniel.
Dit slechts weet ik, en weet niet hoe 'k het weet,
dat 't wijd heelal, waarin ik heb geleefd,
van mij aan 't scheiden is, of ik van hem...
of ik of hij vliedt henen op de vleugels
van licht of bliksem schietend door de ruimte
we zijn millioenen mijlen reeds gescheiden.
Doch. . . is dit onherroepelijk uiteengaan .
geschied in uit te meten afstandsruimten
groeiend naar duur en snelheid van de vaart ?
of ben ik op den doortocht door 't oneindige,
bij splitsing zonder eind, teruggeslingerd
van het begrensde naar het grensloos klein,
verzwonden uit de ruimte van 't heelal ?
Een ander wonder : iemand houdt me vast
in zijne breede palm ; hij grijpt me, niet
als menschen doen op aard ; maar heel rondom
den gladden omtrek van mijn lichte wezen
(alsof ik was een sfeer, en kan aldus
gevat en aangeraakt) getuigt een zacht
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gestadig drukken dat ik niet mezelf
beweeg, maar word gedragen op mijn vaart.
En luister, zingen hoor ik, doch in waarheid,
'k vermag van die muziek niet recht te zeggen
of ik de klanken hoor of voel of smaak.
o ! Welk een zielsverrukkende muziek !
ENGEL.

Mijn last gekweten
mijn taak volbracht,
zoo voer ik heden
de ziel naar huis
de kroon is gewonnen,
Alleluia !
voor de eeuwigheid.
Mijn Vader gelastte
mij met den plicht,
dit kind der menschen
van af zijn wieg
te hoeden en redden,
Alleluia !
Gered is hij
Zoo werd misij betrouwd,

dit kind van klei
te leeren bewandelen
door zorg en smart
den smallen weg,
Alleluia !
van de aard naar den hemel.
ZIEL.
Het is een lid dier ongetelde scharen
van wondre wezens, die millioenen eeuwen
voor de aarde was, hun opwacht hielden
bij Codes troon : hij heeft nooit kwaad gekend
doch al dien bijna eeuwgen tijd heeft hij
geleefd een sterk en zuiver hemelsch leven,
bestand om God te aanschouwen ongesluierd,
zich lavend aan de bron der eeuwge waarheid,
en diende God, verrukt in gloed van liefde.
Daar hoor ik hem opnieuw.
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ENGEL.

o Heer, hoe wonder werkt Ge, omhoog, omlaag,
maar meest nog in den mensch, hoe wondervol
Met welk een liefde en allerzoetsten trek
verwint Gij het onwillig vleesch en hart,
't getal volmakend uwer heiligen, die
Gij voert ten troon, waaruit trotsche englen vielen..
Hij lag als kind voortkruipend langs den grond,
bezoedeld in het bloed zijns eersten vaders,
zijn wezen gansch ontredderd en gekrenkt,
geslingerd om zijn hart, een boozen demon,
die vreemd aan zijn natuur, hem toch den geest
kon binden en verleiden bij 't ontluiken.
Toen werd ik neergezonden om de macht
van 't goed en 't kwaad in evenwicht te houden
een onverpoosden strijd heb ik gestreden,
beslist dien doodbezetten geest te winnen,
die uit zijn hopeloos verloren staat
tegen zoo duur een prijs werd vrij gekocht.
0 ! welk een bont en immer wiss'lend schouwspel
van hoop en vrees, van neerlaag en triomf,

van roekloosheid en boete, was 't verloop
van dezen levenslangen harden strijd ;
en Gods genade om hem te sterken en te leiden,
hoe vaardig, mild, geduldig naar behoeven !
0 mensch, vreemd mengsel gij, van geest en stof
vervallen majesteit ! geurige bloem
schietend in giftig zaad ! heerlijke mantel
om vuil bederf ! o sterke die ontkracht werd
dicht nabij zijt
die schande en schaamte nooit
als na het stellen van een groote daad :

zoo

Hoe zouden zuivre geesten vatten kunnen
een schepsel dat bestaat uit geest en klei,
waar 't niet hun last het te geleiden,
trouw aan elkaar verbonden voor het leven.
Meer dan de Serafijn der hoogste sferen
heeft de Bewaarengel het menschdom lief.
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ZIEL.

Nu weet ik zeker dat ik eindelijk
uit 't lichaam ben ; had ik iets aardsch aan mij,
nooit had ik die gezangen ingedronken,
en niet aanbeden als een god die stem
en hemelsche muziek ; maar 'k voel me nu
kalm, zóó zelfbewust,
gaaf van hart,
voldaan, begaafd daarbij
in alles
met zulk een scherpen blik en onderscheid,
als geen bekoring mij nog kan bedwelmen.
Noch kan nu de gedachte mij vervaren
dat zulk een heilig wezen mij omvat.

zoo

zoo

zoo

ENGEL.
Aan Hem zij lof door wiens geheim besluit
de laatste d'eerst' en d'eerste laatste wordt
Hij brak de banden der deemoed'ge slaven
en dreef trotsch eerstgeboornen van hun troon;
Hij kroont Maria hemelkoningin,
en levert Lucifer ten eeuw'gen doem.
!

§ 3.
ZIEL.
Ik wil hem groeten. Groote geest, mijn heer
•en mijn bewaarder, heil
ENGEL.
Heil u, mijn kind !
Mijn kind en broeder, heil ! wat is uw wensch ?
ZIEL.
Niets anders wensch ik dan met u te spreken,
uit" sprekens lust ; 'k verlang met u te zijn
bewust vereenigd. Toch wou 'k een en ander
zien opgeklaard, was 't vragen wel gepast
-en geen nieuwsgierigheid.
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ENGEL.

Gij kunt voortaan
geen wensch meer koestren die niet mag gevoed..
ZIEL.

Dan wil ik spreken. 'k Had altijd gemeend
dat op den stond dat worstelend de ziel zich
losmaakt van 't aardsche kleed, ze daadlijk valt
onder den scherpen blik van haren God,
die 't vonnis wijzen zal en de eeuwige woning.
Wat let me nu te gaan naar mijnen Heer ?

-

ENGEL.
Niets let u nog, maar duizlingwekkend snel
vliegt gij uw heil'gen Rechter te gemoet
ter nauwernood zijt gij het lichaam uit.
Verdeel een oogenblik, als menschen tellen,
in zijn millioen-millioen-millioenste deel,
een korter stipje tijds is pas verstreken,
sinds gij van 't lichaam scheiddet, en. de priester
luid « Subvenite » bad en allen knielden.
Ja, nauwelijks zijn zij 't gebed begonnen.
Want geest en mensch berekenen verschillend
wat groot of klein is in 't verloop des tijds.
Bij zon en maan, oeroude regelaars
't gestadig op- en ondergaan der sterren
en 't wiss'len der seizoenen, en den slag
nu links, dan rechts, der slingerende stang
nauwlettend juist, verdeelen menschen de uren
alle gelijk, voor 't algemeen gebruik.
Wij meten anders in der geesten wereld
daar wordt verloop en duur der dingen
berekend door de levende gedachte
alleen, wier spanning traag- en snelheid meet.
Noch is de tijd daar een gemeen bezit :
daar kan wat lang is, kort, wat vlug is, traag zijn,.
en wat nabij is, ver, al naar den geest
die 't vatten zal en meten : elk is daar
de maat en standaard van zijn eigen tijd.
't Geheugen mist er merkpalen en bakens
die jaren scheiden, eeuwen en perioden.

-
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Het is de felle drang zelf van uw geest
die van uw God u scheidt.
ZIEL.
Zeg, Engel lief,
hoe voel ik nu geen vrees voor zijn ontmoeting ?
Mijn gansche leven door heeft - de gedachte
aan dood en oordeel mij met schrik geslagen.
Steeds had ik . die voor oogen, en ik zag
den strengen Rechter nog in den Gekruiste.
Nu 't uur geslagen is, voel ik geen vrees,
en staande op 't kruispunt van mijn eeuwigheid
die nakende is, staar ik de toekomst in
blij moedig en gerust.
ENGEL.
Het is omdat
gij toen gevreesd hebt, dat ge nu niet vreest
ge hebt uw doodstrijd reeds gehad, voor u
is 't bittre van het sterven lang voorbij
ook nog, omdat alreeds in uwe ziel
het vonnis wordt geveld. De dag des oordeels,
een en dezelfde voor 't verzameld menschdom,
wordt voor elkeen afzonderlijk vervroegd
bij zijnen dood, en, lijk die laatste doemsdag
wordt voorbeduid in elk bijzonder oordeel,
zoo treft, nog eer gij voor den troon verschijnt,
een voorgevoel u, als een straal van licht,
die van God uitgaat en uw lot voorspelt.
Die blijdschap en die rust in uwe ziel
zijn de eerste voorsmaak van uw zaligheid,
en uw begonnen hemel.
§ 4.
ZIEL.
Hoor ! daar treft
een woest geschreeuw mijn zin ; 't joeg schrik mij aan
kan ik nog schrikken.
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ENGEL.

Reeds zijn wij genaderd
tot bij 't gerechtshof ; wat gij hoort is 't woest
gehuil der duivelen die daar vergaren.
Hier is die tusschenstreek, waar, lang geleden,
^le Satan onder de Engelen verscheen
,om er te spotten met de deugd van Job.
Zijn legioenen stormen met geweld
de voorhal binnen, eischend hunnen buit
van zielen voor de hel. Hoor nu 't getier!
-

ZIEL.

0 welk een wild en aaklig vloekgeschreeuw !
DUIVELEN.

Logge klompen
van vuil slijk,
willen ze worden
goden gelijk,
door wedergeboorte
uit louter voorrecht
en loon om verdiensten,
als kon ooit
iets staan in de plaats
van de fiere gedachte
en het glanzend licht
der groote geesten,
gezegende machten
en heeren bij recht
zij de eerste bezitters
van 't hooge paleis
en het rijk van licht
zij de onterfden
en de verstootenen,

neergeslingerd
bij louter geweld
van een tyran
en een dwingelandswrok,
die hun legerbenden
uitdreef, en schonk,
verwinnaar steeds
en steeds tegen 't recht,
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de ontroofde kronen
aan psalmdreuners weg
en feemlende kwezels,
aan al wat slaaf heet
en vrome bedrieger,
en kruipende lafaard
die 't stof kwam likken
onder zijn voet.
ENGEL.
't Is 't rustelooze hijgen van hun wezen
lijk wilde dieren in hun tralienhok
hun leven slijten in afschuwlijk brullen,
al loopend ongeduldig op en neer.
DUIVELEN.
De trotsche geest
die banden kent
noch weet van buigen,
zoo zegt men ons,
waan niet
dat hij het zal winnen.
Wat 's een heilige ?
één wiens adem
de lucht besmet
nog voor zijn dood
een bundel beendren,
die dwazen eeren,
ha ! ha!
als 't leven er uit is
die rammelt en stinkt
in 't levende lijf.
Wij vragen gena,
hij had geen vleesch
ha ! ha!
't is afgestorven,
aan 't kruis gedaan
dag bij dag,
immer opnieuw
ha! ha!
die heil' ge klei,
ha ! ha !
zij haalt haar loon,
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zoo priesters praten,
vóór 's rechters stoel,
en baat als boete
voor wrok en wrevel
en dweepersgril,
jaloerschheid en haat
en zucht naar bloed.
ZIEL.
Hoe zijn ze machteloos ! en toch op aarde
zijn zij berucht om hunne macht en listen,
en boeken daar beschrijven hoe het aanschijn
des Boozen, slechts gezien, bij machte zijn zou
het bloed te stollen en te stikken 't leven
van wie hem zag.
ENGEL.
Zoolang uw proeftijd duurde,
droegt g' een verrader in uw binnenst' om,
met u geboren, samenspannend met
de hel ; hij hield de sleutels uwer zinnen
-en voor uw aartsvijand ontsloot uw hart.
En dààrom schijnen in der menschen oogen
gevallen geesten nog vol majesteit.
Doch waar, een kind van God, Engel of Heil'ge
rein en oprecht in ongeschondenheid
van wezen, duivels treft op hunnen rooftocht,
vlieden zij heen als lafaards voor 't gevecht.
Ja, vaak heeft in zijn cel een kluizenaar,
nog niet ontlast van zijne sterflijkheid,
gespot met al hun dreigen en hun dagen;
of stervend, toen ze in zwermen rond hem vlogen,
nog getrotseerd, eer hij ten hemel toog.
-

DUIVELEN..
Deugd en ondeugd
schurken gezwets,
't is al gelijk !
ha ! ha!
Schrik voor de hel
en de gloeiende vlam
Geef hem zijn loon ;
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al is hij een heilge,
ha ! ha!
uit sluw beleid
slaaft hij als huurling,
ha! ha !
en hunkert slechts
naar 't loon van den hemel
geen liefde is in hem
ha ! ha!
ZIEL.
Ik zie die valsche geesten niet ; zal 'k wél
mijn lieven Meester zien, als 'k vóór . Hem sta ?
Hooren althans zijn ontzagwekkend vonnis
en eigen stemgeluid, zooals ik nu
u hoor, mijn Engel, doch niet zie ? nog immer
is 't om me donker sinds ik de aard verliet
blijf ik aldus van 't licht verstoken gansch
mijn boetetijd ? Zoo ja, hoe komt het dan
dat ik steeds hooren kan, voelen en smaken,
wijl niets komt scheemren vóór dit vorstlijk zintuig
dat al 't gedachte saamvoegt, leven schenkt.
ENGEL.
Noch hooren doet ge, smaken noch gevoelen
gij leeft nu in een wereld van symbolen,
afbeeldingen van al wat heilig is en waar,
die met hun kracht en leven u omvatten.
Als ziel beroofd van 't lichaam, hebt gij recht
op geen betrekking meer dan met u zelf
doch, dat niet bij zóó streng een eenzaamheid
uw wezen springe, staat de algoede God
u lagere gewaarwordingen toe,
verworven schijnbaar langs den weg der zinnen,
langs oor of hand of tong, die niet meer zijn
gij zijt gewikkeld en gehuld in droomen
die hecht en waar doch raadselachtig zijn,
want wat uw huidigen toestand eigen is,
kan niet dan door symbolen u beduid.
Zoo spreekt ge nog van ruimte en tijd en grootte,..
van vuur en van verfrissching na het vuur,
zooals, (laat menschen beeldspraak mij hier dienen
om u te leeren vatten wat ge vraagt)

Dietsche Warande en Belfort
TIJBSCIHRIFT VOOR KUNST EN KENNIS.
Maandelijks een boekdeel van meer dan honderd bladzijden.
Prijs: 35 frank.
u Dietsche Warande en Belfort » gaat zoo stilaan naar haar

zilveren jubilé. Die echt, gesloten in 1900, is gebleken een goede te
zijn, een vruchtbare voor 't Vlaamsche land. Nood heeft het gezin
nooit gekend, geen stoffelijke, wijl voor 't bestaan werd gezorgd
door steeds dezelfde m;ild hand ; geen geestelijke, wijl steeds ten
overvloede milde handen zich openden die wisten te schenken wat,
naar bepaalde inzichten, den volke goed was.
Dit is, natuurlijk, niet gegaan zonder verschil van meening,
ook vanwege degenen die we steeds als goede vrienden hebben
gewaardeerd. Maar, door u boven alles heen, is « Dietsche Warande en Belfort » zich in geweten bewust die traditie. der Al.berdhngk's te hebben hooggehouden en tevens in zoover 't oorbaar
was, het nieuwe en het nieuwste te hebben verwelkomd. Werd in
cie woelingen der jongste koortsen wel eens gevraagd : Waar is nu
de leiding?, dan liet ons tij dlschrift zich in de sereene kalmte van
zijn katholiciteit en zijn stoere Vlaamsche zede toch niet van de
wijs brengen. Maar beginselvasst•eidi heeft, durven we meenen, ons
nooit in den weg gestaan, om volop de Roornsche ruimheid; te. vieren. En naarmate 't feestgetij nadert laten we ook de deuren van
't welkom steeds wijder opengaan. Wie degelijk is en degelijk
werkt, in om 't even welken, stijl, moge binnenkomen. En « vriend
van den huize » is toch zeker bij ons geen ijdel woord, wijl het
immer gesproken wordt onder de hoede. van « Voor Christus en
voor Vlaanderen ».
-

Wat « DIETSCHE WARANDE EN BELFORT » in 1924
brengen zal:
WVerk `van : M. E. Belpaire, EE. HH. Prof . A. Van Hoonacker, Prof . A . Bo(oon, Dir. T. Van Ticliel en, A. W.algr. a.ve, Caesar
Gezelle, J . Hanmi-elkiccker, J. De `Tocht, Aerts, Lode Van Eyck;
E. Zuster M. J c; -zefa ; EE. PP. J. Van Vlierlo j', Hilarion Thans,
Prof. Misssiaen, Revpens ; Mejn Virginie Loveling en L•. Duykers,
Mevr. S. Claes-Vetter, HH. Prof. Vliebergh, Dir. J. P ersijn, Prof. J.
1\I,ans on, l . Van den Oever, Aug. \Tan Cauwelaert, J. Grietens,
Marnix G-vse 3, D. Vanslna, J. Simons, E. Claes, J. Scheers, Pro'sper Thuysb.a.ert, nagelaten werk van Em. Van dier Str.a-eten, enz.
Maan Ielijksch zal Dr. J. Persyn een studie geven over de
Europeesche literatuur in de laatste twintig jaren.
.c' Dietsche Warande en Belfort n heeft recht op eene plaats in
elke huis- en volksbibliotheek.
Men kan interkenen op alle postkantoren, bij den boekhandel
en bij de uit c - efster : N. V. « Het Vlaamsche band », Beggaerdenstraat, 1f), en de Centrale Boekhandel « Neerlandia », Gerardstraat, te Antwerpen.
,

-

,

VAN ALLE WEEKBLADEN IS
-

HET VLAAMSCHE LAND
HET DEGELIJKSTE, RUIMSTE EN UNAFHANKEL,IJKSTE
Prijs per halfjaar: 10.50 frank.
N. V. ((HET VLAAMSCHE LAND », Beggaerdenstraat, 14.,
Antwerpen.
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van ijs dat blaren zet, men zegt dat 't brandt.
Geen uitgestrektheid hebt gij nu noch deelen
schijn is 't en gewoonte
die samenhooren
en om te roeren hebt gij macht noch leden.
Gij hebt wel eens gehoord, hoe een die voet
of hand verloor, bleef roepen dat hij leed
in hand of voet, alsof hij die nog had.
Zoo is 't met u, die niet verloren hebt
een hand of voet maar à1 waardoor gij mensch waart.
Zóó zal het duren. tot den blijden dag
der opstanding ; dan wordt al wat gij eens
verloren hebt, hersteld in heerlijkheid.
Doch hoe nu reeds, de heilgen in de glorie
Gods aanschijn zien, mag ik u niet verklaren.
Wil middlerwijl berusten in 't bezit
van wat u als betrekking wordt gegund,
al blijft ge, tot gij God zult schouwen, blind
want zelf het vagevuur dat u moet zuivren,
zal vuur zijn zonder licht.
ZIEL.
Zijn wil geschiede
Ik ben niet waardig ooit het licht der dagen
nog weer te zien ; hoeveel dan minder 't aanschijn
van Wie de zon zelf is ! en toch, wanneer
'k in leven was en dacht aan 't vagevuur,
was 't immer een vertroosting te gelooven,
dat eer de wraakvlam mij verzwolg, ik Hem
zou zien een oogenblik om mij te sterken.
ENGEL.
Vermetel is dit voorgevoel noch ijdel ;
aanschouwen zult g' uw Heer een oogenblik.
Zoo zal 't geschieden :. als gij wordt gedagvaard
voor 't goddelijk gerecht en 't eeuwig vonnis
geveld wordt, luidt het dat gij zitten zult
ter rechterhand van God met d' uitverkoornen,
dan zal het zicht, of wat der ziele zicht is,
als in een bliksemflits u tegenschittren,
en zien zult gij, diep in de duisternis,
Dien uwe ziel bemint en wil bezitten
één oogwenk ; doch gij weet niet wat gij vraagt,
mijn kind ; 't aanschouwen van den Allerschoonste
zal u verblijden, ja, maar ook doorboren.
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ZIEL.

Uw taal is duister, Engel ; mij bevangt
nu vrees en schrik dat ik te roekloos ben.
ENGEL.
Daar was een sterveling ; hij zetelt nu
hoog in de glorie ; toen zijn dood .nabij was,
werd hij vereend met den Gekruisigde
zoodat des Meesters wonden hem in 't vleesch.
gedreven werden
leer dan uit dien doodstrijd
die lijf en ziel doortrilde in die omarming,
dat u de vlam der goddelijke Liefde
zal branden eer ze omvormt...
§ 5.
Hoort gij die klanken ?
Gezangen zijn het van lieve engeltjes,
cle kleinst' en kinderlijkste van Gods zonen.
EERSTE KOOR.

Lof zij den Heiligste in den hooge,
en lof zij Hem omlaag
in al zijn woorden is Hij wonder
in al zijn wegen wijs
Aan ons zijn eerstgeboornen gaf hij
de zegë in den strijd ;
wij hebben straf gekend noch smarten
noch zondeval noch vlek.
De jongste had naar Gods beschikking.
een wonderlijk ontstaan ;
want geest en stof waren zijn oorsprong,
hemel en aard zijn huis.
God zegende zijn kind en ,zond het
gewapend uit, ver weg,
om als zijn kampioen te strijden
der elementen strijd,
Gods stedehouder in de wereld
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der zinnen en der stof
en op de grens, tegen 'den vijand,
een onverschrokken wacht.
ENGEL.
We zijn de poort voorbij, en staan nu binnen
't gerechtspaleis ; en evenals op aard
men tempels en paleizen bouwt van marmer
en rijken steen, toch alles enkel stof
zoo wordt in 't rijk der geesten niets gevonden
waaruit gebouwd kan worden en gebeeldhouwd,
dat niet onstoflijk is ; en daarom ook
zijn cie geringste deelen van dien bouw,
als fries en kroonlijst, balustrade en trap
tot zelfs de vloer, gemaakt uit louter leven
uit geesten heilig en onsterflijk,
die onverpoosd den lof des Scheppers zingen.
TWEEDE KOOR.

Lof zij den Heiligste in den hooge,
en lof zij Hem omlaag ;
in al zijn woorden is Hij wonder,
in al zijn wegen wijs.
Wee u, o mensch ! hij werd bevonden
een lafaard in den strijd ; .
en hij verbeurde 's hemels erfrecht
en vriendschap met het licht.
De lucht hing dreigend boven hem nu
en rond hem woedde storm;
die vroeger Englen had als vrienden
met beesten leven moest.
o Mensch ! wat was 't een woest gezelschap
van die gedrochten weg
vlood hij rotsholen in, en klauterde
der wouden reuzen 'op.
En nu eens vreezend, dan weer hopend
met wat de kans hem bood,
van jong tot oud, van kind tot vader,
zoo leefd' hij zwoegde en stierf.
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Al boetend ging hij door de tijden,
en langzaam leerde hij
zijn wild- en woestheid af te leggen,
en weer te worden mensch.
En aangewakkerd door Gods adem,
en met zijn roe gestraft,
en opgeleid door Englen, zocht hij
weer eindlijk zijnen God.
Hij leerde 's Heeren naam aanroepen,
en leggen zijn geloof
tot grondslag om er op te vesten
gezin en stad en staat.
Lof zij den Heer die uit den modder
met eeuwenlang geduld
gevormd heeft en geleid naar 't leven,
een volk te zijner eer.
ZIEL.
Die zang is als het suizen van den wind varend door hooge pijnen,
den zomerwind
met zware deining galmend door de wouden,
nu dicht, dan wijder, machtig luid en heerlijk,
wijl van de takken afgewaaierd, geuren
bedwelmend nederzij gen.
DERDE KOOR.
Lof zij den Heiligste in den hooge,
en lof zij Hem omlaag,
in al zijn woorden is Hij wonder,
in al zijn wegen wijs.
Wij, Englen werden te eenen stonde,
lijk 't louter geesten past,
beproefd en in het goed bevestigd,
en zetelden omhoog.
Voor hen geen schemer noch verduistring,
geen aangroei noch verval ;
stikdonkre nacht was het voor immer
of zaligende dag.
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Voor 't jongere geslacht der menschen
bleef na den val - nog hoop :
en zacht, onfeilbaar, overheerlijk
gloorde de dageraad.
En de eeuwen wisselen en scheiden
het kostbaar van 't gemeen,
en uit de grove en logge massa
wekken zij kindren Gods.
Al is over 't herboren menschdom
een nieuw licht opgegaan,
al werd hem weer de weg geopend
die leidt van de aard naar God
-

toch staat nog tusschen aard en hemel -•
zijn reistocht en zijn doel
een dubble doodstrijd hem te wachten
in lichaam en in ziel.
Een dubble schuld heeft hij te boeten,
der zonde dubble straf :
nu hij den doodsnik heeft gegeven
begint zijn vagevuur.
Geloofd zij God die door alle eeuwen
bij recht en waarheid heerscht ;
Hij haalt de ziel weg uit haar hulsel,
en brandt haar vlekken uit.
ENGEL.

Zij zingen van uw naderenden doodstrijd,
waarover gij zóó dringend ondervroegt ;
het aanschijn van den menschgeworden God
zal met een vliemend scherpe pijn u treffen,
-en toch daarvan een heugenis u laten
-die pijn kan stillen en de wonde heelen,
.en niettemin de wonde weer ontsteken
en dieper borend des te wijder maken.
ZIEL.
.Gij spreekt geheimenissen ; doch mij dunkt,
ik kan den zin dier woorden wel ontrafelen,
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maar 'k luister liever naar uw englenstem
dan zelf de duider uwer taal te zijn.
ENGEL.
Wanneer dan
is 't uw lot
ge uw Rechter zien zult,.
zal 't zicht van Hem gepeinzen in u wekken
van zachte en teêre liefde en diepen eerbied.
Ge zult van liefde kwijnen, naar Hem haken,
en voelen gaan of gij Hem moest beklagen
dat één zóó zoete afdalen wou zóó laag,
waar Hij met zóóveel ruwheid wordt bejegend
door zóó gemeen een schepsel als gij zijt.
Daar zullen smeekend zijne peinzende oogen
u boren door de ziel en u ontstellen.
En haten zult ge u zelf : al uw vergeven
maar toch bedreven zonden zult ge voelen
als nooit te voren ; wenschen zult ge dan
te vluchten weg van Hem en uit zijn oogen
en toch weer zult ge smachten om te blijven
voor immer in de schoonheid van zijn aanschijn.
En beide smarten even fel en strijdig
naar Hem te smachten als ge Hem niet ziet
en u te schamen denkend dat Hij nadert
zullen uw strengste en scherpste vaagvuur zijn.
ZIEL.
Mijn ziel is in mijn hand ; ik voel geen schrik,
of zijne macht me bonen zal of straffen.
Maar hoor ! een luide zang en vol mysterie
het davert lijk het plechtig zwaar geloei
van diepe waters.
ENGEL.

Hier nu rijst de trap,.
die ter gehoorzaal leidt ; een dubble rei
van englen staat aan weerszij opgesteld,
en houdt de baan vrij, zingend van den Oo.dmensch.
ENGELEN . VAN DE HEILIGE TRAP;

Vader, wiens goedheid niemand kent dan zij die
aanschouwen uw gelaat;
de macht van uw gená hebt Gij in 't menschdom_
het heerlijkst uitgestald
;
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doch, de gevallen mensch
een eensdagskind
bevroedt die liefde niet.
Te melden den triomf dien Gij behaaldet
eischt 't ongedoofde vuur en verren blik der Englen.
Die Engel kan 't, die schrok, toen in de schaduw
van Getsemaan hij zag
den grooten Schepper bij zijn zwakke schepsel
troost zoeken in zijn nood
en doodstrijd, slachtoffer der wet geworden
die Hij zelf had gesteld ;
wie zal Hem loven in zijn macht en zwakheid,
dan die in de eenzaamheid Hem huivren zag en strijden.
ZIEL.
Luister ! de poort en drempels der gehoorzaal
;weergalmen, en weerkaatsen 't koorgezang.
VIERDE KOOR.

Lof zij den Heiligste in den hooge,
en lof zij Hem omlaag :
in al zijn woorden is Hij wonder,
in al zijn wegen wijs.
De Satan lasterde den Schepper
Hij kwam bedrogen uit,
daar Hij zijn pop-mensch uitgesteld had
als wachter op de grens.
Want in de gaafheid zijner krachten
en heerlijk uitgerust,
bleek hij een zwakkeling als bewaker;
een ding van vleesch en bloed.
Alsof een wezen dat als gade
een vrouw niet missen kan,
het hoofd kon bieden aan een bende
van geesten trotsch en fel !
En toen, verleid door Eva, Adar.
de uit klei geboren, viel,
riep hij triomf en gilde luide
« Een sukkel van een wacht
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De Schepper heeft zijn woord gegeven:
geen heil, geen boete meer.
Hij moet aan 't lot hem overlaten
en slaan zijn liefsten zoon. »
ENGEL.

De drempel laat, nu wij hem overschrijden,
zijn tegenzang weergalmen luide en blij.

VIJFDE KOOR.

Lof zij den Heiligste in den hooge
en lof zij Hem omlaag ;
in al zijn woorden is Hij wonder
in al zijn wegen wijs.
o Liefde en Wijsheid van den Schepper
toen zonde heerschte en schand,
trad in het perk een tweede Adam
hulp brengend in den strijd.
Het vleesch en bloed, o wijze Liefde

dat eens in Adam viel
opnieuw den vijand kwam bestrijden
en vellen in den slag.
Een hooger gave dan erbarming,
herstelde vleesch en bloed
God stortte er in zijn eigen wezen
en goddelijke macht.
o Liefde ! die den vijand velde,
als mensch en voor den mensch,
wou ook als mensch den dubb.len doodstrijd
voor 't menschdom ondergaan.
en in den duistren hof verborgen,
en hoog van op zijn kruis,
zou Hij zijn broeders . leeren lijden
en sterven zooals Hij..-

. 1-
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§ 6.
ENGEL.
Uw vonnis nadert, want we zijn gekomen
in Gods omhulde tegenwoordigheid.
ZIEL.
Ik hoor de stemmen die 'k verliet op aarde.
ENGEL.
De stemmen zijn 't van vrienden rond uw bed,
die 't « Subvenite » bidden met den priester,
+en herwaarts stijgt de weergalm ; voor den Troon
staat nu de grootë Engel van den Doodstrijd
dezelfde die Hem steunde, toen Hij knielde
dien donkren nacht, alleen, bedauwd met bloed.
Die Engel kan het best bij Hem bepleiten
der zielen nood, van levenden en dooden.
Jezus ! bij die huivering die op U viel ;
Jezus ! bij die moedeloosheid die U kwelde
Jezus ! bij dien angst om 't hart die U doorvoer
Jezus ! bij dien berg van zonden die U plette
Jezus ! bij dat schuldbesef dat U verstikte ;
Jezus ! bij die schuldeloosheid die U gordde ;
Jezus ! bij die heiligheid die in U heerschte ;
Jezus ! bij die Godheid die met U vereend was;
Spaar deze zielen, Jezus, die zoo lief U zijn,
die in den kerker kalm gelaten op U wachten
bespoedig, Heer, hun uur en noodig ze bij UJ,
om in het Huis van Licht voor immer U te aanschouwen.
ZIEL.
Ik vlieg mijn Rechter tegemoet... Ah !
ENGEL.
Lof zij Zijn naam
'De ziel schoot onweerhoudbaar van mij weg,
-en onbetembaar in haar liefdedrang
vliegt zij haar lieven Meester naar de voeten,
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doch eer zij die bereikt, heeft Heiligheid
die met haar scherp gestraal, als met een glorie,.
omschittert den Gekruiste, haar gevat
verschrompeld en verschroeid ; daar ligt zij nu
stil en gelaten vóór den eeuwgen Troon,
zoo zalig in haar smart en veiligheid,
verslonden in dien gloed en toch verkwikt.
ZIEL.
Breng mij nu heen en in -de laagste diepte
laat mij daar neer,
en hoopvol er den langen nacht doorwaken
die me is gesteld.
Stilliggend daar, alleen, doch niet verlaten,
in zoete smart
zal ik mijn klaaglied zingen en herhalen
tot 't licht weer daagt.
Daar zal ik zingend mijn ziek hart bedaren,
dat zonder rust
zal slaan en smachten tot het wordt bezeten
door zijnen Vreê.
'k Zal zingen van mijn verren Heer en Liefde:
breng mij nu heen,
dat 'k eerder opstaan en eens stijgen moge
om eeuwig Hem in 't ware licht te aanschouwen..
§ 7.
Onts1t! t den gouden kerker en zijn deuren,
wier vleugels met een zachte melodie
draaien op gladde hengsels, en Gij, Machten,
Englen des vagevuurs, ontvangt mijn pleegkind,
een kostbaar eedle ziel, tot op den dag,
wanneer van allen band en boete vrij,
ik haar opeischen zal voor 't eeuwig licht.
ZIELEN DES VAGEVUURS.

(rij waart, Heer, onze toevlucht
in alle tijden ;
voor de heuvelen ontstonden en de wereld was ; God zijt
Gij van eeuw tot eeuw.
Begraaf ons niet, o Heer, zoo diep
want Gij hebt
gezegd : Keert weder, kinderen Adams.
Duizend jaar voor uw oog zijn als de dag van gister, en
als een waak des nachts die komt en gaat.
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fHet gras schiet op des morgens ; des avonds is 't verschroeid en sterft.
Zoo vergaan wij vóór uw gramschap, en voor uw
toorn zijn wij ontsteld.
Gij hebt onze zonden voor uw oogen gesteld
en den
loop onzer dagen voor het licht van uw aanschijn
Kom terug, o Heer ! hoe lang ! laat u ontfermen over uw
dienaars.
In uw morgenlicht zullen wij vervuld zijn met uw barmhartigheid : we zullen ons verheugen en verblijden
al de dagen van ons leven.
'We zullen blijde zijn naar den duur onzer vernedering
en de jaren waarin we het kwaad hebben gezien,
Zie neder, o Heer, op uw dienaars en op uw werk
en bestuur hunne kinderen.
En laat de schoonheid van den Heer onzen God ons
bestralen ; en het werk onzer handen wil Gij het
besturen.
Glorie zij den Vader en den Zoon en den heiligen Geest
Zooals het was in het begin, nu is, en altijd zijn zal
wereld zonder einde. Amen.
Zachtjes en stil, o duurgekochte ziel,
omsluit ik u in mijn liefkoozende armen,
en op het vlak van 't deinend boetewater
leg ik u neder, houd u nog een wijl
in 't water vast, en laat u heel zacht los
-en zonder nog een zucht of wederstreven
schiet ge in den diepen afgrond snel naar onder,
tot ge immer lager zinkende verdwijnt.
'En Englen, met die zoete taak gelast
zullen u hoeden daar gij ligt en wiegen
Missen op de aard, gebeden in den hemel
zullen u helpen vóór den troon van God.
Vaarwel, doch niet voor immer, broeder lief,
Heb moed, en wees geduldig op uw pijnbed;
Snel zal uw nacht van boete hier voorbijgaan,
,en ik zal komen en u wekken morgen.
Januari 1865.

MISEREOR SUPER TURBAM !
(Proza-Gedicht) .

Rumoerige kreten schreeuwen
over 't land :
De opstandige stemmen van verdrukten
Zwààr de dreunstap
van de lange scharen
— de donkere rijen van Laermans' tryptiek
schrijden over 't asfalt der steden —
en sómber, de blik van de dockers,
samengehokt in de schokkende treinen
en vunzige trams.
Ze keeren huiswaarts,
slaan nog een blik - op de grootstad:
Feërieke booglamp,
gloeit haar lichtkroon de starren
— staalblauw daarboven —
tegen.
Ze stappen,
zwijgzame kudde
naar hunne woningen — die lange hokkenrij
met smokige vensteroogen die turen -- turen —
en knakken de deur dicht.
En ginder woelt de stad
onder de feërieke booglamp
van haar electrisch lichtspel.
De lanen wemelen van avondgangers
— avonturiers, driftzuchtigen —
Erotische muziek lokt zwoel-bedwelmend
onder den rooden taveernengloei ;
veelkleurige plakkaten schreeuwen
aan gonzende kinema's ;
lawaaierige venters lallen
door 't rinklen heen der trams
en 't hoornen der autos —
de stad leeft, léeft
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!

in de blééke gelaten,
in de zoekende oogen,
in den koortsigen polsslag,
in den drifttred van honderden godvergetenen...
Ellende !
De vlek van Sodoma kankert
aan haar hart ;
wordt deze nacht haar Doode Zee ?
En vér, de vredige buiten
waar de werklieden keerden.
De hemelkoepel als een stille tempelboogval
over 't slapend land,
de boomen ruischend onder 't gele maanlicht.
— plots bast een bandhond —
en de moede lieden rusten, rusten...
Hun sterk bloed houdt de moegebeulde stad
récht,
maar zij -- la ville tentaculaire — rooft
hun meer ;
zij verkankerde hun bloed,
knakte hun lichaam ;
heeft hun méér geroofd;
zij stal hun — straalden vroeger niet hun oogen ? —
zij
l "in vrede
méér : o<i ze niet...
En daarom,
schreeuwen rumoerige kreten
't land in,
uit de zielemoordende fabrieken
--- zwart als de roetrook uit de schouwen —
n

-

Hoor den roep van den Timmermanszoon uit Nazareth
« Wee U, Bethsaïd ! Wee U ! Corozaïm !
Over de grootstad die 's avonds den dag begint
onder de fecriek hooglamp
van haar electrisch lichtspel.
Christus !
Laat Uw Kruisboom branden over de breede lanen,
de smalle straten en de donkre stegen;
Plant hem de stad midden in 't hart
— een zwaard dat diep, de pestbuil openrijt --
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Brand alle wondgn uit,
die 't volk, ons volk, bevlekken met hun kanker;
.Ons volk dat aan de stad het bloed schenkt
van zijn werkende zonen.
Schenk dezen hunnen vrede weer.
Uw sterk Geloof, Uw vaste Hoop, • Uw hóóge Liefde:
Lichtende driestar van Geluk !
En zet Uw Kruis te stralen in hun huizen,
in hun harten,
dan schenkt Gij hen « Wee U ! Corozaïm
gelijk de doode Zoon van Naïms weduwe,
levend terug,
Aan haar treurende moeder : ons land,
haar herlevende moeder:
Ons Vlaamsche Land !
M. VAN HOECK.

DE PELGRIM,
Kerstspel in één bedrijf.
PERSONEN:
Ser Jan Van Calster, Lovensch patriciër.
Ver Yolande, zijne lamme vrouw.
Machtelde, hunne dochter.
Vrank, hun zoon.
-Ser Willem Van Wilre, patriciër.
Andere mannen uit de geslachten.
Dezer gaden.
Dienstbaren.
De Pelgrim.
Pater Innocentius, huiskapelaan bij van Calster.
Arts.

Kloosterbroeder.
PLAATS:
Eene zaal in het
Loven, 1379, op Kerstnacht.
steen van Ser van Calster. Linkerwand eene deur. Achterwand twee vensters, waartusschen het schild van het
geslacht opgehangen, « op goud met getand Andrieskruis van keel ». Rechts een haard waarin de brandende
Kerstblok. Op het schouwberd, duidelijk zichtbaar, de
zandlooper. Overal langs de wanden kandelaars met
aangestoken waskaarsen. In 't midden eene groote, zware tafel. Alles luxueus.
Ver Yolande zit bij de tafel in een zetel, met een
spinnewiel naast zich. Achter haar staat Machtelde. Ze
spreken met den Arts, die vertrekkensgereed is. Pater
Innocentius wandelt op en neer, ingetogen biddend zijn
handgeschreven brevier.
YOLANDE
Zoodus, ge meent...
ARTS
Já, ver Yolande, gerust kunt u den nacht doorblijven.
MACHTELDE
't Kan in 't minst geen kwaad, heer dokter ?
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ARTS
Niet in 't minste, jonkver. Natuurlijk, morgen de
noodige rust.
YOLANDE
Ik liet u zoo laat roepen. Ik wou toch zeker zijn.
Zalig Kerstfeest, dokter. (Ze bediedt met de hand dat
hij kan gaan.)
ARTS
Insgelijks, genadige vrouwe. Steeds tot uw dienst.
Zalig Kerstfeest, jonkver. (Hij buigt voor de twee vrouwen, in 't voorbijgaan ook voor Pater Innocentius. Aan
de deur roept Machtelde hem na:)
MACHTELDE
Heer dokter... Ge gaat dus naar Goosen nog eens
kijken ? En dan langs de keuken om, nietwaar ? Ze
hebben daar orders.
ARTS
Jawel, jonkvrouwe. Tot uw dienst. (Af.)
MACHTELDE
Dan kan hij thuis ook Kerstnacht vieren, moeder.
't Is een arme duts.
YOLANDE
Ge moest toch niet een eenvoudigen gemeentenaar
zoo gemeenzaam niet omgaan, Machtelde. (Poos.)
Waarom woudt ge met vader naar den dienst niet ?
MACHTELDE
Gij kunt niet meegaan. 'k Bleef liefst bij u. Och,
moedertje.
YOLANDE
Als ge 't u straks beklaagt... Ik weerhield u niet.
MACHTELDE
Neen, neen. Gij woudt me dwingen zelfs... 'Me er
henen jagen.
YOLANDE
't Zal ginder allerprachtigst zijn. De Bogaarden
maken altijd werk van hunne Nachtmis. En Kerstspel
door de Paters. En zang der koorknapen. Hier is 't gewoon mis van Eerwaarde.
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MACHTELDE

Gedaan voor u. Daarom ga 'k liefst in de kapel.
Dan zit ge niet alleen.
YOLANDE

Zoo koppig lijk uw vader. Nu, zoo 't u straks spijt...
(Poos.) Laast ge me nog wat voor uit dat... uit den
« Moraalbijbel » ? Tot de mis begint. 't Is heilig werk
den geest tot God te heffen.. Nu vooral.
MACHTELDE
Ik ga 't boek halen, moedertje. 't Ligt op mijn kamer. (Af.)
YOLANDE
(na een poos gadeslaans van den. Pater).
Eerwaarde?
PATER
Vrouwe ?
YOLANDE
Zouden ze hun niets doen, Eerwaarde ? Ze hebben
't zoo op hen geladen.

PATER
Ik meen van neen, ver Yolande. De heiligheid van
dezen nacht beschut hen.
YOLANDE

Daar kijken ze niet naar.
PATER

't Doet wel. Daarbij, de gemoederen zijn bedaard...
als ware er niets gebeurd.
YOLANDE

Als maar geen onweer broeit.
PATER
God verlosse ons van den kwade.
YOLANDE

Amen. (Poos. Zucht :) Wie weet ! (Poos.) Ware
Machtelde liefst maar met hen meegegaan.Ze was steeds
goed voor 't lage volk. Een l^e!pende engel voor velen
onder hen... Ze zouden :i' I? : eker dan betoomd hebben... alleen wijl zij er hij 'vt^:;. Ik... 'k Vrees danig.
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PATER

Wees gerust. Ik zeg : het volk is weer kalen. Zijn
drift heeft uitgewoed. - Och, zijn heftigheid is als een
wind, die opsteekt, een boom uitrukt en liggen gaat.
(Poos.) Wat zei ik ? Het volk bedaard ? Neen, neen !
Hoévele harten meent u, ver Yolande, kloppen voor
't oogenblik geweldig, brekensheftig ? Van angst. Van
woede niet, niet van wraaklust. Van angst. De gemeentenaren schrikken reeds voor de vreeselijke straf die de
hertog... Die zal 't hun doen boeten. Het volk is eerder
bang nu, vrouwe. (Poos.)
YOLANDE

Verschoon me, Eerwaarde, dat ik u stoorde.
PATER

Tot uw dienst, vrouwe. (Hl j begint weer oi'erenrlweer te wandelen, biddend.)
YOLANDE

Ser Jan was te onvoorzichtig... had hij Vrank toch
hier gelaten. (Poos.) De bent der Wittings is zoo onverzoenlijk, Eerwaarde.- En de Swertere is de kapitein.
Ergers kan de stad niet overkomen... De overlooper !
Hij wou kopstuk zijn. Kost wat kost ! Kopstuk. Beziens
krijgen wou hij. En omdat Ser Jan het hoofd is der
patriciërs. . . liep hij, een man nochtans uit de geslachten,
naar het gemeene gepeupel over, werd een gezworen
vijand der patriciërs. Foei !
PATER
Och neen, ver Yolande. Zulk een verwijt verdient
de burgemeester niet. Hij is een vriend... hij is de groote
vriend van 't volk. Jawel. En is de natiën zeer genegen...
Heeft hij geen gelijk, genadige vrouwe ? Het volk is
't hart van Loven. De lakenweverij brengt handel en
wandel in Loven. Alle poorters schier zijn wevers. De
anderen leven onrechtstreeks van die nijverheid. De
burgemeester is hun verdediger tegenover het patriciaat,
omdat hun bloei de bloei der stad is. De geslachten
teren op hun rijkdom. Zij arbeiden niet. Zij drijven geen
nering, en ware het volk er niet, Loven had geen
bloed. En Loven ging dood. Daarom heeft Jan de Swertere gelijk. Hij zorgt voor Loven.
YOLANDE
Ge zijt wel erg voor...
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PATER

Voor redelijkheid, ver Yolande. En voor mijn goede
stee. Ze ligt ine aan 't hart. Ik ben ook een geboren
poorter van Loven. Het is onzinnig van de geslachten,
het volk te verdrukken. Dat moest slecht uitdraaien.
Waarom het niet in peis en rust gelaten ? Waarom het
getergd ? Het verbitterd ?
YOLANDE

Zijn wij geen edelen ?
PATER
Om 't volk te leiden. Niet om het te slaan waar
ge er aan kunt.
YOLANDE

Welhoe ?
PATER
0, er zijn zoovele grieven. Laatst, wie vermoordde
burgemeester Vander Leyen, dien anderen volksvriend ?
YOLANDE
Gij... gij... Ook gij beweert dus dat... dat...
YOLANDE
Het volk beweert het, vrouwe.
YOLANDE

1-let volk ! het volk ! Beweert het zelfs niet dat ser
Jan... en mijn Vrank... en ser van Wilre... Belachelijk,
kom.
PATER

Slechts om wille dier verdrukking, al spruit hij zelf
uit de geslachten, stelt burgemeester de Swertere zich
tegenover zijns gelijken. (Poos. Kalm, troostend :) Geloof me, ver Yolande, het volk heeft zich gewroken, en
is voldaan.
YOLANDE

Argelooze. (Poos.) Het volk. . . Maar sprak ik niet
van de Wittings, Eerwaarde ? Van... van die kerels met
hun akelige witte kaproen op het hoofd ?
PATER
De meesten uit de ambachten, het volk dus, zijn
van de kaproenen. En zoo 't volk voldaan is, zij zijn het
dus ook. Nietwaar ? (Poos.) Ja, er zijn mannen uit de
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geslachten bij de Wittings. Enkele. Coutereel vroeger,
de patriciër en volksman, werd ook gesteund door enkelen uit de geslachten. Nu is 't nog zoo. Doch die zijn
matiger in hun hevigheid dan de gewone Lovenaren, en
zijn dus zeker voldaan.
YOLANDE

Foei ! Edelen tusschen die schelmen.
PATER

Altijd zijn er edele menschen die zich scharen bij
hen die strijden voor het recht. Wat ook de Wittings
doen... neen, schelmen zijn ze niet.. Hun inzicht is niet
boos. Zelfs, schoon is hun doel.

-

YOLANDE

Uwe woorden laten wel doorschijnen. . . dat gij
ook, Eerwaarde,. . . uit het volk zijt.
PATER
v;; ;::
Daarover
schaamt zich Pater Innocentius niet. Doch, al ware ik
patriciër, een zoon van het huis van Calster, uw edel
geslacht, ver Yolande, mijn woorden waren niet anders.
Rechtvaardigheid komt van God ; wie God wil dienen
mag niet onrechtvaardig zijn.
w:Ttr,

T$I1UT,

YOLANDE

(Na een poos) . Machtelde toeft zoo lang. (Poos.
Ironisch :) Schoon is hun doel
PATER

Ja. En rechtvaardig. Daarom verdedig ik ze.
YOLANDE

We zijn nu den 24sten, Eerwaarde. Den 22sten op
St. Pietersmarkt, voor 't Broodhuis... ? En die gevangenzitting ?
PATER

Laakbaar. Laakbaar. De middelen om tot een
schoon doel te geraken zijn, helaas ! niet altijd . goed
te keuren... Afnemen van de schoonheid doen ze toch
niet. Och. Die moorderijen... missen is menschelijk, ver
Yolande. Een stond verblindheid moet men hun, die
onrecht lijden, vergeven.
YOLANDE
Ge spreekt... als waart ge zelf van die... van die
bende.
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PATER

Ik kan noch mag dat. Mannen van kruis en gebed
past geen zwaard.
YOLANDE
Doch, ware 't dat niet, Eerwaarde ?
PATER

Ik spreek vrijmoedig, vrouwe. Droeg ik geen kruin,
ik droeg de kappe der Wittings, en vocht mee voor de
zegepraal der rechtvaardigheid. Nu dien ik het volk
en zijn zaak met bidden.
YOLANDE
Zoo ! zoo... Ik wist niet...
PATER
Nooit vroeg men mij mijn meening, vrouwe. Daarom zei ik niets. Liet maar begaan. Nu sprak ik rechtuit.
Ik hoop. . . U neemt me mijn oprechtheid toch niet
kwalijk ?
YOLANDE
0 neen ! Neen, neen ! Ge zijtt een volksman. Uwe
woorden... Ze zijn begrijpelijk... (Poos.) Verschooning
dat ik u stoorde. Bid uwe Uren maar verder, Eerwaarde.
PATER
Tot uw dienst, ver Yolande. (Poos. Yolande trekt
haar spinnewiel bij, doch zet het terug neer, en droomt
een wijle. Pater Innocentius tracht te kijken door 't venster, in den donkere.)
PATER
De nachtronde gaat voorbij. Wat dolheid van een
weer ! Een wind als een bollebooze. En sneeuw ! (Bekijkend den. zandlooper :) 't Is kort bij middernacht, ver
Yolande. Me dunkt... (luistert) Denkelijk de Augustijnen die reeds luien.
YOLANDE

Willen wij nog een poosje wachten ? Wat lezing...
zal me... (Poos.) Machtelde zal... Ha ! (Machtelde
komt in.) Ge bleeft zoo lang weg, Machtelde ?
MACHTELDE

Ik klopte driemaal, moeder. Ge hoorde 't misschien
niet. 'k Ging eerst even hooren in de keuken wat de
dokter van Goosen zei. Maar hij was daar nog niet.
't Is er een geharrewar.
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YOLANDE
Nog een, Eerwaarde, die voor 't schoone doel moest
lijden. De arme Goosen. Een arme dorper, ernstig toegetakeld toen hij langs de straat ging. Omdat hij knecht
is van een schildborstige... van 't huis van Calster. Dat
is niet haat ! Zoo strijden ze om hun recht ! De laffelingen !
PATER
Een schurftig schaap tusschen de kudde, bediedt
niet dat de kudde schurftig is.
MACHTELDE
Toe, moedertje, zwijg daar nu van. Zie, 'k heb
hier...
YOLANDE
la, ja, lees op.
MACHTELDE
Waar bleven we verleden Zondag ?
YOLANDE
Lees maar. Lees maar op. 't Is eender waar.
MACHTELDE

(beziet hare moeder onrustig ; ze legt den foliant
open op een lessenaartje, en zegt :) Wat een geluk dat
Eerwaarde me het lezen leerde, moedertje. (Ze bladert
wat, begint dan te lezen. Pater Innocentius, aan het venster staand, luistert ook.) « Keer uwe oogen op u zelven,
en wacht u van de werken van anderen te oordeelen. Wij
oordeelen gemeenlijk van eene zaak volgens dat ons
hert tot dezelve genegen is, en wij verliezen dikwijls het
recht oordeel ter oorzake van onze eigenliefde. Indien
wij... »
YOLANDE
Ssst ! ssst ! Hou maar op. Mijn hoofd staat er
niet naar.
MACHTELDE
Wat is er ? Moedertje ? Zijt ge niet wel ? Zoudt
ge...?
YOLANDE
Neen, neen. Ik ben wel.
MACHTELDE
Toch...
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PATER

De lezing... ging de genadige vrouwe niet, jonkver. (Men hoort aan de buitendeur driemaal den ijzeren
klopper vallen, een oogenblik daarna de zware deur op
hare kuiers draaien.)
MACHTELDE
Zou nu de mis al uit zijn ?
YOLANDE
(bang). 0 God... Eerwaarde... (Men klopt aan de
deur der zaal.)
PATER
Kom in.
KNECHT

Een oude pelgrim vraagt om ingang, genadige
vrouwe, en om wat warmte en eten.
MACHTELDE
Zoo laat een pelgrim, Lonis ?
KNECHT
jawel, genadige jonkvrouw.
PATER
Door zulk een weer ?
KNECHT

Zijn mantel is lijk van sneeuw.
YOLANDE
Neem hem gauw naar de keuken mee. En... houd
een oog in 't zeil. (Tot Pater die juist kort bij haar is.)
Wie kan de menschen nog betrouwen ? De pater schokschoudert lichtelijk.)
KNECHT
(antwoordde). Goed, genadige vrouwe.
MACHTELDE
(zei hem). Hij kan de nachtmis hooren in de kapel...
En dat hij hier ook blijve slapen, Lonis. Dan kan hij
morgen bij dag verder.
KNECHT
Ik vroeg het hem. Hij wou niet, jonkvrouw. Straks
moet hij voort. Enkel wat warmte en eten...
(
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MACHTELDE

Zooals 't hem belieft.. (Knecht af. Poos.) Men klopt
nog ! (Inderdaad, weer valt de hamer bonkend op de
deur, en wordt deze geopend.)
YOLANDE
Alweer? (Geklop aan de deur der zaal.)

PATER
Ja.
ANDER KNECHT

Een Broeder Bogaard vraagt toegang tot Eerwaarde.
YOLANDE
Een Broeder Bogaard ? God, o God!
PATER

Laat hem in. (Knecht af.)
.)
YOLANDE
Een Broeder Bogaard, Eerwaarde. Ze gingen naar
uwe kerk.
MACHTELDE

Och moedertje.
YOLANDE
Ik waarschuwde den roekelooze nog. Mijn arme
Vrank ! (Ze steunt kreunend ; de Broeder Bogaard komt

.en groet, nijgend met het hoofd.)
BROEDER
Geloofd zij jezus-Kristus.
PATER
In der eeuwigheid, amen.
MACHTELDE
Amen.
YOLANDE
Amen. Wat is er gebeurd, Broeder ? Is Ser...
BROEDER
Pater Prior stuurde me met Gene boodschap voor
Pater Innocentius, genadige vrouwe.
YOLANDE
En...?
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BROEDER

Voor hem persoonlijk.
YOLANDE
Er is toch niets...
PATER
Mag ik eerst hooren wat nieuws Pater Prior zendt,
ver Yolande ?
YOLANDE

0 God. Ja, ja. (De Pater en de Broeder trekken terug tot aan 't venster, en fezelen, de Broeder ijverig, de
Pater luisterend met stijgende verwondering. Ver Yolande slaat hen angstig gade ; Machtelde tracht haar
te sussen, stil pratend om de geestelijken niet te storen.
Een oogenblikje. Buiten geklop ; daarna opengaan der
deur.)
YOLANDE

Nog ! Toch iets ! Toch ! 0 Jan... Vrank, mijn
jongen...
MACHTELDE

Toe, moedertje. Wat zou er nu ?
PATER
Ja, vrouwe. Maak u niet nooloos ongerust. Ser Jan
is wel. De Broeder zegt het me.
YOLANDE

Toch nieuws van hem ? (De deur der zaal wordt

opengesmeten.)

SER JAN

(in den gang tegen den knecht). Hola ! Te naaste
keer wat rapper, schoelie ! (Komt in, schuddend en
stampend den sneeuw weg.) Haha ! 'k Ben ik terug.
Met de genoodigden alreeds ! (Naar den gang.) Komt
aan, patriciërs. (In de zaal.) 'k Geloof dat we ondersneeuwen ! 't Is hondsch ! Bah !
YOLANDE
Wat nu ?
MACHTELDE
Al uit, de Nachtmis ? (De twee vrouwen kijken ver-

wonderd ; Pater en Broeder schijnen dit niet. Enkele
patriciërs, waaronder Vrank van Calster en Willem van :.-

-

-

-
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Wilre, komen de zaal in, na geschud der mantels en gestamp der voeten, buigend voor de vrouwen en wenschend zalig Kerstfeest. Eveneens, doch. als met tegen
zin. voor de geestelijken. Deze twee praten stilletjes.)
SER JAN
Bij order Zijner Doorluchtige Hoogheid, de prinsbisschop van Luik ! Hahahàààà ! Is uwe mis gedaan,
ver Yolande ?
YOLANDE
Neen. Maar... bij de Bogaarden ? De mis ?

SER JAN
Aan den gang. En wij zijn hier. De edele dames
komen als de dienst gedaan is. Hier zijn wij al ! Wat
vroeg voor 't Nachtmaal, jawel.
MACHTELDE
H oed at ?
YOLANDE
Waarom ?
SER JAN
We komen naar de mis van Pater Innocentius in
't huiskapeltje van het Calster-steen. Nietwaar, gij heeren ? (Ze knikken. De vrouwen kijken steeds verbaasd,
niet begrijpend.) Geluk en heil ! En 't zelfde voor uw
klooster, Pater Bogaard Innocentius. Uw prior liet me
deftig onthalen.
VRANK
Voorwaar ! Lijk een hertog ! De toren. kan uw paters op den kop vallen ! Willen we zitten, edele heeren ?
Komt, rond den Kerstblok.
PATER
Hij onthaalde u. . . lijk 't u paste, ser van Calster.
YOLANDE
0 God ! Wat is dan toch gebeurd ? (Machtelde is
naar Vrank geloopen, en ondervraagt hem. Hij legt uit
met breede gebaren. Zij luistert verschrikt. Wordt bleek
en wankelt als ze terugkeert. Antwoordt niet op Yo.lande's vragende blikken.)
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SER JAN
Pater ! ... Weet ge van de zaak ? (Pater n'i jst op
den Broeder.) Ha ! Een bode... Zoo ! ( Wandelt zenuwachtig op en neer ; allen slaan hem gade.)
VRANK
Hoe ging 't u in 't Steen, ser van Wilre ? Ge ziet,
ik ben niet doodgegaan. En vader ook niet. Ser Nohels
was er 't best aan.
SER JAN
Neen, vader ook niet... Maar dat ze wachten
VAN WILRE
'k Ben ook niet dood, Goddank. Doch twee dagen
schier bij kou en honger in zoo'n kooi van gevang...
Voorwaar ! 'k Zag gereii de peismakers tusschenkomen
om de woestelingen te stillen. Wie weet wat ergs hadden
ze met ons nog voor. Los en vrij, dat is best.
SER JAN
Haha ! Maar koejonneeren doen ze ons toch ! Ze
zweeten 't uit ! Zoo waar... Eerwaarde, 't is over twaalven. Ge hebt de eer vannacht de Kerstmis voor al deze
heeren uit de geslachten te mogen lezen...
PATER
Verschooning, ser Jan. De Prior zendt me 't order
van Zijne Hoogheid...
SER JAN

Wat order ? De kapelaan van 't Calster-steen krijgt.
van mij slechts orders.
PATER
Het order, zeg ik, in dit huis geen misse meer te
lezen.
MACHTELDE
God!
YOLANDE
Ser Jan ! Ser Jan ! O God ! Wat viel er voor ?
Vrank, zeg me 't. (Al de mannen zijn rechtgestaan, en
bespreken heftig het geval. Ser. Jan is als aan den grond
genageld. Vrank durft niet te naderen.)
SER JAN
(na een poos). — Ge zegt,?... Herhaal dat, Pater.

-
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PATER
Order van den bisschop.
SER JAN
Dient ge als mijn kapelaan ? Of niet ?
PATER
De Prior is mijn overste, en ook de Bisschop. Het
order is er : ik zal in dit huis geen mis doen, ser van
Calster, zoo lang ge geene boete doet.
VRANK
Van her ! Boete, boete ! Ge zijt, vervloekt, te stout
YOLANDE
Wat gebeurde er ? Wat boete ? Vrank ! Wat viel
-er voor ?
SER JAN
Dat kan ik zelf wel vertellen, Yolande. Blijf even
wachten, Pater.
PATER
Mijn taak is hier ten einde, ser.
SER JAN
Wachten ! De Pater schudt van neen ; blijft toch
staan, onwillekeurig.) Wat er voorviel, Yolande ? Door
sneeuw en wind tot aan de Borchtstraat. Een Broeder,
een nietige rekel van (wijzend op den Broeder) diens
zwaarte. . . aan de buitenste deur der kerk, de deur op
straat... deed me de eer aan, mij, Ser Jan van Calster,
hoofd der Lovensche patriciërsgeslachten, deed me de
eer aan me toe te spreken, uit naam van Pater Prior,
-en order van dien boef van Luik....
YOLANDE
0 Jan, laster niet.
PATER
De hoon Zijn dienaars aangedaan, is Gode gedaan, ser.
SER JAN
De vrouw van Wouter van der Leyen ging in Luik
de moord klagen. Dat zei de Broeder me. Niet een
der moordenaars mag in de kerk nog komen, of hij
moet boete doen. Een bedevaart naar 't Heilig land
.alvast. (Vrank en Van Wilre beduidend.) Wij drie.
(
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YOLANDE

Gij ?... Gij ook, Jan ?... Vrank ? 0, o ! Zijt gij
-dan toch... Het volk...
SER JAN

Toe, Yolande...
MACHTELDE

Vader, zij zoo kwaad niet... Stil, stil.
YOLANDE

Gij waart te Brussel, toen Wouter daar den 15en
vermoord werd. En Vrank... en ser van Wilre... Gij
waart zijn vijanden...
SER JAN
Was die niet goed van de wereld ? Een man uit
Loven's achterbuurten, een wever, burgemeester van
Loven bij toeval, die de patriciërs trotseeren wou ! Bah
YOLANDE

Maar... Jan... Gijlie waart te Brussel. toen... Ze
zeggen...
SER JAN

Ver Yolande ! Het domme, lompe volk schreeuwt
het, ja. Dat gemeene wijf loog het voor te Luik. Wie
weet het ? Zag men het ? Omdat ik en zij juist dien
dag te Brussel waren ? Ik zweer, bij God... Zweer,
Vrank... ser van Wilre... (Deze staan recht.)
YOLANDE

Neen, neen. Geen eed. 'k Geloof het... 'k Geloof u...
SER JAN

En zoo komt het dat ser Jan van Calster... Hahahààà ! En in alle kerken zal 't hetzelfde zijn. Elk heeft
bevel ontvangen... Hahahaaa ! Of meent ge, Pater, dat
ser Jan van Calster op zijn knieën kruipen zal, om ievers
in een kerk een stoeltje plaats te krijgen ? Voorwaar
Ge kent me niet, gijlie ! Ik ben schildborstig. Zie, daar
op goud met getand Andrieskruis van keel. Gekregen
voor verdienste en moed door Everaert, mijn voorzaat,
van Hertog Jan, in de Woeringer tocht, een eeuw geleden. Het hoofd omhoog, en 't schild vooruit ! Voorwaar !
(Poos. Spottend.) Ser Jan de Swertere ging voorbij toen
we daar te parlesanten stonden. (Venijnig.) De kerel
lachte ! Hij lachte ! Hahahaaaa !
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EEN PATRICIER

Is niet steeds de Bogaardenkerk alleen de kerk geweest der patriciërs ? Waarom wordt ze dien vuigen
overlooper dan niet verboden ?
EEN ANDER
Dat moest. Voor 't gemeen zijn er kerken genoeg.
VRANK
Wie zegt dat die pateren niet met de Wittings
heulen ?
SER JAN
Deze heeren trokken partij voor mij, en gingen
ook niet in. Anderen kwamen niet. Dierven weer niet,
waarschijnlijk. De dames gingen toch binnen. Hun gaat
de zaak niet aan. En na de misse zal gefeest ! Deze
nacht wordt gevierd ! Amen rij nwij ns liggen in Calster's
kelders, heeren. En in de keuken wordt gekookt ! En
in de wapenzaal de Kerstboom. Voorwaar ! 't festijn
mag me duizend gouden peeters kosten !... En nu, jawel,
de mis, Eerwaarde.
PATER

's Bisschops orders...
SER JAN
Toe, toe. Genoeg getalmd. De Broeder kan ze dienen. Spijts prior en spijts bisschop.- Mijn huiskapel is
niet te doemen. Komt, heeren.
PATER

Ik zwoer den prior eeuwige gehoorzaamheid.
SER JAN
En ?
PATER

Ik breek mijn eed niet. Eerst boete.
VRANK.

Boete ! Laat hem hangen
YOLANDE
Vrank!
MACHTELDE

0 Vrank, ' zij - stil.
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SER JAN

Mijn zoon zou krasser zijn dan ik. Haha ! ... Voor
't laatste, Pater, kom. 't Is kwart voor éénen. De dragers,
Machteld. (Machtelde af. Ser Jan gaat met edelen opgewonden klappen. Pater en Broeder bidden. Yolande
kijkt onrustig, smeekend zelfs, van den eenen naar den
anderen. Na een poosje komen Machtelde en twee knechten. Een draagt twee dikke rietstokken, die hij door ringen aan Yolande's zetel steekt, om de vrouwe te dragen.)
SER JAN

Wij volgen, Eerwaarde.
PATER
Staak alle moeite, ser.
SER JAN
Weerstaat ge me, ijzeren kop ?
PATER
Ik heb mijne oversten. U ben ik niets verplicht.
SER JAN
Ge weerstaat me ? Witting, weerstaat ge me ?
VRANK
Wat zei ik ?
PATER

Om dien naam word ik vast niet rood, ser van
Calster... al denkt ge me uit te schelden. Doch, een
Witting buigt niet, buigt nooit. Ik ook niet.
VRANK

Een Witting, wat zei ik ?
SER JAN

Niet buigen ? Nooit ? Ze zullen breken ! 's Hertogs
krijgsknechten zullen ze temmen.
PATER
Wie voor zijn goede recht strijdt, staat sterk, door
zijn recht, en is niet te temmen. Dit is mijn laatste
woord. God hoede u, ver Yolande, jonkvrouw. (Hij wil
weggaan met den Broeder, doch ser Jan springt voor
hem.)
SER JAN
Niet zoo ! Een mis doen, hier, in, de kapel. Dit is
mijn laatste ! Vooruit !
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PATER
Neen.
SER JAN
(tot de knechten). — Rabouwen, hier ! Die twee
daar... (Tot Pater en Broeder.) Ze zullen breken, de
Wittings ! ( Tot knechten :) 't Vergeetkot in, onder de
Dijlegracht. Geen vreten.
MACHTELDE
Een moord ! Hongerdood ! Vader neen,... neen...
SER JAN
Mond toe, gij.
PATER
Ons lijden is voor God. Uw opzet dienen ware
zonde. We dienen eerder Code dan de menschen, ser.
SER JAN
Ge suft. Eerst mij. Lijdt dan, en krepeert ! We feesten wel zonder mis. (Tot knechten.) Gaat. (Men klopt
aan de deur.) Ja !
KNECHT
De pe grim...
SER JAN

De deur voor zijn neus. De bedelmonnikken en pelgrims zullen we weten te judassen. En 't geven, Machtelde,, 't is uit. Geen stuiver meer aan het rapalje !
'k Gedoogde 't lang genoeg, al stak 't me tegen.
KNECHT
't Is de oude, die reeds van straks in de keuken
is, ser.
SER JAN
Van straks ? Zet hem er dan nu uit.
YOLANDE
Hij is zoo
(tot Machtelde, die haar wil sussen).
kwaad. 0, Machteld, 'k ben bang.
KNECHT
Hij wil ser Jan vertrouwelijk spreken, en vraagt
dat hij bij hem zou komen.
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SER JAN

Bij item Ik bij hem ? Er uit ! De knecht wil de
deur sluiten, doch de pelgrim komt plots in, en weerhoudt met een bevelend gebaar de knechten die Pater
e:n Broeder willen wegleiden.)
PELGRIM
(

?

Ser Jan van Calster, is dat gastvrijheid ? Ik wensch
die edele vrouwen Zalig Kerstfeest. Dank voor 't onthaal. Helaas, ser Jan, dat dezer man gij zijt, en dezer
vader.
SER JAN
Wie liet u toe... ?
VRANK
De Wandelende Jood, patriciërs! (Benepen gelach.)
PELGRIM
Ge woudt naar me niet komen. Ik kom tot u. Ik
rzioet mijn plicht doen. Spaar uw wrevel, Jan van
Calster.
SER JAN

Uw plicht ? Me hoonen ? Is dat uw dank ? Ge at
mijn brood, zat aan mijn haard. . . Buiten
PELGRIM
Met toelating der beide vrouwen. Helaas, dat zij

van Calsters zijn, en des uw vloek hen ook treft.
SER JAN
Er uit ! ... Rabouwen, dien ook ! Dat ze met hun
drieën... (Stokt plots ; niet verwondering :) Of neen...
Wacht. . . Hoe weet gij, oude...
PELGRIM

Laten we alleen gaan.
SER JAN
Zeg wat ge moet. Dat iedereen het hoore.
PELGRIM
't Is uw wensch ? Alzoo geschiede.
SER JAN
Wat wilt ge ?
PELGRIM
Was er geen Nachtmis in Loven, ser ?
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4

die durft... Oe... Wat begeert ge ? Hoe wist ge
dat ik thuis was ? Wat zei men u in de keuken ? Ge
weet mijn naam.
PELGRIM

Weest niet bang, edele vrouwen. Uw verdienste
kent de Heer. (Tot Jan.) Men hoeft me niets te zeggen,
ser. Ik weet nog meer... nog meer... 'k Weet alles in
de wereld.
PATER
Zwijg, man, ge lastert den eenigen Alweter.
PELGRIM

Doe boete, ser.
VRANK
Vervloekt !Weer boete ! (Ser Jan wil op den oude
af, doch bedwingt zich. De vrouwen en de andere patriciërs zijn erg verschrikt.)
PELGRIM

Spijts uw hoogmoed. (Poos.) In 't Oosten... In
Byzantium was eens een keizer. Een heilige bisschop
wees hem de deur der kerk. Hij ging, ootmoedig. Hij
strooide zich asch op het hoofd. Na lange boetedoening
mocht hij keeren. Een keizer !
SER JAN
En een bisschop ! Hier is 't een schunnige Broeder
door een schunnig prior van een schunnig klooster uitgezonden. Hoe weet ge... ?
PELGRIM

Schunnig ?. . . Theodosius was een keizer, ser.
SER JAN

En ik ben ser van Calster. Zelfs voor geen bisschop
boete.
PELGRIM

Voor God ?
YOLANDE

0, plaag hem niet...
MACHTELDE

Sarren is uit den booze, man.
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SER JAN

.Hoe... weet ge... Ik... ik... Die keizer had schuld
wellicht ?
PELGRIM
Ook moorderij op het geweten.
SER JAN
Ook ? (De edelen zijn rechtgesprongen. Verontwaardigd.) Zwijg... Zwijg, oude... Weet gij toch...
.alles ? ... Neen, niet voor God doe 'k • boete.
YOLANDE
Jan ! Jan ! Toch ! 0 God. . . God, God...
PATER
Ser van Calster ! God hoort u.
MACHTELDE
Vader, o vader...
SER JAN

Niet voor God ! Niet 1 Niet ! Nooit ! (De patriciërs
en Vrank staan als i'ersteend.)
YOLANDE

Ge smaadt God, Jan ! 0 zwijg...
PELGRIM
In dezen nacht werd Hij mensch, om, in Zijn groote
liefde, iedereen, zelfs u, 't oneindige heil te brengen.
En ge hoont hem. Doe boete
SER JAN

0, o ! Ik heb geen schuld. . . Wat recht... Wie zijt
ge, pelgrim ? Ga uws weegs. Wat vierschaar veroordeelde u tot bedevaart ? Ga uws weegs
PELGRIM

ik zwerf, om God te dienen. . . niet om eener vierschaar wille. Goed loon ik, en straf kwaad. Dat is mijn
plicht.
•
PATER
Zwicht u, man. Slechts God is dat bij machte.
PELGRIM
En 'k ga mijns weegs, wanneer ik uwe boete... of
straf zie, ser. 'k Heb nog werk.
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SER JAN
Ik ben niet plichtig.
PELGRIM

Niet ? (Poos.) Ik weet alles. (Bange poos. Yolande
en Machtelde kreunen.) Wie trok te Brussel het rapier...
tien dagen geleden ?. . . En doodde, vermoordde lafhartig een ouderling, vriend van het Lovensch volk ?. . . Omdat hij medelijden had... Die de edelen dierf te gispen,
te bekampen om hun onmeedoogendheid ... hun onrechtvaardigheid, en wreedheid ?. . . Die toen bij hertog Wenselas wou klagen gaan, over u, geslachten. . . Wie, zeg ?
SER JAN
Ik... niet... 0, o, o,...
PELGRIM

(wijzend op Vrank).

Die.

YOLANDE

Vrank ! Vrank ! God, ik sterf. . . (Machtelde, Pater en Broeder snellen ze ter hulp. Jan en de edelen

springen naar den pelgrim.)
SER JAI^

Verdoemd !
VRANK

Dat is gelogen ! Schavuit ! ... (De pelgrim kijkt
hun vlak in de oogen, en zoo gebiedend is zijn gebaar,
dat ze allen terugdeizen.)
PELGRIM

Terug ! Houdt mate ! Ik doe mijn plicht slechts ! ...
Uw zoon, van Calster... (Poos.) Gij, de vader, verblind,
ontaard door vijandschap, hebt hem bevolen. Gij draagt
de groote schuld !
YOLANDE
Vrank ! 0 Vrank !... mijn jongen...
(jammerend).
SER JAN

Ge liegt !
VRANK

Louter leugenen ! Dat boet ge ! ('s Pelgrims blik
moet hem weer terughouden.)
PELGRIM

Getuig der waarheid, ser van Wilre. Ge stooktet
mee, gij. Getuig.

DE PELGRIM.

1133

SER JAN

Getuig, van Wilre.
VAN WILRE
Ik... ik... Hij weet alles... Ik zal... boeten.
SER JAN
Laffeling ! (Poos.) Wat begeert ge, onmensch ?
'Vat komt ge hier doen ? Gastvrijheid ? Ga de Hollestraat voorbij. Klop aan een andere deur ! Hoe weet
ge 't ? Niemand zag het ! Ga op een ander
PELGRIM
Hier moet ik zijn.
SER JAN

Waarom ?... Waarom dan ?
PELGRIM
Mijn plicht. Wouter van der Leyen's bloed roept
-om wraak bij God. Doe boete voor de wandaad. Onverwijld.
SER JAN

Nog boete ? Steeds boete ? Werd niet genoeg geboet? Weet gij dat niet ? Gij weet alles.
PELGRIM
Dat was geen boete.
SER JAN
Geen boete ? Niet ? Den 22sten ? Drie dagen voordezen ? Geen boete ?... Ze riepen : bloed voor bloed !
Met zestien zaten de patriciërs in 't Broodhuis. De anderen, ik ook, dierven uit hun steenen niet. Wisten wat
op handen was. Ze vreesden het. Sinds dat van Brussel.
Doch zestien gingen. Beraadslaagden over vrede en heil
van de stad. Ze kwamen. Trawanten uit natiën en ambachten. Schuim ! Pieken, stokken, rapieren, messen.
Daarmee ging het gespuis te werk, Bloed voor bloed !
De zestien wierpen ze uit de vensters, in die kudde. Er
vloeide bloed ! Roelof Uyttenliemingen, Peter Platvoet,
Loic Pinnoc, Geert van den Tympel. Wie nog ? Wie
nog ? Alle zestien dood. Vermoord. Verkorven en vertrappeld door die razende bandieten, de Wittings. Anderen, ik, mijn zoon, van Wilre, de meesten dezer ridderen werden gekerkerd. Van de negen die daar zitten,
.acht.
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Ik was uit de stad en kwam van avond pas terug,.
of anders...
SER JAN
ja, anders gij ook, ser Nobels. Weinigen bleven op
vrije voeten. . . van die de moorderij ontsnapten. We zijn
een halve dag pas los, dank de peismakers. Zaten vast,
omtrent twee dagen. Van voorgisteren ... den dag na
den gruwel van het Broodhuis. Wij negen dierven het.
toch nog aan naar de Nachtmis te gaan. De ander. n
hebben schrik zich nog te toonen aan het uitschot. Wie
zou niet ? Dat ik niet vermoord ben, Vrank niet, van
Wilre niet... ons wees enen immers als de moordenaars...
een mirakel ! ... (Poos.) Een knecht, een lage dorper,
gesteenigd door enkele laffe rabouwen, omdat hij knecht
van mij is. Ha Wittings ! Wittings ! En nog, nog boete ! ... 'k Was vroeger burgemeester van Loven, pelgrim.
't janhagel ging muiten. Verjoeg de geslachten. Men
haalde ons terug toen de woede gekoeld was. We leefden nu kalm. Ik als simpel poorter. De eerste beste patriciër. Het volk hield ik niet te vriend. Voorwaar ! .. .
Waarom ging van der Leven bij den hertog weer klagen?
De Wittings zijn nooit tevreden.
PATER
Dat zegt ge valsch. Ge hebt het volk steeds vernederd en mishandeld. (le liet het niet met rust. Gij
vooral waart een beul voor de lieden, van Calster. Nu
nog lijk vroeger. Ik spreek voor de rechtvaardigheid.
VRANK
Wat raast ge, dolle hond ?
SER JAN
Gezwegen gij ! (Poos. Tut pelgrim.) Is dan de
boete niet voldoende, pelgrim ?... God zal inzien wat
we al uitstonden, en meelij hebben.
PELGRIM.
't Was hard. Doch alles uwe schuld. Ge moorddet,
ser. Aan 't volk, den hertog, Gode, die eerste vooraf
rechtvaardig is, moet ge boete. Onverbiddelijk.
VRANK
We hangen u aan de stadsgalg, oude sloeber
-
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SER JAN

Vervloekt ! Geen Vaderons ! ... Een van Calster...
.Maar wie zijt ge dan ? Wie zijt ge, zeg ?
PELGRIM

De Rechtvaardige. Looner van goed, en straffer van
kwaad.
YOLANDE
Zijt ge dan God ?
PELGRIM

Ge zegt het.
PATER

Laat het daarbij. Ge zondigt tegen den Heer.
PELGRIM

Zij gerust, Pater Innocentius. (Buiten hoort men
den klopper op de deur, die opengedaan wordt.) Beloof
me boete, ser Jan. Doe uw zoon beloven. En gij, van
Wilre. Belooft me.
YOLANDE

Heb meelij, pelgrim. Heb meelij.
MACHTELDE
0 ja... heb meelij...
SER JAN

Geen zalven ! 'k Zal 't dragen ! 't Is uit ! 't Is alles
uit ! Geen vaderons ! Vertrek, rabouw.
KNECHT
(na geklop, smijt de deur open, en kondigt aan:)
De edele vrouwen ! (Eene dame komt in. Ze wendt zich
lot Yolande, dan tot Machtelde. Enkele andere dames
volgen. De knecht, hoorend ser Jan uitvallen, blijft verschrikt in de deuropening staan.)
Een Zalig Kerstfeest, ver Yolande. U ook, Machtelde.
SER JAN
(onderbrekend).
Zwijgt ! Zwijgt ! Geen zaliglheid, geen God meer in dit huis ! Zijn tijd is hier voorbij ! (Grijnzend, lijk gek.) Ha, pelgrim, boete ! boete !...
Hahahààà... Daar, mijn boete.
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PELGRIM

Zij dan gevloekt tot in der eeuwigheid ! (Hij gaaf
naar de deur toe.)
SER JAN

Gevloekt ! Ik... Ha ! Ik worg u!
(wil hem na).
(lij wil loopen, struikelt en valt, loodzwaar, languit
neer. Vrank ook sprong op den pelgrim toe, doch stopte
voor het lichaam van zijn vader.)
YOLANDE

God ! ontfermen ! 0, o, o... (Zenuwachtig gehuil.)
MACHTELDE
Vader. (Ze snelt naar hem toe.) Vader... (De
dames staan. i'erschrikt, bij Yolande. De patriciërs zien«
bang den pelgrim na, lijk deze weggaat. Aan de deur
vallen plots mantel en leunstok op den grond. Geen
pelgrim is meer te zien.)
PATER
Waarlijk ! God zelf ! ... Heer, erbarmen ! (Allen
naderen ze, beangstigd, ser van Calster. Twee, drie,
trachten hens op te richten, doch hij zakt terug neer.)
MACHTELDE
De dokter, Lonis. God ! o God
KNECHT

Was pas nog in de keuken, jonkver.
VRANK
Halen ! O0000 ... Vergeef. . . (Hij is zelf reeds buitengeschoten, den knecht voorbij.)
MACHTELDE

(hevig veenend, keert terug tot Yolande).
Arm
moedertje. . Gods hand...
YOLANDE
God zelf ! God zelf ! 0 Jan... o Vrank... God
zelf ! (Ze is als waanzinnig van smart. Vrank komt
terug op, met den arts. Deze baant zich een weg door
de omstanders, buigt over ser fan. Na een oogenblik.)
ARTS
Dood.

-
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VRANK

Doemnis !... Ik... zal... Doemnis ! Doemnis !
OMSTANDERS
Ssst ... ssst .. .
EEN

Gods wraak. (Geween der beide vrouwen. Alle om.standers zijn doodsbang. Pater en Broeder knielen en
,bidden bij het lijk.)
ARTS
(zich oprichtend na nog even aan 't hart geluisterd
Je hebben).
Op den slag.
VAN WILRE
O000... ver... vergeef... vergeef...
VRANK
Ik... ik zal boeten, ik.

Doek.
E. AMTER.

.Leuven, 13-10-19.

HADEWYCH EN ECKHART.

Ik heb me verleden jaar genoodzaakt gezien, in het
Hollandsch tijdschrift Studiën, eene, mijns ondanks,.
scherpe kritiek te moeten voeren bij sommige stellingen
van een jongen professor, A. C. Bouman, omtrent onzen
Ruysbroeck en diens afhankelijkheid van den duitschen
mysticus Eckhart. De heer B. schijnt tegenwoordig aan
de mystiek te willen doen : ik mag zijn eerste stappen
op dit gebied niet gelukkig heeten. In het tijdschrift
Neo-philologus, 8ste jg., 4 afl., blz. 270-279, is hij bij
Hadewijch aangeland, met een opstel over Die literarische Stellung der dichterin Hadewych. Nederlanders, die•
iets van de kwestie af weten, zullen er weinig nieuws
in hebben aangetroffen ; tenzij wat voor de hand liggende waarheden en enkele verbluffende beweringen.
Daarom werd de bijdrage misschien in 't Duitsch gesteld. Tegen een paar van deze beweringen ben ik
opnieuw verplicht beslist op te treden.
Zonder ons aan de bijkomstige opmerkingen, waarmede het opstel wordt ingeleid, verder iets te laten gelegen zijn, laten we dadelijk komen tot de zaak zelf.
Bouman heeft nl. in Hadewych iets scheinbar zweideutig
ontdekt : Sommigen hebben haar willen vereeren als een
heilige, anderen hebben haar tot een ketterin gemaakt.
Hij zal trachten de kloof te overbruggen.
Men zou nu meenen dat hij gaat verklaren, hoe
Had. zoo verscheiden kon beoordeeld worden. Maar dan
gaat hij voort : dat haar rustig, stichtelijk proza zoo
afwijkt van hare hartstochtelijke lyriek, dat men zich
afvraagt of wel in beide dezelfde persoon het woord
voert. Zij moet natuurlijk voorloopers gehad hebben ;welnu, op twee dezer wil hij opmerkzaam maken ; zij
komen niet toevallig beiden uit hetOosten.
Hoe hangt dit samen ? Heeft dit een zin, dan moet
het zijn, dat Had. zoo onzelfstandig en onpersoonlijk
is, dat zij beurtelings den indruk van een rechtgeloovige
en van een ketterin kon maken, van een rustige en van
een hartstochtelijke persoon, omdat zij zoo geheel van
haar bronnen afhankelijk was. 't Schijnt dat B. van!
-

-

-
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zulk een opvatting was uitgegaan, hoewel hij die dan
toch weer voortdurend wijzigt en tegenspreekt.
Wat, vooreerst, te denken over dit scheinbar zwei.deutige, de tweevoudigheid in Had.'s wezen ? Bestaat
dit inderdaad en moet het verklaard ? Wel neen ! Omdat
de vroegste Had.-beoefenaars haar werk verkeerd begrepen hadden, omdat zij hier en daar enkele plaatsen
uit hun verband hadden gelicht, die zij dan met alle geweld hadden geinterpreteerd in den zin van een hun
welkome hypothese, verdient toch hun meening zeker
geen waarde meer te behouden. Of zou het voldoende
zijn eenmaal een dwaling op te stellen, om haar voorgoed burgerrecht te verschaffen ? om psychologische
problemen te scheppen ?
En gesteld zelfs dat haar proza rustig, haar poezie
zoo hartstochtelijk ware, zou daarin zulk een duister
psychologisch probleem liggen ! Het is er echter verre
van dat haar proza zoo kalm-rustig-redeneerend zou
verloopen : er is daar aan het ' woord dezelfde forsche,
hartstochtelijk naar het hoogste opstrevende persoonlijkheid.
Zoodat voor dit scheinbar zweideutige door B. aangestipt wel geen bijzondere verklaring wordt vereischt.
Maar laten we nu, onafhankelijk daarvan, die verklaring zelf onderzoeken. B. ziet die in den invloed van
Had.'s voorloopers. Hij wijst nl. op Eckhart en op de

Minnelyriek, bijzonder van Veldeke.
B. heeft de werken van E. doorloopen en daarbij
vlijtig woorden en uitdrukkingen aangeteekend. Maar
nu heeft - hij het op zich genomen, alles in de Nederl.
mystiek door Eckhart uit te leggen. Hij behoort tot die
beoefenaars der Nederl. letterkunde die de onzelfstandigheid en onpersoonlijkheid van onze Middeleeuwsche
kunst als een hoofddogma beschouwen. Het omgekeerde
is wellicht waar, zooals wij elders wel eens zullen aantoonen. Van de romaansche mystiek, van de nawerking
bij ons van Dionysianisrne en Augustionisme, schijnt B.
niet veel te weten. Alles moet door Eckhart verklaard :
Eckhart is voor hem de groote bron, waaraan niet alleen
Ruysbroek, maar ook Had. met volle teugen heeft gedronken ! moet hebben gedronken 1
Ten bewijze nu van Eckhart's invloed op Had. haalt
hij de latere Mengeldichten aan. En hierin ligt reeds het
grondgebrek zijner methode. Dat die latere Mengeldichten een geheel andere toon en klank hebben dan het
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overige werk van Had., werd reeds vroeger aangetoond (1).
Zelfs gesteld nu, dat B. de stelling, dat deze" tweede
serie Meng^ldichten niet van Had. stammen, meende te
inboeten afwijzen, dan had hij toch, juist omdat hunne
authenticiteit betwist wordt, dien invloed van Eckhart
ook op het overige, veruit het belangrijkere, werk van
Had. eens moeten nagaan. Hij doet het echter niet
blijkbaar omdat het onmogelijk is.
Mijne opvatting omtrent de authenticiteit dier Gedichten had ik in mijn uitgave der Mengeldichten slechts
aangegeven : dat zij zeer zeker niet van Had. zijn. Argumenten had ik daarvoor niet aangegeven, toch al wel
laten vermoeden. Ik had ze voorbehouden voor mijn algemeene studie over onze dichteres ; welke de omstandigheden mij nog steeds belet hebben in 't licht te
geven. Intusschen biedt B.'s opstel mij de gelegenheid,
om hier mijn betoog tegen de echtheid dier tweede serie
Mengeldichten uiteen te zetten.

In de Mengeldichten toch moeten twee serieën onderscheiden worden : de liederen 17 tot 29 behooren
samen : zij maken samen een afzonderlijk geheel uit.
Wat daarbij al vooreerst dient opgemerkt is : dat
zij in één der drie groote Had.'-hss., in hs. A., ontbreken. Hs. A nu is, met of na hs. C, het oudste : het zal
wel altijd moeilijk zijn te bepalen welk van beide ouder
is. Maar dit doet weinig ter zake. Indien hs. C, evenals
hs. B, die gedichten wel heeft, zoo wordt toch in beide
door de rubriceering aangegeven, dat met Lied 17 een
nieuwe reeks begint. Verder komen juist diezelfde gedichten voor in een hs. D, dat geen ander Hadewychiaansch werk bevat.
Dit feit had reeds een eerste vingerwijzing moeten
zijn, en is het ook geweest, om die gedichten op zich
zelf eens te beschouwen. Zij maken toch duidelijk een
afzonderlijkstaande serie uit.
In deze afzonderlijk-staande gedichten. nu worden
gansch andere mystieke vormen en voorstellingen gehuldigd, dan in het overige werk van Hadewych.
Wortelen de Visioenen, de Brieven en de Str. Ge-

-

-

(1) Door Dr. C. C. N. DE VOOYS in Ti jdsch. voor Nedert.
T. L. dl. XXIII, 41-79 ; door Dr. J. SNELLEN, ibid. XXVI, 1-14;:
door Schr. dezes in zijn uitg. der Mengeldichten, blz. 176.

-
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dichten in het Augustinisme, hier varen wij met volle
zeilen in wat gewoonlijk als Duitsche bespiegelingen
geldt.
Wij argunienteeren niet zoo zeer uit enkele woorden, als die puere vonke, dat ghensterkyn, die levelicheit
welke hier worden aangetroffen (1). Al kent de Had.
der Str. Gedichten die niet, op zich zelf ware dit geen
afdoend bewijs ; ook de romaansche mystiek, ook de
lati ' nsche schrijvers kennen deze en andere dergelijke
uitrukkingen, die sommigen als specifiek-duitsch beschouwen. (2)
B. citeert het 27e lied, waarin die woorden voorkomen. Hij bemerkt hierbij, dat dit lied een niederschlag
schijnt te zijn van Eckhart's von dem überschalle, met de
glossa. Hij onderstreept alle woorden in het lied die ook
bij Eckhart staan. Hij meent zelfs dat het lied zou ontstaan zijn na lezing van E.'s verhandeling, door ' de dichteres die zich wilde oefenen in de nieuwe termini die
zij daaruit geleerd had. Maar werkelijk onder de gecursiveerde woorden zijn de meeste niet eens specifiek Eckhardisch, (b. v. redene, lichten, besloten, enicheit) terwijl andere specifiek-germaansch niet onderstreept zijn,
dus niet daar bij Eckhart staan : ledich, ledicheit, puere
i'onke, overvormd, toeval der menichvuldicheit, onghew esent ; enz. Wel komen zulke woorden elders bij E.
voor : maar niet in het stuk, waarvan B. beweert, dat dit
liedeen niederschlag zou zijn. Zijn bewijsvoering beteekent dus niet meer, dan dat dit lied gesteld is in de
terninologie der duitsche mystiek ; wat ons niets nieuws
le(--t.
Het verschil van deze serie mengeldichten met het
overige werk van Had. ligt dieper dan aan de oppervl a ftte der woorden : in het verschil zelf van de heele
mystieke leer.
De ziel moet zich van alle aardsche beelden ontblooten, zich ledig maken, allen toeval afleggen, verzinken in een onweten zonder grond, in kennen bloot,
zich eenigen in haar eerste begin, der Rede stormen en
der beelden vormen afgaan, den cirkel der dingen te niet
brengen, in een bloot stille, puer sonder wille staan; vree(1) Apex mentis et synteresis scintilla, (H. Bon.) -- Op
deze uitdrukkingen steunden vooral Dr. J. SNELLEN a. c. en
Dr. C. G. N. DE VOOYS a. c.
(2) Zie mijn opstel Dietsche War. en Bel fort, 1910, blz. 72
overdruk.
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zen, minnen, begeeren, kennen, verstaan, hopen, haken,.
genieten, smaken, m. a. w. alle werking verliezen, ontvangen worden in de wijde enkelvoudigheid, die heeft
einde noch begin, noch vorm noch wijze, noch rede noch
zin, noch dunken, noch denken, noch werken, noch weten, maar die is zonder cirkel ongemeten ; om overvormd
te worden in een goddelijk enkelvoudig weten. De opgang der ziel naar C od wordt een inkeer in zich zelven ;
de ziel moet zich keeren in haar enkelvoudigheid, waar
zij haar spieghel, haar beeld van God, draagt en steeds
bereid vindt. Daarin licht een edel licht : de pure vonke
der ziel, hare levelicheit, dat altoos naar God streeft,
dat onze natuurlijke neiging naar ons oorbeeld is. Dit
wil eenig altoos met God zijn. Geen Rede of zin kan
daartoe geraken, door bloote Minne alleen komt men
er toe. Maar daarom moet men overvormd worden :
overnatuurlijk is men dan in een goddelijk-eenvoudig
kennen. De toeval der menigvoudigheid berooft ons van
deze eenvoudigheid. Daarom moet de ziel zich van alle
menigvuldigheid losmaken. Zij moet zich ontdoen van
haar zelfheid, om te komen in haar oversheit ; ledig
worden van alle wijzen, van alle berichten en storien,
van alle gedichten, in een afgrondig ongestichte of woestenij.
Deze en dergelijke - gedachten zijn schering en inslag van geheel deze serie Mengeldichten. Er is daar
voortdurend spraak van blootheid : bloote Minne, bloot
kennen ; van ledigheid, van de deemsterheid van God ;
van een simpel iet in een bloot niet ; van een zien zonder
middel ; van te verliezen beelden, figuren en onderscheid,
om in pure Minne zonder onderscheid in eenigheid verzameld te worden. In de Godheid toch is geen vorm van
persoonlijkheid : daar is de drieheid in de eenigheid,
blootheid alleen. In die naheld der eenigheid zijn zulke
puren altoos binnen beeldeloos, bevrijd, in eeuwige tijd,
ongeschapen in een wijde stilte, zonder grenzen, gewijd
en gebreid en onbegrepen.
Deze mystiek, die Ruysbroeck voorbereidt, is echter
geheel vreemd aan het overige werk onzer visionnaire.
Niets daarvan zal men, althans op die wijze en in dien
vorm voorgedragen, elders bij haar aantreffen ; ook geen
zweem ervan. Zij is ook veel meer beghardisch en quietistisch : sommige liederen zelfs zou men moeilijk van
quietisme kunnen vrij pletten, als het 25e :: Begherik ic
let dats mi oncont ; bepaald kettersch zijn ze echter niet.
-

-
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Maar de mystiek van Had. is toch veel strijdvaardiger,

energetischer.
Dit beteekent niet, dat er tusschen de Hadewychiaansche mystiek en deze een kloof zou bestaan. Zij is
er een verdere uitwerking van : maar zulk een uitwerking die een gansch anderen geest verraadt. Ook tusschen Eckhart en de kerkelijke mystiek ligt niet die kloof,
die sommigen veronderstellen. Maar Eckhart heeft de
mystiek voor hem, door zijn paradoxale uitwerkingen en
voorstellingen ervan, op een gevaarlijke helling gebracht.
De mystiek nu der latere mengeldichten vermeit zich
juist in die paradoxale, speculatief-abstracte, spitsvondige bespiegelingen, die de bepaald duitsche school
kenmerken.
Het is hier de plaats niet om er verder over uit te
weiden : of onze latere Nederl. mystiek al die nieuwe
voorstellingen en begrippen wel uit Eckhart heeft, en
of misschien Eckhart zelf al niet veel uit de Nederl.
mystiek voor hem had ontleend. Sommige Eckhartsche
uitdrukkingen toch hebben veeleer een bepaald Nederlandschen klank, meer dan de Nederl. een Duitschen
(b. v. ledigheid, blootheid, genster, enz.) .
Het volstaat eenigermate bekend te zijn met het
Augustinisme, de Scholastiek, de leer der Kerkvaders,
om al dadelijk te voelen, dat de leer der latere mengeldichten beslist andere vormen en voorstellingen nastreeft. Nogmaals, die leer heeft, in die vormen en in
die voorstellingen, niets gemeens met de gewone Had.'iaansche leer. En dit is op zichzelf een afdoend arguinent -om die tweede serie liederen niet langer op den
naam van Had. te laten, voornamelijk als men daarbij
in aanmerking neemt, dat die reeks ook als een afzon-derlijke onder haar werk werd opgenomen, en zoo reeds
het bewijs van een anderen oorsprong met zich mee'brengt.
Ik wil dit op zich zelf reeds sterk argument nog
door een paar bewijzen uit B. zelf bevestigen. Voor zijn
betoog van Eckhart's invloed kan hij niets aanvoeren
dan juist deze liederen. Wel wijst hij er op, dat Had.
-ook elders uitdrukkingen heeft als : tornicheit der zielen,
deemstere cracht der Godheit, gegeest ; maar dat zijn
-ook in de romaansche mystiek gewone begrippen ; zij
hebben niets bepaalds Germaansch. Hij wijst op pantheistisch klinkende voorstellingen ; maar die zijn zui'ver Dionysiaansch en algemeen gebruikelijk ; zij zijn
-

1144

HADEWYCH EN ECKHART.

afgeleid uit de zoo gewone voorstelling van ons eeuwig
leven in God, uit de bij alle mystieken zoo geliefde theorie van onze causa exemplaris in God, zij gaan zelfs
terug op het Paulinische : ut sit Deus omnia in o1m1 nibus. Dat Had. in haar 27en Brief (1. 28e) met ah.stracta op heit zou spelen naar het voorbeeld van Eckhart bewijst, ten eerste, dat men werkelijk ver zoeken
moet buiten die mengeldichten om invloed van E. te
ontwaren ; en ten tweede dat het eigenaardige van
Eckhart's abstracta op heit niet gevat werd : het ligt
hierin dat die woorden door E. gevormd werden ter uitdrukking van abstracte metaphysische begrippen (oversheit, selverheit, b. v.) ; wat geheel wat anders is dan
de door Had. in haar 28e Brief en elders gebruikte
woorden : heilicheit, ghevoelicheit, soetheit, verweentheit, gheestelijcheit, ewelicheit, . wysheit, edelheit, enz... .
Juist het feit, dat die zoogenaamde duitsche Eckhartsche invloed zoo nauw beperkt blijft bij die tweede
reeks gedichten, is een overtuigend bewijs, dat deze niet
van dezelfde schrijfster kunnen zijn als de Brieven en
Str. Gedichten.
Een ander argument, dat ik uit B. afleid, is dit
wij meenen bewezen te hebben dat Had. omstreeks de
tweede helft der 13e eeuw moet hebben geleefd. Is dit
waar, dan kan E. onmogelijk op haar nog eenigen invloed hebben uitgeoefend, vermits hij toen nog moest
geboren worden. Dit feit bevestigt de onechtheid -der
hier besproken liederen : onechtheid, die trouwens al van
elders blijkt. Wilde B. dien invloed staande houden, dan
had hij onze bewijzen voor de stelling omtrent Had.'s
leeftijd moeten weerleggen. Hij doet er echter niets van
hij geeft integendeel toe dat die stelling durch verschiedene andeutungen vorláu f ig wenigstens berechtigt
scheint. Maar hoe ziet hij dan niet in, dat E. onmogelijk
aan Had. kan bekend zijn geweest ? Eckhart toch treedt
eerst begin der veertiende eeuw met zijn mystieke theorieën op. ( 1 ) Wanneer geraakte hij ten onzent bekend ?
Zal dit wel vóór 1310-1320 zijn geweest? Zoodat wij
.

(1) Volgens PFEIFFER schreef E. zijn eerste werk in 1307 ;
PREGER zou het enkele jaren vroeger willen stellen. E. stierf
in 1327.
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Had. niet slechts om een paar jahrzehnte, maar om
meer dan een halve eeuw later moeten terugschuiven. (1)
S
*5

Zijn dus de in deze gedichten uitgewerkte denkbeelden een sterk bewijs tegen hunne authenticiteit, dit
wordt nog bekrachtigd door het argument uit de slordigheid der versificatie en der verstechniek. Een zoo verregaande slordigheid als wij in dezen zullen moeten constateeren is onmogelijk te verklaren bij een zoo zorgvuldige, zoo zuivere dichteres als die van de Str. Gedichten.
Ik wil dit bewijs eenigszins uitvoerig behandelen,
opdat men mij niet zou verwijten, dat ik uitsluitend uit
den inhoud argumenteer.
Ik gewaag niet van de - onzuivere rijmen, die op
rekening der kopiisten zullen komen ; als b.v. 17, 22-23
.clene : reyne ; 17, 117 : 120 bekeer : mere, enz. Zoo kan
ook 23, 4 : 5 i'erwect : berecht verbeterd worden tot
•berect (vgl. 19, 53) .
In deze gedichten moet nogmaals onderscheid worden gemaakt tusschen de eerste (17-25) met het strophenschema : 2 a 2 a 2 b 2 c 2 c 2 b en de laatste (2529) in strophen van verschillend aantal verzen, volgens
de verschillende gedichten, maar met voor iedere strophe
één enkel rijm. Hierbij dient reeds opgemerkt, dat deze
strophe van gansch anderen aard zijn dan de Str. Gedichten : terwijl hier duidelijk het Provencaalsch systeem met Stollen en Abgesang werd gevolgd, blijft er
in die Mengeldichten daarvan niets over : van Stollen
en Abgesang kan hier geen spraak meer zijn.
In de liederen 17-25 treft
1. Het overgroot getal der rijmen van abstracte
naamwoorden op heit, die als voldoende beschouwd
worden :
17, 97:98 ; 18, 9 : 12, 33:36, 93:94, 285: 288,
375:378;20, 1 : 2, 4 : 5 ; 21, 4 : 5, 9 : 12 ; 23, 27:30,
43 : 44, 52 : 53, 57 : 60, 75 : 78 ; 24, 10 : 11, 111
114, 129: 132.
2. De assonanties van gh : v die zeer talrijk zijn
-

(1) Bij de argumenten, die wijhebben uiteengezet om te
bewijzen dat de schrijfster der Visioenen, der Brieven en der
'Strophische Gedichten zeker nog in de 13e. eeuw moet hebben
geleefd, zullen wij er nog enkele aan toevoegen in een volgend
opstel.
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17, 15 : 18 vercrighen : ontbliven ;' hetzelfde : 17,
28: 29, 57: 60; 61: 62; 18, 188: 192 leven : vraghen.
18, 223 : 224 pleghen : leven ; 18, 243 : 246 haven:
claghen ; 18, 268 : 269 gheloeven : verdroeghen ; 18,
313 : 314 droeghe : gheloeve 18, 277 : 278 weghen :
leven ; 19, 88 : 89 swighen : bliven 24, 1 : 2 : gheproevet : ghei'oeghet ; 24, 43 : 44 droeve : ghenoeghe 24,
106: 107 verheven : wedersleghen, 24, 115: 116 verborghen • ghestorven.
3. De assonanties van gh : s.
18, 181 : 182 : Swighen : prisen.
4. Van t : k :
18, 40 : 41 quite : onghelike, 18, 119 : 120 quite:
enechlike ; 18, 304: 305 vermeten : spreken ; 24, 7 : 8.
onghelike : quite.
5. Van penk:
18, 115 : 116 rike : ripe ; 18, 149: 150 hopen
ontploken ; 18, 343 : 344 ghelike : begripe ; 19, 40
41 begripe : quite.
6. Van f:g:
18, 226 : 227 af : mach ; 24, 13 : 14 bedroeft : ghenoecht.
7. Van b : gh:
18, 333 : 336 hebben : segghen ; 23, 69 : 72 hebbe:
segghe.
8. Van n : m.
18, 295 : 296 dan : lam ; 18, 298 : 299 man : gram;
18, 301 : 302 gram : dan ; 18, 297 : 300 stont : comt.
9. Van s en v.
18, 207: 210 prise : gherieve.
10. Van oe : oo.
18, 103: 104 hoe : soe ; 23, 58 : 59 doet (dood)
bloet (bloed).
11. Van i en ie.
18, 207 : 210 prise : gherieve ; 24, 124: 125 si:
drie.
Slechte rijmen zijn : op like.
17, 63 : 66 ; 17, 111: 114 ; 20, 25 : 26 ; 22, 1 : 2 ;
7 : 8 ; 24, 23 : 24 ; verder : 21, 10 : 11 soe ghedaen:
hoeghedaen ; 21, 45 : 48 sijn : sijn. 18, 201 : 204 : verleyden : steden ; 18, 430 : 431 niemán : verdienen ;
18, 141: 144 rijmt comt met stout wat misschien schrijffout kon zijn voor stont, hoewel het moeilijk is er zoo
een zin in te ontdekken.
(?).

i-i aDEWYC: i EN EC KH: FAT.
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De versificatie. van de laatste gedichten (25-22 9) is
eveneens zeer slordig :
Rijmen op heit zijn ook hier zeer talrijk
26, 25 : 28 een heele strophe ;
27, 13 : 18, een heele strophe ; één enkel vers uitgezonderd ;
zoo ook 27, 36 : 41 ; 29, 6 : 10.
De assonancen van gh : v (b. v. 28, 1 : 4) van
t : k (b. v. 26, 13 : 16) de rijke rijmen (dezelfde woorden in dezelfde beteekenis) zijn nogmaals zeer talrijk. (1)

Ik weet wel : men zou kunnen opwerpen, dat ook
in de eerste serie rijmgedichten de versificatie niet zoo
verzorgd is als in de, Str. Oed. Ook zou ik die slordigheid op zich zelf alleen nog niet als een afdoend bewijs
tegen de echtheid laten gelden ; al is die in de tweede
serie veel treffender. De eerste Mengeldichten toch zijn
eerder bedoeld als Brieven op rijm ; zij werden blijkbaar door de dichteres niet opgevat als zoo hooge kunst
als de Str. Gedichten. Ook in de Brieven komen een
paar berijmde inleidingen voor, die dezelfde eigenaardigheden vertoonen als de eerste Mengeldichten.
Maar in de tweede serie werd ook weer duidelijk
meer naar kunst gestreefd : de gekunstelde versificatie
(een rijm voor elke strophe) der laatste gedichten, het
strophenschema, bewijzen dit. Toch laat de verstechniek,
de verszuiverheid hier alles te wenschen over. Voegt men
deze slordigheid bij de nieuwe mystieke vormen en voorstellingen, bij het afzonderlijk karakter dezer gedichten ;
dan bevestigt ze wel ons besluit ; dat wij hier onmogelijk met werk van Had. te doen hebben.

Ik zou hier nog kunnen wijzen op het verschil in
den woordenschat. Gedeeltelijk kon dit wel verklaard
worden uit de nieuwe denkbeelden. Het hangt er natuurlijk innig mee samen. Dit argument zou dus samenvallen met het eerste. Echter gaat het verschil dieper
de taal, de toon, de stijl is een geheel andere.
(1) Nog zou ik moeten vermelden de vele stoplappen, die
deze gedichten ontsieren. Maar het vorige volstaat reeds.
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Zij heeft in 't algemeen een veel abstracter karakter. In de Brieven, de Str. Oed., zelfs in de eerste serie
Hengeldichten wordt alles nog veel meer als een groei
en met wat wij groeiwoorden noemen mogen, uitgedrukt.
De toon ook is er breeder, voller, epischer. In de 2de
reeks wemelt het van abstracta, inzonderheid van abstracta op heit. Waar men deze gedichten ook opensla,
ze liggen er voor 't grijpen, en van een aard als er geen
in de eerste Mengeldichten zelfs worden aangetroffen.
Hier volgen enkele, de eerste de beste : middelheit, bloetheit, twifelheit, simpelheit, eenvoldicheit, menichi'oldicheit, enz., om niet te gewagen van de zoo metaphysisch
luidende : selvesheit, oversheit, uittersheit, ledvcheit,
enz. ; tot zelfs het nu zoo gewone salicheit is men verwonderd daar aan te treffen, daar het, hoewel het zulk
een gewoon mystiek begrip schijnt te zijn, elders nergens bij Had. voorkomt. Zij zegt daarvoor verweentheit
of gebrukenisse of zoo iets. De gesubstantiveerde werkwoorden integendeel der Br. en Str. Oed. zijn hier zoo
goed als onbekend.
Daarbij komt een heele reeks nieuwe woorden, ook
weer zulke als bij Had. nergens worden aangetroffen.
Hier slechts enkele : ontpronden, ontpaert, slont, ontwerden, opbeten, onbewonden, versou f f en, oni'erseit,
partie sijn, slod, onthier (== totdat), susseghedaen, toei'al, i'ertollen, willens, willecome, vertrocken, bedrus, bekeer, berecken, becleven, ghemare, noch hier noch ghens,
crighen, meren, menechsens nabi, onderspreken, het
veelvuldig gebruik van quite, enz., enz. behalve weer de
meer metaphysische ter uitdrukking van de nieuwe denkbeelden, als onghewesent, overvormt.
Daarbij dient opgemerkt, dat vele dier woorden be-.
grippen uitdrukken, die anders bij Had. gewoon zijn,
maar waarvoor zij elders steeds andere woorden gebruikt. Dit verschil in de taal en in den woordenschat,
welk het overbodig is hier verder aan te toonen, moet
zelfs bij een oppervlakkige lezing ieder treffen, die
eenigszins vertrouwd is met den woordenschat uit de
overige werken van onze dichteres. Wij staan hier voor
een andere gedachten- en beeldenwereld, voor een andere taal.
S

•s
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Nog veel zou hier te zeggen vallen omtrent het
verschil in de kunst : maar dit zou misschien als een te
subtiele kwestie van smaak van kant worden geschoven.
En nochtans de Had. der Brieven, der Visioenen, der Str.
Gedichten heeft zulk een eigenaardigen, gansch persoonlijken stijl, dat zijn gang en beweging, zijn kleur en toon,
zijn beeld en geluid, dadelijk kunnen onderscheiden worden. Op een paar concrete voorbeelden toch wil ik even
de aandacht vestigen.
Had. leeft nog ten volle in de ridderidealen. Haar
smaak is
een zeer kiesche en voorname. Zij kan -gemoedelijk zijn, maar als de hooge vrouw, die weet waar Begrenzen liggen tusschen het sierlijk-eenvoudige en het
platte-gemeenzame. Nadat nl. de idealen der verburgerlijkte maatschappij de samenleving hadden doordrongen,
is ook de kunst van hare hoofsche voornaamheid afgedaald. De latere mystiek, zelfs Ruysbroeck, niet zelden
Tauler, gebruiken beelden; vergelijkingen, die 't vulgaire
nabijkomen. Dit doet Had. nooit. Wel echter de dichteres
der laatste Mengeidichten, als waar zij, zinspelende op
het mystiek Lichaam van Christus, spreekt van de
teenen :
Wat soudense rouwe
in haer ontrouwe

claghen de teen ?

(18, 276.)
of waar ze 't beeld der Minne die taverne houdt zoo
smakeloos realistisch uitwerkt
Maer dat es haer sede,
si es melde mede
ende scinket van vollen
maer die met haer drincken
doetse op een winken
bloet vertollen.
Maer drincken vaste
al doetse haer gaste
aldus betalen,
si comen gherne
in hare taverne,
(24, 77 vig.)
wiltse onthalen.
Ditzelfde beeld, een oud Minne-motief trouwens,_
komt ook voor in de Str. Gedichten. Maar let op het:
verschil :
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Si) selen met Minnen al Minne doresien
Ende met haren verhoelnen aderen al tien
Int conduut, daer Minnen haer Minne al
[scincket
Ende met Minnen hare vriende al dronken
[drincket
In wondre vore hare woeden.
(Str. Ged. 12, 54.)
-

Hoe zeer dit binnen de grenzen van den goeden
smaak blijft en niet verder gaat dan het mystieke beeld
der geestelijke dronkenschap, zoo zeer hebben wij gin.der een echt tafereel van herberggasten, die, om te betalen, moeten bloet vertollen. De heele voorstelling van
de 1Vlengeldichten is een burgerlijke : uit ieder woord
spreekt de burgerlijke geest. (1)
Er schijnt wel meer in den geest van Had. te zijn
gedicht geworden. Het Ruysbroeck-hs. V bevat zulk een
lied, dat geheel in Hadewychiaanschen stijl is gesteld.
En toch, wie Hadewych kent voelt dadelijk, dat dit niet
van haar is ; al lijkt het er ' nog zoo zeer op. Ik deel
het hier mede volgens een mij door een vriend bezorgd
.afschrift.
Ay, edele minne, in minnen beginne
So gauic di, Wijsheit, minen sinne

Alsic uwer goetheit wart an inne,
So volchdic hare dach ende nacht;
5 Alsic hare diende buten, binnen,
Doe wart verloren mine cracht.
Ay, edele minne, laet mi niet dolen
Ic ben geraect ter wreeder scolen.
Mijn edel sinne sijn verloren :
10 Ontrouwe draget die roede mijn
Si geuet sware slage ! Dat icse draghe
Des moetic vten rade sijn !
Ay, edel minne, mijns herten quale,
Sidi meester altemale,
15 Laet mi genesen, do doedi wale,
1) Vele andere bepaald burgerlijke uitdrukkingen nog komen in de Gedichten voor. Zelfs een vers als : Ic late haer gherne
.a f slaes mijn hovet (28. 1) zou HAD. nooit geschreven hebben.
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Want minne pine es alte groet.
Ghi kint mijn herte in grote smerte,
Ende mine bitterlike noet.
Ay minne, die mi ter minnen brachte,
20 Ghi doet mi leven al tonsachte !
Al haddic dusent manne crachte,
Ic verloerse op enen dach.
Hebt mijns genade, edel minne,
Ghi slet dat ic nemmeer ne mach
25 Ay, edele minne, mijns herten wonden.
Laet di mi dragen ongebonden,
Geboedijt, sciere haddic vonden
Daer ic bi genase wel.
Ghi moget mi saluen. tn alsent hallen
In minnen bat dan Temen el. (1)
30
Wij hebben gemeend het gedicht in dit strophisch
schema te moeten overschrijven ; hoewel de vijfde regel'
in str. II en III binnenrijmen zijn ; waardoor het rijmschema der oorspronkelijke strophe aaa b a b verbroken
wordt.
Dit breken van het schema, die onzekerheid in den
bouw der strophe is, naar onze meening, al een bewijs
dat dit gedicht niet van Hadewych is : daardoor verraadt het zijn ontstaan in een lateren tijd, van onbehendige navolging. (2)
Al komen zeer vele uitdrukkingen hier voortdurend'
aan Hadewych herinneren (de edele minne, edel sinne,
sine sinne gheven, dolen, ontrouwe,, al keert er de gewone beeldspraak van Hadewych in terug (Minne volghen, hare dienen, dolen, de wreede scole, sware claghe,
de wonden der M., de Minne als geneesheer) ; al is het
gevoel, dat hier ter uitdrukking komt (bidden om genade, daar men niet verder lijden kan) een gevoel, dat
ook bij Had. menig lied heeft ingegeven, toch zal, wie
J

-

(1) Na geraect, v. 8, 24 b. ; na ter volgt mc, maar geexponctueerd en doorgehaald. V. 23 Het laatste been der 2e n van het
woord minne lijkt meer op een t. Toch moet ongetwijfeld minne
gelezen worden.
Volgens den tekst ons medegedeeld door P. REYPENS.
V. 29 is onleesbaar ; is zoo iets bedoeld als in als ende te
allen ?

(2) In Str. Ged. 23, is ook zoo een onbehendige navolgingsstrophe binnengeslopen str. X nl.

-
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eenigszins in den geest van Had., de zoo zekere kunstenares, is doorgedrongen, geen oogenblik aarzelen, om
het niet op den naam van onze dichteres te zetten : de
wending : di, Wysheit, is didactisch-speculeerend, niet
van haar ; Weysheit evenals goedheit, zijn hier abstracte
begrippen, uit een tijd toen de samenstellingen met heit,
onder meer speculeerende invloeden, zich reeds in de
taal hadden vermenigvuldigd.
Diende, beten, binnen ook niet Hadewychiaansch ;
al haddic dusent manne crachte evenmin ; dat geeft geen
'beeld van schoonheid ; dat ook is uit een lateren tijd,
toen de gemeenzaamheid in beeld en voorstelling niet
meer zoo die edele voornaamheid handhaafde, welke de
.ridderlijke poezie van Had. kenmerkt.
En het geheele gedicht treft door zwakheid van uitdrukking. door onbeholpenheid van taal en rythme, door
grooter verstandelijkheid, door onmacht van oprecht gevóel: Had. zou daar iets, of veel geweldigers of veel innigers, mee gemaakt hebben.
Zoo hebben wij, in alle geval, hier een spoor van
de Hadewychiaansche dichtkunst, zooals die later school
schijnt te hebben gemaakt. De tweede serie Mengeldichten stammen uit die school. Want hoezeer de vormen
en de voorstellingen van deze Mengeldichten ook mogen
verschillen van die der overige werken, nochtans worden
we, dikwijls genoeg, zij het ook wat van verre, toch
duidelijk aan Had. herinnerd. Wij hooren telkens een
verren nagalm van bekende geluiden, voelen ons plots
'bewogen op bekende rythmen, begroeten nu en dan
oude vrienden van woorden en beelden. De Minne is nog
't hoogste, waarnaar men streven moet, waarom men
alle aard'sche zaken zal vertien, (nu : er zich van ledig
en bloot maken ;) waarom men, vroeger alle nederheit,
(nu alle middelheit), zal afleggen. Om haar zal men
alles verduren, alles opofferen ; men zal haar aandurven,
'haar overwinnen, om door haar overwonnen te worden;
'hare donkere paden gaan, hare woestenij doortrekken
'haar niet dienen om loon of eenig aardsch genot. Minne
maakt de sterksten krank, en verricht nog de paradoxen
'van vroeger. En bij alle gelijkheid, toch steeds verschil
van 'toon en kleur. Ook het centrale leerpunt van Hadewych : dat wij Christus moeten leven in zijn Menschheid
om . te geraken tot zijn Godheid, komt nog steeds tot
-gelding, alhoewel de leer van het mystieke Lichaam,
waaruit ook dit leerstuk is gevloeid, in duidelijker en
-

.

-
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bepaaldelijker zelfs smakeloos-realistischer lijneg wordt
voorgesteld.
De ridderlijke beelden van vroeger zijn nog niet
geheel afwezig ; maar ook hier voelt men de navolging.
Bij Had. doen ze steeds aan als heusche werkelijkheid ;
in deze Mengeldichten, zooals trouwens ook bij Ruysbroeck, als herinneringen en overleveringen.
Ondanks de zoo gebrekkige verstechniek, zijn echtdichterlijke strophen, hooge gedachten, mooie beelden
niet zoo zeldzaam ; al moet ik bekennen, dat ze wat
verspreid en verloren liggen in dorre zandwoestenijen :
er wordt ook te veel herhaald. 't Is bijna altijd hetzelfde,
zoodat de indeeling bijzonder bij de gedichten 17-25
weinig vaststaat ook in de hss... Sommigen zullen steeds
liefst, om uit Had. aan te halen, eenige der laatste gedichten citeeren : ze zijn wel mooi ; maar hun beghardische klank en hun speculatief karakter zullen bij deze
keuze wel den doorslag geven.
Wie nu al deze bezwaren tegen de authenticiteit
van deze serie Mengeldichten te samen overweegt : het
verschil in de mystieke voorstellingen en leerstukken, de
slordige verstechniek, de gewijzigde woordenschat, de
burgerlijke toon, enz. in verband met het feit, dat deze
eigenaardigheden uitsluitend voorkomen in deze serie,
welke trouwens door de hss. zelf als een afzonderlijke,
als een op zich zelf staande, wordt meegedeeld, zal er
niet aan twijfelen, dat deze gedichten niet van Hadewych
kunnen stammen. Voor de Visioenen, de Brieven, de
Strophische Gedichten, de eerste serie Rijmgedichten
kan men duidelijk genoeg aantoonen, dat al die werken
uit dezelfde mystiek zijn gegroeid en van een zelfde
machtige kunstenares stammen moeten.
De tweede serie Mengeldichten is ontstaan onder
de latere volgelingen van Had., die hare mystieke leer
hebben overgenomen, en reeds verder ontwikkeld. Zij
kondigen Ruysbroeck aan.
.

s
s•
Bij andere uiteenzettingen van B. hoeven wij niet
langer te verwijlen. Bij zijn tweede groote stelling echter
nog een paar opmerkingen.
B. wil nl. Had.'s wezen verder verklaren uit den
invloed van de wereldsche Minnelyriek. In 't bij zonder•
wil hij het verband aantoonen tusschen Veldeke en haar..
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Seines erachtens, zoo luidt dan zijn besluit, wordt in
dien invloed van de wereldsche minnelyriek, in het feit
nl. dat zij hare geestelijke ervaringen in de vormen van
het wereldsche minnelied heeft gegoten, de sleutel geboden voor veel dat in Had. bevreemdt. Die conclusie
komt hem voor als van zoo bijzonder belang, dat hij
haar nog eens als slot van zijn opstel aanbiedt : het
contrast tusschen den wereldschen vorm en den geestelijken inhoud is de reden, waarom ze door sommigen
omlaag gehaald, door anderen verheerlijkt is geworden.
Ofwel is dit een truisme, ten minste een zoo evidente
zaak, dat dit niet eens hoeft gezegd, waarop trouwens
al lang, door Dr Kalff, door Dr J. Snellen en anderen,
werd gewezen ; ofwel is dit volslagen verkeerd. Onder
de geschiedschrijvers der letterkunde zijn er twee, Te
Winkel en Prinsen, die nog zulk een ongunstig oordeel
over Had.'s poëzie durven vellen. Maar om geheel andere redenen, dan om dit contrast tusschen den wereldschen vorm en den geestelijken inhoud. Zoo verwijt haar
Te Winkel in 't bijzonder : dat haar werk zoo eentonig
:is en haar woordenschat zoo arm !
Was er in die zoogenaamde verklaring iets dat
eenigen steek houdt, dan zou daaruit volgen dat nietkatholieken, niet-geestelijken, wien dit contrast tusschen
geestelijken inhoud en wereldschen vorm allerminst raken kon, Hadewych hoogst zouden hebben verheerlijkt ;
geestelijken, katholieken, integendeel, haar meest zoudn hebben omlaaggehaald. Het omgekeerde nu is misschien het geval geweest : ik ken in alle geval geen
katholiek geleerde, die niet een vurig bewonderaar van
Hadewych is geworden.
Zoodat in B.'s uiteenzetting alleen waar is, dat Had.
staat onder den invloed der wereldsche Minnelyriek :
wat iedereen weet, sedert men zich met de studie van
Had. is gaan bezighouden.
Waar B. bepaald over Veldeke's invloed op Had.
gewaagt, daar mogen wij ook weer, bij menig concreet
geval, een groot vraagteeken plaatsen.
Hij meent ook, dat men verkeerd doet op het vers
Haddic mijn hoghe gheslachte bedacht te ' steunen, om
Had.'s adellijke afkomst te bewijzen. Dit vers, zegt hij,
heeft « totnogtoe, zoo veel ik weet, alle geleerden er toe
gevoerd de adellijke afkomst van Had. als een feit voor
te stellen ». Alle geleerden ? Maar wie heeft dit na
Jonckbloet nog gedaan ? Reeds Kalff toch had al andere
-
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bewijzen aangebracht, en bepaaldelijk aangetoond, dat
dit vers alleen weinig beteekende. Na Jonckbloet werd
dit. vers steeds van haar geestelijken adel vooral begrepen. Wij meenen ook, dat geen geleerde die adellijke
afkomst als volkomen zeker beschouwt. Wij- in alle geval hebben steeds gesproken van waarschijnlijkheid,
groote waarschijnlijkheid zelfs. En die waarschijnlijkheid staat, niet uit dit eene vers, maar uit geheel haar
werk, voldoende vast.
*

Wij hebben gemeend het opstel van B. niet dnbesproken te mogen laten, omdat anders een nieuwe legende zou geschapen worden, die bij velen geloof zou
vinden en die onze katholieke mystiek nog eens in 't gedrang zou brengen. Eckhart werd hier opnieuw als de
bron voor onze Nederl. mystiek voorgesteld ; en Eckhart, die was nu, volgens sommigen ten minste, niet
juist heel rechtgeloovig.
En bij de methode, die hierin gevolgd wordt, mag
wel eens gezegd : Het is inderdaad bevreemdend, hoe
men den invloed van iemand op een ander, in casu van
Eckhart op Hadewych, wil bewijzen, zonder eerst eens
grondig te onderzoeken of dit chronologisch mogelijk
is ; en hoe men dan dien invloed wil afleiden uit een

paar stukken, die altijd, zoo niet als onecht, dan toch
als verdacht, hebben gegolden, zonder verder na te gaan,
of die ook bij de overgroote meerderheid van zeker echte
werken kon aangetoond worden.
Dr J. VAN MIERLO', jun. S. f.Drongen, Sept. 1923.

SPIRITUS.
Ruim een half uur reeds stond juffrouw Beatrys
op den uitkijk in het geurig voorhofje van de bevallig
spraaiende burgersvilla. Ze slenterde gemakkelijk op en
af het witbevloerd dammeken dat van het ijzeren hekken naar de voorhalle voerde. Bij poozen peilde ze verlangend de verdichtende deemstering, statiewaarts loerend alsof ze iemand verwachtte ; dan hernam ze gelaten en als werktuigelijk haren eentonigen mijmergang.
Waar mag hij nu blijven haperen ? mompelde ze
in eens ongeduldig wordend, hij had nochtans beloofd
rechtdoor naar huis te komen en nu moet de trein al
een geheele tijd voorbij zijn.
Ze slefferde in de woonkamer en ontstak de lamp
die ze met de wiek half ingedraaid op de tafel zette.
Ze bezag het uurwerk.
Kwart na negen, zuchtte ze, hij zal hem weer vernukken aan de statie, wat een ongelukkig mensch !
Ongerust trok ze weer naar buiten. Ze. sneloorde
naar het Westen waar ze de versmoorde dommeling van
een rollenden trein dacht te vernemen. 't Was anders
al zoo stil en stom in dien aangenamen Meiavond alsof
de wereld hier verlaten en uitgestorven ware ; niet
eens het aanslaan van een hond, niet zooveel van het
getjirp van een insekt stoorde die zomersche ruste.
Of zou hij den trein gemist hebben ? morde ze
voort in haar zelven, dat ware ne grap. Met een korten
ruk snokte ze langs het bloempad eene slapende roos
af en deze verlaan besnuffelend liep ze bekommerd, te
wege het hekken uit.
Oei ! gilde ze geweldig opschrikkend en haastig
binnen het beluik springend, dan even ras bekomen als
dat ze ontroerd werd. 't Is gij, Berten, God dank
Hemel, wat heb ik verschoten.
Schallend klonk haar een schokdaverende lach
tegen.
Ha ! ha ! en ge verwachttet me -dan niet ? vroeg
eene zware zuchtige stem met een kluchtig stotteren
doorheen het luidruchtig geweld van eene beroesde blijgeestigheid.
Doch ! zei ze met eene hand op haar nog klop-
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pend hert. Maar 'k had u niet gehoord. En dan verwijtend : Waar hebt ge zoolang getrutseld ?
Kom, zei hij, die vraag overhoorend en de juffer
gemoedelijk bij den arm nemend ; kom, 'k moet u vertellen, 't is wel geweest !
Berten was potje-rol dronken, dat had Beatrys met
den eersten knip vast, trouwens ze kende geheel die
-doening op een draadje. Hij steende gelijk een dempig
paard en schommelde zijn zuster bij het binnengaan vrij
onzacht tegen den deurpost.
Let op, loech ze, ge gaat me verpletteren.
Ze kwamen in de woonkamer. Beatrys draaide wat
de lampwiek op en eene zachte klaarte verhelderde de
plaats.
Kom, hernam hij, zijn lompe lijf lastig op de
vermoeide beenen midden de kamer wiegend. Dan beproefde hij eene stram-ernstige houding aan te nemen
.en ongeschikt zijne voeten schoorend het hoofd recht op,
zei hij :
Ba... Batrys, bezie me goed.
Ze kletste uit in een klink-klaren schetter en de
handen klappend ineenslaande deinzelde de oogen verwonderd opengesperd tot tenden de kamer.
Ja, 'k zie het, riep ze ; 'k zie het maar al te
wel, ge ziet er me djent uit ! En nader komend : 't Is
maar spijtig, manneken, dat ge u zelf niet een keer
kunt monsteren. Maar waar hebt ge gezeten ? Uw kraag,
uw hemd, uw strek, 't is al verhaaid en verdraaid. Ge
hebt weer gedronken, Berten, onmenschelijk vele gedronken !
Met een ruwen greep sleepte ze hem tot vóór den
spiegel en schoof de lamp wat nader. Ze werd verontweerdigd.
Daar, spotte ze, bekijk u zelf maar eens goed.
Ge staat er proper op. Wat een gezicht, ge . zoudt er
't vier uitslaan. En dan die kleeren. Ja, bezie me die
kleeren, 't is jammer en zonde. Ha ! ha ! gebberde ze,
wie heeft er van zijn leven nog .zoo'n historie geweten,
-en ze gaf hem een wrong dat hij wankelbeende.
Ze was bitsig-kwaad geworden in een welgemeende
mistevredenheid om zijn verhakkeld en vermooscht uitzicht. Over tijd gebeurde het nog wel eens dat hij tamelijk besnoven inkwam, maar zoo geschilderd gelijk nu,
neen, zoo had ze hem nog nooit gezien. Ze wist niet
of ze die voortopbruischende verontweerdiging haren
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gang moest laten of niet beter terneerdrukken voor eene
verschoonende meewarigheid. Berten stond daar gelijk
een sul en had geen eentje te tellen. Die onverwachte
borsteling had hem overrompeld en paf geslegen. Hij
gevoelde het maar al te wel hoe ellendig hij gesteld
was en hij had hem willen tegenweren maar hij kon
onmogelijk op tegen die verbijsterende lamlendigheid
die alzooveel in zijn geest en in zijn tonge stak als in
zijne arms en beenen.'t Docht hem dat hij, met in de
klaarte te komen rechtover zijn weerspiegeld beeld lijk
moed- en machteloos geslegen was. Met verdwaasden
blik keek hij schuw-dom rond de kamer lijk beschaamd
van zijn zelven, ontredderd en onbeholpen en te vergeefs iets zoekend dat hem halt geven en weer op
zijn spoor brengen kon.
Slonk en onzeker tastte zijne loome rechte naar
zijn borststrek die van het knoopje losgeraakt met een
vierde toer naar achter gedraaid was.
'k Ben mijn strek kwijt, stamelde hij als op eene
helpende ingeving komend.
Zijn kraag damp en klam plooide gelijk een pijprok, zijn hemdborst , bonselde uit en was in twee, drie
plaatsen morsig betraand met bruinrosse leeksels van
koffie of wijn, zijne manchetten hongen sloffig neer op
zijn groote handen nu dik en opgezwollen gelijk bloedpadden. Uit het opperknopgat van zijn frak slinger-

lutste zieltogend half-in half-uit een groote geknakte
bloeme. Zijn hoed had hij in den nek geschoord en
keeuwelend vertandde hij een kouden sigaartuit waarin
hij schuifelzuigend trachtte nieuw leven te trekken.
En uw hoed, kreet ze hem het deksel van den
kop snakkend ; 't is al hemel en stof. Maar, Berten toch,
waar hebt ge gezeten ?
We hebben een dansken gedaan, antwoordde hij
gelaten, peizende van daarmee de vlage af te keeren.
Moe van staan, liet hij zich op een stoel zakken.
Oef ! blies hij en spoog den stomp over den vloer.
Ze ging ontmoedigd tegenover hem aan tafel zitten.
Hoe is het toch mogelijk, streed ze, van u zoo
zat te zuipen ; ge moet schrikkelijk gedronken hebben.
Gedronken ! praalde hij preutsch den arm opstekend, gedronken, Batrys, lijk de snoeken. En spiritus.
God lieve Heer, we hebben er eentje aan dood gedaan !
Ha ! ha ! loech hij ongemakkelijk zijne beenen over
malkaar wroetelend.
-
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Die ongelukkige champagne, knotterde ze, 't is
daar dat ge ieder keer uwen krak haalt.
Spiritus, Batrys, ge weet dat ik daar mijn steek
in sta en 't was geen bucht, hoor ! Moët, Mumm, Cli .. .
Cliquot, snikte hij met een pof. En Bourgogne, ge weet
dat nonkel de soorte daarvan heeft. En dat is nu stomme
boer geweest, minister zou hij mogen zijn... Goudekoppen gedronken, hoevele wel ?. . . 'k Weet niet meer
en of ze geestig buischten, zoo ! en den rechten wijsvinger door het holle van zijn fletse kaak ribbelend
bootste hij den knal na van een afschietend champagne.stopsel. Dien toer verleerde hij niet, hoe ellendig en
onmachtig hij zich ook bevond, die kluchte sloeg nog
.altijd mee.
Beatrys schudde pijnlijk nadenkend het hoofd.
En wie was daar al ! vroeg ze.
Wie ?. . . Oef ! zei hij, verzuchtend - en al tellensgereed naar zijn ploertige vingers stekkend wiegelde
die beweging hem bijna van den stoel.
Let op, riep ze angstig, helpensgereed op hem
toespringend. Doch met een zwaai van zijn been kwam
-hij weer in het evenwicht en kwansuis glimlachend begon hij : Nonkel Juul en Tante Julie is twee... Frans,
Miel en Jeroom en de vier nichten is...
Negen.
Ja, negen, is negen... Felix... Felix... ge weet
wel die Felix daar die mee was op de begraving van
,den kapelaan ten anderen keer ? ...
Felix Houtekiet, stak Beatrys hem toe.
Juiste, Felix Houtekiet, is al elve.
Neen, is tien, verbeterde Beatrys.
Ja maar elve met zijn vrouwe !
Maar ge hadt ze nog niet genaamd.
't Doet, 't doet. Ze was er ook ! Is elve... Tante
Meelnie met Louizeke en de andere daar heur zuster,
hoe noemt ze nu weeral. . . Ca ...co. . . cadie.
Leocadie verbeterde Beatrys die haar van lachen
niet weerhouden kon.
Juiste, Le... Leocadie, fazerde Berten, wat vieze
namen toch, en heeft die ook een heilige in den hemel ?
Och, doe voort, met uw zeever, zei Beatrys, en
ze moest op haar tanden bijten.
Wel, hoeveel is dat nu al ? vroeg hij, uit zijn
lood gesmeten dor die lastige opsomming.
Is veertien.
,

,
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Hij voer voort zonder tellen want zijn vingers.
lieten hem in den steek.
Tante Mathilde met Fons en Sep.
Is zeventien.
Ja, en nonkel Charles kon niet komen, hij moest
naar de hengstekeuring, hij is van de jury en
ze zitten met een zeug die waarschijnlijk vandage moest
viggenen en zoo kon tante ook geen weg.
Is dat nu al ? Was de brouwer daar niet ?
Berten blies van krachtinspanning.
Wacht, schormde hij, 't is nog niet gedaan.
Ja zeker, de brouwer was er en dokter Maertens en dan
nog een juffrouw die ik niet ken, een goe kennis van
nichte Aline, men heeft mij haren naam gezeid doch
'k heb hem vergeten.
Is twintig man op den kop ; een schoone tafel
volk voor eene kerremis, zei Beatrys. 't Is al zoo erg
als op een trouwfeest.
Dat wil ik gelooven, dat zijn ten minste nog
diners die aan de ribben houden ! pochte Berten.
En gij, bij wien zaat ge ? vroeg ze aarzelend.
Hij verstelde lijk op die vraag en loerde schuwscheef naar zijn zuster.
Bij den dokter en. . . bij zijn zuster, liet hij er
haast even versaagd op volgen.
— Bij den dokters zuster ? Ha, ge zaat bij Rachel ?
Waarom durft ge dat niet zeggen ? Zoo, zoo, dat schepsel was daar ook, pruilde ze met een zweem van kwetsende minachting.
Dat schepsel ! dat schepsel ! taalde hij geërgerd
achter. Wat is er van te zeggen, ja ? Is dat niet een
fraai schoon vrouwmensch ?
Peuh ! deed ze haar neus krullend, 't is een
schoon model !
'k Weet het wel, schoot hij haar nijdig in, dat
g' er geen koeken zoudt voor bakken. Neen, dat gaat
u niet dat ik me bij Rachel houd en indien ik u eens
iets anders moest zeggen ! zong hij uitdagend.
Was het nu de rust die hem allengskens weder
ophielp of het sneuven van zijn zuster dat lijk een
verhemmende prikkel ontnuchterde, zeker bleek het dat
hij van zijn roes bekwam en eer genegen scheen om nu
zelf op Beatrys los te gaan. Ze keek hem uitdagend'
aan.
.
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Het kittelde hem zienling dat ze voor zijne bedreiging niet schroomde.
Toe, zeere, ge hebt gedronken, stekte ze hem
nog toe.
Ge • hebt het me nu al genoeg gezeid, snauwde
hij, 't is best dat ik mijn tong weer gevonden heb en
u wat kan tanden. Wel ja, 'k heb gedronken, 't bier
is toch voor de ganzen niet zeker en de wijn nog min !
En indien ik u eens zei, dat ik ga trouwen, hoort ge 't,
Batrys, dat ik trouwen ga
Met den bots werd ze zoo bleek als een laken,
immers hij had die woorden zoo vast gemeend, zoo wel
bedacht en koel-nuchter uitgesproken dat het haar sloeg
lijk een klets in haar wezen.
Trouwen, hij, Berten, haar broere, waar ze nu al
goed twintig jaar bij leefde, hups getwee'n, samen wel en
weeldig, rustig en vredig alsof het hun leven lang zoo
blijven moest. En hij sprak van trouwen !
Na den dood van hun vader, den ouden secretaris,
bekwam Berten den post. Tot dan toe had hij nooit
veel deugdelijks verricht. Hij was een oud strandgoed
van de hoogeschool waar hij geleefd had gelijk God
in Frankrijk, de eene buis op de andere kreeg en het
geld brak met hamers. Van een geluk ook dat z' er thuis
nog wat tegenkonnen. Ze waren van treffelijke en tamelijk vermogende afkomst, daarbij had moeder vergaard

en gepoterd haar leven lang en omdat ze door geen
ander oogen zag dan door Bertens, mocht de jongen
nog een potje breken. Doch de kerel maakte te veel
scherven, te lange laatste gaf Berten het op en kwam naar
huis in afwachting dat vader zijn penne zou neerleggen
wat dan ook kort nadien gebeurde. Trouwziek was hij
volstrekt niet, en hij huisde niet zijn zuster die, geen
goeste of geen keure, ledig bleef lijk hij. Berten naderde
dapper de vijftig en zij was ook al de veertig over.
Zijn haar begon hebbelijk in den kam te blijven ei,
het heure werd stilaan schendig-leelijk grauw en grif r
Alle jare gaf nonkel Juul, een heereboer en burgemeeste
van eene aanzienlijke gemeente uit het Noorden, te
gelegenheid van de kermis een groot diner voor gehee
de familie. Sedert een paar jaar had Beatrys er van . afge
zien die familiebijeenkomste bij te wonen. Ze bleef lieve
thuis en liet Berten alleen optrekken. Ze wist - dat me :i
hem daar geerde gelijk overal tenander want Berten
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was een lustige vogel die een gezelschap wel een dag
en een nacht kon in zwang houden. Niettengenstaande
hij wat van den tand werd en zooals hij zelf zei met
zijn knie door zijn hoofd stak, nog zou hij zich voor
geen jonkheid gegeven hebben. Hij hield veel van een
goed mondje, nog meer van een lekker glaasje en naar
een feest of naar eene kermis gaan dat was zijn wikkel.
Dan (leed hij een ferme pinte nieuw bloed op, de leute
en cie rumoerigheid met al de zotte fratsen en dolle
stressen van 't vroeger universiteitsleven kwamen lijk
bij een ontwakend vulkaan weer in bruisching, en hij
herlee^cdc ziin oude slemperdagen in 't geweld en de
weelde van die vije overvloedrijke feest- en smulpartijen. Naarvolgens dat Beatrys oordeelen kon had hij
van verleden jaar al min of meer een inval op die
Rachel gekregen doch daar de zuster aan Bertens standvastigheid in 't jongmansschap nooit getwijfeld had
voelde ze haar daarover eer belustigd dan verontrust.
Ten ander dat was geene vrouw die hem paste ; schoon
en handig genoeg maar tamelijk wild en wereldsch en
daarbij bijna twintig jaar jonger dan hij. Niettemin hij
zinspeelde altijd daarover wanneer hij wat bij dranke
was, 't gebeurde niet veel maar 't gebeurde toch. Of
hij (lat nu opzettelijk deed om zijn zuster te plagen,
dat het waarlijk neiging was die hem zoo aan 't spreken bracht of, wie weet, die lichte snaak die hem met

een zeker doel den kop verdraaide, 't was toch genoeg
en zooveel dat Beatrys op den duur daarmee begon in
te zitten, en die ontstemming haalde dan ook wel eens
harde en snijdende woorden bij. Zij zelf had over een
tiental jaren nog hoop op trouwen gehad maar « de
pastoor is wel braaf en gemeene doch hij trouwt niemand
alleene ». Met verouderen had ze dit gedacht laten varen, zooals het nu ging voelde ze haar tevreden en
wenschte voor het overige ook niets beters. Maar zie,
Berten, de oude verstokte jongman zou nu op zijn poot
beginnen spelen en spreken van trouwen. Neen, dat
drukte op haar gemoed gelijk een nachtspook, bijzonderlijk vandaag kittelde haar die bekommernis omdat ze
op vooraf wist dat hij Rachel gezien had en nu met
opzet niets van haar gewaagde. Dat moest ze met alle
middelen tegenwerken wat het ook kostte, die vrouw
belachelijk en desnoods hatelijk maken, bij zoover dat
hij er een afkeer of 't alderminst onverschilligheid voor
gevoelde.
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-- Trouwen :a... herhaalde ze verdwaasd en heur
eigen opren niet geloovend.
-- Bah ja, trouwen, hernam hij met klem, innerlijk
verblijd en aangemoedigd daar de geweldige ontroering
van Beatrys hem niet ontgaan was. Ik weet wel dat ik
niet nuchter ben. 'k heb spiritus gedronken, maar 'k zou
trouwen voor een gers.
Ze gebaarde zijn klaps voor lachedingen te aanveerden en wilde gekken.
Ja, de spiritus heeft u gebeten, zei ze, en speelt
ti het trouwen in den kop. Maar inwendig dacht ze
toch : « I)ronken gezeid is nuchter gepeisd ». En 't zou
zeker met Rachel zijn ? vroeg ze zuur lachend.
— Bah ja 't, bij Gooi, reet deze en geen andere,
z.ei hij klinkend. Ge weet het genoeg, ge moet u niet
onnoozel gebaren.
Lust ! zou luide niet, suste ze, de menschen
kunnen het hopren van op cie strate en wat moeten ze
daarvan heizen

Ze ging rap nu de voordeur toedoen die in de
zomerzoelte opengebleven was.
-- Dat ze pelzen vat ze willen, ze kunnen fijn
mijn botten kussen, geheel het nest ! zei hij met een
bons op tafel dat het lunderde door het huis. Meteen
sprong hij recht.
Beatrys voelde (Jat ze op een slierig baantje gerocht was en beproefde met gezapige redenen weer op
vasten grond te komen.
Maar waarom u zoo opwinden, Albert, fleemde
ze, • toe, bedaar en zet u weer.
(kdwee lijk een lam zonk hij op zijn stoel. Een
paar zoete Neoorden hadden zijn futje gestild en zijn
kwaadheid had hij reeds vergeten. Een wonderlijk
niensch was hij niet, hij had het beste herte van de
wereld doch ge mocht hem niet te naarbij komen vooral
niet wanneer hij « spiritus » gedronken had, anders
't eias pruisisch.
't Is wel spijtig, zei ze met een gedempt toontje,
dat ge niet naeer mate houdt.
Ha, en ge peist misschien dat de andere niet
gezopen hebben ? 'k Wilde dat ge 't gezien haddet. De
brouwer heeft er alzoo zenige in gelapt en de dokter
die had ook een vlieg in zijn ooge en dat geen kleine.
En tante Julie die kon er ook weg mee, ze zuipt gelijk
een niollegat. Daarbij voor wien moesten we ons ge-

1164 SPIRITUS.

neeren ? Al volk van den zeifden temper. Tut, tut, tut,
't is maar ne keer kermis en vivat de leute ! Oef ! Ba...
Batrys, 'k verga van den dorst, zouden we geen wittekop kraken wij, te gare ?
Wie heeft er van zijn leven, wat ! schorende
ze op, ge zoudt nog drinken, gij, en nog champagne ?
Bij God, waarom niet, we leven maar ne keer en
binnen honderd jaar noch kop noch haar, toe soed u
wat en vivat de leute ! En met dreunende stem zong hik
op den voois van de Marseillaise
Aux armes, Sis van Cent,
Wel gezien maar nooit gekend.
Hij is blink hij is blink hij is...
-- Stop uwen bek, snapte ze, niet geweld haar
hand op zijn mond sluitend, ge zult nog geheel de parochie in stoore zetten. En dan smeekend : Albert, als
't u belieft, Albert, zij ne keer verstandig.
Seffens hield hij op en bekeek zijn zuster riet
lodderige oogen.
We . hebben toch plezier gehad ! snoefde hij,
en gedanst, gedanst dat het kotje rookte.
Maar ge waart zeker altemaal van de duivels
bezeten ? En wat zei tante Meelnie daarvan ? Zij zoo'n
braaf vrouwmensch.
Gildig gelachen heeft ze. Rachel zei me dat ik
niet preutsch genoeg was op me zelf. Ja, ne mensch
denkt dat hij oud wordt omdat zijn haar uitvalt maar
'k heb het vandaag ondervonden wat er nog in mijn
bloed steekt. Toe, Batrys, haal eens mijn gouden ring.
't Is een jaar dat ik hem niet meer aangestoken heb.
Wordt ge nu heel gek, ja g' ? kreet ze ontstemd. Wat wilt ge nu nog met dien ring uitmeten. Ge
zult hem toch niet aandoen om te gaan slapen zeker ?
't Is gelijk, haal den ring, zeg ik of ik haal
hem zelf.
Ze wist dat er geen praten aan was en om verdere
woordenwisseling te voorkomen stond ze verzuchtend
op en dretste in de nevenkamer. Berten rees bezwaarlijk
overeinde en wilde achter met de lamp die hij scheef
zwierelend in dreigende stelling met loonre hand ophield.
Laat maar, riep ze, angstig om die gevaarvolle
hulp. 'k Heb hem al geloof ik.
Wanneer ze terug binnen kwam was Berten beslaafd aan 't futselen in den slippezak van zijn frak.
Oh ! jammerde hij en trok beteuterd de hand
.
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terug heel bemoorteld met klaar taartedeeg en bakmoes.
Scheefmuilend hield hij de bepleisterde hand naar Beatrys op lijk een hond zijn gewonden poot.
—Hoe jammer, kloeg hij, ze hadden me zoo'n
schoon stuk van 't gebak voor u meegegeven en ge
ziet.
Ze kon het niet meer herden en proestte uit in een
hertelijken lach.
Ja, propere histories, zijn -dat, gekte ze, dat zal
fijn smaken.
Mismoedig ravelde hij de brokkeling af en met
lange vingers ging hij weer aan 't peuren. Nu dook
de hand op met een paar sigaren die gekraakt en gekromd in den koekedeeg gebroken en versmeerd lagen.
Is dat ook voor mij ? spotte ze, doé maar voort.
Nog een paar grepen en 't was al ; met de laatste
handvol haalde hij de verfrommelde en besmeurde spijs
kaart op.
Zie, dat zat er ook nog .bij, zei hij, hoe jammer
Gods, 't was toch zoo goed.
Dat is nog het minste van die taart zei ze,
ware het niet dat uw kleeren zoo gepateeld zijn. Moet
ge nu uw ring niet hebben, treitte ze, ge kunt hem
maar aansteken. Ha ! ha ! loech ze, wat voor histories
zijn me dat. Kom, wasch uw handen en strop maar uit.
Ze pompte hem water en hij wiesch het suikergoed
van zijn handen, dan hielp ze hem strek, kraag en jas
afleggen.
Geef me een glas water, bad hij, mijn mage
laait.
Ze deed zoo en twee glazen te reek dronk hij glad
uit.
En is er niet gezongen geweest ? Bah ja 't zeker!
't Doet, ze hebben al te male gezongen van
'Laurentius, 't was nog erger dan ne grieksche vespers,
maar Rachel heeft schoone gezongen.
Ze zingt goed ook dan ?
Lijk ne lijster, daar kan Faust geen lap aan'leggen.
Die vrouwe bezit alle gaven.
Een perel ! zei hij, opgetogen.
Ge moet er mee trouwen, gekte ze, maar op
den oogenblik berouwde ze die uitdagende uitlating.
Ze wist heel goed dat het verstandiger zou geweest zijn
.den broeder die nu wat inschikkelijker werd, stillekens
-

-

-
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naar bed te tweefelen, maar heur beangstigde nieuwsgierigheid verdrong die gezonde gedachte en ze wilde
Berten uithooren tot het einde toe hoe gevaarlijk dit
spel haar scheen en wat er ook van komen moest.
Blijkbaar had hij op die onvoorzichtige sneuve geen
acht gegeven want hij bofte luchtig voort.
Ze is zelfs nog verpreuveld bij over jaar en
dansen kan ze, ze wipt gelijk een pluimken.
Hoe ouder hoe wroeder, dacht Beatrys, die hem
helder op liet uitbabbelen al begon die flauwe praat op
den duur toch te vervelen.
--. 'k Heb heur portret niee, zei hij, opstaande om
naar den stoel te gaan waar zijn jas over hong.
-- Heur portret ?...
De woorden haperden in haren mond, een bloedslag rees duizelend naar heur hoofd.
Hij reikte haar vriendelijk een verkrookte portretkaart toe die hij uit tien binnenzak genomen had.
-- 'k Moet dat niet zien, beet ze, met een snok
liet hoofd \vegkeerencl.
Lijk een kwajongen die op eene deugnietstreek betrapt wordt liet hij de hand zinken en bleef verdutst
staan.
-- Wel ? vroeg hij geheel bekaaid omdat ze zoo
halsstarrig en leelijk blekkend bleef zitten.Wat is dat nu?
- Wat het is ? vat het is ? huilde ze gelijk een
gestoken (lier vinnig opspringend. Wat het is ? weerhaalde ze nog met een krampachtig sidderen om den
gepijnden mond en hem scherp in 't kalk zijner oogen
kijkend zooals ze het voorheen nooit had gedaan, noch
nooit had kunnen doen, ik meende, en ze martelde
ieder woord, alsoni het zeniger en striemender te maken,
ik meende dat ge voor een man van uwen ouderdom
eieer verstand haddet. Dwazerik die ge zijt, ellendige
fluppe !
Snikkend zonk ze neer, heur betraand wezen met
tien fijngeboorden voorschoot zenuwachtig afdoppend.
Daar zie, hakkelde Berten lijk een onnoozelaar
naar zijn stoel eerselend, 'k heb weer de boter opgeëten. Voor zoo' n prul le van niet en ge zit daar te
janken alsof ik een moord gedaan had. En is dat nu'
al voor dat portret. Wel in Gods name toch. 't Stond
in de eetplaatse, ... stamelde hij onzeker van hetgeen hij
zeggen zou en verlegen zoekend achter zijn woorden,
en 'k heb het meegebracht... voor u...
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-- Ge liegt ! snauwde ze hein kort inschietend.
Hoe,... ik lieg
Ja, ge zijt een stinkende leugenaar, hernam ze
driftig en ging in hare volle lengte voor hem staan.
't Is een schande, verweet ze voort ; een ware schand
voor zoo'n oude drommel van nog zoo'n kindermanieren
te hebben. Een ware schande !
Op zoo'n geweldigen stormloop was de overmande
Berten niet voorbereid en die sloeg hem vollends plat
en machteloos. Nog meer, die ruwe snelle woordenvloed
beet hem lijk Bene ontnuchterende ijskoelte in het gezicht en als een vermanend licht ging het plotseling
op in zijn benevelden geest dat zijn zuster wel de waarheid sprak, de wreed-harde . kwetsende waarheid, die
onderwerpt en geene tegenspraak duldt. Zijn dommen
dronkenmanspraat werd hij ineens bewust en tegelijk
met dat gewaren kwam in hem de schaamte op en de
gegeneerdheid om zijn licht en laakbaar gedrag.
'k Ga slapen, geeuwde hij kwansuis, stampte
zijn schoenen af en al aan zijn bretellen werken tjompelde hij naar boven.
Ze hoorde 't niet hoe hij haar bij den trap ne
schuchteren goen avond wenschte. Nog eenige minuten
zat Beatrys zelf-vergeten aan de tafel. Daar binnen
bleek het onweder nu ook bedaard. Ze had haar gemoed
. ontlast en dat bracht ruste en gelatenheid. Ze gaf nog
wel een paar zuchten doch het was eerder van tevredenheid nu ze hem eens duchtig de les gespeld had. Ze
stond op, schoonde de tafel van bucht en koekerij, sloot
den ring weg die ongebruikt aan den kant was blijven
liggen, ontstak de kaarsen bij het Onze Vrouwbeeld en
knielde voor het avondgebed.
'S Morgens, ten eersten werke trok Beatrys altijd
naar cie vroegmis. Den volgenden uchtend bij het verlaten der kerk werd ze in het poortaal aangesproken
door Fietje Snoek, een gepatenteerde waterdib en langtong van de ergste soort. Dicht in haar kapmantel gewikkeld kwam ze fluisterend vragen of ze Beatrys nu
proficiat wenschen mocht ? .. .
Beatrys vatte geen argwaan, ze nam dat kluchtig
op en bekeek Fietje met vragende oogen.
'k Heb gehoord, zei het, dat de secretaris gaat
trouwen...
Beatrys wist al genoeg, ze keerde kortweg heur
.hielen en kwam voort.
,

.
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Zou men nu niet sterven, zuchtte ze. Wie mag er
dat gerucht verspreid of uitgestoken hebben. Ja, wie ?
Dat kan onmogelijk van Berten zelf komen maar in eens
begreep ze. Gisteravond moest iemand van op straat het
gesprek gehoord of afgeluisterd hebben, dat was goed
mogelijk, maar al te mogelijk zelf. Van daar naar de
herberg was maar een stap en vandaag nog zou er
de gemeente vol van zijn. Dat stond vast. Ze wilde haar
daarom geen kwaad bloed maken. Wat hield dat ook
al in ! Niets, absoluut niets, en ze paaide en troostte
haar zelf tot ze weer in de gemoedsstemming der gewone dagen kwam.
Om half negen was Berten in den keuken nog
niet te zien. De briefdrager kwam binnen en gaf een
heele hoop papieren af zooals dit bijna dagelijks gebeurde. Beatrys wierp het pak achteloos op tafel, i naar
daar viel een gekleurde phantasiekaart uit. Nieuwsgierig
raapte ze het ding op en bezag het. De plaat verbeeldde
een snedige coquette die glimlachend een bevallig salutje wierp. Langs onder stond in 't goud : Amitiés. Ze
had nog het adres niet bezien. De kaart was voor Berten, van Rachel.
Schandaal ! siste l3eatrys en niet een slag kletste
ze. de kaart op tafel. Die smeedde ja, het ijzer binst het
warm was. Zich plots bezinnend nam Beatrys de kaart
weer op. Dat moet hij zien, morde ze, aanstonds.
In vijf sprongen stond ze boven bij Bertens kamer.
Pouah ! deed ze niet een walg. 't Zag er bont uit. Geheel'
de kamer lag het onderste boven, de dekking half uitgekeerd, cie waterkan gestort, een stoel omver en het
tapijt deerlijk bekwanseld, maar van Berten geen spoor.
Ze had geen verletten en stormde weer naar beneden. Ze wist waar ze hem zou vinden. Tenden den
hof, in het looverhuisje zat Berten stervensziek met
zijn smertenden kop tusschen de handen, mat en moe,
leven- en sensieloos lijk een terdoodveroordeelde.
Hier, snapte ze heimi net kwaad bedwongen leedvermaak cie kaart onder den neus duwend, 't is van
uw lief.
Hij roerde niet.
--- Smijt ze in de stoof, rochelde hij, oei ! mijn
hoofd !
Neem, neem, deed ze voort, 't is van Rachel, en
met tergenden eigenzin keerde en wendde ze de kaart%
onder zijn oogen.
-
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Laat me gerust, toe, Batrys, snauwde hij viesgezind.
Moet ge geen flesch spiritus hebben, treitte ze,
't zal u genezen.
Om de liefde Gods hef u voort, smeekte hij. Oei,
mijn hoofd, nooit meer, nooit meer !
't Zal hem deugd doen, mompelde ze, en zonder
naeer trok ze neuriend den hof uit.
Berten is niet getrouwd maar hij drinkt nog spiritus.
ODILON DEMARRÉ.

MULTATULI EN DE VLAMINGEN.
( Slot).
.

Intusschen had ook harerzijds Tine herhaaldelijk_
dankbrieven aan De Geyter gestuurd, èn uit Amsterdam.
èn uit Milaan, om 't geen hij reeds voor 't berooide gezin
had gedaan en nog zou gelieven te doen.
Multatuli zelf, ondanks al de klachten waarmee hij
zijn brieven aan Huet aan 't volstoppen was, wou 't:
nog beproeven om zich in Vlaanderen tot iets bruik-.
baars op te werpen. Zoo vraagt hij den 21 Nov. '67 in
een brief aan De Geyter (1) of hij te Antwerpen weer
mag komen lezen, en met de vrienden onderhandelen
over de Vlaanische Beweging : « Ik zoude mij gaarne
aansluiten ,indien de beweging ernst is, d. i., wat ik
ernst noem niet toasterij, uitroepingen, diner-geestdrift
alleen ».
Over den datum dier lezing geraken ze niet zoo dadelijk accoord. Multatuli zou optreden met « dramatische schetsen » (2), en hij zou te Gent hetzelfde opdisschen in Van Crombrugge's genootschap, en meteen
:

-.

voor de studenten een lezing houden over «vrije studie».

Tusschen de kortere briefjes in is er een langere en..
een merkwaardiger:
Den Haag, 4 Maart '69..
Waarde De Geyter,
« Mijne vrouw en kinderen zijn sedert 9 dagen'
hier (3), en ik heb niets gedaan dan praten (klappen?),.
spelen, stoeien, enz. Dat was mijn regt, en het hunne.
Dat wil zeggen van de kinderen, want mijne vrouw is
zeer uitgeput en heeft rust noodig in alle beteekenissen.
(1) Zie J. Pee : Brieven van Multatuli en Tine aan Julius.
De Geyter. -- Nederlandsch Museum, 1894, H. ---- AF dé.. brieven
en fragmenten van brieven aan De Geyter, hier aangehaald, zijn,
te vinden in het werk van Dr. Pee.
(2) Fragmenten uit Vorstenschool.
(3) Uit Milaan terug. Tine wou het samenleven weer beproeven.
-
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Doch dit alles vertel ik u liever mondeling, want
.ik hoop te Antwerpen te komen nog vóór 7 April. Zekere
-heer Sterk, een impressario -- maar een goed mensch wil mijn cornak zijn te Zutfen, Breda, enz. Dat is mij
een groot gemak, want die geldelijke zaken en voorbemeidingen stuiten mij tegen de borst. Doch zie, op 't
voorgesteld program komt ook voor : Antwerpen. Hij
vraagt of ik mij verbinden wil daar den 14n te lezen.
Voor ik dat aanneem wenschte ik van u te weten of dit
ook wellicht indelicaat zoude zijn tegenover den Cercle?
Nu is mijn vriendelijk verzoek of gij een briefje zoudt
willen adresseeren aan den Heer Ph. Sterk, musis sacrum, Arnhem, waarin gij zegt : « Er is geen bezwaar
dat M. den 14 te Antwerpen leest », of :
« Het is beter dat Mult. niet in Antwerpen leest. »
Dan weet hij of i werk moet maken van een zaal,
annonces, enz. Ik zoude in dat geval lezen « over vrije
studie » (een stuk dat hier opgang heeft gemaakt) .
Zoodra ge al was 't maar voor een dag vacantie
kunt nemen, kom dan met uwe lieve beste Lotje eens
kijken. Wacht niet op een langer bezoek in den zomer.
Dat blijft toch bepaald.
Mijn vrouw is zeer uitgeput en gedeprimeerd. Zij
'heeft zorgvuldige verpleging noodig. Maar de kinders
:zijn flink en gezond en levenslustig.
Hartelijk gegroet.
Uw vriend,
DOUWES DEKKER. »
Intusschenhad De Geyter een nieuwe bediening ge.kregen, die hij zich vooreerst nog al aantrekken moest :
avoué of pleitbezorger. Hij loopt gedrukt onder de bezigheden :
« Avoué, dat moet vreeselijk zijn ! Vooral voor U.
Ge hebt geen avoué's hart. Welnu, als 't u te erg tegen
de borst stuit, schop die zaak weg, en en en
Als ge dan verlegen zit om dak en brood, kom dan
bij ons. Denk dat ik nu een wezenlijk huis heb, en
schoon ik nog niet weet hoe alles gaan zal, de mijnen
moeten toch leven, en dan zal 't een genoegen voor mij
zijn, u en uwe lieve vrouw onder de mijnen te rekenen.
Kort gezegd, niets zal mij aangenamer zijn dan u (liefst
onverwacht) te zien aankomen met een valiesje op den
rug, en geen cent in den zak.
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Probeer 't eens, en houd u eens arm als in een'
comedie om te zien hoe ge ontvangen wordt. We hebben zes kippen dus eieren zijn er. 't Logeeren, bed,
kamer, etc. kan best. De heele zaak komt dus neer op
wat eten welnu, en die kippen dan ?...
Uw liefhebbende,
DOUWES DEKKER.
Multatuli trad op te Gent bij de studenten den 24n
April '69.
Gent, Zondag morgen, 25 April '69.
Waarde De Geyter,
Ik heb van den heer Sabbe 't zoo welmeenend stuk
ontvangen, waarin gij eene oproeping doet voor Dinsdag avond. Hartelijk dank.
Ik hoop, en (bijna zou ik zeggen : ik eisch, als 't
niet te fors klonk) dat nu deze uwe welwillendheid, en
die van hen die er gehoor aan geven, niet leide tot geldelijke offers.
Het voorlezen van mijne dramatieke fragmenten
geschiedt ten mijnen behoeve, in mijn belang, en ik zal
een dankbaar gevoel hebben voor ieder die zich de
moeite geeft er naar te luisteren.
.Waarom en hoe dit in mijn belang is, zal ik u verklaren. Waarschijnlijk deed ik 't reeds in vorige brieven
met een enkel woord.
Bijna alom zijn ze met toejuiching ontvangen. En
ik geloof dat ze dit als letterkundig voortbrengsel waard
zijn.
Maar onverdeeld was die toejuiching niet. Een gedeelte van mijn hoorders meende aan hun hollandisme
schuldig te zijn boos te worden wijl ik eenen koning in
een leelijk daglicht stel.
Dat is Willem III, zeggen zij, en men mag den koning niet bespottelijk maken. »
« Ik zou, en zal bij gelegenheid zoo vrij zijn « den »
Koning W.I.L.L.E.M. III aan te tasten en me daarvoor
niet generen. Maar dan zal ik er zijn naam in alle letters
bij zetten. Zoo lang ik dit niet doe, geloof ik 't regt te
hebben « eenen » koning uittetekenen, zoowel als Shakespeare en velen.
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Tant pis voor willen] III, als de schets... neen, als
hij op mijn schets gelijkt.
Hoe dit zij, in Holland slaan mijn tegenstanders
(d.i. alle zoogenaamde letterkundigen) munt uit de beschuldiging dat ik niajesteitschennis bega.
Maar er is meer. Zeker zoogenaamd liberaal blad
(de Arnhemmer) ook geredigeerd door een boekenmaker, en dus mijn tegenstander, heeft niet alleen de beschuldiging van majesteitschennis tegen mij ingebragt,
ni,: ar tevens mij beschuldigd van « trivialiteit... dronkemanspraat, enz. »
Ziehier nu de oorzaak waarom ik mijn drama zoo
gaarne lezen wil in Antwerpen.
Ik hoop dat er uit den kring der vlaamsche letterkundigen een kreet van verontwaardiging zal opgaan
tegen het gebruik der wapens van de soort waarmede
men mij in Holland bestrijdt.
Ik zoek een controle op mijn eigen smaak. Ik wil
veten of Gerard Keller (redactr Arnhemmer) krankzinnig is of ik ?
Een derde mogelijkheid is dat noch hij noch ik aan
verstandsverbijstering lijden, maar dat er eene kwaadaardige verdraaijing van regtsgevoel plaats grijpt, en
ook in dat geval roep ik de Antwerpsche vrienden op.
Het is voorts van hoog belang dat men in België
wwwete met welk soort van vijanden ik te strijden heb !
Die Gerard Keller heeft talent, en behoort inderdaad
tot de besten onder de N. Nederlandsche .schrijvers. Indien mijn drama goed is, kan men voor hem niet het
héréfice inroepen van gebrek aan ontwikkeling, neen,
dan is 't een helsche kwade wil.
Mijn voordracht over « Vrije Studie » is gister
avond welwillend opgenomen. Ik had echter te strijden
met eene eigenaardige moeilijkheid. Het onderwerp « onhelemmerd streven naar waarheid » is rijk, en
zoude boekdeelen vullen.
In gewone gevallen besteed ik aan die lezing drie
uren, vooral daar ik als ik voel dat het mijnen hoorders aangenaam is —. intermediair voor de vuist spreek.
Daar ik nu eerst te half negen begon, en derwijl men mij
zeide dat »>en hier niet van lange voordrachten houdt,
heb ik moeten verkorten, d.i. knoeien, en ik vrees dat dit
niet overal kan geschied zijn zonder stoornis der geleidelijke opvolging van gedachten. Het stuk moet nog onvollediger geschenen hebben dan 't reeds uit den aard
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tier zaak is. ik heb geheele categorieën belemmeringen
in « 't vrij studeeren » moeten overslaan.
't Is een drukkend gevoel voor den spreker, als hij
gedurig zichzelven moet toeroepen : geef niet te veel.
Dat beneemt ook 't vertrouwen op den welkonten
indruk van wat hij wél geeft.
Dinsdag kom ik bij Ulieden. Ik weet nog niet zeker
met welken trein. Als ik U vóór dien tijd niet anders
berigt, ga ik van hier 9.30, d.i. 10.50 te Antwerpen.
Maar haal me niet af en derangeer u niet.
Ik heb veel te doen en kan in den Laboureur mijn
tijd best gebruiken om te werken.
Hartelijk gegroet,
Uw vriend,
DOUWES DEKKER.
Multatuli las dan uit zijn « Vorstenschool » te Antwerpen, en iedereen was tevreden, behalve hijzelf. Hij
had afgesproken niet De Geyter : geen vergoeding, en
nu zendt De Geyter hem fr. 100, met een koel briefje
er bij.
Zijn eerste beweging was het geld terug te sturen,
maar zoover kwam het niet. Intusschen werd toch de
correspondentie voor anderhalf jaar stopgezet.
Maar te Gent had Multatuli een nieuwen vriend
aangeworven : A. van der. Ghuist, leeraar aan het Athenaeum aldaar.
Bij gelegenheid van Multatuli's lezing hadden ze
saam gepraat. Van der Ohinst, leeraar in de laagste
Latijnsche klasse, liefhebberde in de Wijsbegeerte en
de Sterrenkunde, en stelde belang in alles wat « ontwikkeling » heet. Wat een buitenkans voor hem een
middagje niet Multatuli te zijn, den « universeelen » boven allen. Over God b.v., in wien hij niet geloofde, kon
Multatuli zijn heele leven lang niet zwijgen.
En beiden waren het eens dat godsdienst een « onwaarheid » is... Maar als de schuchtere leeraar vroeg :
« Wat zult gij iii (Ie plaats stellen ? » dan antwoordde
Multatuli : « Daar zit een vliegje op uw mouw ; ik knip
het weg ; wat stel ik in de plaats ? »•
Van der Ohinst, leeraar in de laagste Latijnsche
klasse, liefhebberde in de sterrenkunde. Hij had opgemerkt dat de verschijning der kometen een nasleep heeft
van onvruchtbaarheid jarenlang op deze aarde. Nu vroeg
hij in een eersten brief aan Multatuli wat deze daarover
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dacht en of soms patriarch Jozef niet een fijn sterrewichelaar zou zijn geweest die aldus zeven jaren overvloed en zeven jaren schaarschheid te voorspellen wist.
Zoo ontstond cie briefwisseling Douwes Dekker-Van der
(ihinst.
Voor zijn denkbeelden aangaande staartsterren en
onvruchtbaarheid haalde V. d. G. citaten aan uit Herschell, Humboldt, d'Alembert, Newton, enz. (1)
Multatuli gaf antwoord den 15n Mei 1870, uit
Mainz :
« Waarde Heer V. d. Ghinst,
... Voor circa zes weken dreef de nood mij van
huis. Ik vertrok naar Duitschland, om, zoo mogelijk, de
Duitsche vertaling van den « Max Havelaar » te plaatsen. Maar de uitgevers hier zijn niet te bewegen tot een
onderneming, die buiten hun gezigtkring ligt. Wat weet
men in 't verwaande Duitschland van 't landje « waar
plat-Duitsch wordt gesproken ? » Toch zoude ik misschien geslaagd zijn, vooral door het wijzen op de zeer
hoogdravende beoordeelingen van den M. H. in Engeland, indien ik mij behoorlijk hadde kunnen bewegen.
Maar geldgebrek houdt mij gevangen, zoodat ik noch
naar Leipzig kan gaan den focus van den boekhandel
noch zelfs mijne brieven frankeeren...
Sedert weken bood ik (in Nederland) mijn drama
« Vorstenschool », het stuk over « Vrije Studie » en meer
zaken te verkoop aan. Men antwoordt mij niet eens. De
oorzaak is, naar ik van terzijde verneem : « Dat ik zoo'n
bezonder slecht mens ben ! »
...Ik was genoodzaakt u die, zeer korte en onvolledige beschrijving van mijne pijnlijke omstandigheden
te geven, om u te doen begrijpen, waarom ik thans,onder
zulken druk, niet in staat ben u behoorlijk te antwoorden. Ik haat alle oppervlakkigheid, en mag dus de door
u medegedeelde beschouwingen niet beoordeelen, voor
ik wat meer vrijheid van geest voel. Verheeld u dat ik
leed aan zware tandpijn... dat is geen toestand waarin
neen met de noodige kalmte onderwerpen als de door u
voorgestelde beoordeelen kan...
(1) De brieven van Multatuli aan Van der Ghinst werden
Witgegeven door den zoon, Dr V. d. G. in « De Vlaamsche Gids»
le halfjaar 1911.
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gij waarheidszoeker ! -- eenig ge...hoogt ge
wigt hechten aan 't Arabische Josefsprookje ? (tenzij als
model van Oostersche vertelsels). Zulke verhalen
ook
't schoone boek Job is er een bestaan in 't Oosten lij
duizenden en ontstonden waarschijnlijk in de verbeel-.
ding der karavaan of karavanserai-improvisatoren,
die gewoonlijk een geschiedkundig feit (Joodsche heloten in Egypte) tot kanevas kozen voor hunne vertellingen. Dat doet men nog heden in 't Oosten met veel aangeboren talent, maar... de in zulke verhalen te pas gebragte bijzaken mogen geen stof leveren tot betoog
in zaken van schijnwijsgeerigen aard. Kritiek, kritiek,
altijd kritiek... Door ondervinding geleerd waarschuw ik u tegen te groote ingenomenheid met de denkbeelden, welker vader gij zijt. Hebt ge een vijand ? Welnu, behandel uwe stellingen alsof hij ze had voorgedragen. I)at is cie weg ! 't Is moeilijk maar 't moet.
« En nu ben ik verplicht mij weder neer te strekken
op de pijnbank mijner zorgen...
Douwes Dekker Multatuli.
De brave Van der Chinst, die zeven kinderen had:
groot te brengen, en wiens vrouw aanhoudend op zuinig
zijn uit was, zond hen een gedeelte van zijn spaarpotje,
40 frank. « Wees zoo goed, mijn waarde Multatuli, dit
te aanvaarden als een oude schuld voor de aangename
uren, die uwe werken mij verschaft hebben, en vooral.
zij zoo goed van er geen woord over te schrijven... »
In dank daarop komt uit Mainz, 30 Mei 1870, een
lange brief van Multatuli, een heele brochure: Hij "dankte
hartstochtelijk voor de 40 fr., die juist op dat oogenblik
zoo van pas kwamen. Maar dadelijk na de buiging veert
hij weer kaarsrecht : « Ik zie kans duizenden bijeen te
brengen, ja tien- en honderdduizenden mits ik niet worde geplaagd om fr. 3, 6, 20. Eene waschvrouw, die
misschien mij overmorgen zou komen manen, maakt me
heden reeds impotent. Dit is de letterlijke waarheid ; en,
als ik clan gevangen ben in een geheel web van waschvrouwen, ben ik niets, niets waard. »
Nu in een adem zegt hij dat hij om stoffelijke zaken
niets geeft. Enkel thee en sigaren kan hij moeilijk missen. Maar voor cie rest is zijn vermaak : denken. « Ik
hen hier in een logementje, dat ik verlaten zal zoodra ik
kan, en mag over 't geheel niet klagen ; maar dit is
-
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zeker, dat niemand zulke hooge drinkgelden geeft als
ik. Het ondergeschikt personeel houdt mij voor zeer
mild. Ze weten niet dat ik bij 't geven van fooien, daarbij
stilzwijgend de conditie maak : « Wees niet ruw tegen
mij ; laat me niet te lang wachten als ik schel ; indien
ik u een brief geef voor de post, bezorg dien dan terstond ; maak geen rumoer voor mijn deur ; en antwoord,
als ik u verzoek dat na te laten. Aan dit alles heb ik, om
te kunnen denken, d.i. arbeiden, behoefte. Een boosaardig kind zou mij geheel kunnen vernietigen, en dat moet
ik afkoopen ! .. .
...« Wat ik schreef is weinig in vergelijk met mijn
denken. Maar wat ik dacht is naar ik geloof nog
minder in verhouding tot wat mijne hersens hadden kunnen arbeiden, indien ik sedert mijn vertrek van Lebak
ware beschermd geworden tegen... de wandluizen...
Hoe gij, Jesus, beklaagt u geen steen te hebben om 't
hoofd ter roste te leggen ? Zie mij eens, en erken dat
mijn toestand moeilijker is. Mij beukt men 't hoofd stuk,
het hoofd dat mijn werktuig is om iets voort te brengen
En de geheel andere linzen van onzen tijd ! En mijn
gezin ! En de wijze waarop tans Joden weten te kruisigen!»
... « Steeds was ik jaloersch op God, om zijn macht
het goede te doen, en ik nam hem kwalijk dat hij 't niet
deed. Een klaar bewijs, dat hij er niet is.
... « Als iemand die f. 10 van mij te vorderen heeft,
het weten kon hoe groot de kans was, dat ik hem f. 100
zou betalen, mits hij mij gerust late voor die tien... ware
er voor woekeraars goede zaken te maken ! Maar dat
weet het gros der menschen niet !
« Zoudt gij gelooven, dat ik niet geplaagd, en
onder nog een paar voorwaarden, waaraan tans niet kan
voldaan worden -- in staat ben meer dan tweeduizend
gulden in de maand te verdienen ? »
Zeker is 't dat Van der Ghinst het inderdaad geloofde, dat hij alles geloofde wat kwam uit Multatuli's
mond of pen.
Van der Uhinst dweepte vooral met de « Minnebrieven ». Goed gezien, vond Multatuli. De « Minnebrieven zijn 100 Havelaars waard ! In geen taal bestaat
een zoo opregt weergegeven -schilderij van wat er in
14 dagen kan worden gedacht, geduld, gehoopt, geleden. Of alles « mooi » is zooals de Hollanders zeggen ?
IDat scheelt mc Met ! Ik heb geen mooiheid beloofd --
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nooit ! Ik beloofde en beloof : waarheid, en wie haai niet
naooi vindt, ga elders ter markt.
« Overal... ook te Antwerpen vond ik « vrienden »
die dit, dat en dàt doen zouden, en niets deden. Ik
maak expresselijk eene uitzondering voor sommige individuen onder die « vrienden ». Daar zijn, als bijv. de
gulle, eerlijke, opregte De Geyter, lieve menschen onder,
die er geen schuld aan hebben, dat anderen hen als
mij
bedrogen met valsche geestdrift. » (1)
-

Einde van datzelfde jaar '70 nam Multatuli weer
de correspondentie op niet De Geyter.
Wiesbaden, 4 Dec. '70.
Waarde De Geyter,
Ik heb over uw naam en adres beschikt voor het
volgend geval.
Sedert eenigen tijd ben ik hier
voornamelijk om
wille van mijn borst (2), daar ik een verblijf moet zoeken waar ik ademen kan. Ik woon bij een oude weduwe
die een zoon bij de Loire-armee heeft. Gedurende vele
maanden ontving zij volstrekt geen tijding, en vreesde
dat hij dood was. - Gisteren evenwel heeft zij langs
een omweg - vernomen dat hij leeft, maar... de briefwisseling is gestremd of gevaarlijk ik begrijp het niet
regt. Maakt men in Duítschland of in Frankrijk de brieven open ? Worden ze teruggezonden ? Ik weet het niet.
Hoe dit zij, het goede mensch was in nood om een
neutraal adres. En ik was zoo vrij haar uwen naam
optegeven.
Staatszaken zijn het niet, dat kan ik u verzekeren.
Men zal er u niet om ophangen. Zoudt gij de goedheid
willen hebben de schrijverij, die ge alzoo over eenige
dagen uit Frankrijk ontvangen zult, onder enveloppe aan
naij te zenden.
M. E. Douwes Dekker,
Schillerplatz,4,
Wiesbaden.
(1) Brief aan V. d. Ghinst, Mainz, 30 Mei 1870.
(2) Hoe het stond met Tine en de kinderen eenerzijds, en
anderzijds met Mimi berichtte Multatuli liever niet.
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Daar komt mij de oude Mad. Manceau zoo heet
m'n proprietaire -- vragen of ook eene vriendin die relaties te Lyon heeft, van uw intermediair mag gebruik
maken? Ik heb ja gezegd. Ziedaar u op eenmaal verheven tot 'n gewigtig tusschenpersoon.
In tien 4en bundel Ideën beloonde Multatuli De
Geyter's vriendschap met een langen brief die over 10
ideën baat en 20 blz. beslaat.
In dien brief noemt hij ons Vlamingen « geluksvogels » omdat wij niet weten wat een « modern dorninee » is... Daarin geeft hij De Geyter ook den raad
« in godsnaam geen verzen te maken. »
En uit haat tegen zijn Hollandsche dominees, « die
.eh al huicliF^helïd laten betalen in geld, eer, invloed en
fatsoen », verdedigt hij de katholieken.
« Geloot ine, beste oprechte liberale Vlaming, men
kan de religine (Nietzsche!) der modernen honderdvoud
aanlengen met de onschuldigste bestanddeelen, voor ze
in moordkracht hoeft te wijken voor 't Jezuitisme. Gij,
vrienden der Mensheid in België, gij, voorstanders van
vooruitgang, ge beklaagt u over de katholieken ? 't zijn
engelen ; over de ultramontanen ? 't zijn aartsengelen.
Doe me 't genoegen, den eersten priester dien ge ontmoet, namens mij te omhelzen. En wilt ge daarna leeren
uit den grond van uw hart : leve Veuillot ! te roepen,
kom clan in Holland, en blijf er 'n jaar. Daar zullen de
modernen u doen inzien dat die man vergelijkenderwijze
'n kraamkind van onschuld is. Ik laat nu in 't midden
of ook hij doorgaande liegt. Het valt me moeilijk dit te
gelooven, omdat er uit huichelarij niet zooveel talent
zou kunnen geput worden als hij blijken geeft te bezitten. Modernen hebben 'n heel ander soort van bekwaamheid die alle talent overbodig maakt. Indien
Veuillot liegt, dan blijft het toch waar dat i tracht konsekwent te zijn of konsekwent te schijnen. De modernen
geven zich deze moeite niet.
... « Al mijn beschuldigingen komen hierop neder
dat zij (de moderne dominees) te gelijker tijd zich
trachten meester te maken van den hemel en van de
aarde : geloof niet steenkool. Dit doen de katholieken
ook, zegt ge ? Zeker ! Maar ik bedoel hier eigenlijk niet
uitsluitend het najagen van geld en goed, schoon onze
modernen zich daarin bij voorkomende gelegenheid zoofilm onbetuigd laten als (Ie rest. Bovendien, onder d e

1180

MULTATULI EN DE VLAMINGEN

katholieken werden dan toch ten allen tijde geestdrijvers en asceten gevonden, die inderdaad niet streefden
naar dit doel. Uitzonderingen zijn het, maar ik betwijfel
of ge zulke uitzonderingen onder de modernen vinden
zoudt. Doch niet hiervan spreek ik nu. Ik bedoelde het
streven om den invloed dien 't hemeldragonderschap
verleent, te vereenigen met de aanspraken van 't gezond
verstand, en dit zonder door barvoeten, zwarten jurk,
bef of zuurkijken te waarschuwen. »
De Geyter moet terloops ook vernemen dat de ontdekker van het Darwinisme althans van wat er echtwetenschappelijks achter steekt, niet is Darwin, maar
Multatuli in persoon. Enkel had hij geen gelegenheid het
te openbaren omdat hij zoozeer « gejaagd en geplaagd »
werd.
« Ik weet dat gij 't katholicisme 'n ingrondigen haat
toedraagt... met verzen, uw eenig gebrek, beste kerel !
Och, mocht ik u, en m'n brave Vlamingen, kunnen genezen van die ziekte, al zij 't dan dat hun verzen in
den regel beter zijn dan de Hollandsche. Ja, ze zijn frisscher !
« Wat nu m'n wensch aangaat, uw afkeer van 't katholicisme eenigszins te verstompen, deze gaat niet zóó
ver dat ik u uitnoodig bij te dragen in 't oordje van
Pieter, gelijk ik onlangs door 'n Duitsche dame die
fransch sprak, 't woord «St. Peterspfenning» hoorde ver-

talen. Le liard de Pierre, zei ze. Ik wilde maar doen in
't oog vallen dat het katholicismus de minst gevaarlijke
van alle godsdiensten is, omdat ze meest ratelt.
» Ik wil trachten u dit duidelijk te maken.
Stel eens, ik kwam te Antwerpen, en sprak over u.
Een priester, kapelaan, of al ware 't maar 'n gewone
leek van 't ware geloof, zou me zeggen : « begut, dien
hier de ()aiter ies 'ne greuten beuswicht ! » ... En dan
gaat het door met het verkoopen van leukheid en met de
uitstalling van Havelaarsche miseries bladzijden lang...
En als hij de smalers op Multatuli of Havelaar voor de
zooveelste maal aan de kaak heeft gesteld, vraagt hij
« Beste De Geyter, zijn uw Jezuieten van dat kaliber ?
Komaan, laat u roeren door hun onschuld, en omhels er
een ! ... » « De korte zin van deze lange rede, mijn ronde
eerlijke I)e Gevter, is u te vragen of 't wel zoo erg te
verwonderen is als ik bitter ben ?
» Wees niet uw lieve vrouw nu is zij in Holland
gekonmpromitteerd '.
hartelijk gegroet. Zeg namens
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mij een vriendelijk woordjen aan al wat « straks » uitspreekt als « seffens »... aan de vlaamsche vrienden ! »
En een bundel II plaatst Multatuli een noot aan 't
adres van alle Vlamingen :
De treurige twist met België is onbeduidend, zegt
hij, als men die van een geschiedkundig standpunt beschouwt.
« Is de in 1830 geslagen wond nog te genezen ?
Kan de zoo baldadig gespleten Nederlandsche stam
weder tot een krachtig geheel worden vereenigd ?
Zeer dikwijls heb ik mij ernstig met dit vraagstuk bezig
gehouden, en ook anderen dachten daaraan. Zelfs werden er voor 1866 pogingen aangewend om te geraken
tot een begin van uitvoering. Ze stuitten af op... over' maat van gewoonheid in personen, welker standpunt
andere hoedanigheden vorderde. De geschiedenis der
jaren '66 en '70 zou waarschijnlijk een anderen loophebben genomen, indien... 't Kan nog, Vlamingen, 't kan
nog ! Maar aan beide zijden moet men een-en-ander leeren, en... afleeren. Als dit geschiedde, zouden we ons
om 't buitenland niet hoeven te bekommeren. Elke
natie -- en wij, Nederlanders, zijn een natie, wat men
van veel politieke agglomeratiën niet zeggen kan elke
natie is sterker dan 't grootste leger. »
En in dienzelfden bundel nog een nootje over ons
Vlaanisch :
« Het doet mij leed niet altijd juist te weten welke
woorden of uitdrukkingen den Vlaamschen lezer vreemd
zijn. Gaarne zoude ik daarvan telkens eene verklaring
geven maar 'k ben benauwd dingen uitteleggen, die
geen uitlegging behoeven. Er is in die cis.- en citra.
JMoerdijksche idiotismen iets zeer eigenaardigs. Wanneer ik naga hoeveel uitdrukkingen van Vlaamsche
schrijvers in Holland niet begrepen, of met afkeuring
vreemd worden gevondén, moet ik vreezen dat ook mijn
geschrijf voor de Vlamingen soms onverstaanbaar is.
Deze gedachte is mij zeer onaangenaam, vooral daar ik
erkendat er van onze zuidelijke stamverwanten veel kan
geleerd worden. Van de tien Hollanders zijn er negen
die Conscience een middelmatig schrijver vinden, omdat hij iemand de oogen ten hemel doet «sturen». « Stiner » nl. heeft in Holland, behalve als scheepsterm, sedert een paar honderd jaar bij uitsluiting de beteekenis
van « expédier ». Nu, verba valent usu, als men slechts
ruimte genoeg van blik behoudt, om te begrijpen dat
-

-

-
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eens ons ongewone uitdrukking correct kan zijn, en dat
het onbesuisd afkeuren, bekrompen is. »
* #

Aan het groote Democratisch Congres te Antwerpen in '73 wou Multatuli niet meedoen.
Naar aanleiding van een uitnoodiging daartoe schreef
hij een langen open brief uit Wiesbaden 29 Mei '73.
Die brief was gericht « tot den Voorzitter van het Democratisch Congres te Antwerpen ». Hij werd opgeno.men in het « Vrije Volk », orgaan van den Democratisch en Bond voor Noord- en Zuid-Nederland.
...«Hoe nu dezelfde personen,die 't geduldig aanzagen dat ik door geloovers en behouders, of liever door
de mannen en place van alle partijen, werd mishandeld,
thans op het denkbeeld kunnen komen, dat ik aan hunnen roep zou gehoor geven, is mij raadselachtig.
« Men kan bovendien weten dat redevoeringen, debatten, verhandelingen, parlementerij, enz. enz. mij zeer
tegen de borst stuiten. Door frasen is 't volk bedorven,
't zal door frasen niet genezen worden. In allen geval
behoor ik niet bij vergaderingen. »
En het slot van den langen, vreeselijk zelfbewusten
brief luidt
« Wat mij betreft ik weet wat geschieden moet en
-

wat geschieden zal, en ik bedank er hartelijk voor in

een vergadering te kibbelen met den eerste den beste,
die zonder iets gepresteerd of geofferd te hebben 't
woord vraagt en gekregen heeft.
» Ik kan geen andere betrekking aannemen dan van
dictator. Na de executie (zie slot « Pruisen en Nederland ») zou ik mij terugtrekken in m'n kluisje, want :
eerzucht in gewonen zin heb ik niet. Daartoe ben ik te
misselijk van de wereld, van de zoogenaamd democratische niet minder dan van de eerste. »
Intusschen had Multatuli zijn vriend Van der Ghinst
iiiet verwaarloosd :
Uit Mainz 1870 kwam nog een briefje, den 8n Juni
1870, maar zonder belang. Evenzoo het eerste korte
briefje uit Wiesbaden, den 30n Mei '71. Maar straks,
den bn Juni, weer een lange brief, met allerlei merkwaardigs ; bedekte toespelingen op de handelwijze van
zijn vrouw en van zijn kinderen, die hem, naar zijn opvatting, in den steek hadden gelaten : « Ze weten niet
wat ze mij gedaan hebben ! Bij dien slag is al 't overige
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niets. Ik kan daarover niets meer zeggen ». Multatuli
zegt ook dank voor tien frank nieuwjaarsgeschenk ;en antwoordt op Van der Ohinst's uitlatingen over het
katholicisme. De brave man had waarschijnlijk iets -van
de Laveleye gelezen, of leefde in een atmosfeer waarin
die dingen rondzwierven, en hij beweerde : « Het is in
de katholieke landen, dat het meest booswichten te vin-.
den zijn. Aldaar is blind gelooven de hoogste deugd, en
in de rede of 't gezond oordeel zijn vertrouwen te stellen
is den duivel aanhangen. Maar, wanneer de hartstochten
in gisting komen, of wanneer een dogma verdwijnt voor
de rede, en daar hij nu toch verdoemd is, werpt de katholiek geloof en deszelfs accessoire (een gering pakje
ongeteerde zedeleer) over boord ; en dan, zwicht u van
zulke kerels ! »
Multatuli weet daarop het volgende
« Het trekt mijn aandacht, dat gij zoo bijzonder
ongunstig oordeelt over de katholieken. Juist dezer dagen kwam ik in aanraking niet een Duitscher, die precies
zoo oordeelde.
» Nu weet gij dat ik, die alle goddienerij voor een
pest houd, zoo min protestant ben als katholiek. Maar
hoe komt het nu dat ik, met mijn verstand alle godsdienst wegwerpende, wat mijn smaak als artist aangaat,
minder fel op 't katholicisme dan op de protestanten
gebeten ben ?
» Ik zoek de oorzaak hierin:
1°) Dat gij, in België, de katholieken hebt leeren
kennen als politieke partij. Dit is bij mij 't geval niet.
In Holland is 't louter eene zaak van domme gelooverij
en raakt den Staat niet, zoomin als de Joden. Ook die
zouden zich misschien anders openbaren ,indien ze politisch een rigting vertegenwoordigden.
20) Ik lijd en onderga meer van protestantsche booswichten. Zoo'n Duymaer van Twist is de type van 'n
protestant, koud, droog, dor, zwijgend en... voor zichzelf zorgend.
3") Van der jeugd af klemde eiij mijne protestantsche omgeving.
De katholieke zal dit u gedaan hebben.
4°) Ik sprak van m'n smaak als artist. Er is -neer
kleur in 't katholicisme. Voor mij is de gelooverij een
skelet. Welnu, de katholieken kleeden het aan, geven
't een kaarsje in de hand, en een bloemenkrans op 't
hoofd. Dit is nu onzinnig. Maar... de protestanten ruk-
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ken hulsel en krans weg, en willen toch dat men 't rammelend geraamte schoon vinde. Dit komt mij nog ongerijmder voor, als ten minste dit woord 'n comparatief
toelaat. Ik spreek daarover op blz. 230 van m'n Ideën. »
Zijn steeds korzeliger stemming zoekt in 1874 weer
wat afleiding in correspondentie met De Geyter, die
hem ook nog eens had uitgenoodigd :
Wiesbaden, 8 Aug. '74
« Waarde I)e Geyter,
Als ik eenigszins kan wil ik gaarne komen, maar ik
=durf het niet verzekeren, wat mij zeer leed doet.
Wat is toch de reden, dat ik nooit iets van u verneem ? Nu ja, juist ook daarom zou ik zoo gaarne te
Antwerpen komen ! Maar ik ben de slaaf van m'n werk.
Het zijn niet zoozeer de 3, 4 dagen voor dat reisje, die
ik missen kan, maar ik bederf zoo spoedig m'n stemming
door zekere aanrakingen, en dan heb ik moeite, weer op
de rails te komen. De manier waarop ik door Nederland
en onze mannen van letteren op weinig uitzonderingen
na, behandeld word, maakt me schuw. Toch bemerk
ik dat ik veld win, en ik voorzie 'n terugslag, waarin
men dan weer (als gewoonlijk) verder zal gaan dan
noodig is.
M'n uitgevers klagen zeer over 't aandeel der Vlamingers in het debiet. Ik meen te weten dat er b.v. van
mijn Millioenen-studien geen enkel exempl. in Vlaanderen geplaatst is. Te duur ? Het spijt me wel. Zeer dikwijls stelde ik mij Vlaamsche lezers voor, en vroeg mij
af, (namelijk waar ik 'n zeer speciaal hollandismus behandel) zou 'n niet-hollandsche lezer dit of dat begrijpen ? Maar zoo'n lauwheid (of wat is het ?) beneemt
me den lust.
Enfin, leven is : werken, en werken is (voor mij
althans) tobben, wroeten, wurmen.
... (dok te Antwerpen heeft men mijn « Vorstenschool » niet gespeeld. Waarom toch ?
Op die wijs kan een Nederlandsch auteur zich niet
oefenen. Er blijkt hem niet wat hij verkeerds leverde,
noch waarop hij zich behoort toe te leggen.
Kunst-oefening zonder weerklank is 'n onmogelijkheid!
En nu ook door onze tooneelspelers of hun besturen versmaad te worden, is toch wat erg ! »
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« Wiesbaden, 12 Aug. '74.
Waarde De Oeyter,
Ach 't is me onmogelijk te komen ! Ik durf niet
opstaan van m'n schrijftafel. Ik ben bij m'n uitgever in
achterstand, en moet alle zeilen bijzetten om dien te
verevenen. Gaarne had ik u en uwe vrouw weergezien,
en uw kind 'n kus gebracht !
Om 't misloopen der litterarische bijeenkomst ben
op weinig
ik minder verdrietig. Ge weet niet wat mij
uitzonderingen na de hollandsche pers aandoet. Hoe
moet ik me nu te midden dezer lieden gedragen ? Er
zijn er die ik, wel beschouwd, niet anders zou kunnen te
woord staan dan met de punt van m'n laars. En daartoe
houdt men toch geen feestelijke bijeenkomsten, nietwaar ? »
Blijkbaar ligt voor 't oogenblik Van Vloten's antiMultatuli-campagne hem het opperst. Want Van Vloten
wordt hier gescholden voor een « welgeconditioneerde
Jezuiet ».
En verder : « Zoo, zal men zich te Antwerpen over
Vorstenschool ontfermen ?
« Dan zou ik gewis gaarne daar komen, als ik kan
Ik moet met of zonder stemming arbeiden, op
straffe van hongerlijden. Ziedaar den toestand van 'n Nederlandsch auteur. Tijd tot verademing heb ik niet !
't Slot zal wezen dat ik eenzijdig, suf en stokpaardig
word. »
Hij hoopt op een bezoek van De Geyter, die nu
vrijer is en geen avoué meer.
Hij geeft zijn nieuw adres op : Schalbachstr. 9a,
maar voegt er bij : « Ge zult 'n armoedige ontvangst
voor lief nemen, nietwaar ?... Komt Vosmaer ook ? Dat
is een vriend van mij. Ook hij heeft me tot mijn -groot
genoegen hier bezocht. »
Brieven Wiesbaden 3 Sept. '71 en. 6 Sept. '74 gaan
over de episode Mina Kruseman,, de generaalsdochter,
die toen met haar vader te Brussel woonde. Multatuli
droomde dat zij voor Vorstenschool de ideale Louise zou
zijn ; zij die ook Indië kende, zij, de schrijfster van
« Een Huwelijk in Indië » en van « De moderne Judith ».
« Mijn eenig doel is te pogen u niet haar in aanraking te brengen ; dan kunt gij en zijzelf beslissen of
er reden bestaat haar in. aanraking te brengen met het
Antwerpsche Tooneel. Ik wasch dan verder m'n handen
in noninterventie.
-
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....Ge zult mij dank zeggen voor de belangwekkende
kennismaking. Veel kunt ge reeds van haar weten uit
« Judith ». Doch daarin staat niet wat ik u bij dezen zeg,
dat -zij -iemand is van 'n buitengewone edele inborst. Ze
heeft gevoel, verbeelding en vooral moed ! Er behoort
véél toe voor een Hollandsche om bien posée gelijk zij,
zóó-op te treden ! Nog eens, haar talent als actrice ken
ik niet. En ik durf beweren dat zij zelf hieromtrent in 't
onzekere is. Zij en ik weten alleen dat Publiek haar als
uitstekende- tooneelspeelster (waarschijnlijk slechts in
bepaalde haar bevallende rollen) houdt.
Hoe dit zij, in allen gevalle behoort ze in Holland,
tot de uitstekende persoonlijkheden van den dag. Niet
daarom echter, maar uit eerbied voor haar onafhankelijk
streven en nobel karakter, draag ik haar de meeste
hoogachting toe... Nooit is 't in Holland en ook zelden
elders ! voorgekomen dat 'n generaalsdochter uit
liefde voor kunst, vooruitgang en gepaste emancipatie,
zoo dapper op den voorgrond treedt.
P. S. Had het Antwerpsch tooneel niet de minste
terechtwijzing of handleiding van den auteur noodig ?
Dit komt me wel eenigszins... suffisant voor, en U ? In
Frankrijk zou men 't zeer vreemd vinden dat 'n stuk gespeeld werd zonder tusschenkomst van den auteur.
Lieve hemel, men kan toch berekenen dat ik over

deze of gene scène iets had op te merken. De voor lectuur gedrukte tekst bevat toch niet de wenken, die de
regisseur noodig heeft of hebben kan. »
De Geyter had geen lust om zich met Mina Kruseman in te laten. En Multatuli geeft zijn misnoegen lucht:
« Rotterdam, 18 April '75.
....« Wat u betreft, sedert jaren wist ik niet hoe 'k
't met u had. ik dacht aan u altijd met de grootste hartelijkheid, en vond het grievend, zoo heel zelden antwoord
te krijgen als ik u schreef. Ook o. a. ontving ik nooit taal
of teeken op m'n introductie bij Juf. Kruseman.
Dat uw zwijgen hieromtrent en 't niet aanknoopen der
toen door mij beoogde relatie me nu genoegen doet, verandert niets aan mijn verwondering over uw zwijgen.
Ja, nu doet het me groot genoegen dat gij door uw onthouding, u de deceptie bespaard hebt, dat mij ten haren
opzichte te beurt viel. »
Inderdaad lang duurde 't niet of Mina Kruseman
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verbrandde haar afgod ; en vooraf besmeurde ze hem
nog.
» Met deze vertelling, beste De Geyter, meen ik U in
staat te hebben gesteld, de vraag van den. h. Driessens
te beantwoorden. Zeg hem dat mij naar stipt recht niets
competeert, doch dat ik gaarne zal aannemen wat hij,
met het oog op de belangen zijner zaak, aan den auteur
van V.-school meent te mogen afstaan... Waarom een
Nederlandsch schrijver te honooreeren, indien men volle
zalen hebben kan met een vertaald fransch of duitsch
stuk ? De h. Driessens is wel artist maar tevens industrieel. Niet van hem kan 't gevorderd worden, dat hij
zich opoffere voor Nederlandsche kunst of litteratuur.
Als man van « zaken » mag hij z'n artikelen niet bezwaren met onnoodige kosten. Alleen dan wanneer Vorstenschool hens buitengewone voordeelen opbrengt wat ik
betwijfel, want als geldmakend stuk is 't niet te vergelijken, met « Twee Weezen » en derg.) dan zou hij
mij iets van dat buitengewone voordeel mogen afstaan,
altijd echter slechts als uitvloeisel van welwillendheid...
Misschien kon ik te Antwerpen als Le Gras c. s.
:daar de Vorstenschool spelen... misschien ! want ik ben
niet zeker van loisir. M'n leven is zeer, zeer moeilijk ».
Nog een onbeduidend briefje van Multatuli aan De
Geyter uit Geisenheim a/R, den 13n Dec. '81. En daarmee is 't uit, voorgoed tusschen hem en de Vlamingen.
Wel werd het Multatulifonds regelmatig door de
Vlaamsche vrienden gestijfd .En in zijn somberheid was
de grimmige prater, die nu alrneer een zwijger werd, nog
toegankelijk Voor 't genoegen om 't succes var zijn
werk. « Vorstenschool » deed in triomftocht de ronde
over Nederland riet Catharina Beersmans in de rol van
de Koningin en Julia Cuypers in die van Louise.
Gelukkig noest Multatuli 't niet meer beleven dat
een ander Vlaming, Jozef Staes, diezelfde « Vorstenschool » toetakelde niet alleen, maar betoogde dat ze,
althans 't verhaal, 'as nagebootst op « Le Grain
de Sable » van Michel Masson.
Ten slotte blijkt Multatuli ook in zijn betrekkingen
met ons te zijn geweest wat hij was over 't geheel : als
menscli een naief-idealiseerend,kinderlijk-zelfzuchtig cynieker ; als kunstenaar de origineelste romanticus onder
de 19e eeuwti-s he Nederlanders ; de liaan, die door dik
en dun beweerde dat hij «ideën» had, en 't waren allemaal bevliegingen van een geniaal neurasthenisch gemoedsmenscli. JUL. PERSYIN
.

-
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Fjaerland, 16 Augustus 1923.
Ik gletscher, die hier in Fjaerland zoo heel nabij is,
had voor mij een onweerstaanbare aantrekkingskracht.
Ik kon hein niet ontloop-en, al deed ik er ook nog zoo
mijn best voor. Als ik me 's morgens voornam om heel
den dag den anderen: kant uit te kijken, zoodat ik hem
niet zien kon van uit het hotel, noch van den weg langs
de fjord, dan was één ondoordachte hoofdbeweging
weer genoeg om dadelijk de groote ijsvlakte weer voor
me te zien. En dan kon 't niet anders, dan liep ik het
hotel weer uit en den kant van den gletscher op. Wat
leek die dichtbij en wat bleef die dichtbij onder het loopen, en toch hoe oneindig ver af ! Een paar maal, als
de weg zich kromde, verschool hij zich guitig, doch alleen om daarna weer des te glinsterender en witter voor
den dag te komen. Onderweg kwam ik dikwijls wagentjes tegen met vroolijke toeristen, die Fjaerland alleen
bezochten vanwege den gletscher.Als ze dien zelfden dag
nog een boot uit Fjaerland vertrok, haastten zij er zich
gewoonlijk mee weg. Zoo niet dan bleven zij noodgedwongen een nacht in het frissche, heerlijk-rustige hotel
Mundal over. Zij wisten niet, dat er nog zoo veel ander
moois in het plaatsje te zien was ! Voor hen was de
gletscher de aantrekkingskracht. Evenals voor mij. Maar
die hield mij vast, liet mij niet los, zooals hij andere toeristen losliet. En daar was ik eigenlijk blij om. Ik wou
hem onverdeeld voor me zelf hebben. En ik had hem
vaak voor me zelf alleen, want door een verblijf van
Benige weken in 't hotel Mundal, kon ik er zoo dikwijls
heen gaan als ik maar wou.
Bij mijn laatste bezoek, den dag voor mijn vertrek,
werd het mij plotseling duidelijk waarom de gletscher
mij zoo aantrok.
Ik stond naar het grijze water te kijken, dat zich onder de met sneeuwbedekte ijslaag -voort haastte. Ik volgde het tot daar, waar het zich in den stroom werpt en
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zijn dansenden, springenden en bruisenden weg begint
door het land, steeds verder af van het blauwe ijs en de
reine sneeuw.
. « Nou begint je strijd, » zei ik onwillekeurig hardop.
Ik was alleen, heelemaal alleen met mijn gletscher, dien
laatsten dag.
To-en hoorde ik het dreunen en rammelen boven
mijn hoofd, het geluid werd sterker, bleef duren als een
hevige donderslag, ik dacht dat hooren en zien mij verging en ik verstijfde van schrik, niettegenstaande ik
dadelijk wist dat er een lawine omlaag stortte. En naarmate de sneeuw naar beneden stortte, vermengd met
groote ijsbrokken en stukken steen, begon de stroom te
zwellen en vielen de grijs-groezelige golfjes over elkaar
heen...
Het werd weer stil . boven mijn hoofd. En toen ik
opkeek, was het of er niets gebeurd was. De eeuwige
sneeuwvlakte schitterde weer in de zon, was even glad
als te voren.
« 0, je bent er nog, » riep ik uit.
« Ik ben en blijf », antwoordde de gletscher. « Dat
weet je toch ».
« Ja ».
« Wat doe je hier anders ? »
« Dat is waar..... »
« Je vertrouwt me toch ? »
« Ja. »
« Vertrouw op mij niet alleen. Niet op mijn eeuwigheid en mijn reinheid alleen. »
« Wat bedoel je. »
« Vraag het je eigen hart. Daarin heb ik drie woorden gegrift. »
« Welke ? »
« Je kent ze. »
« Eeuwigheid ».
« Ja ».
« Trouw ? »
« Ja. »
« Vertrouwen ? »
« Ja
» klonk het fluisterend, terwijl de zon verciween. De lucht werd bewolkt. Het uitgestrekte sneeuwveld schitterde niet meer... Maar het water stroomde
driftig voort ,de stroom zwol steeds... En ik ging heen
met het bewustzijn dat ik den Suphelle-gletscher weer
-
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zou zien in al zijn machtige grootheid, al dreunden en
rolden er o-ok nog zooveel sneeuw-en ijsmassa's met dons
derend lawaai naar beneden. Onverstoord en eeuwig...
II.

Trouw.
De Suphellegletscher heeft zijn geheimen, zooals
zooveel rotsen, wouden en wateren in Noorwegen.
hun geheimen hebben... De weg er heen voert door het
lieflijke Suphelledal, met de mooie, welvarende hoeven
en boomen, die tot de grootste van Noorwegen behooren. Elzenstruiken en naaldboomen verbergen den gletscher aan ons oog, tot we er op eens vlak voor staan,
zonder dat we een bizondere koude gewaar worden bij
de kolossale ijsbrokken en de hoogopgestapelde sneeuw.
Aan den voet van de sneeuwvlakte groeien zelfs veldbloemen tusschen de moraines, grooter en krachtiger dan
aan metiigen slootkant van een Vlaamsche weide ! Halverwege den ijsrug, die zich voor ons uitstrekt, heeft het water, dat uit alle kloven druipt, een hol gevormd. Dikke
lagen blauwachtig-groen ijs omhullen de grot. Als de
zon er op schijnt, schitteren ze als opaline en stralen een.
warmen gloed uit. In die grot huist het geheim van den
gletscher. Daarin woont, volgens het volksgeloof, de
heks die de zware lawines naar omlaag stort. Maar die
woning is veel te schoon voor een boosaardige heks !
Daarin kan niet anders dan een koningskind huizen ! En
als ik staar naar de kristalheldere,blauw-groen glanzende
wanden en het witte sneeuwkleed op den vloer, komt mij
onwillekeurig het verhaal van « Sweet Sunniva the
Blessed » te binnen. Sunniva was de dochter van een
lerschen koning uit het begin der 11 e eeuw. En • Sunniva was beroemd door haar godsdienstig gemoed en
rein. hart. Een heidensche prins dong naar haar hand,
maar Sunniva wilde liever sterven dan zich binden aan
iemand, die geen christen was. Zij ontvluchtte haar
land met Benige getrouwen en zwalkte drie dagen en drie
nachten op de zee rond in een open boot, tot zij ten
slotte in Noorwegen landde. Daar verborg zij zich met
haar gevolg in een spelonk. Haar mannen gingen op de
j acht en op de vischvangst om: het noodige voedsel te
verschaffen. Sunniva leefde echter in een voortdurender.
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angst, (lat zij door haar achtervolgers ontdekt zou worden en zij wenschte niets vuriger dan dat de dood haar
uit haar benarden toestand verlossen zou. En in haar
gebed smeekte zij den Hemelvader om de spelonk onder
een steenstorting te bedelven.Haar gebed werd verhoord.
Een hevige aardstorting, die steenen en struiken medevoerde, bedolf de grot onder de steenachtige aarde. Zoo
werd Sunniva het slachtoffer van de trouw aan een dierbare overtuiging....
En als een warme adem komt de zonwarme lucht uit
de grot niij te gemoet, alsof ook daar nog achter de
sneeuw-muren een levend wezen huist, gevlucht voor de
wereld daarbuiten, die haar trouw aan het wankelen wilde brengen....
Kennen de vele Synnöve's in Noorwegen de geschiedenis wel van hun naamgenoote : Sweet Sunniva
the Blessed ?

Vertrouwen.
De kinderen in Fjaerland zijn, als de meeste boerenen visscherskinderen in. Noorwegen, buitengewoon schuw
en verlegen. Zij knikken nooit terug als men hen groet,
zeggen zelf nooit een enkel woord tot dank als je een
geldstukje, of wat snoepgoed in een groezelig handje
drukt. Een heel enkele maal krijgt een bengel wel eens
den moed, als de vreemdeling maar ver genoeg buiten
zijn bereik is, om « goed bye » te roepen.Want iedere
vreemdeling is in hun oog een Engelschman.
Groot was daarom mijn verbazing, toen ik op zekeren dag eens een klein meisje zag zitten onder de ruimte
tusschen de « stabur » en den beganen grond, dat mij
goeden dag riep in het Noorsch. Ik bleef staan kijken
naar die kleine peuter onder den zwaren houten « stabur » (voorraadkamer), die op vier stevige ponten rustte,
hoogstens twee el van den grond. Daar zat het kleine
meisje, midden onder sleden en sneeuwploegen, die onder den stabur bewaard werden.
Ik groette terug en riep het kind naar me toe.
En dadelijk verliet zij de zware steenen waarop zij
zat en - kwam naar me toe. Donker, glad haar, donkere
oogjes, roode wangetjes en frissche kleertjes. Het zou
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heel goed een Hollandsch kindje kunnen zijn, geen blonde Noorsche vlasharen, geen vage blauwe oogen.
Ongevraagd kreeg ik een handje en het kind hield.
haar hoofdje op zij en zeide vragend « La ? »
« Wat zeg je ? »
« La ? Synnöve la ? »
« Zoo, heet je Synnöve ? »
« Synnöve la, » herhaalde zij hardnekkig, terv'ijl zij
naar mijn handen keek.
« 0, wou je chocola hebben ? »
« Synnöve la. »
En zij klapte in de handjes van pret, toen er werkelijk chocola uit mijn zak kwam. Maar toen zij die beet
had, liep ze er op een drafje weer weg naar haar veilige
zitplaats onder den stabur. Den volgenden dag dezelfde
geschiedenis, maar in plaats dat het kind met haar schat
wegliep, gaf ze me een handje en liep niet me nee.
Ik deed haar allerlei vragen, maar kreeg nooit anders ten antwoord dan : « Synnöve blij. Synnöve la.
Synnöve wandelen ».
Zij verstond mij blijkbaar niet, want haar dialect
kon ik niet spreken.
We liepen santen voort in den heerlijken zonneschijn tusschen twee rekken, waar het hooi te drogen
hing. Voor ons dc hooge bergen, hier en daar met sneeuw
bedekt. Tussehen de lage rotsen rechts en links overal
lapjes bouwgrond, of velden, waar men aan 't maaien
was. In de verte eindigden de velden en waren er niets
dan rotsen en struiken, afgewisseld door berken en elzen,
dat was de weg, die naar de herdershut op de bergen
voerde.
Als ik af en toe eens stil stond en omkeek of er niet
iemand naar Synnöve uit zag, zeide't kind dadelijk
« Wandelen », en trok me voort.
Maar toen we ruine een kwartier geloopen hadden,
keerde ik resoluut om.
Synnóve's moeder zou 't kind missen en ongerust
zijn. En cie moeder stond dan ook op de steenen voor
haar net houten huisje uit te kijken, maar ongerust was.
zij niet.
« Als Synnöve iemand een handje geeft en mee
loopt, weet ik dat ik haar gerust kan laten gaan, » zeide
de jonge moeder. terwijl haar blauwe oogen me zacht en
kalm, één en al vertrouwen, aankeken.
-
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« Hoe oud is ze ? »
« Twee en een half jaar, zij is nooit ziek geweest en
is altijd even vroolijk en lief. »
« Is haar vader donker ? »
« Neen., maar mijn moeder was donker. Al de Synnoves in de familie zijn donker en al de Sigfrieds blond.»
« Heeft u ook een Sigfried ? »
« Zeker, maar die doet nog niet veel anders dan
slapen,die is drie maanden en heeft bijna vlasblond haar.
Als hij wakker wordt moet u hem eens gaan, zien. »
Daarop moest ik de vrouw het een en ander van
Holland vertellen, vooral van de Koningin en de Prinses,
want die had zij gezien toen de Koningin, met de. Prinses
naar den. gletscher reden. « De meest vertrouwde koetsier werd voor de Koningin. uitgezocht. Die was vijftig
jaar en' ongetrouwd en had de manie om. alle mooie jonge meisjes ten huwelijk te vragen. We plaagden hem erg
dat hij de Koningin en de Prinses mocht rijden en waarschuwden hem dat hij toch niet in vergissing Prinses
Juliania ten huwelijk zou vragen.... »
Hierop lachten we beiden.
Onderwijl was Synnöve met haar gladde bruine
bolletje op mijn schoot in slaap gevallen.....
D. LOGEMAN-VAN DER WILLIGEN.

BOEKENNIEUWS.
F. W. FOERSTER : Christus en het menschelijke Leven.
Gent, uitgave Cultura. 1923.
Dit werk vormt deel XV van de Paedagogische Studiën
onder leiding van Dr. A. Decoene en Dr. Fr. De Hovre. In deze
zoo merkwaardige reeks is deze « Christus » wellicht totnogtoe
het allermerkwaardigste.
Geen Christusleven. Nog minder een Christus-studie. Maar
een wegwijzer met even zooveel armen als er hoofdstukken zijn
in het boek, en al die armen wijzen op wegen, die hoezeer ook
verschillend, en uitgaande naar alle windstreken, toch uitkomen
op den eenen Christus. als op den cirkel van den gezichteinder,
waar immers overal de hemel onze aarde raakt.
Förster's boek is een weergaloos handboek van moraal,
voor eenieder, geleerd en ongeleerd, priester en leek, man en
vrouw, jong en oud, voor al wie beseft dat het geluk niet ligt
in de stof, en voor al wie wil vernemen wat hij onder zijn eigen
bijzondere omstandigheden in deze wereld van genotjacht te
doen heeft met zijn onsterfelijke ziel.
Het eerste deel : Christus en de menschelijke ziel is het
meer philosophische ; het 2e deel : Christus en het menschelijke
leven, is het meer practische en plastische. Het heele boek is,
men kan het gerust zeggen, een triomf voor Förster, den denker
en den dichter. Al had hij maar enkel zijn « Christus » geschreven, dan kreeg hij nog zjin eereplaats onder de huidige weldoeners van 't menschdom, en Dr. De Hovre's geestdriftige inleiding zegt niets te veel. L. D. W.
-

J. EECKHOUT : Mannen van Beteekenis. Reeks I.
(\!laarnsche Land. Antwerpen) . 1923.
De literair-werkzame kronieker van het VI. Land voert
ons hiermede over de grenzen. Dat is reeds een verdienste : we
hebben te kort aan echt ruimte-zicht ; we missen te zeer de
kennismaking met buitenlanders ; we zien ze te weinig van 't
standpunt uit der integrale, katholieke levensbeschouwing ; we
beschouwen ze te veel als alleenstaande artisten, te weinig als
kinderen van hun tijd, die in de geweldige opeenbotsing van
wijsgeerige gedachten of in den wisselvloed van philosophische
stroomingen, zich-zelf terugvonden. En dàirom vooral, omdat we
in Eeckhout's werk niet alleen individuen -- hoe belangwekkend
ook — ten voete zien uitgeteekend, doch omdat er een heele
generatie in spreekt, gansch een tijdperk in leeft, is zijn boek
van doorslaande beteekenis over mannen van beteekenis. Zijn
keuze is gelukkig, wanneer hij voor Frankrijk, Ernest Psichari,
den grooten kleinzoon van den ten slotte kleinen grootvader,
aanvoert; voor Italië, den reus Giovanni Papini, en den eerlijken,
zeer-begaafden Giosue Borsi — den Dante-bewonderaar — die
de waarheid zocht en ze vond. En weemoed grijpt ons aan
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wanneer we denken hoe de eerste en de laatste vielen als offer
voos den oorlog-Moloch, waardoor zooveel schoons in hen te
niet ging, dat nog een heerlijk heil had kunnen zijn voor duizenden. ---- We zien verwachtend uit naar het vervolg van Eeckhout's werk. M. VAN HOECK.

Dr. C. S. JOLMERS en T. H. N. BLOEMINK: Twintig
Nederlandsche Auteurs. - J. B Wolters, Oroningen, den Haag. 1923. 218 blz. fl. 2.50.
Deze heide schoolhoofden, de een fungeerend te 's Gravenhage en de andere te Leiden, hebben een « leer- en leesboek
voor U. L. 0.-scholen saamgesteld, dat iin meer dan één opzicht
onze aandacht verdient.
1" De uitgekozen schrijvers zijn beperkt in getal, en aldus
is er middel om uit elk dier schrijvers een betrekkelijk ruine
keuze te geven. De bevoorrechten zijn : Bredero, Cats, Vondel,
Huygens, Luiken, Poot, Langendijk, Wolff en Deken, Staring,
Tollens, Beets, Oltinans, De Schoolmeester, de Génestet, Cremer,
Douwes Dekker, Gezelle, Van Eeden, Streuvels, Scheltema. Met
liet oog opp het soort leerlingen zeker een suggestief stel, die
twintig.
2" Elk auteur krijgt een inleiding é» ui.. zijn }Persuun èii
op den tijd waarin hij leefde én op het litteraire genre of dc
litteraire strooming waarvan hij de vertegenwoordiger is. Deze
wijze van bewerking verdient om haar schilderachtige oorspronkelijkheid allen lof.
: ' Bij dezen bundel is een kleiner bundeltje gevoegd (41
blz. . -- fl. ().4u) bevattende voor elk der twintig bewerkte
auteurs een lijst « vragen en opgaven ». Deze Duitsche methode
vindt in Noord-Nederland meer en meer veld ; maar 't is de

eerste maal dat wij ze hier ten onzent op letterkundig werk
zien toegepast.
Het is niet vermetel te voorspellen dat deze zorgvuldig hcwerkte en ook door den uitgever fijn verzorgde uitgave ruilre
belangstelling te gemoet gaat. L. D.

Dr. C. S. N. DE VOOYS, J. H. VAN DEN BOSCH en Dr.

D. C. TINBERGEN : Letterkundig Leesboek, Ie dl.
1919, 2e deel 1923, 561 blz. en 407 blz. Elk
fl. 4.50 Wolters, Groningen, den Haag.
Het l e deel gaat van 't begin onzer letterkunde tot Van
Effen. Het 2e deel van Bellamy tot heden.
Voor den zooveelsten keer moeten we ons afvragen hoe
het komt dat menschen, die toch zoogoed als wijzelf Hadewyck
en Ruysbroeck huldigen, de een als de grootste dichteres, den
ander als den grootsten prozaschrijver onzer Middeleeuwen, een
omvangrijk stel keurbladzijden uit onze literatuur samenlezer
zonder ook maar eentje daarvan aan die beiden te gunnen.
Kregen we daarvan dan toch nog in de inleiding een woordje
verklaring — maar niets. En intusschen worden in dit « Letterkundig Leesboek » menschen als Matthys de Casteleyn ingeburgerd, terwijl Hadewych en Ruysbroeck blijven buiten staan.
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In de voorrede tot het 2e deel wordt ter verklaring van het
weglaten der nieuwsten opgegeven dat « dit boek dan wellicht
de dubbele omvang zou gekregen hebben ». Dat kan en mag
toch geen hoofdreden zijn om zóó te besnoeien, wijl nu zelfs
de evenredigheid tusschen deel I en II gebroken wordt, en deel.
II immers meer dan 150 blz. minder dan dl I telt.
Deze grieven eenmaal geuit, en de vaste hoop dat daaraan
bij een herdruk verholpen wordt, moet worden erkend dat de
bewerkers van dit leesboek veel arbeid en veel wetenschap,
zoowel in zake letter- als taalkunde hebben besteed. Zij geven
hier immers naast een ruime, grootendeels nieuwe keuze, bij
elke periode, een degelijk overzicht over taal en stijl en cultuurevolutie naar inhoud en vorm. Men wordt duidelijk gewaar dat
de bewerkers beschikken over een goed-inzichtigen geest, die
daarbij de zaken concreet en beknopt weet voor te stellen. Uitstekend verzorgde verklarende nota's zijn overvloedig voorhanden, terwijl bij de fragmenten, die ter opheldering een korten
inhoud vergen van 't geheel, deze telkens vooropgaat. Waar 't
pas geeft wordt zelfs een brokje vergelijkende letterkunde als
toemaat gegeven. Ook Vlaanderen en Zuid-Afrika zijn niet vergeten. Weet de leeraar uit zichzelf te geven wat er ontbreekt
van onze Middeleeuwsche grooten en van onze hedendaagsche
dichters en schrijvers, dan zal dit « leesboek » zeker groote
diensten bewijzen op H. B. S., gymnasium en lyceum, waarvoor
het is bestemd.

D. DE GROOT, L. LEOPOLD en R. RYKENS : Nederlandsche Letterkunde, 12e zeer vermeerderde druk,
bezorgd door W. Pik en Dr. G. Kalff Jr. Wolters,
Groningen, den Haag, 1923. 654 blz. en 728 blz.
Saiiien f. 8.75.
Alles saamgenomen blijft dit werk wel het werk in zake
Nederlandsche letterkundige lees -en studieboeken. Destijds was
het de eenige groote bloemlezing. Nu zijn er tientallen. Maar
De Groot ,verjongd door Pit en Kalff, blijft zijn man staan. Met
dit beding dat men voor de Middeleeuwen, die in dit deel I enkel
50 blz. krijgen, ga naar 't afzonderlijke bundeltje dat door Leopold en Pik in 1916 werd uitgegeven, eveneens bij Wolters, en
dat 265 hlz. beslaat. Daarin komen de schrijvers en schrijfsters
van voor 1600 tot hun recht, ook Hadewych en Ruysbroeck. En
liet is niet rechtvaardig vanwege Dirk Coster, op dit tekort in
't le deel van Pik en Kalff te wijzen, waar de bewerkers toch
zelf in het voorbericht bij dat Ie deel de gebruikers van hun
werk uitnoodigen tot het raadplegen van het afzonderlijke deeltje over de Middeleeuwen.
Ook in andere opzichten heeft Dirk Coster ditmaal te haastig
gesproken. Dit zal hij zelf wel inzien bij 't ernstig doorkijken
van deel II. Want hoe groot ook de verdiensten mogen zijn van
Griss en De Raaff, die ook hier werden gehuldigd, ieder ernstig
student zal toch steeds Pik en Kalff noodig hebben in de eerste
plaats om de onmisbare nota's, bio- en bibliografisch. Geen ander
handboek voor ons onderwijs is ook maar bij benadering zoo
volledig. Aan onzen wensch, hij de vorige uitgave hier uitge

BOEKENNIEUWS. 1197
drukt, dat de katholieken en de Vlamingen wat beter zouden
bedacht worden, is in zoover voldaan dat althans in de nota
bij dichter Ed. Brom, een reeks van katholieke namen uit Noord
en Zuid worden opgesomd. In die reeks echter, die nogal bont
aandoet, en waarin tal van minderen zijn opgenomen, maar
Verschaeve niet, zijn ook .< katholieken » verzeild als Wazenaar

en Maurits Sabbe ! — Nog eens, in hun eigen belang moeten
de Nederlanders beter toezien als ze over Vlaanderen beginnen
te praten. Hoe dwaas doen zulke flatertjes aan te midden van
den degelijken ernst van dezen arbeid, die anders op elk van
zijn bladzijden met voorbeeldige zorg is tot stand gebracht.

D. W.

DES. PISSEKS eii JUL FESTRAETS : Taalbloei, Ka-

tholieke Bloemlezing voor Middelbare Scholen, Normaalscholen, Colleges en andere Onderwijsinrichtingen, le dl. Taalopleiding.-- Brussel, P. Paelinck,
Huidevettersstraat, 161.-- 500 blz.— 15 fr.; met
portretten en platen, en één woord vooraf door
Prof. Scharpé.
Het Katholiek-Vlaamsch tekort in de groote Nederlandsche
Bloemlezingen, dat in 't Noorden reeds flink door De Jager's
Roomsche Keur werd aangevuld, wordt nu teenemaal goedgemaakt door « Taalgroei ».
Deze arbeid is beslist een record van Vlaamschen wil en
van Vlaamsche geestdrift.
Het programmatische « woord vooraf » van Prof. Scharpé,
dat zooveel nieuws geeft en zoo krachtig naar 't nieuwe stuwt
in zake taal en stijl, is een uitstekende inleiding bij dit werk dat
zelf heelemaal nieuw is. Want waar Brants en Van Houwaert
een goede poging deden, slaagden ze ten overstaan van een
zuiver onderzoek, slechts gedeeltelijk om wille van de diplomatie die voorzat bij hun keuze, en waarbij dan ook met
« keurbladzijden » werden bedacht minderwaardige auteurs, om
de eenvoudige reden dat die auteurs werkzaam zijn in gestichten
waartoe liet boek was bestemd. De bewerkers van « Taalgroei »
vatten beun taak sei eener op. Het beste wat ze bij de nieuweren
konden vinden, en w't een katholiek geweten niet storen kan,
werd opgenomen, t:ii geschikt in die rubrieken, die alle saam het
volle leven zonden geven , indien het volle leven te rubriceeren
was : Dagkraiis, Jaarkrans ,Feesten, Meiischentypen, Uit het
Jongensleven Huiselijk Leven, Reisindrukken, Veldarbeid, Dieren, Planten, Zee en Stroomen, Hemellichamen, Weertoestanden.
Land en Volk, Vlaamsche koppen, Godsdienst. Van de paedagogische illil^lt dezer indeeling zullen de verzamelaars, bij een
volgende deel van htin arbe id vanze lf wel genezen.— En hij al dit
levende had ik toch nog graag de levendigheid gezien van Mevr.
S.teenhoff-Smulders, Van Tichelen, Van Meui s en Linnebank.
Hoe uitstekend de verzamelaars met hun keuze zooniet niet
hun rangschikking zijn geslaagd zal men beseffen als mei] 't
werk zelf degelijk doormaakt, en als men dan eens wil vergelijken niet At'ssems en Fleuriaux, die naar dezelfde methode
werkten eni Potteil mochten uit de zooveel rijkere Fr ansche let-
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terkiiiide. Oiider (ie hamden van de niaiiiien van « Taalgroei »
blijken weelde (11 overvloed langs den Vlaamschen en Nederlandsclien kant uit te stallen. Ook wat betreft de technische uitvoeritig van liet werk. Eii het allerhoogste, het Vondeliaa»sche,
hebben we dan nog te goed in 't volgende deel.
Enkel uit de levensschetsen moeten een paar naieviteiten
en onjuistheden weg. Zoo b.v. is Ed. Brom geen broer van
Gerard, maar wel een neef. Zoo draagt Prof. Lecoutere-zaliger
niet persoonlijk den last en de verantwoordelijkheid van de bewerinl; dat « Het Menschdonl verlost » als geheel mislukt is. Zooi
woont Kees Meekel niet te Fontainebleau maar te Fleury-en-Biivrc:. Zoo zou Alberdingk, die zoo keurig — stipt --- caligrafisch
zijn 11andteekening styleerde, er iets van krijgen, moest hij nierken dat hier niet verstoktheid telkens Alberdingh wordt gedrukt,
cri dan nog dat streepje, die onzalige h verbindend met Thijni !
De beste dank, dien we de ontginners van « Taalbloei »,
deze weldoeners van ons volk en onze scholen, kunnen betuigen,
is huil werk te helpen verspreiden, want de goede daad komt
eerst volledig tot haar recht als de volle openbaarheid erbij is.
En zoo krijgen we dan algauw een 2e uitgave met een minder
strakke indeeling. D. W.

Pogen. -- Maandschrift der jonge Gedachte in Vlaandere». --- ()ildeestraat, 5, Gent. Ahon. 16 fr.
Van alle jung-Vlaamsche tijdschriften verdient dit allernieuwste liet meest onze aandacht. Erasmus verzorgt zijn uiterlijk ; een waarborg dus dat het innemend voorkomt. Maar het
geldt hier natuurlijk, in de eerste plaats, den inhoud. Welnu,
thans zijn 7 nrs. verschenen, en daaronder nog geen enkel, dat
zwak is uitgevallen.
Het

heet, bij ondertitel, het maandschrift der jonge ge-

dachte in Vlaanderen. En als men malkander vooreerst goed
hegrijpt verdient het ook dezen naam. Zooals de heele nieuwe
beweging staat ook « Pogen » in het teeken van den ijver voor
gemeenschapszin. Logisch wil het dan ook onder literairen vorm
brengen het heele leven met zijn kunst, zijn wijsbegeerte, zijn
staat- en zijn staathuishoudkunde. Kortom, het wil voor Vlaanderen zijn wat « De Stem » is voor Noord-Nederland. Het wil
eigenlijk nog meer zijn : want waar « De Stem » met haar inderdaad mooien klank, de andere organen van haar soort niet
zoozeer overklinkt, althans zeker niet overschatert, wil « Pogen»,
luidens zijn prospectus-bestelkaart zijn « de stapelplaats van de
al de jonge energieën die werken in Vlaanderen. »
Nu, dat willen ook andere tijdschriften. Ze komen er minder
toe, omdat het nu eenmaal een feit is dat, ondanks de beste
gevoelens der ouderen om ook met de jeugd mee te doen, dit
« pogen » niet slaagt, want : le wie oud wordt en jong wenscht
te doen slaat een mal figuur ; en 2e al heeft men van harte nog
zooveel over voor die jeugd, het is maar zelden weerkeerig : de
jeugd wil zichzelf zijn, en de literaire jeugd wil een eigen tijdschrift. Dat is zoo geweest sinds al den tijd dat de wereld van
tijdschriften gediend is : dat is nu nog zoo. En de ouderen kunnen zich schikken in hun lot ofwel zich weer jong wenschen,
een feit is 't dat de redactie van « Pogen » de jeugd is. En alles
wat wij kunnen doen is te trachten die jeugd te begrijpen, ze te
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waardeeren naar de beginselen die wij ten slotte in hoogste
instantie met mekaar gemeen hebben en... te laten blijken dat
we haar waardeeren, grootmoedig, in het licht ook van de les
der geschiedenis die zegt : Reken niet al te vast op weerkeerigheid.
Hier ter plaatse is al gezegd en herhaald dat de poëzie der
jongeren ons beter behagen zou was ze iets minder tijdelijk, dat
is, minder afhankelijk van Oostersche mystiek en van de nieuwste Westersche techniek. Voor stoom en electriciteit en vliegwezen schept de politiek wel nieuwe ministeries, maar het blijkt
reeds nu dat nieuwe poëtische departementen daartoe overbodig
zijn ; en het rond-de-cuirisme dat ze kweeken op bepaalde dichterstronen is beslist een bedenkelijke ziekte. Maar zoolang « Pogen » in Katholiek en Vlaamsch opzicht is wat het nu is, zullen
we ons uiterste best er voor doen dat hem het lot gespaard blijve van zooveel nieuwe proefnemingen op ons Vlaamsch publiek,
die 't moesten laten steken. D. W.

Uitgaven van J. B. Wolters, Groningen-den Haag.
Gilles van Hees en D. Nieuwhof : Kaart en Kennis, le deeltje,
Nederland. fl. 0,90.

Jan Ligthart en H. Scheepsira : Nog bij Moeder, 3e stukje, 22e
dr. geillustreerd door C. Jetses, verzorgd door J. Eigenhuis
78 blz. fl. 0,65.
Jan Ligthart en H. Scheepstra : Buurkinderen, een vervolg op
« Nog bij Moeder » geïllustreerd door C. Jetses, verzorgd
door J. Eigenhuis, 87 blz. f. 0.65.
Jan Ligthart en H. Scheepstra : Blond en Bruin, 2e stukje, 12e
druk, geïll. door C. Jetses, verzorgd door J. Eigenhuis, 130
blz. f. 0.85.
Jan Ligthart en H. Scheepstra : Van Planten en Dieren II B
Bij den Boschwachter in het winterhalfjaar, geïll. door C.
Jetses, 12e dr. verzorgd door J. Eigenhuis, 105 blz. f. 0,80.
T. Van den Blink en Th. Lancée : Onze eigenTaal, steloefeningen voor de Lagere School, III, 6e leerjaar, met verhalen in
beeld 80 blz. f. 0.60.
— III, 7e leerjaar, met verhalen in beeld 88 blz. f. 0.60.
T. Van den Blink en Th. Lancée : Uit de Levende Taal, mondelinge stijl, en taaloefeningen, voornamelijk voor kweek- en
normaalscholen en voor de hoogste klassen der U. L. 0.
scholen, I, eerste leerjaar, geïlustreerd, 6e dr. 136 blz. f. 1.90.
L. Breckx en L. Goemans : Eerste Fransche lessen, nieuwe
Leermethode voor de Vlaamsche Lagere Klassen, 2e dl.
116 blz. fr. 5.00.
-- 3e dl. 110 blz. fr. 5.00
Benjert en Dr Elzinga : Fransch voor de Middelbare School, 3e
dr. met woordenlijst 240 blz. f. 2.50.
A. Lobstein : Repetitieboek Duitsch II B, Mulo, 100 blz. f. 1.20.
P. R. Ros-C. L. Van Balen : Atlas voor de Volksschool in 42
kaarten en 50 platen, 31e druk f. 2.25.
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Beknopte Geschiedenis
der

Nederlandsche Letterkunde
door W. VAN NEYLEN en A. VAN DEN DRIES
Vierde uitgave. — Prijs : 6 fr. (3 fl.)
3d3 blz. in klein 8°.
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 bronnenstudie, het vak
dieper en nader instudeeren willen, werd een OMVANGRIJKE
BIBLIOGRAPHIE bijgevoegd. Opgeluisterd met meer dan 70
PORTRETTEN van schrijvers.
Klassiek in zeer vele Onderwijs-Gestichten van Vlaamsch België.
Goedgekeurd door den Verbeteringsraad voor Staats.
scholen van Middelbaar en Normaal Onderwijs.
Een onmisbaar boek voor Studiekringen en Leesbibliotheken.
Drukkerij A. DE BIÈVRE, Brasschaat (Antwerpen).

IN MEMORIAM.

VIRGINIE LOVELING
met dankbaar harte teMet bloedend harte
herdenk ik de vriendin mijner oude dagen,
vens
zij zelve zooveel ouder dan ik. Als men zoo vordert
in 't leven, is het geen geringe pijn de rangen zijner
de rangen der jonvoorgangers en tijdgenooten
geren, eilaas !
dunner te zien worden en
verminderen.
Ik zal ze niet meer zien, in haren zetel bij 't venster, mij verwelkomend met haar goedigen, verheugden glimlach ; ik zal dit aangenaam gesprek
niet meer hooren, zoo vol vriendschap, gezond verstand, schrandere wijsheid ; die helderheid van
geest, die gulheid van gemoed, die frischheid van
geheugen, zal ik niet meer bewonderen bij de zoo
oudgedaagde, zoodat het telkens eene vreugd was
als, iedere maand, cie vergaderingen der Academie
lllij cie gelegenheid gaven Jufvrouw Loveling te
gaan begroeten.
()roote leemte in mijn leven, zooniet in mijn hart,
dat cie gedachtenis der vriendin trouw zal bewaren.
Leemte, ja ` en teleurstelling. Want 't was mijn stille
hoop, de zoo goede en gemoedelijke te winnen voor
den troost, de zalving van 't geloof ; aan haar
scheidend leven den glans te schenken van cie onsterfelijke hoop ; haar hart te laven aan de bron
der eeuwige liefde. Het heeft niet mogen zijn !
Opvoeding en omgeving van de kinderjaren zouden
tot het einde toe haar merk doen gelden op een
geest, anders zoo helder, een hart geschapen voor
't goede.
Zouden wij, christenen, wanhopen ? Weten wij
niet (lat God ziet, waar ons oog niet doordringt; dat
één zucht, één beweging des harten' genoeg is oni
de ziel te doen vallen in de steeds wijd open armen
(Ier barmhartigheid ? Gerust durf ik de vriendin
vertrouwen aan deze standvastige liefde, en allen
die 'deze regelen lezen zet ik aan om met mij te
bidden voor Virginie Loveling.
M. E. BELPAIRE.
Antwerpen, 8 December 1923.

WETENSCHAP EN KENNIS.

Wat is wetenschap ? Voor deze gewichtige vraag,
die alle hoogstudenten en -studentinnen ten zeerste aangaat, zou ik eenige minuten uwe aandacht en uwe belangstelling willen vragen. Wat is wetenschap, niet voor
een journalist die schermt met groote woorden die hij
niet verstaat, niet voor een halfgeleerde die het woord
met een hoofdletter schrijft en daarmee tevreden is,
maar voor geleerden, voor hen die de wetenschap beoefenen of voor hen die haar moeten leeren beoefenen.
Wat dacht een Pasteur toen hij op ontdekking uitging
naar die gebieden van de scheikunde, die zijn naam
onsterfelijk zouden maken ? Wat heeft hij gedroomd en
wat heeft hij gewild ? Welke drijfveer bewoog Branly
toen hij de draadlooze telegraphie uitvond of Röntgen
toen hij de X-stralen ontdekte ? Ik wil den schijn
niet aannemen dat ik niet die geleerden op zulk een
vertrouwelijken voet zou staan, als dat ik bepaald zou
weten te zeggen wat zij er over denken. Maar wie
eenigszins in den Tempel der Kennis ingewijd is, kan
zonder moeite raden wat zoo in de ziel van een groot
geleerde omgaat. Ik meen dus gerust te mogen aannemen dat degenen die de wetenschap gediend hebben,
bewust of onbewust aan éene en dezelfde neiging hebben gehoorzaamd, dat éene en dezelfde drijfveer aan
hun streven de stuwkracht heeft verleend, nl. de drang
naar kennis, het zoeken naar waarheid. De wetenschap
is en blijft voor hen het navorschen van het ware. Zij
bekommert zich om geen ander doel en heeft geene
andere reden van bestaan dan voldoening te geven aan
den onverzadelijken honger naar kennis van het menschelijk verstand. Steeds zoeken en vorschen ; immer
hunkeren en dorsten naar waarheid, naar meer waarheid, daartoe schijnt het menschelijk brein geschapen.
Jonge kinderen zijn op een zekeren leeftijd de plaag
van ouders en oppassers. Nooit is hunne nieuwsgierigheid tevreden, nooit zijn ze uitgevraagd. Wie is het die
dat gemaakt heeft, wat is dit, hoe heet dat, waarom
-

-

(1) Lezing gehouden bij de plechtige openingszitting der
K. V. Hoogeschool voor Vrouwen op Zondag 28 October 1923v
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handelt men zus of zoo ? Hoe zit dat ding ineen ? W aarom dit, waarom dat ? Ja, waarom, dat is de eeuwige
vraag die het kind onophoudend herhaalt en waarmee
de ouders op den duur geen raad meer weten, daar de
weetgierigheid van een kind in oneindige maat de kennis
van den geleerdsten ouder overtreft. Welnu, het menschdom is ook een kind. Van af de oudste tijden van » het
grijze verleden, treffen wij het menschenkind met zijn
waarom ? op de lippen. De oudste geschiedenis getuigt
ons dat in de vroegste tijden reeds die weetgierigheid
bestond, dat men behoefte voelde naar meer kennis dan
hetgeen de zinnen ons rechtstreeks brengen. Toen reeds,
zooals Vergilius het in schoone verzen heeft uitgedrukt ( 1 ) , wilde men weten waarom de zon op- en
ondergaat, waarom de zomer hitte brengt en de winter
koude, waarom de zee met den vloed opkomt en niet
de ebbe daalt ; en op al deze en andere vragen zijn
al zeer vroeg allerhande antwoorden gegeven. Vele daarvan voldoen ons niet meer ; wat eens als de hoogste
wijsheid gold, is voor latere geslachten oude wijvenpraat geworden, waarnaar kinderen niet eens meer luisteren. Maar hoe onvoldoende, hoe onbeholpen, hoe gebrekkig ook, toch bewijzen deze eerste pogingen tot
oplossing van het eeuwige raadsel den onleschbaren
dorst naar weten die de rnenschen bezielt en die hen
steeds doet snakken naar meer kennis en waarheid. Het
verstand van den mensch is voor waarheid geschapen
en even als zijn lichaam dagelijks de spijs vordert die
het leven en kracht zal verzekeren, zoo ook vraagt het
intellect herhaaldelijk een nieuwen toevoer van geestelijk
voedsel en van verstandelijke laving.
Maar, zal men mij tegenwerpen, is de daareven uiteengezette voorstelling niet eenigszins gevaarlijk ? Als
de mensch in de wetenschap het vaste antwoord op alle
vraagstukken moet gaan zoeken,, als de wetenschap het
eenige middel is om tot waarheid te komen, waar blijft
dan het Geloof ? Een christen kan toch nergens beter
(1) Me vero prlmum dulces ante omnia Musae
... Accipiant caelique vlas et sidera monstrent,
Defectus solis vvarios, lunaeque labores ;
Unde tremor herris ; qua vi maria alta tumescant
Objicihus ruptis, rursusque in se ipsa residant ;
Quid tantum Oceano properent se tingere soles
Hiherni, vel q:iae tardis neora noctibus obstet
Georg. 11, 475-482.
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dan in Gods Openbaring de Waarheid gaan zoeken en
is het dan niet ijdel de wetenschap aan te hangen, daar
we tot kennis der waarheid een beter en veiliger middel
bezitten, in Hem die gezegd heeft : Ik ben de Weg,
de Waarheid en het Leven ?
Weest gerust, ik wil hier geenszins de wetenschap
boven het Geloof stellen, ik wil zelfs Geloof en Wetenschap niet tegenstellen. De menschelijke rede, het verstand is eene gave Gods ; het Geloof eveneens is eene
gave Gods. Het eerste behoort tot de natuur ; doordien
we menschen zijn, zijn we met verstand bedeeld. Het
Geloof daarentegen is eene bovennatuurlijke gave. Het
maakt ons bekend met waarheden, die de natuur alleen
niet hadde kunnen vermoeden ; het is een licht dat om
de natuurlijke waarheden, tot welker kennis de rede
moeilijk hadde kunnen geraken, zulk een glans en zulk
eene helderheid doet stralen dat voor den geloovige alle
twijfel opgeheven wordt en alle duisterheid verdwijnt.
Maar het geloof is ons niet gegeven om het licht der
natuurlijke rede uit te dooven, wel om met die natuurlij ke rede samen te werken tot de verovering van de alzijdige en volledige waarheid. Voorzeker zou de wetenschap zonder het Geloof onmogelijk het bestaan der
H. Drievuldigheid hebben kunnen vermoeden, omdat
deze waarheid tot de bovennatuurlijke orde behoort, een
-

mysterie is dat wij alleen door eene goddelij ke veeopen-

baring kunnen kennen. Maar andersom kan de diepste
en de grondigste doorvorsching van de bovennatuurlijke
waarheden ons geenszins inlichten aangaande de spectrale samenstelling van de zon of de eigenschappen der
electriciteit. Wel zijn natuur en bovennatuur gescheiden
gebieden ; nochtans vloeit daaruit volstrekt niet voort
dat de studie van de natuur in tegenspraak zou zijn met
de studie van het geloof ; noch dat het zoeken naar
natuurlijke waarheid nadeel zou doen aan het geloof in
een bovennatuurlijke orde en een bovennatuurlijke wereld. God heeft ons het verstand gegeven en tevens in
dat verstand geprent den dorst naar kennis van de natuur ; wij handelen dus niet verkeerd, maar wel volkomen naar het inzicht van den Schepper als wij de
natuurlijke waarheid zoeken te kennen. Diezelfde God
heeft ons in zijne oneindige barmhartigheid ook eenige
kennis meegedeeld van hetgeen is boven de natuur en
hier insgelijks is het zijn wil dat we door eigen inspanning en arbeid op die Openbaring voortwerken om
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door studie van zijn Woord tot ruimer kennis van het
Bovennatuurlijke, tot dieper inzicht in de goddelijke mysteriën te geraken. Zoodat ten slotte de Wetenschap, de
.ideale Wetenschap, niet zooals zij feitelijk bestaat, maar
zooals zij zou moeten zijn, de totale menschelijke Wetenschap èn het natuurlijke èn het bovennatuurlijke omvat. En in eene op het ware katholieke standpunt gevestigde hoogeschool is dat ook zoo. Eéne Faculteit gaat
voorop waarin uien het Bovennatuurlijke bestudeert, d.i.
de Faculteit van Godgeleerdheid ; en daarna volgen andere faculteiten welke hunne werkzaamheid aan de ver.schillende takken der natuurlijke wetenschap wijden.
Wie dus alzijdig geleerd wil zijn, wie aan al de
behoeften van zijn geest voldoening wil geven, moet
zich evenveel op de gewijde of theologische als op de
ongewijde wetenschap toeleggen. Geen enkel ontwikkel-de christen zou dus de godgeleerde kennis moeten verwaarloozen. Maar genoeg over deze tegenwerping, die
niet zeer ernstig kan genoemd worden.
We zijn aldus tot een eerste besluitsel gekomen.
Wetenschap is een zoeken naar waarheid, en evenveel
naar gewijde en bovennatuurlijke waarheid als naar kennis der natuur en der natuurlijke orde.
Maar wat nu is waarheid ? zullen wij ons afvragen.
Of beter gezegd, welke waarheden kunnen geacht worden voorwerp van cie wetenschap te zijn ?
Den pleger van eene misdaad aan het licht brengen
is wel zoeken naar de waarheid ; dat beteekent de sarnenleving een dienst bewijzen, maar kan geene aanwinst
voor de wetenschap heeten. Waarom ? Omdat zulks is
eene alleenstaande en vergankelijke gebeurtenis, die van
belang is voor de menschen van -een zekere plaats en
van een zekeren tijd, maar die het menschdorn in zijn
geheel onverschillig laat. Het is particulier de wetenschap nu heeft tot voorwerp het universeele. Toen Newton eerst gekomen is tot het besef dat dezelfde kracht
-die een appel van den appelboom op de aarde doet vallen, ook de hemellichamen in beweging brengt en dat
die algemeene aantrekkingskracht al de verplaatsingen
van zon en maan, van dwaalsterren en kometen en zelfs
van de zeogeezegde onbeweeglijke sterren beheerscht ;
dan is die bevinding geweest eene openbaring voor alle
menschen en eene aanwinst voor alle tijden ; want zoolang onze wereld zal bestaan, zoolang zal zij aan de
wetten gehoorzamen, die de geniale Engelschman 'eerst
.

-
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-
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wist te ontdekken en in bepaalde formules in te kleeden.
Zijne gevolgtrekking is universeel in den volsten zin
van het woord.
De wetenschappelijke waarheid moet dus universeel
zijn ; of is zij dat niet, dan moet zij een algemeen
karakter dragen ( 1 ) . Maar nog eene andere voorwaarde
is onontbeerlijk. Zij moet steunen op eene objectieve
bewijsvoering. In een deugdelijk betoog moet de eene
waarheid uit de andere voortvloeien en de heele redeneering aan de wetten der logica gehoorzamen. Maar het
is niet genoeg dat de sluitrede aan al die regels voldoet,
zij moet ook objectief zijn, d.w.z. zij moet punt voor
punt ook opnieuw kunnen gemaakt worden door een
ander en tot hetzelfde resultaat leiden. Neem een stelling
uit de meetkunde ; onderzoek b. v. het vierkant op de
hypotenusa gemaakt. Deze bewijsvoering is thans ruim
tweeduizend jaar oud. Zij staat in het werk van Euclides,
die omstreeks 300 jaar voor Christus geleefd heeft. Welnu, al wie het betoog van Euclides critisch naziet, eerst
uitgaande van de bepalingen door den Griekschen wiskundige vooropgesteld; daarna nagaande hoe de vroegere theorema's uit deze bepalingen voortvloeien; die in al
hare onderdeelen de bewijsvoering voor het bepaalde
theorema over de hypotenusa heeft vervolgd ; die moet
noodzakelijk zijn conclusie ook beamen. Het geheel vormt
eene keten waarvan elke schakel aan den vorige zoo
vast geklonken is, dat geene enkele er van uit het verband los te krijgen is. In zoo'n geval hebben we het
(1) Aan dezen eisch schijnen op het eerste zicht de historische waarheden niet te voldoen. De daden van een grooten
vorst (Karel V of Lodewijk XIV) zijn particuliere feiten en de
geschiedenis zou dus geene wetenschap zijn. Hiertegen moet ik
opmerken 1. dat de daden van een menschenleider (zoo b. v.
Napoleon) niet tot zijn tijd beperkt blijven, daar de gevolgen
soms nog eeuwen daarna gevoeld worden ; 2. dat de historische
feiten de bouwsteenen vormen voor een wetenschap van algemeen karakter, t. w. de kennis van den mensch als maatschappelijk wezen, wat Wundt noemt de Vólkerpsychologie. Deze volkeren — of sociale zielkunde steunt niet op waarnemingen of
experimenten die eiken dag kunnen opnieuw gemaakt worden
(zooals in de physica en chemie waar men met de onveranderlijke wetten der stoffelijke wereld te doen heeft) — maar houdt
zich bezig niet de uitingen van den vrijen wil der. menschen.
Deze gehoorzaamt ook aan zekere wetten, deels aan zeer ingewikkelde wetten, en om die te kennen zijn de hoopen feiten die
de geschiedenis vergaart niet overbodig. Hetzelfde geldt van al
de historische vakken, b.v. philologie, taalkunde, enz., die den
mensch (in ééne van zijne uitingen) tot voorwerp hebben.
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=echte, vaste, onomstootbare wetenschappelijke bewijs
iet betoog is objectief in al zijn onderdeelen.
Maar veronderstel nu eens dat een schakel van den
ketting los aangehaakt, dat een punt van de redeneering
subjectief zou zijn, d.w.z., steunende op eene persoonlijke opvatting, dan wordt de heele bewijsvoering subj ectief, twijfelachtig. Ze houdt op streng wetenschappelijk te zijn. Ik wil b. v. in mijne redeneering op de
volgende uitspraak steunen : het is mijne vaste overtuiging (lat de planeet Mars bewoond is, en ik maak
daarvan een gewichtig onderdeel van mijn betoog. Nu,
•als ik er geen bewijs voor geef, als ik als eenigen grond
-aangeef mijne persoonlijke overtuiging, dan heeft ieder'een het recht mij te vragen : maar waarop steunt uwe
overtuiging ? Zoolang ik het antwoord schuldig blijf,
is mijne redeneering niet wetenschappelijk. Ik heb misschien gelijk, maar in de wetenschap is dat niet genoeg
.Amen moet nog bewijzen dat men gelijk heeft.
Gij begrijpt aldus hoe soms de eenvoudigste waar,heden een ontzaglijken arbeid van geleerden veronderstellen. Als we zeggen « de aarde is rond » dan is deze
zin de laatste schalm in een langen ketting van stevig
aan elkaar geklonken waarheden, welke één voor één
•in alle opzichten onderzocht, getoetst, nagezien zijn ge'worden door strenge keurders, die ze op den duur elke
afzonderlijk goed bevonden hebben. Hoevele eeuwen de
wetenschappelijke smeden hebben moeten slaven om
•schakel voor schakel die keten aaneen te klinken, om
er stuk voor stuk de gebrekkige schalmen van te verwijderen, om niet alleen de waarheid te gissen, maar nog
te bewijzen dat hunne gissing juist was ; dat zal diegene eerst kunnen beseffen die zelf in de groote smis
werkzaam is geweest en die bij ondervinding weet hoe
vaak hij zijn handen' moest verschroeien of zijne kleeren
verzengen eer hij één enkel ijzer uit het vuur had
gehaald.
Heden weet elke schoolvos dat de aarde rond is,
dat het bloed een vloed is die door de aderen stroomt,
.:dat de bliksem en de electriciteit één zijn, en zulke dingen meer. Goed zoo ; hij weet dat. Dat wil zeggen, hij
'heeft het uit zijn boek van buiten en is bereid den
•eersten den besten kwajongen die iets anders zou zeggen bij de ooren te trekken. Maar wat is de waarde van
zijn kennis ? Natuurlijk weet hij wat bloed is : dat roode
vocht dat uit eene wonde loopt, dat is bloed. Maar heeft
-

.
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hij over de samenstelling en de natuur van het bloed
nagedacht als een physioloog ; heeft hij aan de beteekenis van dat woord vloeien gedacht, weet hij als een natuurkundige wat vloeibare en wat vaste stof is ? Geeft
hij zich rekenschap van de moeilijkheden die het vloeien
van het bloed door haarfijne bloedvaten meebrengt?
Kent hij het woord capillariteit en heeft hij eenig begrip van de uiterst ingewikkelde processen die de theorie
der capillariteit voor den bloedsomloop veronderstelt ?
Het bloed loopt door de aderen ; jawel, maar bij menschen alleen ? Ook bij dieren, ook bij kleine dieren ? Ja.
Goed. Maar zullen we dan ook aannemen dat zelfs de
kleinste insecten bloedvaten hebben, zoo fijn van doorsnee dat we er nooit een druppel water door zouden kunnen doen loopen, en dat er toch bloed door stroomt ?
Ziedaar enkele van de vele vragen die naar aanleiding
van die ééne welbekende wetenschappelijke waarheid
kunnen opkomen ; vragen waarop onze schoolmeester,
als hij voorzichtig wil zijn, het antwoord schuldig zal
moeten blijven.
Maar ik neem nog aan dat alles klaar en duidelijk
is ; dat al de moeilijkheden, die ik daareven opgeworpen heb, voor den schoolmeester opgelost zijn. Kan hij
gezegd worden deze wetenschappelijke waarheid te kennen ? Neen, zijne kennis zal onwetenschappelijk blijven
zoolang zij niet steunt op persoonlijke vertrouwdheid
met cie bewijsvoering. Hoe men er toe gekomen is aan
te nemen dat de aarde rond is, dat de weerlicht uit eene
electrische vonk bestaat, daarvan weet onze schoolmeester in den regel niets, en daarom bekommert hij zich ook
niet : het staat immers in zijn boek dat het zoo is. En
in dat opzicht zijn de meesten onder ons schoolmeesters,
ook onder de geleerden. Kennis hebben we wel van vele
dingen maar echte wetenschap niet. Deze kennis is geen
deel van ons eigen zelven ; ze is met onzen geest niet
tot eene eenheid vergroeid, want ze bestaat buiten ons
we gelooven iemand die het ons voorzegt, een boek
dat het uiteenzet, Maar zelf weten we niet. De heele
keten van redeneeringen die de bewijsvoering uitmaakt
is ons vreemd.
Hieruit kunt gij opmaken hoe weinig echte geleerden bestaan, die eene werkelijk wetenschappelijke kennis hebben van hetgeen zij aan anderen moeten mededeelen. Maar ik moet nu een andere vraag onderzoeken.
Waarop steunt in eerre bepaalde wetenschap het gebouw
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-ier kennis ? Of om het ander beeld weer op te nemen,
waaraan is de eerste schakel van de keten vastgemaakt ?
Hangt ze soms los in de lucht zonder aanknoopingspunt en zonder houvast ?
Het antwoord zal zijn, dat elke wetenschap afzonderlijk op ééne of meer grondwaarheden moet berusten, die dan door zichzelf klaarblijkelijk moeten zijn.
In de rekenkunde is het hoofdbeginsel dat 1 + 1 2
is, dat 2 + 1 3 is, enz. Wie deze eenvoudige waarheid aanneemt zal één voor één al de stellingen der
theoretische rekenkunde moeten aannemen, ook de ingewikkeldste, ook de heele algebra. In andere wetenschappen zijn de eerste beginselen niet altijd zoo doorzichtig en zoo eenvoudig. Maar in om 't even welk vak
der kennis, overal vormen ééne of meer waarheden, die
als vaststaande moeten aangenomen worden, die verder
niet kunnen bewezen worden, de spil waarop alles draait.
Als een centrum waarvan alles uitgaat en waartoe alles
terugkeert, herkennen wij hier het gebied der principes.
Deze vormen dan een vak op zich zelf, eene afzonderlijke
wetenschap, die tot voorwerp heeft de grondwaarheden
waarop andere wetenschappen steunen. Deze grondwetenschap heet philosophie. De rekenkundige telt en meet:
hij hanteert het begrip grootheid. De meetkundige onderzoekt de ruimte, de physicus en scheikundige bestudeeren cie stof, de physioloog de levende wezens. Wat
is eene grootheid ; wat is de ruimte ? Wat beteekent de
stof ? Wat is het leven ? Deze en vele andere grondbegrippen van elk menschelijk weten moet de philosoof
trachten te ontleden en daarover zal hij klaarheid pogen
te verkrijgen zoodat zijne wetenschap het vaste voetstuk uitmaakt waarop anderen kunnen bouwen.
En nu hoop ik u duidelijk gemaakt te hebben hoe
het ontzagwekkende gebouw van het menschelijk weten
opgetrokken is en uit welke onderdeelen het bestaat.
De basis, de bodem, de grondslag van alles is de philosophie, die zich niet de eerste beginselen, met de grondbegrippen bezig houdt. Daaraan vastknoopende, moet
elk afzonderlijke geleerde in elk vak apaart, schakel voor
schakel de keten van zijn redeneeringen smeden, zoodat,
hoe uiteenloopend ook, al de wetenschappelijke vakken
uit ééne zelfde bron ontstaan zijn en aan die ééne bron
de zekerheid en de betrouwbaarheid van hunne leerstellingen ontleenen. Steunt eene reeks redeneeringen op
valsche of onzekere praemissen, dan is de heele keten
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of valsch of twijfelachtig of ten minste verdacht. Hoelang ook de lijn moge zijn, op geen enkel punt mag
een breuk in het snoer, een kink in den kabel voorkomen,
want anders is het geene wetenschap meer, daar ééne
van de essentieels voorwaarden, de objectieve bewijsvoring ontbreekt.
Uit deze voorstelling vloeit dan ook voort, dat elk
geleerde, oiri dien naam waardig te zijn, in hoogere of
mindere mate, een wijsgeer moet zijn. Heeft hij kennis
van zijn vak, kan hij de onderdeelen van elke redeneering
ontleden en toetsen,inaar bekommert hij zich om de grond-.
beginselen niet, dan is er een duidelijk tekort in zijne
kennis. Er is wel weten, maar geene volledige wetenschap. Hij weet wel wat, maar niet hoe. En zij dieslechts hun eigen vak kennen en over de grondbegin-.
selen nooit hebben nagedacht, zullen gewoonlijk de uitkomsten der eigen wetenschap overschatten. Hoe geleerder men is, hoe nederiger dunk men van zijn weten
krijgt. Maar tevens zal neen dan ook inzien,hoe grootsch...
hoe ruin, hoe indrukwekkend de totale wetenschap is,
welk een ontzagwekkend geheel in een waarlijk philosophischen geest de echte wetenschap vormt. Zulk een.
geest was de groote Ampère, een der stichters der moderne electriciteitsleer, een reus in de kennis, voor wier
geen vak (ter menscheli j ke wetenschap iets verborgen
hield. Hij was even ervaren in wis- en sterrekunde als
in de natuurkundige vakken, waar hij zijne schitterende
ontdekkingen maakte ; even goed tehuis in de natuurlijke wetenschappen als in de geschiedenis, kortom, als
iemand het -as, was hij een encyclopedisch genie. En niet alleen wist hij dat alles, maar nog vermocht hij
zijne kennis te herleiden tot de eerste beginselen zoodat
zijn klare geest niet evenveel gemak kon opklimmen tot
de Eerste Oorzaak van alle wezens als afdalen tot de
uiterste en kleinste bijzonderheid van om 't even welk
onderdeel in welke wetenschap ook. En soms, als hij
zoo den heden kring van (ie schepping in gedachten
doorloopen had, als hij over de niysteriën van het oneindig kleine en over de verborgenheden van het oniiietelijke nagedacht had, dan welde onwillekeurig uit
zijne borst de hewonderingskreet, en niet het hoofd in
cle handen riep hij uit tot Ozanam, den eenzamen toehoorder van zijne verheven bespiegeling : Hoe groot is
God toch, .()zinai» ! Que Dieu est grand, Ozanain, que
Dieu est grand !
-
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Kennis van de waarheid, kennis steunende op objectieve bewijsvoering, kennis wortelende in philosophische ontleding der eerste beginselen, dat is wetenschap.
Zoo verstaan en zoo beoefend geeft de wetenschap, voor
zoover een menschelij k werk dat kan, voldoening aan
den drang naar waarheid van onze natuur. Deze vraagt
niet alleen naar eerste waarheden maar ook naar de
laatste uitkomsten, wil niet alleen weten waarom de
hemelen bestaan, maar wil ook van het geringste insect
en het onbeduidenste atoom rekenschap hebben. Eigenlijke wetenschap is dus zuiver theoretisch, zuiver philosophisch. Hiernaast bestaat ook toegepaste wetenschap;
zooals de technische wetenschappen die in onze dagen
wonderen verrichten, of de geneeskunst die elken dag
nieuwe overwinningen op dood en ziekte behaalt. Maar
zelfs de heilzaamste ontdekkingen zijn eerst zuivere, niet
toegepaste wetenschap geweest. Toen Pasteur zijne eerste navorschingen begon over de spontane generatie was
hij er ver van te denken, dat hij eens menschen zou
genezen en middelen tegen de hondsdolheid zou bereiden. En toch er is gezegd en met waarheid dat geene
familie bestaat of ze is aan Pasteur schuldig de gezondheid of het leven van een van hare leden. Evenmin, toen
Branly op enkele meters afstand in zijn laboratorium
seinen gaf en ontving met het eerste zeer onvoldoende
apparaat voor draadlooze telegraphie, evenmin kon hij
droornen dat enkele jaren nadien, honderden en duizen.den schipbreukelingen, dank zij die geniale ontdekking,
hun leven aan de golven ontrukt zouden zien.
Zijn we nu aan het einde gekomen ; hebben we van
alle zijden het begrip wetenschap bezien, bekeken, gewikt en gewogen, zoodat er niets meer te leeren valt
aangaande dit hoogst belangrijk onderwerp? Het spreekt
van zelf van neen. Zulke eene diepe vraag kan niet in
een uur tijds uitgeput worden. Op eene bijzonderheid
zou ik nog voor het slot de aandacht willen vestigen,
(lat is op het begrip kennis ; en ook op de onderlinge
verhouding van waarheid en hypothese.
Newton zag een appel van den boom vallen. Dat
was voor heili 'een lichtstraal en meteen zag hij de heele
oplossing van de moeilijkste vragen der mechanica. De
val van een appel was dus een bron van kennis, waaruit
blijkt dat de meest alledaagsche gebeurtenissen ook leerrijk kunnen zijn. Maar niet elke kennis zal de wetenschap van dienst zijn. Het dier heeft ook wel eenige
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kennis van het feit dat appelen uit boomen afvallen
kwajongens weten eveneens dat zoo iets gebeurt en
menigeen heeft zelfs eene hulpzame hand gereikt om
de natuur tot bijstand te komen ; de hovenier kent het
feit insgelijks. Waarom heet de kennis van het dier,
van den straatbengel, van den hovenier, niet wetenschap;
of liever waarom is deze kennis niet, als bij Newton
een uitgangspunt voor verdere kennis en wetenschappelij ke ontdekkingen ? Wat verschil is er tusschen Newton
en een hovenier ? Beide hebben het feit gezien : maar
Newton heeft er tevens eene interpretatie bijgevoegd.
De appel gaat van den boom naar de aarde, dus, zegt
Newton, is hij door de aarde aangetrokken. De navorschende geest ziet niet alleen het feit, maar ook den
mogelijken uitleg ; hij voegt bij het feit, schuift onder
het feit wat de Grieken noemden eene hypothese, d. i.
in letterlijken zin eene onder-stelling. Zijn onderstellingen, hypothesen gewettigd ? Is er plaats voor hypothesen in het stevige gebouw der wetenschappelijkewaarheid ? Hier zal het voldoende zijn eenige voorbeelden te noemen. Electriciteit is eene hypothese ; de.
trillingen van het licht, hypothese ; de atomen in de
scheikunde, hypothese ; enz., enz. Zoodat, als wij uit
de wetenschap moesten weren alles wat onderstelling
en menschelijke interpretatie is, de heele bouw in duigen zou vallen. Hier verwacht ik hevige verontwaardiging en een vloed van tegenwerpingen. Dit wordt nu toch
een beetje sterk, zal men mij toeroepen. Hoe zoo, eenige
oogenblikken geleden, was de wetenschap waarheid,
niets aan waarneio, steunencie op ware, oojectieve reaeneeringen, die zelf moesten uitgaan van klaarblijkelijk
ware grondstellingen. En nu komt ge ons vertellen dat
de heele boel niets anders is dan eene aaneenschakeling
van min of neer gelukte onderstellingen, van gissingen
die zeker toch geene waarheid zijn !
De tegenwerping is gegrond en zij is eene van de
groote moeilijkheden, die oningewijden met de wetenschap hebben. Ofwel nieenen ze dat wetenschap is onveranderlijke, absolute waarheid ; en dan kunnen ze
niet inzien waarom zekere wetenschappelijke uitspraken
in twijfel getrokken en sonis aan herziening onderworpen worden ; ofwel zien zij het veranderlijk karakter
van zekere theorieën en betuigen zich uiterst sceptisch
tegenover alles wat wetenschap heet.
Hier als elders ligt de gulden weg in het midden..
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Als wij met Pilatus vragen : Wat is waarheid ? dan zullen we misschien beter nog beginnen met de vraag :
wat is valschheid ? Zeg ik eene onwaarheid als ik den
afstand van Antwerpen tot Gent op 10 uren schat ? Bij
eene nauwkeurige meting zal het blijken dat de twee
steden 57 km., zooveel hectometers, meters, centimeters,
ja millimeters van elkander liggen. Is mijn eerste berekening daarom valsch ? Volstrekt niet ; alleen is de
juiste meting nauwkeuriger dan de ruwe schatting. Eene
bewering kan waar zijn, zonder dat eene andere aangaande dezelfde zaak valsch is. Eene hypothese is gegrond ; daarom is zij nog niet de absolute waarheid.
Morgen misschien wordt eene nieuwe onderstelling gemaakt, die de absolute waarheid wat dichter nabij komt.
Zeg ik dat de appel op de aarde valt, dan zeg ik geene
onwaarheid ; zeg ik echter dat de universeele aantrekkingskracht den appel naar de aarde toetrekt, dan bedoel ik hetzelfde feit maar ik stel het mij anders voor.
Laat ons hier een oogenblik stilstaan. Elke kennis
is eene voorstelling van de waarheid in een menschelijk
brein. Nu, onze hersens zijn zwak, onze geest hoe scherp
ook van doorzicht, hoe ruim van bevatting kan de heele,
de volkomen waarheid in al haar omvang niet dragen.
Bijgevolg zal onze voorstelling van de waarheid nooit
volledig, nooit volkomen nauwkeurig zijn. Wij tasten
naar waarheid, wij trachten die te omvangen, maar het

gelukt ons slechts ten deele ( 1 ) . Wij kennen slechts
bij benadering. Daarom ook hebben wij hypothesen noodig. Zekere daarvan komen de waarheid zoo dicht nabij
dat ze voor zeker kunnen gehouden worden ; andere zijn
zoo waarschijnlijk en zijn zoo stevig gestaafd dat ze
met de eerste bijna op gelij ken voet staan ; andere nog
(1 ) Dit geldt ook van de eerste beginselen en het boven
gezegde moet in dezen zin getemperd worden. Alleen in bijzonder gunstige gevallen, waar de grondbegrippen op zich zelf
doorzichtig zijn (als b. v. in de rekenkunde en t. d. ook in andere wiskundige vakken), kan de heele keten van redeneeringen
in eene onberispelijke reeks van aaneengeschakelde sluitredenen voorgesteld worden. Elders heeft de geleerde wel het zeker
besef dat hij op eene waarheid steunt, maar die waarheid is
voorloopig noch te ontleden noch te omlijnen. — Is liet dan
een tasten iii het donker ? — Neen, want ons verstand, hoe
gebrekkig ook, is juist geschapen om licht te brengen in de
duisternis, am te scheiden tusschen waar en onwaar. Dikwijls
misbruiken we onze geestelijke vermogens ; maar gebruikt zooals het hoort, zullen ze ons niet misleiden.

WETENSCHAP EN KENNIS.

1214

zijn de beste die men tot nu toe heeft kunnen uitdenken en zullen vermoedelijk in lange niet door iets beters
vervangen worden ; zekere onderstellingen zijn onvoldoend bevestigde gissingen, die alleen bij gebrek aan
iets anders gebruikt worden. Maar eene goede, deugdelijke, echt wetenschappelijke hypothese is voor den geleerde altijd waar, omdat ze niets anders is dan eene
voorstelling van ware feiten. En een echt geleerde heeft
daarvan ook het besef : wat hij ook bewere, het gaat
altijd met een zeker voorbehoud gepaard.
Als ik zeg dat de zon in het Oosten opgaat en in
het Westen ondergaat, dan is dat volkomen waar. Alleen
mag ik daarbij niet vergeten dat ik mij de zon als bewegelijk voorstel. Het feit is ontegensprekelijk ; de voorstelling is mijne eigen voorstelling. Zeg ik daarentegen
dat de aarde in vierentwintig uren om haar as draait,
zoodat gedurende een deel van 'deze vierentwintig uren
eene helft van de aarde door de zon beschenen wordt
terwijl de andere in het duister blijft ; dan neem ik hetzelfde feit aan ; maar de voorstelling is verschillend.
Aangaande het feit is er dus geen twijfel ; de strijd kan
alleen bestaan tusschen twee voorstellingen. Welke van
de twee is de ware : de aarde onbewegelijk en de zon
bewogen, of omgekeerd de zon onbeweeglijk en de aarde
om haar cirkels beschrijvende ? Langen tijd is er daarover geschil geweest en ten slotte schenen voor het
tweede alternatief zulke sterke gronden te spreken, dat
het pleit beslist kon heeten. In het stelsel van Copernicus
en Newton waren in éene enkele voorstelling al de bewegingen van cie hemellichamen te overzien, zoodat men
kon meeren dat na cie verbeteringen die latere sterrekundigen aan het systeem gebracht hadden, de absolute
waarheid nu gereikt was. Zelfs was het tot in de lagere
scholen gedrongen dat cie aarde oir de zon draait, niet
de zon om cie aarde. En toch bestond de mogelijkheid
nog om dat zoo volmaakt stelsel volmaakter te maken.
De aarde beweegt zich ons cie zon of de zon om cie aarde.
Maar w.vc it is beweging ? Toen men (lat begrip is gaan
ontleden, heeft men moeten inzien (lat Gene beweging
altijd betrekkelijk is, (lat het uit een philosophisch oogpunt onverschillig is te zeggen dat cie aarde stil staat
en de hemel draait of omgekeerd ; dat de trein een
station verlaat of wel dat het station gaat loopen terwijl
de trein onbeweeglijk blijft. Vragen we dus, wie beweegt en wie staat er stil, zon of aarde, dan is het
,
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antwoord : 't hangt er van af. Nemen we de zon als
spil, dan beweegt de aarde ; kiezen we Sirius of eene
andere ster, dan is de formule uiterst ingewikkeld, maar
ze blijft waar ; is het de aarde, dan zal, gelijk in het
stelsel van Ptolemeus, de voorstelling weer niet eenvoudig zijn maar toch volkomen bevredigend en volkomen waar. Zoodat de waarheid niet eischt dat men
het heelal uit de aarde alleen of uit de zon alleen bekijke, maar zooveel mogelijk met een alzijdigen kij k
zoodat alle mogelijke gezichtspunten achtereenvolgens
tot hun recht komen.
Hiermee ineen ik dat we onze beschouwingen over
de wetenschap mogen sluiten. Het doel is tot de kennis
van de waarheid te komen, en het middel daartoe, geene
conclusie aan te nemen of ze steunt op redeneering, onwrikbare, objectieve redeneering, uitgaande van vaste
beginselen, die zelf gegrond zijn 'op de stevige basis
van eene grondwetenschap, de philosophie. Elke zin,
dien we uitspreken, elk oordeel dat we vellen, moet
dus een ware uitspraak zijn. Maar, en dit is de rol der
hypothese, het is ons, menschen, niet gegeven, de volstrekte waarheid zoo juist in woorden weer te geven,
dat daaraan geen verbetering te brengen is ; de meest
juiste formule kan slechts eene menschelijke, d.w.z. gebrekkige en onvolledige voorstelling van de waarheid

zijn ; zij houdt bijgevolg naast de objectieve feiten ook
een deel menschelijken uitleg in. De nauwkeurigste omschrijving van de werkelijkheid zal misschien door eene
nog nauwkeuriger kunnen verbeterd worden. Dat wil niet
zeggen dat de waarheid van gisteren morgen valsch zal
blijken ; neen, dat beteekent alleen dat wij menschen
zijn. Om de alzijdige, volle, met geen zweem van valsehheid vermengde waarheid te vatten en te verstaan ; om
het alles eii ook elke bijzonderheid, de kleinste als de
grootste te zien en te aanschouwen zooals zij zijn ; daartoe is een Geest noodig zoo machtig als het Heelal zelf,
machtiger nog, want wie ééne wereld heeft geschapen
moest cie Macht bezitten om alle werelden te scheppen.
Zooals Vondel het uitdrukt :
l)at's God. Oneindig eeuwig Wezen
Van alle taling dat wezen heeft.
00(1 alleen kent en ziet de volkomen, de volstrekte
Waarheid. In Hem alleen zullen we die zien en daardoor
de volkonen bevrediging vinden, de laving van den dorst
naar waarheid, (foor Hem zelven in ons gemoed gelegd.
JOSEPH MANSION.

AAN DE NAGEDACHTENIS VAN WIJLEN
HOOGLEERAAR Dr. GUSTAF VERKIEST.

Eene bijdrage tot de geschiedenis der westvlaamsche
letterkunde in de 19e eeuw, alsmede een huldeblijk
van genegen, dankbare bewondering.
't Was middenin den wereldoorlog, te Parijs ; een
zwaar bewolkte, mistige winternamiddag : het motregende en 't zou te midden den achternoen al stekedonker zijn.
Op den hoek van twee straten, in een hotel, op
de eerste verdieping, daar leefde hij, gevlucht met zijne
vrouw en zijne dochter ; daar bracht ik hem een bezoek. Mijn eigen verblijf was ontdekt, God weet hoe,
en ik kreeg een bescheiden kaartbriefje om me te melden dat het hein genoegen zou doen een oogenblik niet
snij te spreken.
Ik wist van zijne vlucht en van al 't geen die edele
mensch doorstaan had, van de zoulou-benden die Leuven
hadden in brand gestoken, en die door zijn huwelijk met
eene duitsche vrouw half tot de zijnen behoorden ; ik
wist ook van de geraaktheid, die hem bij 't oversteken
getroffen had, en dat hij na lange beproeving uit Engeland naar Parijs was gevlucht.
En ik wist zooveel uit zijn vroeger leven.
Maar we stonden zoo ver van malkander dat ik
het nooit zots aangedurfd hebben • oin hein een bezoek
te brengen : ik had me blood en verlegen gevoeld de
zeldzame koeren dat ik hij hem kwam, te Leuven.
En nu ! In die vreeselijke omstandigheden noodigde
hij me tot hein ! Wat zou ik daar gaan doen en gaan
zeggen, gaan stamoren alweer. Nu vooral dat ik niet
wist wat er van den voormaligen doctor overbleef.
Mijn eerste neiging was om tehuis te blijven
maar die had ik overwonnen, en nu zat ik dat alles te
-
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bepeizen, op het electrisch treintje dat me veel te gauw
aan de Invaliedenstatie afzette.
Parijs, het cream-coloured Paris van Napoleon III
zooals een Engelschen het beschreven heeft, was nu eens
alles behalve cream-coloured. De Seine en de prachtbruggen, de kaai, de straat, het Trocadero-Paleis, en
de stijgende boulevards en avenues, alles stond derf,
norsch en zwart, als een machtige boschkool-teekening
op den aschgrauwen hemel. De regen zimperde gedurig
neder en overgoot de huizen met klamme winternat, de
straten met slijk en de menschen met mismoedigheid.
Een regendag is al triestig op zijn eigen, maar honderden malen treuriger is hij onder den zwaar beangstigenden oorlogshemel, daar elkeen loopt met zijn eigen angst
belast. Een regendag is treurig voor den banneling die
den banneling gaat troosten in het vreemde land.
't Hotel was gauw gevonden, de tweede verdieping
bereikt. De dokter slaapt na de noen, nu eerst wat
wachten. Buiten zijpelt de regen, binnen hangt een
drooge warmte, en heerscht de koudheid die in de gehuurde kamers hangt en blijft hangen, in weerwil van
alles wat niet doet om ze gezellig te maken. De Vlaming
is een vogel van eigen kooi en die menschen hier hadden
't voor den oorlog alles naar wensch : eigen leven aan
eigen welvoorzienen heerd ! hoe moet het hun hier koud,
arm en aafsch bevallen in dit hotel.

Daarvan scheen mij nu alles die voorkamer te
spreken, uit haar conventioneele stoffeering, uit haar
muffe kamergeur, uit het gedempte licht dat ze haalde
van de grauwe straat.
Er hing een plechtige stilte in huis, de stilte van
den huiskring waar zware beproeving valt op rijke, sterke zielen. Ik wist dat niemand klagen zou, maar alles
weeklaagde rondom mij.
Hij verscheen, hield zich rechtop al tastend aan
den wand, groette mij en werd met liefderijke bezorgdheid in een stoel neergezet hij een tafeltje waarop nu eerst bemerkte ik 't een paar dichtbundels van
Gezelle lagen, niet snipperlingen tusschen de bladen; een
Molière, en een don Quichotte de la Manca, bij een Gil
Blas de Santillane.
Hij zat als had hij te Leuven gezeten in de Vaartstraat aan zijn eigen tafel, bij een kopje koffie ; zonder
eene klacht, zonder een gebaar van krank zijn, zonder
een zucht van heimwee : van aandoening overstroomd,
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dat zag ik wel, »laar zijn eigen zelf meester, grijpend
naar den ouden toon en het oude gebaar, seffens gebiedend en sterk.
Maar, voor mij, och God, wat een wrak ! Wat een
tragische lijfsellende bij zooveel zielekracht
Ik zat verpletterd, aan den grond geklonken, stom,
en liet me redden uit mijn radeloosheid door het kiesch
voorname tusschenbeidekonien van de twee dames ; anders zou ik, in 'k weet niet hoelang, niet kunnen spreken
hebben.
Ik had heng den eersten keer gezien, toen ik nauw
de kinderjaren ontgroeid was. Hij kwam dikwijls naar
Brugge om in de nabijheid eene zieke te verzorgen.
Hij werd dan van de Brugsche statie afgehaald in een
van die kniprij tuigj es waar een melkwitte poney voor
gespannen lag, die voor onze deur voorbij spoeterde lijk
-een sneltrein; in het bakje zat een groote man met vossenvellen kraag en dat was Dr Verriest. Dien keer reed
hij niet voorbij maar bleef staan en schelde aan onze
deur. Wij zaten alle, geheel ons groot gezin, om den
doornenden soepkom, en ik weet nog hoe dat moeder
verschrikte toen ze die indrukmakende verschijning zag
en hoe wij opkeken terwijl hij de trappen opklom, met
een innemenden glimlach en een vriendelijk lofwoord
over onze geurige porei-soep. Moeder was op haar
ongemak omdat hij zoo verraads kwam en op den noenestond, omdat er een geruit ammelaken over tafel lag,
omdat 't al overeinde stond, enz. Maar Dr Verriest was
al lang boven bij mijnen vader die zwaar ziek te bed
lag, en wij wisten wel dat het Noom Guido was die
dien grooten dokter ons zond en dat vaders geknakte
gezondheid nu in goede handen was.
En inderdaad met zijn bezoek, hoe kort ook, bracht
hij vader zoover weer op de beenen dat wij hem nog
lange nadien behouden hebben.
Dr Gustaf Verriest was alsdan een prachtverschijning, groot van gestalte, rijk in zijn kleeren, met lange
lichtgekrulde haren, niet een allerfijnst en verstandigst
en innemend gelaat. Een mensch dien, als hij u. daarbij
nog uw man en den vader van uw kinderen terugschenkt, menschen gelijk mijne moeder met eene soort
aanbidding uit de verte durfden te vereeren. Hij was
slechts korte minuten bij ons maar zijn verschijning
liet op onze kinderzielen haren onuitwischbaren indruk
staan.

HO(=XiLEEI^AAR Dr (iUSTAF VERRIEST.

1219

Een groot, edel en geleerd, een buitengewoon knap
man
En ik had hem aldus blijven kennen, geheel mijne
studiejaren door, tot op den dag dat, na langen tijd
hens niet meer gezien te hebben, ik hem weer aantrof
op de begraving van zijne zuster te Ingoyghem, bij
Pastor Hugo Verriest.
Daar viel het me ineens op, dat zonder ziek te zijn
de mensch aan 't zakken was, en 't griefde me meer
dan ik zeggen kan.
Maar nu ! 't was oni bij te snikken. . . en ik mocht
niet ; ik moest schijnbaar bedaard blijven bij de schijnbaar bedaarden daar om mij.
Zij hielpen hem aan zijn boeken en hij begon te
praten en te dweepen met Gezelle, zooals hij 't gewend
was, zijn geest sprankelde en gloeide nog, maar 't was
avonduur, en meis voelde 't kille van de komende nacht
erdoor.
Hij sprak van zijnen ouden meester en van Streuvels en van den vooroorlogschen, nu den ouden, schoonen tijd, net een bewogen trillende stem.
Hij sprak van de moderne fransche literatuur en
de andere en weerde 't allemaal af met een gebaar van
mismoedige onvoldaanheid. « 't Allemaal zoo gedurig en
altijd hetzelfde, ik kan 't niet meer bezien. » Nog altijd
sprak hij niet geen woord over den oorlog zelf, noch
over wat hij doorstaan had.
« En vindt ge nu genot om terug te keeren naar
de oude, de klassieken, heer Dokter ? »
-- « ja ! dat geeft - me een diep genot. Wat is er
toch een kwistige rijkdom van tintelende geest in die
vier boekdeeltjes. Veel meer geest en bekwame kunst
dan in al de fransche romans te zamen : Bourget en Loti
op den hoop nog toe ! » Hij wees naar Don Quichotte
en Molière.
Dit bezoek liep gauw ten einde ; maar ik vergeet
het zoo gauw niet meer, en het bewijst dat Dr Gust.
Verriest tot op den laatsten dag zijns levens, een groot
geleerde, ilnaar nog meer een letterkundige genieter is.
gebleven.
Eindelijk kwam ook Leuven te berde en de Duitsche
inval en het onnoemelijk gedrag dier heeren in de hoogeschoolstad ; daarover werden telkens de beschouwingen gesloten niet eene benaming die uit zulke monden
als die van Dr Verriest en zijne duitsche vrouw, een.
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dubbel smertelijk maar ook een tienduizendmaal schandelijk brandmerk op die Oermaansche schoften slaan :
« Schufte ! » zuchtten zij telkens zij op een nieuwe
gruwel terugkwamen : « Schürke ! Halunken ! »
Later heb ik Dr Gust. Verriest nog bezocht te
St. Cloud bij een van zijne gehuwde kinders ; daar waar
hij stil aan 't wegkwijnen was, daar heb ik hem het
handschrift gebracht van mijn levensschets over Guido
Gezelle, daar plauderden wij weer zoolang als 't zijn
gebroken krachten toelieten. En daarna verliet ik hem
telkens met een zwaarder last op mijn gemoed, omdat
ik vreesde en voorzag dat de edele man zijn huis en
heerel waar hij z36 naar verlangde, nooit meer zou terugzien en dit wellicht mijn laatste bezoek bij hem zou zijn.
Hij stierf, en ging stilaan den weg van alle menschelijke grootheid. De oorlog had belet dat zijn levensdag zou ondergaan met al den luister dien hij verdiende,
en de menschelijke vergetelheid belet nu dat hij de hulde
krijgt die hem zoo wel toekomt, als Vlaming, als geleerde, als kunstkenner, als schrijver, en ook als mensch.
't Is de eerste mijlpaal dien wij slaan, langs den
weg van dit heerlijk menschenleven wat een hoogstaand, eerlijk, groot menschenkind was hij, en dat van
aan zijn kinderjaren tot op zijn laatsten dag.
Ik geef hier enkel wat ik uit zijne brieven heb
kunnen oprapen, aan zijnen geliefden Meester ; immers
aarzel ik niet het neer te schrijven, niemand heeft Guido
Gezelle zoo oprecht bemind en bewonderd als Gustaf
Verriest ; die vereering en genegenheid moeten wederzijdsch geweest zijn, want ik weet niet dat de grijze
dichter aan iemands oordeel over zijne verzen meer gewicht toekende dan aan dat van G. Verriest ; ook zond
hij hem op zijn laatste al zijn schoonste stukken.
Van kindsgebeente af, zeg ik, beminde hij zijnen
meester en zoo werkdadig beminde hij hem, dat hij in
alles zocht te worden gelijk hij !
Hij heeft het beproefd om dichter te worden, doch
de steile paden van dien berg waarlangs zoovelen krevelen zonder op den top te kunnen geraken, lieten ook
hem niet boven : en terwijl hij aan het nederrammelen
was schreef hij guitig aan zijnen grooten vriend, den
Ben Februari 1858, en hij was pas 15 jaar oud :
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« Zeer lieve professor.
Gij hebt u zeker verwacht aan eenige mijner verzen, 't spijt mij u niets te kunnen zenden. De muizen
willen mij niet meer mede als V. Vancoellie. 't Zijn
kwaê beesten en zij laten hen niet vangen zonder handschoen. De rijmen bovenal gaen mij niet ; maer nu,
geen roozen zonder doorns, 't zal beter gaan hoop ik,
na regen komt zonneschijn. 'k Heb reeds drie vier stukskes aengegaen maer ze springen lijk op krukken. 'k Heb
ze al ten halven gelaten. 'k Ga opnieuw beginnen en
-er eens mijn leên aen leggen, en 't zal gaen al moeste
de duivel de keerse houden, willen de muizen niet meê,
'k zal ze meê trekken en er zal alsan iets uitkomen,
is 't niet schoon 't zal teelijk zijn, al smeden wordt men
. medt en leeraers zijn geen kunstenaers. »
Een hoogen dunk en een juiste voorstelling van de
-dichterlijke ontvangenis of bezieling, heeft de leerling
niet. Ook weet ik niet dat hij sedert dezen brief het
wel,
dichten nog beproefd heeft. Hij gevoelde 't
dat, terwijl zijn begaafde medeleerlingen of vrienden
dichtten en deunden, zijn eigen weg waaranders heenvoerde.
't Zelfde jaar nog beleeft hij eenen geheel anderen
strijd : hij wil zijn meester ook navolgen in zijn priesterschap, en hier ook, wanneer hij zichzelf ondervraagt,
verneemt hij in zijn ziel niets dan stilte, geene stem die
:hem roept.
Men durft bijna voor de wereld de reinheid niet
openbaren van een zoo ongerepte kinderziel ; van wege
de wereld is men zooveel vuils gewend en zooveel weerstootelijke ruwheid, en, zoo de duivel is zóó immers
.betrouwt hij zijne knechten.
'k Geef er niettemin hier en daar een stuk van,
voor hen die, in oprechtheid en rechtgeaard, het schoon
in het goed nog willen en dus kunnen bewonderen.

zoo

-

-

,

-

« Vader in J. C.
Het is mij niet mogelijk u nu het honderdste deel
te zeggen van wat mijn gemoed aandoet en mijnen geest
vervult. Ik heb uw brief gelezen en herlezen en nogmaals
gelezen en ik beefde erbij. Geheel de nacht in 't duister
en in de stilte ben ik er mede bezig geweest, en ik heb
-

-
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God gebeden dat hij mijn onweerdig herte tot hem zou
keeren. Nu nog zit ik niet mijn hoofd in mijne handen
erover te peizen. Och ! wat zou ik me willen werpen
in de armen van mijnen God op zijn kruis uitgestrekt
en mijn hoofd te ruste vlijen op zijn gemartelden schoot.
Zijne doornekroon zou ik willen nemen om ze op mijn
hoofd te drukken. Lijden zou ik willen met hem en den
spot aanhooren van Gods vijanden... ik zou hem willen
zeggen in mijn hert : ik zal uw priester zijn. Maar ik
durf niet ! Wat ! Is de priester niet de mensch aan wie
God gehoorzaamt. Hoe' zou ik ooit durven de heilige
woorden uitspreken en zeggen aan den Aleeuwige :
« daal uit den hemel ». Mijn mond is die woorden, mijne
ziel is die macht en mijne handen zijn de gunst niet
weerdig God al bevend vast te houden. Vader, ik zou
wankelen op het altaar, mijne stem zou mij ontgaan en
ik zou tranen storten. Ik zou mijne oogen niet durven
opslaan iiiimers omdat ik iets zou begrijpen van de
verhevenheid dezer daad en van mijne onweerdigheid.
En nochtans, o Vader, z55 geerne zou ik het tabernakel ' des Heerels binnengaan en hem zeggen : God
uw priester ben ik, uw priester !
Wist ik, o wist ik maar dat, spijts al mijne onweerdigheid, ()od mij tot hem roept, alles zou ik offeren
om zulk een roeping weerd te zijn.
Bid voor snij, bid God en zijne heilige Moeder en
al de heiligen uit den hemel, enz.... (1) »
En zo() gaat dat bladzijden lang : eenerzijds trekt
de wereld den jongen man nog niet aan, maar anderzijds
heeft God nog niet duidelijk genoeg voor hem gesproken ; gereed is hij om zich geheel te begeven op den
aangewezen weg, maar hij staat voor twee wegen, en
daar is geen wegwijzer. En de edelmoedige jonge ziel
maakt den songs zoo pijnlijken strijd door, die zoo menige ziel doorschokt, vooraleer ze vasten voet mag zetten
op heur eigen baan.
In een anderen brief maakt hij in proza een gedicht
met geheel denzelfden inhoud als het stuk Excelsior van
zijnen meester, en hij zet erboven : « 25 December, 1858,
ten 11 j2, vóór de geboorte des Heeren.
Wat ik dacht toen ik uwe kamer verliet. »
. Die kamer was Guido's en zij hadden het over . de
roeping van den -zendeling gehad. G. Verriest's brief is
(1) Vertaald uit het fransch.
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voor drie vierden de ophemeling van 't leven der geloofsboden. Maar almeteens keert hij vlakom, omdat hij
denkt dat ook zijn meester neiging gevoelt voor het
zendelingsleven en nog zou kunnen vertrekken naar
vreemde landen.
« Maar gij, Vader, aan wie God het genie geschonken heeft, zult gij ons verlaten... zult gij Vlaanderen verlaten waar gij zooveel goed kunt doen ? Zult gij
uw taal overlaten aan spot en misprijzen. Nu dat het
Oosten klaart en de hoop in onze herten rijst : als de
boom zijn eerste blaren krijgt, kapt gij hem zijn wortels
af... » enz. bladzijden lang. « Blijf hier, besluit hij dan, blijf hier, uit liefde voor ons, voor uw
Vlaanderen, voor uwen godsdienst. Red ons ! op den
grooten dag des oordeels zullen honderd duizend zielen
eom u staan en voor u ten beste spreken bij God. En
Gods Zoon zal zeggen : « Dat hij kome, die het weerbarstige Vlaanderen tot een uitgelezen volk heeft gemaakt... enz... Gij zult mogen rechtstaan in 't aanschij n van (ie geheele wereld en zeggen voor den Allerhoogste :
-

-

« Heer, hier is uw dienaar. »
Zoo sprak die leerling tot zijnen Meester en zoo de
nieester tot zijn volgeling : deze zegt immers :
« Ik had zorgvuldig alle uwe brieven bewaard tot
aan het midzomerverlof, maar er zijn er zóóveel dat ik
ze niet alle kan meênemen : de minst belangrijke heb
.ik vernietigd, de andere heb ik meê. »
In oegstmaand, kort voor den verloftijd, 1861, is
•'t de crisis : in volle onrust en in de wagende onzekerheid van zijn gemoed schrijft de jongen aan zijnen geestelijken vader :
« Ik heb u geen goed nieuws te melden : ik ben
onbeslist nu als tevoren, ik heb veel geleden, en de
angst heeft me geheel ontredderd ; ik kan me er maar
niet toe besluiten me neer te leggen bij 't geen gij mij
-voorgehouden hebt... Al die inwendige werking heeft
me half ziek gemaakt. Ik moet rust hebben ; ik zal
't verlof afwachten, eenzaamheid is niet goed voor mij ...
bid voor uw arm kind.
G. V. » (1)
-

,

(1) Vertaald.
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En uit wat een edel zielmetaal hij gegoten was
blij kt uit bijna ieder van zijne brieven uit dien worsteltijd ; laat ik er nog een aanhalen, eenen nieuwjaarsbrief,
1861, althans een stuk ervan: Gustaf vraagt zijnen mees.ter dat hij hem zou komen bezoeken,aarzelend en wel wetend hoe Gezelle zijnen tegenzin moest bedwingen om
bezoeken af te leggen.
« Maar », voegt schrijver eraan toe, « wilt inzien
dat dit bezoek geenszins uit werelds gebruik en zou
gedaen zijn, maer dat het een geheel ander oogwit en
voorwerp heeft. Sedert drij maenden en half dat ik hier
ben en heb ik hier nog geenen éénen vriend gezien,
aen geen eenen mijn hert uitgesproken ; van mond tot
monde gezeid en van hert tot herte verstaen ! Wil ik
dat mijne gevoelens door iemand anders dan ik gevoeld
zijn, 'k en kan maer op een arm blad papier onvoldoende woorden schrijven. 'k En hebbe nooit het genoegen van te mogen peizen dat mijn eigen gedachten
wel overgezet en verstaen zijn... 'k Heb u meer dan
éénen brief geschreven maer altijd achtergehouden.
Och ! hoeveel beter ging het in onze schoone klas
van Poesis, van dichtkunst en dichtgeest. Toen gij, bezielde leeraer en ik aendachtige leerling waren, toen de
eerste geestesontwikkeling verwonderd en verrukt bij
het zien van al dat onbekende schoone, als uit een slaap
schoot alle hare jeugdige krachten spande, -en overal
bloemen plukte. 0 dan, gretig en onverzadelijk van wetenschappen en gevoelens, ik zocht en vloog gelijk de
bie achter den honing dien zij uit de kelken zuigt. En
'k en peisde op niets anders.
'k Zitte en herpeize dikwijls dat « vulgaire » gedacht, hoe dat alles hier toch zeere vergaet en verandert
en hoe wij vrienden dan te zamen, ' nu verre verscheên
zijn en rnalkaer moeten schrijven. Aerdig mysterie van
den tijd ! 't Is jammer nog zoo jong zijn, in de bloeme
van het leven zijn en alree achter het voorgaende wenschen ! 't Is jammer ! jammer ! die trane, mijn eigen
dierbare trane die sedert zooveel jaer bij ieder verdriet
en bekoniniernisse tè voorenkomt zonder eens neer mijne
kaken te kunnen vallen, die trane blinkt weer in mijne
ooge als ik op zulke dingen peize. Hope dat het te
naeste jare zal beter gaen, dan, met de gratie Gods,
zal de hand aen den ploeg liggen en der zal niet meer
achteruit te kijken zijn.
Alderschoonste en aenbiddelijk woord !
-
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dan de oogen in de toekomst, het herte naer God,
en de myrtel in de hand ! hurrah ! het slagveld
is aen ons!
'k Wil worden 't geen God van mij vraegt ; 'k en
vil voor niemand noch voor niets uit den weg gaen waer
Hij mij biedt te gaen... Wiste ik dat Hij mij vraegt
-om werkman, slaef op het land, schooier achter de
.straet te worden, 'k wil alles laten en worden wat Hij
wil ! »
Bij den eerstvolgenden brief, drie maand later,
'schijnt de zielestrijd eindelijk beslecht ; Gustaf schrijft :
« Hugo heeft voor den eersten keer openhertig gezeil dat hij naer 't seminarie zal gaen. En 't doet mij
waerlijk deugd aen mijn herte. Denzelfden dag heeft
hij het 't huis verklaerd en hier heeft het plezier gedaen.
'k Wete vrij hoe men zal opkijken als ik het late weten.
Van nu af is het zeker besloten dat ik zal priester des
Heeren worden. »
Vreemd opkijken, dat hebben zijne huisgenooten
niet moeten doen, immers...
Maar eerst een klein intermezzo : een. andere brief,
die geen dagmerk draagt, maar klaarblijkend op den
voorgaanden volgt :
« Mijn herte wipte in mij als ik las dat gij uwe
.dichten gaet uitgeven. Leve den Vlaemschen vooruit.

.

gang, en leve die aen den wagen steekt, aen den win-

nenden wagen !
Hoe schoon ik de philosophie vinde toch en kan ik
.onzen dichtleer en al wat wij onder u aengegaen hebben,
over jaer en over twee jaer, de achterhand niet laten,
dit voor nu en dit voor het leven
Ei, hoe alles in de wereld nu roert en zwermt voor
het goed en voor het kwaed ! In Italië de mazzinissen
tegen koning en Paus, in Frankrijk het priesterdom tegen den keizer. Overal, Hongarië en Oostenrijk, Turkeyen die sterft, Pruisen, Polen in oproer, de zake der
vrijheid in Rusland, het katholij k maken van Engeland,
en hier in ons Vlaenderen die reusachtige vlaemsche beweging hoe grootsch, hoe dichterlijk !
Gij ! schrijft, werkt en dicht daervan, Uw geest
kan het magtig zijn. . . »
In Juli 1 861 , vraagt hij zijnen meester om een
.onderhoud te Brugge over al hetgeen bij hem bovenst
ligt, en het is nog immer 't wiegewagen, want hij tee:.kent : uw arm kind.
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Den 26 October 1861, zit de jonge weifelaar vast
en veilig en voorgoed te Leuven : het priesterworden had
hij er dus aan gegeven. Zijn meester is in Engeland en
tegen zijne terugkomst stuurt hij hem een briefje, met
volgenden aanhef :
« Gij zult bij uwe terugkomst uit Engeland, mijn.
besluit vernomen hebben. 'k Hebbe gedaen om wel.
'k Trachte mij hier eerlijk te gedragen en legge mij aen
op mijne studien ; er is hier nog al kruime aen 't werk,.
maer daer ne wille is daer is er 'ne weg ! »
En daarmee^ was 't zielenproces uitgestreden.
Gustaf Verriest werd doctor in de medicijn en een.
van de vermaardste van zijnen tijd.
Van nu voort worden de brieven de bewaarde
zeldzamer, maar inhoud en toon blijven altijd even
vertrouwelijk en vereerend, naar willekeur wordt
vlaamsch gebruikt en fransch, ook al eens Engelsch.
In 1863, 20 Juni, is er sprake van « de afleveringvan het nederduitsch maandschrift waerin uw boek zoo
vervaerlijk aengerand wordt, en bovenal of beter diepstvan al uwen fanatieken katholicismus « bête noire » van
den vrijdenker M. Heremans. »
Gustaf Verriest te zamen met Karel de Gheldere.
zouden den handschoen opnemen : binnen een paar dagen zouden zij met hun ridderlijk wederwoord klaar zijn..
Of er iets van geworden is weet ik niet.
Wéer twee jaar later een brief met uitbundige gelukwenschen en blijdschap over een geïllustreerd nieuwsblad dat Guido zou van zin . zijn uit te geven, en de.
reden van dit geluk : « er is zooveel gerucht rondom
ons, zooveel schriften verbijsteren ons gemoed, dat ik
smertelijk de behoefte gevoel aen een vriendelijk schrift
dat het in zijn waren weg terugroepe ».
Van herte zal hij meêwerken om aldus het oud-voorvaderlijk geloove in zijn christen vaderland te helpen - handhaven. « Blijf meester van den opstel », roept
hij, « doe uw werk volgens uwe opvatting, gij alleen verstaat ze geheel en gansch. « H•ommes de lettres », schreef
Victor Hugo, veertig jaar geleden, « il n'en est peutêtre pas un de vous qui comprenne ce que eest que.
le poète. »
Hoe mooi hij zijn meester kenschetst en hoewel hij
hem kent ! Hij heeft vernomen dat Guido zinnens was.
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geen godsdienstig karakter aan zijne nieuwe uitgave te
laten zien. « Hoe is dat te begrijpen ? » vraagt de leerling, « mij dunkt dat het u onmogelijk zal wezen niet
godsdienstig te zijn. Wat zoudt gij zijn daarzonder en
is dat geen onafscheidbaar bestanddeel van uw gedachte,
die niet, tenzij gedoopt, tot bestaan komt 1 »
In dezen leerling ook is de dichter jong ge-storven en heeft de mensch hem overleefd ! Somwijlen doorschouwt hij zichzelf z66 diep en laat hij
zich door zijnen meester z55 diep doorschouwen,
:dat nu nog, na verloop van meer dan eene
halve eeuw het papier in de vingers beeft van wie
op de bruingeworden briefbladjes den glans mag nazien van die door-christelijke en diep-dichterlijke
ziel : sommige van zijne brieven zijn echte apostelschriften, zwaar van weemoed, van onvoldaan verlangen,
vlammend vn geestdrift voor alles wat goed en schoon
'is, en dit alles gedragen op den diep deunenden galm
.der louterste poëzie.
« Wanneer », vraagt hij, sprekend van dit nieuw
blad, « wanneer zal dat uitkomen ?. . . Wat verlang ik
-om dit alles te zien, alles te lezen, om me te voeden met
uwe gedachten die zoo versterkend zijn voor mij, zoo
aangenaam, zoo gepast op mijne behoeften. Och ja ! ik
'heb zoovelè behoeften, ik heb ze alle ! onbepaald, ingeweven in mijn gestel, af en toe verdoken door den
angst om den vluchtenden tijd, door het gewoel, het
werk, de verbijstering maar immer terugkeerend .. .
als het gerucht van een dwalende zee die zucht onder
'het vaartuig. Behoefte aan vrede, aan rust, behoefte om
minhert zuiver te houden, vol van het beminnensweerdige voorwerp, mijn gehoor vol met de kalme geluiden,
het zicht en het gevoelen bijna van zomeravonden. Al
die gevoelens heb ik ten slotte op God overgedregen,
op Hem wiens ontbreken wij ondervinden in onze afgescheiden, beperkte, accidentele natuur, onbekwaam om
op haar zelf te bestaan. Irrequiettim Domfine cor postrum
donec requiescat in te ! Het aanschouwen van de wereldworsteling verslijt me, de nieuwsbladen, de boeken, alle
woordentwist die niet uit liefde voor waarheid gevoerd
wordt, alle omwegen van menschen aan wie God de
waarheid veropenbaard heeft, en die ze desniettegenstaande door henzelf willen zoeken, dit alles doet mij
wee. Velen keeren zich van hem af en vloeken hem, is
't hun schuld ? Ja, want het neen is onmogelijk. 't Is
-

--
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gruwelijk en geheimzinnig meteen. Waarom zouden wij`
ons laten te neer drukken tegenover die menschen ? Zijn
zij groot en machtig door hun ontkenning ? Waarom ons
-spoken voorscheppen en dan de zorg van ons eigen huis
veronachtzamen om ze na te jagen, te vervolgen en
misschien ten onder te brengen ? »
Dan valt hij uit tegen de polemiseerende dagbladen:
« Cor abest ! » roept hij, « het hert is er afwezig, en 't is
het hert . nochtans dat er bovenal bij moet zijn. Vroeger
zeide ik : ik achte iederen mensch die bemint. Uitgaande
van ons verstand zonder ons hert gaan we verloren, maar
als we uitgaan van ons hert zonder de syllogismen van
ons verstand, zullen wij tot God komen langs den weg
der genade. Liefde is beter dan hoogmoed, en de zelfverzaking beter dan zelfzucht, men moet beter zijn om
te beminnen dan om te begrijpen ; het ware vernuft ligt
in de heiligheid en later, o later, in ons einddoel, onzen
God !
Maar waartoe dit alles ? ik laat me vervoeren, en.
ik mag bij u, Vader in dienzelfden Jesus-Christus. 't Is
omdat, buiten het werk, ik geen rugsteun gevoel tenzij
uit de verte ; ik sta zonder hulp rond mij ; de vloek en
het gewoel van de worsteling bedroeft mij diep, en ik
ben te zwak of liever te onverklaarblaar laf om rechtstreeks en gedurig kalm te blijven, te zwak om, zonder
klagen steun te missen ; ik verlang ernaar, naar dien
steun ik verlang om die menigte te verlaten, die beter
is misschien dan ik, maar die zich heeft laten verleiden ;
ik verlang om dichter bij u allen te komen en bij ons
schoon en godsdienstig Vlaanderen en om goed te doen
rondom mijne haardstede, mijne christelijke haardstede,
christen van wezen en van uiting, en om lijf en ziel te
helpen hoog houden ingevolge het deel dat mij toekomt.
Daar, betrouw ik dat ik zal gelukkig zijn. Enkele jaren
geleden droomde ik eerzuchtig naar talent, nu verlang
ik naar deugd. Mijne dankbaarheid zal eeuwig duren
jegens u, mijn leeraar, mijn meester. Aan u, naast God
en mijne ouders ben ik de ontwikkeling verschuldigd van
al mijne verlangens, 't is te zeggen van alles wat goed
is in mij, en van alles wat mij geholpen heeft om den
strijd te doorstaan tegen de vreeselijke verleiding van
de bedorven wereld, altijd erop uit om mij in 't stille
lijk vele andere, te versmachten in heur wulpsche armen.
Aan u hen ik de kracht verschuldigd eerst en dan den
vrede : in uw aandenken vinde ik de bron van mine
0

-
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verlangens, en hunne droevige of blijde vertolking vinde
ik in uwe woorden. Ja, vader en herverwekker, in u ben
ik geboren, in u gegroeid, ontbloeid onder uwen adem,
ik heb leeren denken bij uwe ingeving, leeren liefhebben
onder den. godminnenden adem luwer ziel. Dit alles ben
ik nog, en geve mij God dat ik het immer blijven mag... »
En dit is niet alles, maar 't beste van deze ontboezeming ; ik heb ze uit het fransch vertaald en misschien daardoor nog veel van haar innigheid doen verliezen ; 't was alsdan mode en noodgedwongen dat
men in 't fransch schreef.
Nu Goddank niet meer.
Wat later is G. V. interne bij een Leuvensch hospitaal, en nog immer is zijn geest met dezelfde dingen
bezig :
« 'k Wone hier in 't hospitaal en hebbe dagelijks
menige zieken bij te staan en te helpen voor zooveel
ik kan en God wil ! Arm en ziek zijn, lijden en t' huis
vrouwe en kinderen in ellende weten verzinken, smerten
naer ziel en lichaem ! Hoe verschillig bij die rijke tuisschers en buisschers die hunnen buik vetten en 't vleesch
koesteren ! Dat God daer niet en ware hoe zouden die
ongelukkige ellendelingen toch te beklagen zijn ! »
« Gij alleen », schrijft hij, op een ander briefje, «zijt
mijnen geest meester, uwe schoolkinders worden groot.
Weet ge mij moraliter daer niets op te zeggen ? 'k Luister meer naer u dan naer de zooveel honderd duizend
andere van geheel 't bisdom. »
Dat was Gustaf Verriest geheel, zijne genegenheid
en vereering waren zoo groot als hij zelf, zoo groot dat
hij ze niet dan in machtspreuken tot uiting kon brengen.
« Ik zou », zoo bekende hij mij eens dat ik hem
om zijn rnedicale hulp verzocht voor mijn oom, « ik zou
onzen Lieven Heer en al zijne heiligen laten staan om
uwen oorra te verzorgen ! »
In '73 is G. V. te Leipzig en van daaruit noodigt
hij, smeekt hij zijn gewezen meester hem daar te gaan
vervoegen. 't Is in Guido Gezelle's droevigen tijd, en de
jonge dokter oordeelt dat het zijnen meester zal goed
doen eenmaal uit zijn bedrukkend midden los en weg
te breken. Hij stuurt hem de opgave der lessen die te
Leipzig gegeven worden, over philologie natuurlijk, om.
zijn verlangen te doen vermeerderen.
« Ik zelve en kan die lange reke niet overloopen
zonder dat liet oud bloed van over 12-14 jaer stillekens
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aen 't koken geraekt. Wat ik al peize en kwaed en
droefzinnig overdenke als ik u van verre langs de vergetene Leie, gij ook vergeten en miskend, zie rond en
rond wandelen, gestopen en geláten gelijk 'nen gedwongen leeuw, met al uwe denk- en kunstveerdigheid die
daer onder uw broeden kop wentelen, dat en zeg ik niet.
Als men gram is moet men zeven keers peizen, maer
hoe meer ik peize hoe grammer ik worde, zoo 't en helpt
al niet, en nog, nesciunt, zij doen 't om beters wille !
Kom alhier en voor hoe langer hoe liever » enz.
Men kent den uitslag van die dringende uitnoodigingen.
Guido blijft thuis, ook al kookt en buldert de verontweerdiging nog zoo woelig in 't hert van den vergramden volgeling.
Nog een staaltje van dien liefhebbenden wrok
« Waer blijft ge ? (uit Leipzig), en heeft Hugo u
niet geschreven of gesproken ? Gij moet alhier komen ;
hier zult ge wat frissche, onvergiftigde lucht genieten.
Uwe moedeloosheid en gelaten lijden doen mij 't herte
bloên. Hoe hebben ze toch uw levende lijf op hun houten
eigenzinnig scheef getimmerd kruise gerokken en genageld ! Ge ligt daer onvermeugend, met zieken geest
en lichaam en wordt van eenen hoop inbeeldingen en
droomgezichten gemarteld. Kom alhier en geniet een
stondeke vrijheid, we zijn immers vrij geschapen. De
vrijheid die 'k mij door eenige jaren dwangarbeid Goddank verschaft hebbe smaekt mij zoo zuiver en versterkend dat ik zonder verachtinge niet en kan ommekijken naer al die kromme en sluwe kruipwegen die in
Vlaenderen van dagelijksch gebruik zijn, en waerin zoovele liên zelve gekweekt en gegroeid, andere kweeken
en helpen groefij en. Over vijftien jaer hebt gij geleerd ten koste van alles wat gij in weerde hebt en draegt,
buiten uw bloed dat ze u gelaten hebben hoe ongeoorloofd en gevaerlijk het is met eenen begaefden kop
in Vlaenderen ter wereld te komen. Wat en heeft men al
niet misrekend en ten kwade geteld ! enz., enz.
Kom hier hij uwen oud-leerling zijn hert en zijn
geest deugen voorwaer, ze zijn regtzinnig en gemeend
noch vermetel noch verschrikt en immer aendringend
naer lijk ge mij wenscht : « Plenty of truth to live
in and to grow quite true myself ». Kom, wij zullen al
't oud verdriet laten en spreken van kunste en wetenschappen, talen en dichters. »
-
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Men kent Gezelle's afwijzende droevige antwoorden op die vriendelijke verzoeken.
Het wordt April '74 en Gezelle blijft van Leipzig
weg. Hugo wordt lastig gevallen door zijnen broeder.
Een laatste aandringen, bij Gezelle zelf :
« Waren mijne armen lang genoeg om u van hieruit
ginder weg te halen, 'k en zou noch verletten noch verzetten. Uwe kamer heb ik gehuerd neffens de mijne.
'n Steekt mij in geene onkosten of ik rammele u af !
Allah ! maekt van uw herte nen steen, schrijft naer
Brugge en komt zonder verlet 'k zou derbij sakkeren,
- 't is hier al in gang en studeert dat er is, ge moet
en ge moet hier zijn. »
Einde Januari, 't jaar daarop, die droevig gelatene
vraag aan zijnen meester, uit Leipzig :
« Komt het u nooit meer in den zin te dichten ? »
In alter Treue ihr,
C. V. »
.

en het nog droeviger antwoord van G. G.
Gij vraagt mijn arme pen wat zij
voortaan maar zelden meer van mij
zal krijgen of ontvangen,
Gij vraagt mij verzen en 'k en heb
hoe ik mij ook de wieken rep
maar tranen (op mijn wangen)

Geen vers geen vreugd geen vriend in 't hert
Maer smert en altijd onbegrepen smert
Ik geef u dan niet wat gij vraegt
ik geve u wat ik hebbe... draegt
..................
en geef ik dan geen vriendenoor
aen 't geen gij vraegt, onschuld zij voor
mijn tranen.

En nu is 't weer uit Leuven.
Veel zeldzamer nog worden nu de brieven : doch
verloochent zich evenmin de edele toon van genegen bewondering, geen enkele maal en tot het uiterste einde toe.
Weinig valt er nu nog aan te stippen dat voor dit
stuk levensbeschrijving van eenig belang zij.
Nog eens trekt G. V. naar Duitschland en wel naar
Berlijn waar hij eene tijdlang verbleef en vanwaar hij
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zijn geluk uitspreekt naar Leuven en naar huis te mogen
terugkeeren. Hij vraagt zijn gewezen meester te willen
komen eene voordracht geven voor het Davidsfonds te
Leuven:
« Van iets anders als van oude slaapschoolmeesterij en weet hier iemand iet, en juist dat andere moeten
ze leeren kennen en dat zullen ze. Te naaste winter
legge ik de studenten zelve aan 't werk, nu met de
examens voorhanden kan hiervan geen sprake zijn. Gij
moet komen en spreken over 't een en 't ander, land of
tale. Kom zonder u veel te bereiden, ik vrage 't u en
bidde er u omme. »
Alles wat hij vinden kan en zijn meester kan aanbelangen, 't zij taal of volkkunde, stuurt hij hem op. Geen
feest wordt er in de familie gehouden of Gezelle is
de groote genoodigde : en wederzijds, bijna geen stuk
meer vloeit uit 's dichters pen of deze stuurt het eerst
en vooral naar G. Verriest. Dankbaar komen dan de
ontvangstberichten, geestdriftig de beoordeeling of liever de bewondering.
Een paar staaltjes
« Uwe Loquela heb ik niet de oude blijdschap van
over twintig jaar deur- en herlezen. 't Is de ware versche
leeftige beeksala, veldkruid, scherpriekende « fines
herbes » geleerd en dichterlijk, en wat al niet dat goed
en onverbeterlijk is. »

Gezelle verzoekt hem om als medewerker zijnen
naam op Loquela te laten drukken ; hij trekt zich bescheiden terug.
« Dat ik daarbij zou staan met name en toename
maakt mij beschaamd want 'k en hebbe noch taalgeleerdheid noch taalveerdigheid daartoe. Doet nogthans
wat ge wilt en is 't dat ik u in duitsch of platduitsch
behulpzaam zijn kan het zal mij grootelijks vereeren en
blij naaken. »
En op een kaartje van 1882
« Jordane van mijn herte
dat is de moeite weerd ! ! »
't Was 't jaar dat Guido zijn Leye gedicht als bijvoegsel aan Loquela had medegegeven.
't Jaar daarop ontsnapte de dichter aan een doodsgevaar. Hij was bezig met een kind te kerstenen in de
doopvonte van 0. L. Vrouwkerk te Kortrijk. Al meteens
brak de groote klok in den toren haren as in tween en
viel ze recht op den doopenden priester : gelukkig was
-
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'het gewelf sterk en wel
sterk dat het den schok
weerstond en de klok bleef hangen tusschen hemel en
aarde vastgekneld in de gewelfsteenen.
« Beste meester », schrijft de Dokter aanstonds uit
Leuven « de klokke heeft naar u gedaan • maar ze is
onderweg blijven haperen en ligt er nu zelve ! 't Is wel
besteed (besteekt, schrijft Verriest) zoo ga het met ziekten en kwalen en nood en dood en al wat u kwaad zou
willen ! Goe nieuwjaar ! 't is 25 jaar dat de Dichtoefeningen uitkwamen (1858), dat gaan we vieren zoo
't behoort ! »
Over een ander gedicht zegt hij
« Dank uit ter herten voor het schoon gedicht ! De
mnensch zoekt al dolend en doolt al zoekend en hoe
blijde als hij een tuitje waarheid vindt ! »
En men kent zijn geestdriftig bewonderend losbreken over het ravestuk : Spaart !
« Mijn hert wenscht u lange jaren gezondheid des
lijves en werkzaamhéid van den geest. Hoe schoon, hoe
schoon uw gedicht van de oude rave !
Welk een aesthetiek ligt daarin, eenerzi}ds in den
langgetrokkenen zwaren grauwen versbouw en in de
,duizend onbewuste diepe bange gevoelens die in de
ziele half wakker worden !...
Mag ik voor mijn nieuwjaar nog een gedicht van
uw hand vragen ? Groete met eerbied en liefde. »

-

« Honderdmaal dank voor het buiten en bovenmate
schoon gedicht ! »
En zoo luidt het telkens en die blijde bewondering
was alzoo echt als de groote man zelf.

Dr Oustaf Verriest, nu vooral dat hij op zoo'n treurige wijze van ons weggegaan is, zonder te kunnen in
de veelvoudige weelde van zijn bestaan terugkeeren,
zonder de nederlaag te zien van hen die hem zooveel
kwaad hadden gedaan ; gestorven, ver op 't vreemde,
met veel leed en weinig troost daarbij ; is een
van die nienschen tot wier graf men nadert met eerbiedige schroom ; niet wroeging ook, omdat we aan hem
nog slechts half onze plicht hebben gekweten, met bevangendheid omdat onze middelen zoo gering zijn om
zulk een grootsch figuur uit te beelden.
Hij stierf, bijna verlaten, te St. Cloud, den 25 Juni
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1918, en het is als een doeninis dat alle vlaamsche.
voormannen, nederig in hun opgang, glanzend in hunnen
dag, verlaten en alleen ten stillen avond dalen van hunne
dood, om glorievol weer op te staan en niet meer te
vergaan. Wie schrijft dien 21n vlaamschen kop : Gustaf
Verriest ? alleen de schrijver van de twintig andere was
die 't kon ; ook hij is weg, en laat zijn beeld voor 't maken.
Herai die 't aandurft zijn de hier geschreven bladzijden een eerste bescheiden hulp.
Ten bewijze dat Gezelle ook Verriest liefhad en
hoe hij dezen beminde die volgens zijn eigen woord
« door dik en dun » aan 's meesters zijde is blijven staan,
gelden de volgende versjes door Leeraar Gezelle aart.
zijnen leerling Gustaf Verriest toegedicht :
Een de uwe en een de mijne
Een de uwe en een de mijne
zoo droomde ik eenmaal dat
ik zag twee G'n verdwijnen
in een en 't zelfde vat
^en de eene G en de andere
met de eerste G van God
in eene C veranderen :
ontsluit mij nu dat slot
Gustaf, Guido, God.
CJESAR GEZELLE.

EEN KERSTMISNACHT.

1.
Breed-uitplassend spoelt het water ; schurend,
schrobbend gaat de borstel op de maat van 't leuke
liedie
Y

« Sa moeder zet de pap op 't vier,
De pap op 't vier, de reus is hier,
keeren wi om
reuske, reuske,
keeren wi om,
reuzegom ».
-

In de Hesp waren ze nog volop in de weer. En toch
de vogel van de hangklok riep elf maal : « Koe-koek !»Maar 't gaf niet ; het nieuwjaarsgeven was gelukkig
afgeloopen, en slechts een laatste poging moest gesteld
om 't huis weer in orde te brengen, want morgen was
het hoogdag.
Ze waren afgesloofd, afgetobd, dood-moe. Ze had-

-den het altijd lastig
want de zaken gingen goed vóór
maar de laatste dagen had elk zich boden oorlog
venmerischelijk ingespannen en... overwerkt. Doch er
heerschte een wondere eenheid tusschen den baas en 't
dienstvolk, en tusschen de dienenden onderling. Voor al
dat jolige, jonge volk was werken vreugde.
Ze deden hun best : ze werkten en ze lachten, en ze
waren gelukkig !
lakoniek lijk 'ne koekoek
Toen dan de koekoek
een groote leukerd
elf uur articuleerde, riep Soe
: « Sapristie ! we
uit 't een of ander zonneland
gaan zeker weer e gat in den nacht werken,en we sloapen
nu al ! Nei meiske ! pak vast ! dat zal u wat oepfrisschen ! » en 't water uit zijn emmer spatte rond Mit op,
die gillend wegstoof met 'nen kletsnatten schort.
« Nei meiskensplager, lekkere confituur, 1e
-qualiteit, 2,5 fr. de kilo ! » en med'een kletste de kindermeid hem een klad glimmende, vettige bruine zeep in 't
gezicht.
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« Brr.... verduveld joenkk ! » bulderde Soe
'k
zal je jandorie...
« sht ! koes !
- k zal 't afdrogen, kom m'n
joenske ! » en Mit sloeg den zwaarnatten dweil om zijn
hals.
« Wacht ! po-tver.... » sakkerde Soe en keek om naar
'nen borstel... De heele bende schaterlachte !...
Madame trad op : « Soe, jongen ! » vermaande ze,
toen : « Hallo ! wie gaat er mee naar de nachtmis ? » -« Hola Make ! eerst sluiting van de comedie », onderbrak Menheer, trok een flesch wijn. van 't schap en
slierde een biscuitdoos op de toonbank « Mannen,.
santé !
pak vast ! toe
doe lijk da ge thos zij, he ?»
« Op de gezondheid van Meneer en Madame dan ! »
zei Soe en tokte dan met Mit :
« « Santé, Mit !
Menier ! Madame, santé ! »
« Hei zeg, wette-wa ! » en, hij veegde zijn moustache af'
aan zijn. mouw « we gaan allemaal samen naar de nachtmis, he ? Voor 't eerste jaar dat Mouche meegaat mag
't wel zijn ! »
Mouche, dat was ik
« Ja, maar... »
protesteerde Mit « Geen vrouwen-lamentaties » commandeerde Soe, « of wacht je vrijer nog aan 't hoekske
van de « Mine d'or » lijk gistren naavend, he ? Die
zal wel in slaap gevallen zaijn, leut da manneke gerust

-

van zoete koekskes en ° tráboekskes droemen ! »

Mit kleurde
weerde zich
de anderen giechelden... « Mannen, hallo !
't is hoeg tijd ! Wa-d-edde
gij toch ne snebber Soe ! » Madame joeg ze op !
ze vlogen
Madame stond al buiten : « Papa geef den sleutel maar
aan Meine, ze komt seffens ! »
We trokken op weg.
« Wel, wa zie ne mensch noa ? Daar emme oenze
Charel
Joengen, joengen, nog zoe laat oep scheuf !»
sermoonde Soe, « zeker oep zuuk na :. ' roosken uit de
dalen, ! ?... »
- « En Mieke me jeuren Jan ! » riep Mit, « na'
de nachtmis oek ? Kom mee me ons, ne groeten 'oep
is plezant ! »
Soe schuifelde : « Mie katoen, kom morgen noen ! »
en dan ineens : « En avant-marche ! vrouwvolk van
veur ! »
Soe was grenadier geweest, moet ge weten !
Madame stapte vooraan met Meine en Mouche. De
negen anderen volgden op. sleeptouw ,lachend, plagend.
schuifelend... Och ! 't Kindje van Bethlehem zal do-or hun.
I!

-
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blijheid wel best gediend zijn geweest !
't Was blij-heid om voldanen plicht !
« Glorie aan God in den
hooge en op aarde, vrede aan de menschen van goeden.
wil » en van goeden wil waren ze.

San Salvator bonsde in zijn oude lijf ;
zijn plechtige bronzen tonen bonkten in den pikdonkeren nacht als
de hartkloppingen der ingetogen, verwachtende -aarde.
Schimmen gleden als spookgedaanten onder 't bleeke
gazschijnsel en dromden te zamen tot geheimzinnig
voortglijdende schaduwbrokken. Voor de trappen der
kathedraal, langsheen het hofken, kromde een lange reke.van wachtende menschen.... Daarboven hing een geruisch
als 't weekgesuis van dalende engelen...
Ting
tinge, ringe-tink ! tink !
tank !... tank !..
Het rammelde half twaalf. Er ging een rilling door
de massa. Voetje voor voetje gleed de men;schenlijn door
't gapend, gulzig-slokkend voorportaal.
St Roombouts is groot genoeg om een menschenzee
te slikken, maar o..... geen stoelen meer ! Eenige lieden
hadden hun eigen keukenstoelen meegebracht. Soe stootte Meine even aan : « Kom gauw, we zullen er in 't bijhuis van de Stassartstraat halen ! » Een kwartiertje

later zaten we ook op eigen stoelen.
III.
De kerk hing vol licht !
Het hoogaltaar baadde.
in een zee van vlammetjes en straling, achter een haast
tropische blaren- en bloemenweelde. Het koor lag bedolven onder blij-groen en brandend-roode tapijten en
glansde in de schittering van relikwiekast en kandelaars;
vooraan lichtte het stalleken en leek wel engelenspeelgoed. Achter in den kringbeuk en boven tusschen de gewelven geprangd, zwartte de logge nacht, wijl in 't midden het volle heerlijke licht glor iede : daar, op 't altaar,
zou 't Kindje straks neerdalen.... .
Aan weerszijden knielden de blanke choristen ; op
't jubee krioelden de zangers en in den rechterbeuk de seminaristen. Overal elders kwam het volk aangolven.
Het orgel dreunde,
de staatsiestoet van 't zeventigtal priesters bewoog zich door de massa ; in 't
-
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zwarte er rondom vlamden de paarse mantels der kanunniken, rond de schittering van 't wit en gouden gewaad van zijne Eminentie. De Vader was daar en zegende mild zijn knielend, deinend volk.
« Ky-rie...e...e.
Honderden stemmen smolten samen tot één volle en
volmaakte. De orgeltonen gulpten in wondere klankenstroomen naar den outer toe, en kronkelden er mee omhoog met de wierookgalmen, en wolkten er samen mee
neer.
De zangers op 't hoogzaal zongen met de seminaristen in den beuk, en het volk zong met de zangers mee,
en 't was of die vele zielen tot één groote ziel vergroeiden, de ziel der gansche bevolking, die spontaan en roerend al heur innigheid uitjubelde, en uitzong haar verlangen naar de komst van 't lieve Kerstkindje.
En Het kwam op 't Woord des priesters, even echt
lijk vóór tweeduizend jaar. Het kwam weer tusschen
. enschen wonen en daalde af tot ieders zielpaleeis.
de m
En Soe en Mit en Meine en Esther ze zongen lijk ze
't nog nooit hadden gedaan, denk ik... en ze gingen mee
.aanzitten aan de Feesttafel der wereld !
« Ite missa est ! » De menigte verliet de kerk.
De serafijnen hadden alle wegen dik bestrooid met
,

sneeuwvlokjes, blanke bloemen uit

's Hemelstuinen voor

de menschen, die onbewust meestal, als levende cibories,
Christus langs de straten droegen.
Ze keerden terug in de wereld. Broksgewijs vervloog hun ingetogenheid met een : « 't Is koud, he ! »« Witte Kerstmis, groene Paschen ! » en een afscheid
aan een straathoek.
IV.

« Meine, geèf
We waren voor 't huis gekomen.
den sleutel eens ? » vroeg Mama. Meine viel uit de
lucht : De sleutel, Madame ? ik heb hem n-ie.t ! » Mama schrok. « Wablief ? Menheer heeft hem u
toch gegeven zeker ? » « Nee-e Madame ! Menier hei
me bótegelate, maar he jei me de sleutel nie gegeven ».
« Nu nog schooner, » nu kunnen we nie binnen ! »
Eén oogenblik stonden we perplex ! De kou beet
scherper toe. « He zal weer maar half gehoerd emme
wa 'k Zegde » zei Mama lastig. De electrische schel ging
-
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al 'nen heelera tijd niet meer ; dat wisten ze. Toch maar
gebeld !... niks ! --- « 't Zijn me toch oek pillen segeveurig » zei Meine. Soe rammelde aan de deur, wachtte, rammelde nog ! wachtte weer schudderamnielde dan de hele buurt wakker.... alleen Menheer
bleef slapen... Mama werd ongerust : « Wat zou er geheurd zijn daarbinnen, dat Meneer nie hoert ? »
« Och » stelde Soe gerust « Menheer was ook
erg moe„ alle nachten zoo laat werken en dan die Nievjaarsgeve nog ! dan slopt ne mensch lijk ne stien....
Wettewa ! sta gij 'ne ki lierke Charel, en gij trap-peke,.
Mit ! 'k zal na 't ierste klimmen. Het raam daar van
Menhiers kamer sta-d-oemmers oep en spleet, als 'k ne.
ki dog... :
Soe, in Gods naam, nee » riep Mama « er zouMenheer hei altijd zijn revolver
de' malheure' gebeure
op 't nachttafeltje liggen !
als hij u zag ! jongen lief
nee, en dan moete de sleutel nog uit zijn zak halen
nee, nee ! »
« Maar wa' dan, Madame ? Die chicke meniere
da' » en Soe wees naar den grooten ijzerwinkel -- « die
chicke r_ieniere zullen oek nie geried staan oem de duir
open te breken, en als Menhiér dà-d-hoerde, wat zoé
t' dan zwijn ? en d'er ligt oeeimers ne sluitel in de scof
van 't machine, als 'k moar binnen geroák ! »
« Nee, Soe, niks te doeng ! dà nie ! »
beval
Mama.Nog maar eens met alle geweld gerammeld dan.
Heel de « Koremarkt » was nu te been
Take van
't stamineke daarover trok beur venster open
't Volk
schoolde al meer en meer samen.
« Wa-d-is er ? »
« Is er gestoalen in d'Hesp ? »... Soe werd het treuzelen
beu.
schiet hi, ik
« 'k Ga 't riskeeren, Madame !
en menen engelbekan maar iens doed zwijn he ?
waarder zal wel een handje toesteken veu d'okkeusie !
Halo Mit, Charel.... in positie !
fix ! »
Wij keken toe.
Manma sloeg een kruis en bad.
Soe hief zich op de handen van Mit,
op de schoutrok zich
ders van zijn, broer, even lang als hij zelf,
met beide handen omhoog langs de corniche van de
tent en den vlaggestok, naar den richel van het linkerraam, greep de ijzeren vensterleuning vast, en duwde.
aan 't venster, stilletjes.... voor-zich-tig-jes... krr-eh !..
--

,

--
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« Och God ! » zuchtte Meine,
we hielden den
adem in... niets !
Soe sloeg zijn beenen binnen.
we luisterden
aldoor niets. -- Na een poos : krekkkkrik, de sleutel knarste in 't slot,
de voordeur ging
open... enfin !
Soe lachte : « Madame, Menier broemt lijk nen
aijsbeir ! he jei ni gebougeert ! »
« Joenge', joenge', wa-d-em ik schrik ótge.staan ! Ge zijt hem toch, Soe joengen ! » « Da ne mensch toch zoe vast kan slapen ! »
« Da was ne ki echte: cinema.
« Ge zij' me 't manneke Soe
als we zoe ne
'.kadee ni hadden ! » prees Meine.
Toen gingen we slapen.
Papa bromde nog....
H. Graf, Juni, 1923.

LEONIE WECKX.

EEN BEETJE WIJSGEERIGHEID OVER
DE VLAAMSCHE BEWEGING.
Voor wie de geschiedenis eener kultuurontwikkeling
bestudeert is het duidelijk dat niet alleen de hoedanigheid der streek en de opeenvolging der historische feiten,
maar ook en vooral de kracht der verscheidene gedachtenstroomingen hun soms onbewusten maar immer werkelijken invloed uitoefenen op het levenskarakter van
den gemeenschappelijken stam. Om een wijsgeerige vergelijking te bezigen, zijn de geschiedkundige feiten als
de materie, de ondergrond eener volksbeweging : de
gedachten echter vormen er de bepaling van en als
zoodanig het beweegmiddel tot het handelen.
Doch evenals de vorming van den enkeling gedeeltelijk, ja, grootelijks afhangt van omgeving en voorgeslacht. zoo ondergaat ook iedere volksontwikkeling
den geestelijken invloed der menschhe.id van weleer en
nu. Sommige wereldvoorstellingen vooral bezitten een
algemeen-menschelijk karakter, dat onmiddellijk past op
gelijkvormige toestanden bij - verscheidene volkeren. Hun
menigvuldigheid en verscheidenheid smelten samen in de
eenheid van het werkelijk wezen, persoon of maatschappij. Intuïtief wordt deze eenheid daar « gevoeld » en
« beleefd », niet « gedacht » of begrepen, en derhalve
blijven veel uitwerksels of gevolgtrekkingen van het Wezen onverstaan en niet gerechtvaardigd, wanneer een
redelijke ontleding zonder veel moeite de verstaanbaarheid en rechtvaardiging uit zou wijzen.
Zoo tiet de Vlaamsche beweging.
De Vlaamsche beweging is een synthesis met veelzijdig voorkomen. Zij is de levende stem van de Vlaamsche dooden : het erfdfeel der voorouders. In haar herleeft de ziel (ier Middeleeuwsche burgerij, met hetzelfde
geestelijk mysticisme dat het praktische en het zinnelijke
niet uitsluit maar omkranst ; met dezelfde vrijheidsliefde en fierheid van den gildeman, die koning wezen
wil in eigen woon ; met denzelfden kunstzin die de torens
rijzen deed, de zangen ruischen, de kleuren blinken.
Maar de Vlaamsche beweging is ook een feit van heden,
onder den invloed der gebeurtenissen die in België sinds
1830 plaatsgrepen, en der groote leerstelsels die den
Europeeschen geest van nu gevormd hebben en nog lei-
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den. Zij is onbetwistbaar met Romantisme nauw verwant, beroept zich op democratische beginsels en geeft
zich uit voor een kultuurstrijd. Welk is de onderlinge
verhouding tusschen die gedachten en welke beteekenis
geven zij aan het logisch-ontwikkelde Vlaamsch « parti-cularisme » in den Staat België ? Eenige bepalingen en
beschouwingen hoe afgetrokken, onvolledig en onvolmaakt zij ook mogen wezen zullen misschien op
deze vraag een algemeen antwoord kunnen geven en
den weg voorbereiden tot een dieper inschouwen der
wijsgeerige historie der Vlaamsche beweging.
I. Romantisme en Vlaamsche beweging.
Het Romantisme der Vl. Beweging ligt voor veel
Vlamingen in de opgeblazenheid eener letterkundige
-groep, de verrijzenis van een historisch verleden, de
-overdrevenheid van een geestdriftig zieleleven. Voor hen
is de VI. Beweging, jeugdig enthusiasme dat onbeteugeld
zich uitgalmt in gezang en geschreeuw dweperij met
de mannen en zaken van weleer : volksleiders, krijgshelden, kunstenaars droomerij van gekanteelde steiden en bevlagde snekken op de stormige Noordzee
onstuimige liefdedrift met al haar gevolgen.
Zeker, deze trekken kenmerken het Romantisme,
doch zij maken het niet uit : Romantisme is meer dan
gevoelsleven en poezie. Het is een eigenaardige blik op
het heelal : een wereldbeschouwing van een bizonder
standpunt uit, dat de mensch in zekere omstandigheden
voor het centrum neemt van zijn alles-omvattend streven, het eenheidsprinciep van zijn veelvoudige werking.
Niet alleen ligt er dus Romantisme in kunst en letteren,
-naar ook in wijsbegeerte en politiek, zelfs in godsdienst
-en mystiek.
Het filosofische stelsel van Fichte (1762-1814) is
een opname, een verwerking en diensvolgens een logischopgevatte en uitgedrukte synthesis van al hetgene voor
en na hem romantisch is. Het Romantisme van Fichte
is typisch : als bronnen van het romantisme heeft men
-de kritiek van Kant en het werk van Rousseau aangewezen. Van Kant, zijn meester, heeft Fichte het .primaat
van het willen over. het kennen overgenomen ; van Rousseau, door de Fransche revolutie heen, het dogma der
natuurlijke menschelijke goedheid en vrijheid. Aan den
„grond aller kennis ligt de Ikheid, die onvoorwaardelijk
-

-
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is : het beginsel immers aller wetenschap is de intuïtie
van den geest door zich-zelf, intellectueele aanschouwing
die hij in het oordeel : « Ik ben ik », uitdrukt. Niets kan
men denken, zonder dein vorm van het denken : het
noodwendig princiep : « Ik denk ». Er bestaat immers
geen mogelijkheid iets te kennen buiten hetgene waarvan
het Ik bewust is, want hoe kan Ik weten dat iets bestaat, zoo dit iets niet in mijn bewustzijn ligt ? Aan alle
kennis, is dus het Ik noodwendig verbonden en derhalve
zijn de zaken die mij schijnen de werkelijke buitenwereld feitelijk niet buiten mijn subjectieve ik. Zij schijnen
op zich zelf te bestaan, onafhankelijk van den geest,
omdat deze door een soort beeldingskracht hen schept
in de onbewustheid. Onmiddellijk echter stelt het Ik
zich tegenover het voortgebrachte voorwerp : het onderscheidt zich zelf van zijn schepping : het kent.
Het Ik is daad, onvoorwaardelijk en onbegrensd.
Immers het princiep : « Ik ben ik », heeft noch voorwaarde, noch oorzaak buiten het Ik dat dit princiep daarstelt. De zelfstandigheid van het Ik is dus werkelijkheid, handeling, willen, vrijheid. Uit de samenstelling van
kennis en wil, onder den vorm van thesis, antithesis, synthesis, leidt Fichte cie wereld af en de Wetenschap. Het
Ik schept gedurig : 't is immers louter daad. Door de
tegenoverstellingen van zijn voorstellingen wordt het
bewust en bepaald, doch aangezien zijn wezen streven is,
kan het zich niet ophouden bij het voorwerp zijner kennis : het Ik is een eindeloos streven, over de bepaalde
dingen heen, naar de volmaaktheid van het ideaal.
Wij achten het nutteloos verder uit te weiden : reeds
is het karakter van het letterkundig romantisme scherp
genoeg afgeteekend door deze saamgepakte uiteenzetting der romantische wijsbegeerte. Wie erkent niet de
vergoddelijking van de menschelijke Ikheid ? Het Romantisme is een overdrijving van het geweldige : de dadelijkheid van het Ik is onvoorwaardelijk en door niets
bepaald. Een teugelloos spel van gevoelens, driften, neigingen : de logiek komt niet meer van de rede, die kent,
maar uit het hart, dat streeft : de wil beheerscht de
kennis. Een rechtvaardiging van alle fantaisie : het Ik
schept wat het wil, hoe het wil, wanneer het wil : het
Ik is vrijheid. Een klacht van weemoed : een onverpoosde streven naar gelukzaligheid, die nimmer wordt
bereikt. Een ironie die alles breekt, omdat alles toch
wordt voortgebracht uit het Ik, en eens gekend

-
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achter wordt gelaten in een drang naar meer en beter.
Het wijsgeerig romantisme is een uitleg der wereld door
de Ikheid van den mensch ; het letterkundig romantisme
-een onderwerping aller kunst aan de Ikheid van den artiest ; het nationaal romantisme een strijd voor de vrijheid der Ikheid van het volk.
Johann Oiottlieb Fichte, de wijsgeer, is ook de Profeet van den Duitschen Bevrijdingskrijg. Zijn « Reden
an die Deutschen Nation » zijn de overzetting zijner
filosofische gedachten op nationaal gebied. Het Ik is
weliswaar de menschelijke geest en anderzijds beschouwd het Individu, maar het openbaart zich ook in
het ras. Wanneer een ras kwijnt, staat een ander op,
t-evenals op een gekende voorstelling een nieuw te kennen
voorwerp volgt. De stam die voor Fichte de gansche
menschheid ter volmaaktheid leiden zou, was eerst het
revolutionnaire Fransche volk. Napoleon echter sloeg de
odroomen van vrijheid stuk : Frankrijk werd een hinderpaal voor het algemeene streven : het Ik was vooral
Deutschtum. Fichte wekte het Duitsche bewustzijn op.
.« Het Duitsche volk is de zuiverste manifestatie van het
Ik », onverbasterde taal en zeden ; meest eigenaardig,
.van allen vreemden invloed vrije karakter. Het is de wil
. der menschheid naar het volmaakte, de wil die de «Voorstelling » der Fransche dwingelandij overwinnen zal en
-

.

.

.

-

voorbij streven. Moet een krijgsheer het Duitsche volk

met ijzeren vuist ter victorie leiden, na de zegepraal zal
hij verdwijnen voor de meer en meer bewuste Duitschheid die vrij, door niets beperkt, met scheppingskracht
.het menschelijke Ik naar de volmaakte beschaving leiden
.zal. Men kent hetgene volgde : het ontwaken van het
Duitsche stamgevoelen in oorlog en vrede ; het verschijnen van een reeks werken over Duitsche taal,
'Duitsch recht, Duitsche politiek, Duitsche volkszielkunde ; de samensmelting der vele Duitsche prinsdommen
in het ééne, zelfbewuste Duitsche rijk ; de overtuiging
. van het Duitsche volk het licht en het heil der wereld
te zijn : uit het Romantisme is het moderne Duitschland
,geboren.
In Frankrijk bleef het Romantisme vooral litterair
het vond er niet zijn denkers : het bleef er vreemd in
zijn oorsprong en zijn aard : de Duitsche gevoelskracht
is niet de Fransche geest. Wat Vlaanderen betreft, misschien is het te wijten aan de Oermaansche stamverwantschap van den eenen kant, en anderzijds aan den
-

-

-

DE VLAAMSCHE BEWEGING.

1245

staat van verval van het Vlaamsche wezen onder den
invloed der verfransching dat het zoo diep den invloed
.onderging der romantische gedachten, die niet langer
stelselmatig maar in een vage algemeenheid gansch Europa doordringen zouden en er de nationaliteiten doen
ontwaken. De Vlaamsche beweging stamt niet rechtsstreeks af van het Duitsche romantisme, door de vorming van haar eerste voormannen. Zij bezit alleen een
zekere gelijkvormigheid met het ontwaken van Duitschland. Vlaanderen verwerkte het Duitsche romantisme.
Het Vlaamsche karakter heeft niet de heerschzucht, den
:strijdlust, den grootheidswaan der groote Europeesche
naties. Hoewel verfranscht, leed Vlaanderen niet onder
vreemde dwingelandij ; hoewel gekneed in eeuwenlangen
strijd voor de verdediging van zijn vrijheid, was het
kleine Vlaanderen nooit bezield met overwinningsgeest.
Welk is clan cie juiste beteekenis van het Vlaamsche
romantisme ?
« De geschiedenis van België » van David, en
« De Leeuw van Vlaanderen » van Conscience, die zijn
volk leerde lezen, deden een eerste trilling sidderen door
de Vlaamsche massa. Ledeganck bezong de drie Zuster..steden, niet naeer, gelijk weleer, de vrije gemeenebesten,
rijke handelsplaatsen, en reine schoonheidsbronnen, en
riep aan Vlaanderen de waarheid toe : « Geen rijker
kroon, dan eigen schoon ». Prudens van Duyse zocht
de schatten op van het oude Vlaamsche lied : het lied
- is de zuiverste uitdrukking van de volksziel. Gezelle met
eenige vrienden verzamelde de perels van de eigen
Vlaamsche folklore, Miry schonk een eigen Vlaamschen
:strijdzang : Vlaanderen werd bewust van zijn Ikheid.
Rodenbach was de synthesis van hetgene voorafging. Een droomer en een bezieler. Hij stond
onloochenbaar
rechtstreeks onder den invloed van het
Duitsche romantisme,
letterkundig als nationaal : hij
gevoelde « Vlaamsch », drukte zijn gevoelens uit, en
deed medevoelen. Het groote Vlaanderen
trotsch,
machtig, ongebogen, rein : het Vlaanderen van weleer
het Vlaanderen van de legende, den mythus, de poezie,
waarin een volk zich zelf erkent beter dan in kritisch
voorgelegde waarheid.
Wanneer men dus spreekt van de Romantiek der
Vlaamsche beweging, mag men zich niet ophouden bij
het romantische van haar uitdrukking in het leven, de
_:kunst, de letterkunde. Onder den hoek van het Roman-

-

-
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tisme beschouwd, is de. Vlaamsche beweging het bewust
worden in intuïtief gevoelen eerst, en later in beredeneerde overtuiging van het Vlaming-zijn in het streven naar de volmaakte ontluiking van de Vlaamsche persoonlijkheid. Uit dat oogpunt is de Vlaamsche beweging
niet hoofdzakelijk een taalstrijd : de taal is de uitdrukking van het Vlaamsche wezen en leven : het symbool
van en het middel tot de Vlaamsche eenheid, . niet het
doelwit van het Vlaamsche streven.
II. Sociale Vrijmaking en Vlaamsche beweging.
Evenals de verfransching met haar noodlottige gevolgen voor de stoffelijke en geestelijke welvaart van
Vlaanderen gelegenheid gaf tot het binnendringen van
het nationaal romantisme, zoo was ook de wantoestand
uit het opkomen der grootnijverheid gesproten, de oorzaak eener verrijking der Vlaamsche beweging met de
sociale gedachte.
Het maatschappelijke vraagstuk komt eeuwig terug
onder verschillige vormen : waarom zijn de menschen
gelijk in natuur, ongelijk in waardigheid ? De wereld is
een « vat vol tegenstrijdigheid » van rijkdom en armoede, van heerschappij en onderworpenheid, van kracht
en zwakheid. Evenals tusschen den Griek en den Iloot,

-

tusschen den leenheer en den laat, zoo gaapt meestal

tusschen den kapitalist en den arbeider een afgrond van
miskenning en ontevredenheid. In Vlaanderen graafde de.
verfransching den afgrond dieper : de hoogere standen
sloten zich op in . den ivoren toren eener vreemde kultuur, terwijl de lagere niet onderwezen, noch geleid, de
schatten der Vlaamsche natuur meer en meer te loor
lieten gaan in gemeenheid van taal en zeden.
Hoe Karl Marx onder den invloed van de Fransche
omwenteling, van het Duitsche Romantisme, van de geschiedeniswijsbegeerte van Hegel, er toe kwam, het wetenschappelijk socialisme op te vatten en uit te drukken
is genoeg bekend, maar het dient er op gewezen, dat de
socialistische theorie, zelfs als historisch materialisme
betiteld, een geestelijke gedachte nastreeft. Voor de
anarchisten zelf is een goed van verheven aard het laatste doelwit : niet de wanorde, als zoodanig, maar het
genot eener volmaakte onafhankelijkheid, het geluk der
verklaring eener vrije persoonlijkheid. Zoo steunde ook
de Fransche Revolutie niet alleen op de miskenning van
-

-
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-den Tiers-Etat, en de armoede van het landvolk, maar
.op een idee : de goddelijke grootheid van het individueele, menschelijke recht. Niet in naam van het stoffelijke 'maar onder de geestdriftige leus : « Vrijheid, ge-.
lij kheid, broederlijkheid »togen de revolutionnaire benden over het land en de grenzen uit. Het Socialisme is
weliswaar een partij, een economisch stelsel, maar door
de politiek en de staathuishoudkunde heen, betracht het
een maatschappelijke hervorming : de verdwijning van
. het onderscheid tusschen kapitaal en arbeid : de samensmelting, in de mystische eenheid van het gemeene eigendom, aller klassen en volkeren.
Het Socialisme is een wereldbeschouwing van
economisch standpunt uit -- en als wereldbeschouwing
staat het noodzakelijk tegenover het christendom. Voor
het socialisme is het geluk der menschheid in haar zelve
gelegen : stoffelijk welzijn en mystisch humanitarisme

. in het veroverde aardsche Paradijs. Voor het christen-dom daarentegen hoewel het de tijdelijke goederen
niet per se uit den booze acht streeft de geestelijke nood
—

-der menschheid naar persoonlijk geluk in een algemeene
liefdemaatschappij boven tijd en aarde. Hier een leer
v^ krachtmiddelen,onteigening en omwentevan noodlot,an
ling, die uitloopt of op Staatsdwingelandij of op anarchie. Dààr een stelsel van vrijheid en orde waarin het
recht van den enkeling en de plicht van het gezag

harmonisch worden aangeduid. Het socialisme jaagt den
- haat op en den klassenstrijd ; het christendom zoekt
liefde en toenadering. Het eene is gegrond op het valsche
-dogma der menschelijke goedheid in de natuur,en derhalve
.. is het utopisch in zijn gevolgtrekkingen ; het andere erkent
het feit der menschelijke onvolmaaktheid en bijgevolg
blijft het bij de werkelijkheid in zijn goddelijke streving,
-omdat ze bovennatuurlijk is, evenals in zijn aardsche
richting, omdat ze van een juist begrip der menschheid
uitgaat.
Doch socialisten en christenen, om hun gedachten
te bewerkstelligen, en het arbeidersvolk in de menschheid een plaats van waardigheid en geluk te doen bekleeden, beschikken over een zelfde middel : de syndikale werking. Theoretisch is de vakvereeniging een
middel naar het doel : ofwel klassenstrijd ofwel verbroedering. Ze kan weliswaar een handelsonderneming
worden. . . en de Belgische werkliedenpartij zeer prak.tisch ingericht geeft er een bewijs van. Zij is onmiddellijk
.
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een organisatie die het lot van den arbeider wil verbeteren, in hetgene betreft de arbeidsvoorwaarden. Zij
is een politieke groep die de verovering van het landsbestuur in het schild voert, maar door de politieke zegepraal, de vrijmaking en hooger nog, het geluk der nieuwe
maatschappij.
De maatschappelijke beweging is een strijd voor
het volmaakte bezit der menschelijke waardigheid van
den arbeider (socialistische of christene opvatting) door
de actie van zelfbewuste en ingerichte vakvereenigingen.
Haar doel is volksgrootheid, haar middel volkskracht.
In Vlaanderen is de sociale werking zonder Vlaamsch
onmogelijk, omdat door de taal alleen, de ziel van het
volk wordt bereikt. Het eenige middel bovendien om
kapitaal en arbeid te doen verbroederen, is dat « de meer
bedeelden, welke ook door hun onderwijs de meer ontwikkelden zijn, de handen ter redding aan het volk
toesteken. In Vlaanderen deed de hoogere stand zulks
niet, omdat hij zijn sociale plicht niet kon volbrengen,
omdat de hoogere stand buiten en boven "het volk stond..
door de onkunde der volkstaal en al de onsociale gevolgen der verfransching. » (H. Heyman in 1914.)
Edoch, de maatschappelijke beweging in Vlaanderen is niet een taalstrijd. Evenals uit romantisme de taal
enkel een uitdrukking is van het eigenaardig wezen
(volksikheid), zoo is uit sociale nood de taal het wapen

tot het veroveren van het geestelijk goed : Volksgrootheid. De grondgedachten, beginsels en doeleinden van
het Romantisme en de sociale beweging hebben aan de
Vlaamsche beweging een eenheid gegeven, die het centrum is geworden van haar allesomvattende werking, en
juist kan dus hare bepaling luiden « een zelfbewuste
'volksbeweging naar de volmaakte ontwikkeling van het
Vlaamsche ras, door het bevestigen van zijn eigen
wezen. »
Volksgrootheid door volksikheid : Vlaamsche kultuur is het doelwit der Vlaamsche beweging. Maar behoort de kultuur niet, boven enkeling en volk, aan den
Mensch ?
Misschien kan de kultuur, of beter de beschaving
bepaald worden een harmonie van stoffelijke welvaart
en geestelijke grootheid. De uitbreiding van handel, nijverheid ,landbouw, en dus ook de stoffelijke welvaart en
inrichting der werkende maatschappij arbeiders zoois een noodzakelijke voorwaarde
wel als ondernemers

-

-
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tot het ontluiken en openbloeien der ziel, doch omdat
zij stoffelijk is kan zij in gelijke omstandigheden door
dezelfde technische middelen geregeerd worden : organisatie van het voortbrengen, inrichting van het verkeer,
verdediging der volksgezondheid, enz. De bloei van
wetenschap en kunst echter, de vlucht van gedachte en
gevoelen samen met de zedelijke waarde der maatschappij, moeten rekening houden met het eigen karakter van
ieder volk omdat ze niet een voorwaarde zijn voor het
zielsleven, maar tot dit innerlijke, zeer eigenaardig en
bizonder leven behooren.
Zeker, in iedere beschaving schittert benevens het
persoonlijke van ieder volk of iedere eeuw het algemeenmenschelijke : doch men lette er op, de kunstuitdrukking
van het algemeen-nienschelijke is de vrucht en niet het
wezen der kultuur ; ten andere, het algemeen-menschelijke verschijnt ons altijd en noodzakelijk gestoffeerd in
het konkreet, dus niet individueele karakters. Waar is
het ook, dat de beschaafde mensch, de enkeling zijn gezichteinder niet beperkt bij een enkelen vorm van kultuuruiting. Doch even zeker, dat een volk, als zoodanig,
alleen zich kan ontwikkelen of het schoone van het
algenieen-nienschelijke bereiken, volgens zijn eigen kenmerkende natuur. Een volk immers is niet een kern van
-

-

-

intellectueelen, gekluisterd aan internationale Weten-

schap ,naar een natuurlijke samenleving van ménschen
aller klassen, cie smelting in een gelijksoortige massa
van allerhande ondergeschikte krachten ; en daarom
moet cie meer ontwikkelde, zoo hij zijn omgeving niet
loochent, of niet ikzuchtig zijn talenten voor zich wil
houden, zijn kultuur vruchten doen dragen in het volk
van hetwelke hij deel maakt.
Omdat kultuur daarenboven niet alleen de kennis,
maar vooral cie zedelijke grootheid betracht en is, en
dat de zedelijke grootheid afhangt van het karakter
eener werkelijke persoonlijkheid, in werkelijke onstandigheden, moet kultuur noodzakelijk rekening houden
van het volkswezen gelijk het is, in zijn kenmerkende
eigenaardigheid.
De ervaring ten andere bewijst helaas ! in Vlaanderen ook (lat de beschaving van een volk gevaar
loopt te looi te gaan, wanneer dat volk niet ontwikkeld
wordt volgens zijn wezen, en datgene dat tot zijn wezen
toegang geeft, en zijn wezen uitdrukt : zijn taal. Een
vreemde kultuur, die zich opdringen wil met vreemde
-

-
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middelen is niet alleen in zich zelf een geestelijke dwinge-.
landij : in haar uitwerksels is zij even noodlottig en
slecht ; zij bereikt haar doel niet : de harmonie van het
volledige volksleven ; integendeel : van een rijkbedeeld
volk maakt zij een minderwaardige massa.
In Vlaanderen streeft de Vlaamsche beweging, gevormd en gekneed door de grondgedachten van Romantisme en Democratie, naar de volksontwikkeling of beschaving met het eenig daartoe geschikte middel : de
kracht der Vlaamschheid in aard en taal. Derhalve is
zij niet een beweging « voor de rechten der Vlaamsche
taal in België » een abstraktie wel, voor de grootheid van het Vlaamsche volk een doel van werkelij kheid.
Doch waar leidt ons dan de Vlaamsche beweging
bepaald, zooals het is
heen ? Ligt in haar wezen
geboren, gevormd, en gevoed, een bedreiging voor de
eenheid van den Staat België ?

zoo

III. Politieke eenheid en Vlaamsche beweging.
Vooreerst dient opgemerkt dat . de Vlaamsche Beweging in haren schoot zeer verscheidene politieke groepen kan ontvangen. Zij heeft immers een maatschappelijke waarde : zij is uit het volk, door het volk, voor het

volk. In 't bizonder moet de inmenging der Vlaamsche
katholieken, priesters en burgers, niemand verbazen. In
hen leeft voort de godsdienstige Vlaamsche ziel die de
Middeleeuwsche kerken bouwde, en de Vlaamsche mystieken voortbracht. Voor hen blijft de godsdienst het
beste middel om de hoogste ontwikkeling in de waarheid te bereiken. Bij hen, en vooral bij de jeugd, moet
aldus het diep-mystische karakter uitgelegd, dat de
Vlaamsche beweging in een harer stroorningen kenmerkt.
Edoch, niet alleen de maatschappelijke gedachte,
vooral cie kracht van het romantisme is een princiep van
vermenigvuldi ;int; binnen de grenzen der Vlaamsche beweging. De activisten, die het romantisme der Vlaamsche
beweging gedreven hebben tot een in sommige gevallen
laakbaar steunen op de hulp eener vreemde, vijandelijke,
door geweld binnengedrongen natie, hebben gedacht in
den oorlog de gelegenheid te vinden, de Vlaamsche Ikheid ion Vlaanderen te doen zegevieren en regeerera. Het
dient echter gezegd en herhaald,op gevaar van laster,niet
de grootheid van Duitschland beoogden zij, maar de
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grootheid van Vlaanderen. Voor hen was de oorlog de
gelegenheid, Vlaanderen's verrijzenis het doelwit, en
Duitschland's tusschenkomst bijzaak.Het « verraad » van
het activisme ligt niet in zijn programma vooral, maar
in de uitwerking er van. Dit programma heeft de
Frontpartij overgenomen... Het Frontisme is een: overdrijving, maar het is uit lijden geboren, een opstand
tegen smart, een kreet van drift. Zijn antimilitarisme,
zijn pacifisme, zijn « défaitisme » (!) schreeuwen het
lijden uit en den haat van den oorlog... aan den Ijzer.
Het Frontis»>e is een romantisch drama van gevoelen
en geweld.
Meer beredeneerd en tot eenheid saamgevat is het
programma (ier Vlaamsche meerderheid. Zij wil de volmaakte ontwikkeling van het Vlaamsche volk, volgens
zijn Vlaamsche natuur. In welke betrekking met België ?
Onzin vooreerst, gelijk Mej. Belpaire het onlangs
schreef, van een zelfstandig Vlaanderen te droomen. Een
zelfstandig Vlaanderen is onmogelijk. Een land leeft niet
alleen vans zijn taal, zijn kunst, zijn karakter, maar ook
van nijverheid en handel en van kracht. Eén in de geschiedenis door hun liefde voor vrijheid, godsdienst en
haard ; één door cie Zuid-Noordelijke richting der Belgische stroonsen, die (ie Waalsche nijverheid, door het
Vlaanlsche land naar de Vlaamsche havens brengen,
smelten de belangen van Vlamingen en Walen samen,
wat het vormen van een vrijen Staat betreft. Een Staat

echter kan slechts bestaan, wanneer hij één is. Hij is
immers Met een bijeenstelling van ordelooze bestanddeelerlwe1 c„enn net orde geschikte samenleving van overeenstemmende leden naar een gerneene doel. De eenheid
en (le overeensteniniing van cie natie is natuurlijk en volledig. \vanneer de natie ook een zelfde volk
uitmaakt met gemeen karakter, zeden, gebruiken, godsdienst. In België is dit niet het geval. Twee rassen leven
er op de grenzen van Zuid en Noord, op het samenvloeien der Latijnsche en Germaansche kulturen, op de
scheidingslijn van twee hoegenaamd niet verwante talen.
De algeheele eenheid van (den Staat België is dus onmogelijk, omdat het einde van het Vlaamsche volk, als
Vlaai nsch, hetzelfde niet is als het einde van het Waalsche ras. Eén einde kan gemeen zijn : de grootheid van
België. Doch aan liet gemeene doelwit kan het einde
van Vlaanderen niet worden opgeofferd. België kan niet
bestaan door een loochening van Vlaanderen, omdat
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België dan niet langer België maar Wallonië zou heeten..
Ongelukkig genoeg heeft de verfransching in België,
na 1830, door de taaleenheid de volledige Staatseenheid
betracht, en feitelijk aan het politieke belang, de volkswaardigheid en ontwikkeling van Vlaanderen opgeofferd.
Door de aansluiting bij de Latijnsche kultuurgroep werd'
België een voorpost der Fransche beschaving, in dewelke het Vlaamsch karakter nauwelijks geduld en altijd
alsminderwaardig werd beschouwd. De driekleur en het
nationale lied waren niet meer voor de Vlamingen, gekrenkt in hun fierheid en recht, het zinnenbeeld van hun
gemeene Vaderland, door hen -zelf samengesteld, maar
het symbool van den Staat, waar in naam der vaderlandsliefde, de Vlaming aan het dogma der politieke
eenheid door de verfransching onderworpen moest blijven. Zoo werd het valsche ideaal der Belgische eenheid'
de oorzaak der tweedracht : het gemeene doel werd uit
het oog verloren., en door de niet langer overeenstemmen-de leden werd het bestaan zelf van den Staat in gevaar
gebracht ; de verfransching voor de eenheid liep uit op
de scheiding door het activisme.
De Staatseenheid in België is dus alleen mogelijk
door den vrijen wil der twee families. De Vlaamsche be-.
weging is de wil van Vlaanderen : zij is de drang naar
de Vlaamsche beschaving van het Vlaamsche volk, een
rijzende kracht, niet een bijeenkomst van alleenstaande

burgers maar cie uiting van een gesloten geheel. De
Vlaming is niet een door-zich-zelf-onafhankelijke enkeling : hij draagt in zich geheel Vlaanderen, het gansche Vlaamsche volk van weleer en nu. De Vlaamsche
beweging is een feit : het bewustworden en streven
van een machtig geheel,' waarop België staat gebouwd.
Het feit is onloochenbaar : tegen een feit moet niet geredeneerd ; het dient alleen bestatigd te worden, opdat
men er rekening mee houde. Loopt daarbij de politieke
eenheid van België, op de grondwet gesteund, gevaar ?
Neen ! Daar zijn belangen, rechten, plichten godsdienstige, maatschappelijke, buitenlandsche die gemeen zijn aan alle Belgen ; tegen hun wezenlijkheid
komt de Vlaamsche beweging niet op. Zij eischt alleen
dat de Staat België rekening houde met het Vlaamsche
volk en zijn rechten ; niet langer moet België, onder den
naam van het ééne, onverdeelbare Vaderland, tegen
Vlaanderen gericht zijn, maar uit Vlaanderen en Wallonië bestaan, en de waardigheid en ontwikkeling van.

-
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Vlamingen en Walen waarborgen op gelijken voet, in
het publieke leven : bestuur, onderwijs en leger.
De kreet « Vlaamsch in Vlaanderen » is niet tegen
de Belgische eenheid gericht noch tegen de vrijheid,
door de grondwet gewaarborgd. De Belgische burger
blijft vrij in de keus van taal en kultuur, voor zooveel
hij een alleenstaande persoon is. De Belgen, die zich
vrijwillig van het Vlaamsche leven afhouden hun
ontwikkeling aan het Vlaamsche volk niet begeeren nieête deelen de sociale veredeling van den Vlaamschen
stam niet betrachten, blijven vrij een aan Vlaanderen
vreemde kultuur aan te kleven : hun individueel recht is
onbetwistbaar. Ze mogen derhalve in een vreemd beschavingscentrum hun ontwikkeling zoeken om België
te dienen in zijn Franschsprekende deel, of misschien
aan het publieke leven geen deel nemen. Maar onaanneembaar is het dat hun minderheid in Vlaanderen zelf,
als een Luitdaging aan het Vlaamsche volkswezen, eenvreemde beschaving zoekt door te drijven, die niet is
voor maar tegen de algemeene welvaart van het Vlaamsche volk. Met de verfransching in Vlaanderen aan te
kleven, werken zij feitelijk tegen de grootheid van België, en de ware, blijvende eenheid van het Vaderland,
omdat deze niet berusten op de eenheid van kultuur der
twee Belgische rassen, maar op den rechtschapen wil van
Vlaanderen en Wallonië in hun streven naar het gemeenegoed.
Wanneer het Vlaamsche volk in Vlaanderen alle
middelen vinden zal om zijn hoogtepunt van ontwikkeling en maatschappelijk geluk te bereiken, wanneer
het fier op zijn eigen wezen en leven zich-zelf wederspiegelen zal in het eigen Vlaamsche land wanneer
het door de medewerking van alle hedendaagsche stambroeders in een waardige wetenschappelijke taal, aan
de verrijking der menschheid zal medewerken —wanneer
hei niet langer in België de voorafgaande heerschappij
van een sta,..;, van een groep, van een kultuur, of de
vergoddelijking van een rechtsgedachte zal beschouwen,
maar den Staat, die de voorwaarde is van zijn vrije bestaan, cie schepping van zijn vrijen wil, de waarborg van
zijn vrijen levensbloei, dan en dan alleen zal de Vlaanische beweging rusten aan het einde van haar drang :
dan zal de Vlaamsche Ikheid haar rang kunnen nemen
tusschen de volkeren der wereld, en zich wijden aan haar
groeiende volmaking, schoonheid en geluk meteen.
E. D. B.
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NEDERLANDSCH ATTAVISME
BIJ CESAR FRANCK.
in mijn uitgebreid opstel over den Oermaanschen
oorsprong van César Franck, (Standaard, 30 Oct. 1921)
was ik zuiver objectief gebleven. Door het overdrukken
van brieven en andere documenten had ik bewezen dat de
vader van Franck een Nederlander was, en dat de knaap
niet in het Fiansch maar in het Duitsch was opgevoed.
Daaruit nu allerlei vernuftige gevolgtrekkingen nopens
-de kunst van den meester gaan afleiden, neen, dat had
ik niet durven wagen, omdat ik weet hoe gevaarlijk een
dergelijke methode is. Het opsommen van mogelijkheden of gissingen, -- conjectures, gelijk de Engelschman zegt, --- is het tegenovergestelde van hetgeen de wetenschap voorschrijft. Slechts het zekere, het onomstootbare w as met mijn schrijven bedoeld.
Tot mijn leedwezen stel ik vast, dat de Waalsche musicologen mijn houding niet volgen, en den vrijen loop
aan hun verbeelding laten. Opzettelijk verlaten zij het
gebied der wetenschap, om zich op dat der speculatieve
critiek te wagen. Zij folteren zich den geest om toch
i naar te kunnen bewijzen, dat de muziek van den grooten Franck een reeks specifiek Waalsche eigenschappen
bezit, hetgeen ik en anderen moeilijk kunnen aannemen..
Al kan het vraagstuk der rassenvermenging en der
maagdelijkheid van den Avelandschen bodem moeilijk
weggecijferd worden, E. Closson meent nochtans als
volgt te moeten oordoelen in zijn studie over Franck,
verschenen in La Terre Wallonne. « A tout prendre, et
» nonobstant ce qui précède, Franck est et veste un
» con» positeur wallon et francais. Qu'est ce donc, en eƒ» fet, qui lui inspire ces mélodies si rapprochées de
>' nous, ces thèmes qui semblent des produits directs de
» rotre terroir (celui du final de la Symphonie, pour ne
» citer que lui), ces lignes mélodiques sinueuses comme
» les horizons de Wallonie ? D'k i cette impulsivité, cette
» sensibilité raffinée, cette émotion frémissante et con» tenue, si ce n'est de ce milieu liègeois ou ii naquit, ou
» il grandit, ou il recut ses premières impressions, ou il
» vécut ses premiers émois artistiques ? Si quelque
» vieux lied berca ses premiers sommeils, qui lira quels
-

-

-
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» airs de « pasqueyes. » et de « cramignons » forrnèrent
» l'atr nosphère sonore de ses premières inspirations ? »
Dat is de rneening van E. Closson en zoo meenen ook
de andere Waalsche musicologen.
Laat ons heden hun voorbeeld even volgen en een poging doen om eenige specifiek Nederlandsche trekken
bij den grooten mystieker vast te stellen.
Veel mystiekers uit Wallonië zijn mij niet bekend.
Maar iedereen weet dat de mystiek een overheerlijken
bloei in de Nederlanden heeft bereikt, vooral van de XIIIe
tot het begin der XVIe eeuw. Om daaraan te herinneren,
hoef ik slechts eenige namen neer te schrijven, als Hadewych, Ruys.broeck, Geert Oiroote, Berken van Utrecht,
Floris Radewijk, pater Brugman, Herxen, Coelde, Willem van Amersfoort, Thomas à Kempis, de dichtende
Franciscanessen, de Broeders van den Oemeenen Leven
enz. Zonder op de groote dichters en dichteressen van
daarna te moeten wijzen, als Bijns, Poirters, Vondel,
Luyken, Gezelle, Van Langendo-nck, Eeckels, Walgrave
en zoaveel anderen. Het verwondert mij, dat men Franck
nooit een broeder van Thomas Hanierken genoemd heeft,
die geboren was te Kempen, niet zoo heel ver van Aken,
van waar Franck's moeder kwam. Wat Kan Wallonië
tegen zulk een leger van mystiekers uitspelen ? Bijna
niets. Bij die groote Nederlanders moet zich César
Franck, cie zoon van een Nederlander, in vrij goed gezelschap gevoelen. Daar schijnt hij werkelijk thuis te
hooren. Trouwens, eenieder weet, dat het industrieele
Luik weinig uitmunt door de godsvrucht van zijn bewoners. Een bewogen mystieker gelijk de zanger der Acht
Zaligheden kunt gij in « de woelige stede » met een
lantaarn zoeken. « Ad majorem Dei gloriam » wordt daar
niet veel gezongen. Vlaanderen en het zuidelijk deel van
Holland zijn heel wat vromer gebleven dan de Waalsche
gewesten .En van liet protestantsche gedeelte van Holland kan iiagenoeg hetzelfde getuigd worden.. Wat Zuid-Limburg en cie stille streek rond Aken en Maastricht betreft, het zoogezegde Aveland, daar is de bevolking buitengewoon godsdienstig. Ik ben een -geboren Avelander,
net gelijk de moeder van Franck, en mag hier dus als getuige optreden. Aveland gelijkt een hoekje van Bretanje.
Nederland is ook de wieg der fuga, een kunstvorm
die een schepping genoemd wordt van Sweelinck, den
grootels Anisterdanischen organist, een tijdgenoot van
-

-
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Vondel. Door zijn leerlingen Schild, Syfet, Scheidt,
.Schulz en Scheidemann werd zij overgeplant in Oermanj e, waar zij tot de hoogste uitdrukking zou gedijen
onder de vingeren van J. S. Bach. Deze toog in zijn jeugd
verscheidene malen te voet van Luneburg naar Hamburg,
om er den. ouden Reinken op het orgel te hooren spelen
en met zijn ooren te bestelen. Toen Reinken hem later
een reeks fuga's hoorde ontwikkelen, riep hij getroffen
uit : « Nu mag ik gerust de oogen sluiten, overtuigd dat
mijn kunst niet meer zal vergaan ». Welnu, die Reinken
was een Nederlander, geboortig • van Deventer, één der
eerste groote fuguisten uit . de muziekgeschiedenis. Na
gedurende twee eeuwen den schepter gezwaaid te hebben in Duitschland, heeft de fuga dien schepter op het
einde der XIXe eeuw afgestaan aan het kind van een
Nederlander, aan César Franck .Men zou dus kunnen
zeggen : de fuga ontstond in Nederland, deed een wandeling door Noord-Duitschland en keerde weer terug naar
haar Nederlandschen geboortegrond.
De stevige wetenschap en de ingewikkeld fijne
harmonieën van Franck doen als van zelf denken aan de
oude polyphonisten uit de Nederlanden. Wie Franck een
broeder van Ockeghem zou noemen, zou zich aan geen
gewaagde vergelijking schuldig maken. Franck is een
-

moderne Van Ockeghem. En evenals deze heeft hij een

heel leger van volgelingen gekweekt. Ja maar, de Walen
hebben eveneens groote polyphonisten aan de wereld
geschonken, zal de lezer doen opmerken. Inderdaad. En
zij zijn de Vlamingen zelfs voor geweest. Maar de eerste
meesters van den samenzang waren vrij eenvoudig en
leden het optreden van geleerde theoretici gelijk Ockeghem eni josquin niet eens vermoeden. Zij hebben de luren helpen losmaken, waaruit de bloeiende kunst te voorschijn treden moest ; meer niet...
Ei, en de groote Lassus dan ? Verschooning : die
wordt door Closson zelf een epigoon genoemd. Zonder
de kunst van een Van Ockeghem of een Josquin Deprés
is de zijne niet denkbaar. César Franck had Vlaamsch
bloed in de aderen en: voelde zich onbewust een geestverwant van onze groote polyphonisten. De Bussy zei de
waarheid, toen hij verklaarde dat « Vlaamsche invloed »
op den armen Chausson drukte, die een leerling was van
Franck. Hij voelde een Vlaming in Franck, niet een Waal.
De zanger van Pelléas moet een fijnen neus gehad heb-

NEDEI^LNI)SCH ATTAVISME BIJ CESAR FRANCK . 1257

hen. Net gelijk Jules Lemaitre, toen hij van Verhaeren's
hobbelig-ino.oie verzen zei : « Tres bien, mais ii faudrait
traduire sela en francais ». Verhaeren was immers een
geboren Vlaming, die zich in een andere taal dan zijn
moedertaal poogde uit te drukken. Ten andere, ontelbaar zijn de Belgen, zo.owel Vlamingen als Walen, die
den invloed van Franck hebben ondergaan ; niet enkel
Lekeu, die zijn leerling was, noch J. Jongen, A. Dupuis
en Vreuls, die onderwijs ontvingen van Vincet d'Indy,
maar ook anderen ,als Ryelandt, Dubois, Lunssens,
De Boeck, Delune, Uyttenhove, Meulemans, Van Nuffel,
Kreps, De Vocht enz. Dat bewijst dat Franck een duidelijke taal voor hen sprak. Het zaad van zijn leer is hier
in goeden grond gevallen.
Was Franck een puik organist, dat zal hem wel in 't
bloed gezeten hebben. De meeste van onze groote polyphonisten waren immers beroemde meesters in het orgelspel. En nog heden is Vlaanderen beroemd om zijn
knappe organisten .Mechelen gaat trotsch op zijn interdiocesane muziekschool, gelijk weinig landen er eene
bezitten. Leenmens, Tinel, Mailly, Tilborgs, Villain, De
Hovre, De Smedt, Van Durme, De Puydt, Kreps, Verhoeven, Papen,Swinnen,D'Hulst... en wat al andere mooie
namen zouden we hier niet moeten neerschrijven !
Op dit zelfde gebied verdient Holland wellicht nog rijker
lauweren clan Vlaanderen, dank zij in de eerste plaats
aan zijn talrijke orgelbouwers uit het verleden. Utrecht
bezit één der beroemdste orgels van de wereld. Van
Blankenburg, Pothoff, Berghuis, Lustig, Havinga waren
beroemde organisten uit de XVIIIe eeuw. In de XIXe
eeuw worden genoemd : Nieuwenhuysen, Brachtijzer,
Dijkhuysen, Van Eycken, S. de Lange, Bouman, Cuypers,
Diamant, Van 't Kruys, Loots, W. Petri, De Vries, Wagenaar, Zonderland en twintig anderen. Holland mag
fier zijn op zijn organistenleger ! Van de organisten uit
Wallonië heb ik nooit met denzelfden lof hoorera gewagen. En nog minder van de Waalsche orgelvirtuozen.
Van de Duitsche meesters-organisten natuurlijk wel. Het
orgel is immers het nationale speeltuig van Duitschland.
Vlaanderen is ook nog een land van bouwmeesters,
heeft men gezegd. Wie dat betwijfelt, hoeft maar een blik
te werpen op onze oude kathedralen en vooral op onzeprachtige hallen, belforten en stadhuizen, die eenig in de
wereld zijn. Hoe natuurlijk nu, dat César Franck, een af-
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-stammeling van die genieën in de bouwkunst, zich onderscheiden heeft,
was het dan ook op het gebied van
,een andere kunst,
door de heerlijk-stevige architectuur van zijn harmonische gewrochten ! Franck is een
torenbouwer in de muziek.
Franck heeft zijn krachten vooral beproefd aan de
.symphonische muziek, de zoogenaamde zuivere muziek,
maar het dient hier opgemerkt, dat hij ze niet gansch van
.de Duitschers heeft overgenomen ; hij heeft ze eigenlijk
. gedramatiseerd. Ik weet nu wel dat elke compositie, om
't even van welk meester, een klein drama op zich zelf
kan genoemd worden. Doch het is vooral bij Franck en
.zijn discipelen, dat dit karakter op den voorgrond treedt.
Welnu, die eigenschap is meer Vlaamsch dan Waalsch.
Letterlijk hetzelfde vinden wij bij Ryelandt en Tinel.
Blijkt de eerste bijwijlen uit te gaan van Franck, moeilijk
kan dat getuigd worden van Tinel. Er is overeenkomst
van temperament, van aanleg. Dat temperament is warm,
.geestdriftig, dramatisch. Geen van de drie houdt van
.abstractie, bespiegeling, lijdelijkheid. Zij bidden, maar
met luider stem. Zij bestormen den hemel met geweld.
.Al slaagde geen van de drie op het tooneel, hun dramatisch temperament kan nochtans geen oogenb-lik in, twijfel getrokken worden. Heet de Noord-Nederlander
voor 't algemeen wat koel, hij heeft nochtans een prachtige tooneelliteratuur. Trouwens, mannen gelijk Rembrandt, Breitner, Kloos, Van Deyssel, Scháfer, Diepenbrock, zijn hoegenaamd niet koel. En over de Zuid-Nederlanders zal het wel iedereen beamen, dat zij niet geschapen zijn om het hoofd willig te buigen. Onze geschiedenis is vol stormen, liederen, vlammen en bloed,
veel meer in Vlaanderen dan in Wallonië.
Men heeft er op gedrukt, dat Franck eenigszins te
werk ging gelijk een landschapschilder, en het gedurig
had over de verschillende plans eener compositie, die logisch met elkaar moesten afwisselen, en tot een gesloten
-geheel dienden saam te vloeien. Welnu, Wallonië is één
der eenige hoekjes van Europa, dat nog geen groote
'lyrische dichters onder de landschapschilders geleverd
heeft, Auguste Donnay uitgezonderd, wiens grijsblauwe
-doekjes van rotsen en valleien hier weinig in aanmer. king kunnen komen. Door zijn « tonaal plan » bekwam
Franck iets gelijk den bekoorlijken wisselglans, dien wij
vinden op schelpen en zijden stoffen. Zoo leert Closson.
•

-

-

,

-

NEDERLANDSCH ATTAVISME BIJ CESAR FRANCK. 1259

Ei, daaraan doen de Waalsche schilders nooit of nooit
denken. Die hebben gansch andere eigenschappen : veel
onder hen houden van dof-elegische tonen, van grij zigdroeve mistrafels om de bergen ,van geheimzinnig
doende spelingen, van wit en zwart. Dus, hoegenaamd
geen paarlennoer. Verscheidene Walen munten uit in de
etskunst, die ver van het Franck-ideaal blijkt te staan.Dit
is veel meer verwant niet dat onzer kleurminnendee landschapschilders uit Vlaanderen, dat van een. Gilsoul of een
Buysse, bij voorbeeld.
De eigenschappen van Franck, als mensch, -- goedheid,zachtrnoedigheid, bescheidenheid,eenvoud,geduld,
lijken veel meer Nederlandsche of Westfaalsche dan specifiek Waalsche deugden. Het zou niet moeilijk zijn een
vergelijking te ontwikkelen tusschen Franck en Gezelle,
en waarlijk, het bevreemdt mij, dat nog niemand zich
liet verleiden door het onderwerp ; te meer, daar het
levensverloop der beide meesters z66 veel overeenkomst
met elkaar aanbiedt. Beiden waren geleerden in hun vak,
beiden hadden een lijfwacht van discipelen en bewonderaars, beiden schiepen, naar Germaansche gewoonte,
men denke maar aan Haendel, Gluck en Vondel,
hun beste werken in hun hoogen ouderdom.
Franck is wat log en wat langademig, ja, weleens
tot vervelens toe. Bij hen vinden wij het tegenovergestelde van hetgeen men « Latijnsche soberheid » noemt.
Dat herinnert ietwat aan den kwistigen overvloed van
een Rubens en van veel onzer huidige schilders. Ook aan
dien van den Vondél der lyrische gedichten, aan Schaepman en Oorda, aan Buysse en Streuvels. Deze laatste
twee staan verre van Franck ; jawel ; maar de meeste
Vlamingen geven gaarne een « te veel » in de kunst, net
gelijk de meester van de Acht Zaligheden. En wij weten dat het ook zoo is met de muziek van Benoit en Tinel, het logge niet uitgesloten. Vinden wij geen groote
mystiekers onder de moderne Nederlandsche schilders,
wij mogen nochtans wijzen op mannen gelijk De Vriendt,
Leys, Van der Kinderen, Toorop en eenige veelbesproken meesters van den dag, die min of meer als verwanten
van Franck kunnen beschouwd worden.
Men heeft gezegd, dat de muziek van Franck herinnert aan de zee, een vrije en onbedwongen beweging,
een klimmen en dalen en dalen en klimmen zonder einde,
zonder maat, zonder hinderpaal. Naar mijn meening
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moet een dergelijke rythmus,
zoo het woord rythmus
hier niet te sterk is,
den Nederlander meer in het
.bloed zitten dan den Waal.
Franck gevoelde zich door landelijke onderwerpen
aangetrokken. Zijn Vlaamsche vader, een boerenjongen
van Voelkerich bij Gemmenich, tusschen Aken en Verviers, zal hem wel dikwijls van zijn geboortedorp gesproken hebben, ja, meermalen zal hij hem wel meegenomen hebben naar zijn verwanten aldaar. Is die liefde
voor den buiten nu niet een algemeene trek van de Nederlandsche, veel ineer dan van de Waalsche letterkunde ? Men denke maar even aan Reinaard, Vondel, Gezelle, Dautzenberg, Streuvels, Buysse, Snieders, Loveling
en tutti quanti. Zoodat Franck, door het kiezen van onderwerpen als Ruth, Rebecca, De Processie, Egloog
(Herdersgedicht), Het Bergsermoen, in den geest ver-eenigd bleef met zijn rasgenooten.
Voor de rol van; het mysterie in het werk van den
meester zou misschien ook wel een verklaring te vinden
zijn in Vlaamsch België. Ik bedoel vooreerst het spookachtige van Den boozen Jager, De Djinns, De Ballade,
Le Syl phee enz.. Nergens wellicht worden meer « sagen. »
over heksen en spoken verteld dan in Aveland. Men herleze even De Verdwijning der Alvermannekens, het zeer
verdienstelijke kleine epos van pastoor Lenaerts, en dadelijk zal men zich in een gansch bijzondere atmosfeer
bevinden, waarschijnlijk dezelfde atmosfeer, die Franck
bij het componeeren van genoemde werken omgaf. Als
woonplaats van, de kabouters, de broeders van de
Arabische djinns, worden nog ten h.uid.igen dage de
donkere steengroeven bij Maastricht aangewezen. Daar
Maastricht heel dicht hij Voelkerich ligt, zal de toondichter dat wel geweten hebben. En in zijn kinderjaren zal
hij ook wel plaatselijke sagen over den bonzen jager gehoord hebben : in Lenaerts' boekje komt een aangrijpende beschrijving van de zoogezegde Tilkensjacht voor.
Trouwens, bij veel andere letterkundigen uit Vlaamsch
België wordt die spokerig-nare trant aangetroffen, o.
m. bij Maeterlinck, De Molder, Ecrevisse, Mervillie, Arras, Jeurissen, Thiry, Timmermans, Mennekens, Van den
Oever enz.
Nu, mijn argumenteering bewijst hier misschien, niet
:genoeg, daar ook de Luiker Walen den naam, hebben,
•dat zij zeer bijgeloovig zijn.Wie de Waalsche letterkunde
-
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kent, wie de afleveringen van Wallonië gelezen heeft,
zal niet geneigd zijn dat tegen te spreken.
Die trek is natuurlijk ook Duitsch, ook Westfaalsch, ik weet het. De ontelbare meesterstukken uit de
Duitsche balladenwereld zijn daar, om het te bewijzen.
Te recht doet E. Closson opmerken, dat de leden van de
Franck-groep zich sterk door de Duitsche balladen, en
door de Duitsche letterkunde in t algemeen, aangetrokken gevoelden. Laat mij die bewering door enkele aanhalingen staven : De wilde lager van Franck en Léonore
van Duparc gaan uit van Burger ; de onderwerpen van
Wallenstein en Het Lied van de Klok werden door
Vincent d'lndy ontleend aan Schiller ; Dukas vond zijn
Tooi'erleerling bij Goethe enz. enz. Franck zal door zijn
moeder, die een bemiddelde en ontwikkelde vrouw was,
wel kennis gemaakt hebben iiiet de meesterstukken van
de Duitsche literatuur ; en mogelijk zal hij er heel zijn
leven mee gedweept hebben, zelfs in tegenwoordigheid
van zijn leerlingen. Nopens dit punt zouden zijn leerlingen en de leden van de Franck-familie dienen ondervraagd te worden, en heel eerlijk, heel nauwkeurig zouden zij de waarheid moeten zeggen. Maar het zal hier
wel het oude liedje zijn : zoodra de Fransche musicologen van den dag beginnen te rieken dat er look in de
meersch is, spelen zij den dooven man, beroemdheden
gelijk d'Indy in de eerste plaats. En nochtans, zoo lang
er kwade wil in het spel is, kunnen we niet over de baan
met het vraagstuk van Franck's ontwikkeling, die nog
zóóveel duistere punten aanbiedt.
Wat nu het godsdienstig mysterie betreft,waarvoor Franck zulke roerende tonen heeft gevonden,
meest waar hij engelen of heiligen of Christus
zelf laat optreden, ook dat vindt een verklaring
in de streek. Talloos zijn de legenden, die. te Luik en in
de ommegouwen verteld worden over Sint Lambrecht, Sint H uibr echt, Sint Maternus, Sint Servatius, de Heiligen van Aken en vooral over Onze
Lieve Vrouw van Tongeren. Het zou mij erg 'verwonderen, zoo Franck niet met dien bekoorlijker bloei van
legenden kennis zou gemaakt hebben in een vrome omgeving als de zijne, net gelijk ik ze destijds uit den mond
van mijn vader en mijn moeder zaliger heb gehoord.
Daar Luik in de middeleeuwen echter even vroom was
-als Tongeren, Aken en Maastricht, kan mijn bewijsvoe-
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ring weer niet als heelemaal afdoend beschouwd worden.
Zoo waant de lezer, maar hij faalt waarschijnlijk. De
meeste van die legenden zijn Nederlandsche legenden,
en Luik zelfs was destijds een Nederlandsche gemeente,
ja, bijna heel het noordelijk gedeelte van de huidige provincie Luik was Dietsch. Werd Karel de Oroote werkelijk te J(upille geboren, dan moet hij een Dietschsprekend vorst geweest zijn, een taal- en gouwgenoot
van Franck's vader.
Naar mijn bescheiden meening zou Franck niet een
Duitsch en natuurlijk ook niet een Nederlandsch kunstenaar dienen te heeten, maar de zuivere vertegenwoordiger zijn van den in-vromen Dietschen hoek, rond Visé,
Tongeren, Aken en Maastricht, dien men vroeger Aveland of Pays d'Ai'alois noemde. Franck was, Franck is
in zijn werken gelijk de menschen aldaar ten huidigen
dag nog zijn.
Die opvatting lijkt nu wel wat eng voor een
kunstenaar, die een wereldbeteekenis heeft gekregen. Trouwens, van de vraagstukken nopens het atavisme en het regionalisme zou men al te dikwijls kunnen
zegen . « We te veel wil bewijzen, bewijst niemendal.»
Meer dan ééns laat de beruchte leer van Taine ons in den
steek. Laat ons bekennen, dat zij hier wel iets, veel
zelfs, maar niet alles bewijst.
Ik sluit mijn beschouwingen en druk de hoop uit,
dat er andere musicologen zullen optreden, om na te
gaan of zij gegrond zijn. Het vraagstuk mag hoegenaamd niet als uitgeput beschouwd worden. Een gedocumenteerd opstel over de moeder van den kunstenaar
en een ander over liet karakter van de. Akensche bevolking zouden tot de. dringende wenschelijkheden behoóren. Uit zulke gegevens zou misschien wel het een en
ander af te leiden zijn, dat zou kunnen bijdragen tot de
oplossing van het atavische Franck-proces ,dat zoo ingewikkeld is, en waarmee de musicologie toch eenmaal klaar moet komen.
LAMBRECHT LAMBRECHTS.
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J. Taymans, Drukker-Uitgever, Lier.
R. K. Boek-Centrale, Amsterdam.

Beknopte Geschiedenis
der

Nederlandsche Letterkunde
door W. VAN NEYLEN en A. VAN DEN DRIES

3d3 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 lge eeuw.
Voor vlijtige letterlievenden die, door bronnenstudie, het vak
dieper en nader instudeeren willen, werd een OMVANGRIJKE
BIBLIOGRAPHIE bijgevoegd. Opgeluisterd met meer dan 70
PORTRETTEN van schrijvers.

Klassiek in zeer vele Onderwijs-Gestichten van Vlaamsch België.
Goedgekeurd door den Verbeteringsraad voor taatsscholen van Middelbaar en Normaal Onderwijs.
Een onmisbaar boek voor Studiekringen en Leesbibli theken.
Drukkerij A. DE BIÈVRE, Brasschaat (Antwerpen?.

