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IN LEI DING .

,,Er moet immers van Guido Gezelle iets meer
overblijven dan een hoop boeken en gedichten ."
HUGO VERRIEST, Brugge 23-4-Igo6 .

Het kwam den Schrijver van dit werk voor als had hij
eene zware plicht to vervullen tegenover de gedachtenis van
den Dichter GUIDO GEZELLE zelf, tegenover de RoomschKatholieke Godsdienst en Kerk, wier heilige priester, en
tegenover Vlaanderen, wiens wonderkind hij was .
Deze plicht bleef onvervuld, zoolang er geen breedvoeriger
en diepgaander studie geschreven was over het Leven en
de Werken van den Dichter, dan de reeds bestaande ; eene
levensbeschrijving, waarin veel onbekends wordt aan 't licht
gebracht, veel duistere punten worden klaar getrokken en
betwiste punten toegelicht .
Is die plicht nu vervuld ? In zooverre het ons vermogen
toeliet, betrouwen we van ja . Er scheen ons nu genoeg to
zijn, van hetgeen de Franschen noemen recul, tusschen ons
en GUIDO GEZELLE'S levenstijd, om het to mogen wagen
eenen kijk to nemen op dit belangrijk leven, zonder to groot
gevaar van partijdigheid of verbijsterende geestdrift .
Overtuigd dat dit nog bet werk van GUIDO GEZELLE
niet zal zijn, geven wij het voor wat het waard is : alwie
iets in to brengen heeft ter opheldering of aanvulling, wete
nu op welke deur geklopt .
C. G .
VERSAILLES, 27 Maart I g I 8 .
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HOOFDSTUK I .
ZIJNE OUDERS, KINDER- EN STUDIEJAREN .

I.

ZIJN VADER .

Pieter-Jan Gezelle was de tweede zoon van Pieter-Jozef
Gezelle, die leefde to Heule bij Kortrijk, van 176o tot 1813,
en van Anna-Therese Meurisse. Hij werd geboren to Heule
op den 29en September 1791 .
„De eerzame familie Gezelle
Guido's grootouders was
woonachtigte Heule in de jaren 1760 : zij waren welstellende,
godvreezende burgers . Maar het noodlottig Fransche schrikbewind bracht een einde aan hunnen welstand . Het oudste
der kinders : Pieter-Frans bij name, moest optrekken in dienst
van Napoleon, of "naar de slachtbank gaan" zoo men toen
ten tijde zeide . Gelijk veel andere verliet hij zijnen dienst
als deserteur. De ouders kregen het bevel van hunnen
zoon in to dienen op straf van gevang . Zoo kwam het dat
vader en moeder Gezelle werden in hechtenis genomen, en
in 't gevang geworpen . Hunne goederen werden verkocht
en de vijf kinderen op straat gezet ; ze werden door de
familie opgenomen . De beurt van Pieter-Jan, Guido's vader,
kwam om op to trekken naar het leger . Hij deserteerde ook .
Als banneling doolde hij zeven jaar lang rond en ontdekte
zekeren dag zijnen neef Pieter Dekyvere, die zich ook voor
zeven jaar heeft moeten verduiken . Zij hielden zich eenigen
tijd gedoken in een huis op de krakeelhoek to Heule, dat
van alle opzoeking is vrij gebleven . Pieter-Jan Gezelle kende
Guido Gezelle .
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noch A noch B, en Pieter Dekyvere, die een verstandig
mensch was, goed van begrip en nog al wel geleerd, nam
het op zich om Gezelle to onderwijzen. Hij verschafte zich
boeken, ja zelfs Fransche, en gelukte er in zijnen maat to
leeren lezen en schrijven . Na de dood van Napoleon, als
de tijden weer rustig wierden, hadden ze er deernis in dat
ze van elkander moesten scheiden . Pieter-Jan Gezelle had
geen ouderlijk huis meer, zijn vader was in 't gevang
gestorven . Hij begaf zich naar Rumbeke en verhuurde zich
als dienstknecht bij eenen zekeren heer Dumoulin . Grooten
lust gevoelende naar het leeren, woonde hij de avondschool
bij op 't college to Rousselaere en werd daar dienstknecht .
Door zijn goed gedrag werd hij hovenier en toezichter van
de dienstboden en van al het werk . Later werd het college
afgeschaft en alzoo verloor Pieter-Jan zijnen eerlijken
post.
Dan gerocht hij in dienst in het hospitaal to Gent .
,,Op raad van Z .E.H. Deken van Thorhout, trouwde hij
met Monica Devriese van Wyngene ." '
Bovenstaand getuigenis werd me, nagenoeg in al hare
deelen, naderhand bevestigd door Florence Gezelle, mijn
vaders en Guido's zuster, kloosterzuster to Heule. Zij voegde
er nog bij over haren grootvader en haren vader :
"Grootvader Pieter-Jozef kocht lijnwaad voor eenen Franschen koopman ; eens dat hij veel stukken gekocht had, betaald
en opgestuurd, kreeg hij de mare dat de Franschman bankroet had gemaakt, en zoo was grootvader plat . Als de
Franschen in Vlaanderen gevallen zijn, heeft grootvader
moeten vluchten met vrouw en kinders in den Heulbosch .
,,Tante Marie, vaders zuster, is geboren binst den kwaden
tijd en stond nievers op de gemeenteregisters bekend . PierJan, vader zaliger, is geboren den zgn September 1791 . Toen
hij nog een jongen was, heeft hij, op 't kerkhof to Heule
den priester door Napoleon gezonden, helpen achtervolgen
en wegjagen, en gesmeten met gersfakken, ,dat de tuiten uit
zijn hoedje hingen" zei vader .
"Als grootvader to niet gegaan was door de bankroet van
Zoo werd me schriftelijk getuigd door Katherine Dekyvere, dochter van den
hiervermelden Dekyvere en nicht van mijnen vader .
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den Franschman, is hij verplicht geweest zijne kinders bij
de eene en de andere van de familieleden to laten gaan om
to werken. Vader is naar Rumbeke gaan wonen bij kozijn
Dumoulin, landbouwer, en heeft daar to zamen met zijne
kinders op de hofstee gewrocht .
,,Vader heeft driemaal gelot ; eens voor de Franschen,
daarna voor de Hollanders en eindelijk voor den Belg . Telken
keere trok hij er zich uit maar heeft toch soldaat moeten zijn
voor Napoleon . Zijn oudste broeder, Pier-Frans, was een van
de eerste moeten optrekken en is nooit meer teruggekeerd .
. Hid is gegaan tot
"Vader is moeten optrekken in 18t1
boven Parijs ; toen hij daar was kreeg hij eenen brief van
grootvader, om hem to zeggen dat hij moest deserteeren,
immers omdat Napoleon in den ban van de H. Kerk geslagen
was en met hem al zijne aanhangers en medehelpers . Eene
oude vrouw van Heule heeft mij gezegd dat grootvader
Stevenist 1 was .
"Vader is dan gedeserteerd met 15 andere soldaten en is
alleen van de 1 5 thuisgekomen 2 . Hij is drie dagen en drie
nachten op weg geweest, altijd achtervolgd door de gendarmen ; hij werd ingehaald en ontliep het weer, totdat ze
't moe werden hem to vervolgen . Hij sliep eens in een
bosch en daar heeft hij moeten vluchten om wille van de
kraaien, die gedurig krasten boven zijn hoofd . Eenen anderen
keer, daar hij achtervolgd was, kwam hij aan een groot
water : er lag een moleneind over . Vader sprong er op en
van tijd tot tijd moest hij blijven staan, omdat het moleneind to veel wipte."
Dit wordt sprookjesachtig, en dat juist zoo kleine bijzonderheden onthouden werden, ligt wel aan den eigen aard van
den verteller en aan het kinderlijk geheugen van hen, die
ze hoorden en onthielden .
'
'

2 57 .

Zie Aant . t blz.
Mijn vader, Romaan Gezelle, vertelde ons dat ze getweeen ontsnapten, en
dat lange jaren nadien grootvader eens de deur van zijn huis opendeed voor
een armen kreupelen schooier, die om een aalmoes had . Op 't zelfde oogenblik
verkenden ze malkaar : de schooier was grootvaders oude vluchtgenoot . De man
was ineens zoo beschaamd, dat hij zijnen weg vorderde zonder nog om to zien
en zonder aalmoes .
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En de historie gaat voort
„Zoo kwam vader to Ryssel aan ; hij wist daar geenen
weg meer en . dorst hem aan niemand vragen, noch door de
stad gaan uit vrees van herkend to worden . Er kwam daar een
metselaar aan wien vader het waagde den weg to vragen
naar Kortrijk . De brave man zegde tot hem : "draag mijn
alaam, ik zal u wit maken met kalk, en kom mee met mij ."
Alzoo kwam hij al dezen kant van Ryssel en hij is alzoo
thuisgekomen .
"brie jaar lang bleef hij verdoken bij kozijn Dekyvere in
het magerstraatje to Heule en leerde daar weven om zijnen
kost to winnen . Ze zijn dan komen zoeken naar den deserteur
en daar grootvader niet wilde zeggen waar zijn zoon was,
deden ze hem met zijne vrouw mede naar het gevang to
Harelbeke, daar heeft hij eene ziekte opgedaan en is er van
gestorven . Vaders zusters zaten op de zulle van het huis to
krijschen. Wie er dan voor de kinders gezorgd heeft, weet
ik niet wel.
"Toen vader weer mocht to voorschijn komen, is hij naar het
Klein Seminarie to Rousselaere gaan wonen als hovenier en
hij heeft alzoo voor zijn moeder en zusters gezorgd, totdat
ze alien goed gesteld waren . Hoelang hij daar gebleven is,
weet ik niet, maar toen het Seminarie afgeschaft werd, is
vader naar Gent in de Biloke gaan wonen als hovenier .
Daar was er eene non met name Zr Ursula, geboortig van
Wyngene . Die zuster kwam dikwijls met vader wat praten .
Zij sprak eens van hare jonge zuster . Vader vroeg haar of
zij nog eene zuster had . "Ja," antwoordde zij, "eene zuster
gehijk eene wilge !" En toen vader daarna eenige dagen verlof
kreeg, vroeg Zr Ursula of hij eens wilde naar haren vader
gaan met eene boodschap van harentwege . Vader trok naar
Wyngene naar vader Devriese . Daar vond hij de zuster
van Zr Ursula . Toen hij ging vertrekken, vroeg hij aan wader
Devriese of er hem iemand kon op den weg stellen om van
daar naar Heule to gaan . De dochter vroeg : Vader, mag
ik meegaan om den weg to toonen ?" De vader liet het
haar toe en dat is het begin geweest van het huwelijk tusschen
vader en moeder .
"Vader heeft alsdan eene bediening gezocht waar hij voor
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zijn eigenzelf kon werken, en is gekomen naar Brugge bij
Mr. Vandewalle-Van Zuylen . Mr. Vandewalle was voorzitter
van de commissie van landbouw . Hij had in den Rolleweg
eenen hof van vier gemeten gronds en ook een tamelijk groot
huis. Hij hield daar twee kamers tot zijn gebruik en ook
een deel van den hof . Het ander deel gebruikte vader voor
hem en had daar eene kweekerij van fruitboomen en andere
planten, die hij verkocht voor zijn eigen rekening . Hij kocht
ook wat vlas en heeft daarmee veel geld gewonnen . 't Was
terwijl hij aldaar gesteld was, dat hij trouwde met Monica
Devriese in 't jaar 29, peize ik. Moeder is naar Brugge gekomen met eene fortuin van 0 cents en 't bol van eenen
kriekelaar om er meubels van to maken .
,,Toen vader to wege was to trouwen, ging hij om raad
naar Z .E.H. Wallaert, deken to Thorhout, die zijn biechtvader was, toen hij surveillant was op het college to Rousselaere en vader aldaar hovenier. De heer Deken zeide : blijf
hier vernachten, morgen nuchtend zal ik voor u de H . Mis
lezen, en u dan zeggen wat ge doen moet . Vader bleef
daar, en toen de Deken na zijne Mis terugkwam, zeide hij
tot vader : ,Ga maar het huwelijk aan, ge zult gelukkig zijn ."
"'t Was in het huis van Mr . Vandewalle dat Guido ter
wereld kwam . Vader heeft negen kinders gehad, waaronder
er vier onbejaard gestorven zijn ."
Dit schreef voor mij mijne moei Florence, en ik heb er geen
stip willen aan veranderen, omdat het zoo goed laat zien hoe
geern grootvader vertelde van zijn gevaarten, hoe en hoe
dikwijls hij ze moet verteld hebben, opdat zijn jongste dochter
tot op 6ojarigen leeftijd die zoo levendig zou onthouden . Hij
vertelde geern, en vertelde overal waar hij was . Het is eene
eigenschap gebleven van mijn vader Romaan, dat hij geern
vertelde ,uzt vaders t jd" . Jozef Gezelle, mijn oom, was het
bewust dat hij zoo levendig en meeslepend vertellen kon ;
die maakte er eene echte kunst van, en menigen keer heb
ik over hem hooren zeggen : "hij kan wonderschoon vertellen, maar men moet tijd hebben am hem t' aanhooren ." En
werkelijk, onder 't verhalen, gunde hij zichzelf ruim den tijd
om to overleggen hoe hij 't pittigst de dingen voor den dag
zou brengen en hij beluisterde zijn eigenzelf . Deze, ten anderen,
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wist en was er fier op dat hij 't best aan zijn vader geleek .
Doch niemand, die beter de kunst van verhalen bezat, dan
Louise Gezelle, Streuvels' moeder . Geene bewustheid hier,
geene kunst, maar eene fantasie, een overvloed van woorden,
beelden en spreuken, die stroomde als het water in een bergvloed ; die haar 't vertellen tot een genot had doen worden ;
en ze vertelde slag om slinger, zoo 't haar voor den zin
kwam, alles Wahrheit and Dichlung, ja somtijds Dichtung
uitsluitelijk .
,,Dikwijls, ten tijde van mijn seminarie," vertelt Hugo Verriest, ben ik vader Gezelle gaan bezoeken . Hij woonde in
den Rolleweg tegen de vesten, onder de hooge windmolens en
bet schoone torreken van St . Sebastiaan" in den Handbogenhof , en bij dat Engelsch klooster, waar Guido is gaan
sterven . Ik zie hem nog voor mijne oogen ; een knappe
man . . . hij geleek aan Guido, maar hij was korter ; sterk en
rap, preusch over zijn gespierde armen . . . Hij droeg breede
schouders en een sterk lichaam op sterke beenen . Een
schoone, groote, breede kop met hoog en wijd voorhoofd,
zekere oogen, fermen neus en kin . Een gezicht in grauw
vel en geboetseerd in vaste lijnen en hoeken . Een open
verstand, met volkswijsheid en ver denkenden geest, vol
spreekwoorden en spreuken . 'k Hoor hem nog aan bet werk
"Als ge 'nen boom snoeit, moet ge den boom laten spreken."
Lustig daarbij en leutig, en 't was een genot, hem to hooren
vertellen, hoe, onder Napoleon in dienst to Parijs, de jonge
rekruten, per rang maar eenen krassel of stamper laadstok
haddeu, hem in de lucht wierpen en vingen om snel to
kunnen laden en lustig zongen van
"M'aimeras-tu, ma Brunette?
Oui, ma Brunette
M'aimera nt tant
Qu'y aura de l'argent
la-dedans ."
„'k Heb hem vijf jaar gekend," zoo vertelde mij mijn
eigen moeder . "Hij was middelmatig van gestalte en droeg
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eenen blauwen bril . Hij was geen man van de werkelijkheid,
geen man van zaken ; niemand geloofde dat hij het was,
tenzij hij zelf . Hij was to goed en to onpraktisch en terzelfdertijd een weinig verblind in zijn eigenzelf . Zijn geldelijken
ondergang en dien van zijn huis zag hij, en vermocht hij
niet tegen to houden ; maar dien had hij den prachtigen
cooed, voor zijn eigenzelf en voor zijn kinders to verbloemen
met groote woorden, die hij zelf geloofde'
. Hij was zeer
menschlievend, vriendelijk en geestig, praatte veel en geern,
en ik zie hem nog, als hij op straat of op weg was, nu en
dan, stonden lang stilstaan, met beide zijne handen geleund
op de greep van zijnen wandelstok, dien hij tot dat einde
meenstig in den grond stekte . Hij deed lange vertellingen,
zoo lang, dat ik 't eerste begin al vergeten was toen hij
aan 't einde kwam . Men moest maar luisteren, en hem niet
onderbreken . Hij hield zeer veel van spreuken en van
sententien . Hij was man van vaste levensregels, at slechts
driemaal daags en weigerde steeds daartusschenin iets to
gebruiken . Zeer godsdienstig en godvruchtig was hij, en in
opzicht van zeden wel wat minder streng dan Romaan 2 ,
maar toch nog zeer streng. Toen wij vijf jaar getrouwd
waren, zijn vader met moeder naar Heule gaan wonen bij
Louise. Na de dood van Mr . Vandewalle, had mevrouw eenen
anderen hovenier aangesteld en vader moest verhuizen, hij
xiam zijnen intrek, in dezelfde straat, aan den overkant, heel
dichtbij . Van dan of begon hij in zijn zaken achteruit to
gaan . Hij had zijne kinders alle om 't even lief 3 , werkte
den ganschen dag en ging na het werk, tot uitspanning,
rond zijn hof wandelen . Hij schatte dikwijls zijn hof en wat
het bevatte, en gewoonlijk overschatte hij het ; zoo dacht hij
dat hij veel meer bezat dan wat hij in werkelijkheid het
zijne mocht heeten . Hij was een klein beetje preusch op
zijn eegen doen en op zijne spreuken en op zijn werk . Als
'

Dit blijkt zoo heel volkomen waar to zijn nit de brieven, die hij schreef
1846-47-48, aan zijnen zoon Guido, alsdan student to Rousselaere .
Mijn vader was in dit opzicht uitermate streng .
' Deze uitlating van mijne moeder vindt hare verklaring verder, waar er
sprake is van Guido's moeder blz. 22 en 23 .
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hij iets, ook het minste, deed, zoo bijvoorbeeld, eenen nagel
in den muur slaan, achtte hij dat er de nagel steviger inzat,
omdat hiF er op geklopt had ; hij betastte zijn werk met
zelfvoldoening en gaf zijn eigenzelf telkens den onschuldigen
lof : "'t Is kerkewerk, kapellewerk heeft er niets aan ." Bij
zooverre dat : "'t Is kerkewerk, zou vader zeggen," onder
zijne kinders spreekwoordelijk geworden was ."
*
De pauselijk-grafelijke familie Vandewalle-Van Zuylen
woonde to then tijde op de Kraneplaats binnen Brugge . Zij
hadden den bovenvermelden groenten- en fruithof, tenden
de lange Rolleweg, omgeven met eenen muur, die op de
kruisveste uitkwam . In den noordhoek stond het huis door
de Gezelles bewoond, waar Guido geboren werd en waar
thans woont Edward Leys, gemeenteraadsheer en bloemkweeker . In 19o6 werd aldaar een gedenk-steen in den
gevelmuur gemetst.
Vader Gezelle was medeen boomkweeker voor zijn eigen
en stond de gansche streek door als boomkweeker bekend .
Hij plantte veel boomen to Brugge langs de vesten, in
't Seminarie, in den stedelijken bloemgaard en in de duinen .
Hij was toeziener van de duinen voor graaf Th . Vandewalle,
van welke bediening Guido nog eenen verzegelden akt
heeft bewaard, luidend als hieronder
"Den onderschreven commissionaris der zeeduinen tusschen
Ostende en Wenduine, bij koninklijk arrete van 6 februarii 1836
dragende art . 7 dat hij gemachtigd is hulp en bescherminge
van de heeren bediende van het Gouvernement in to roepen,
verzoekt bij dezen alwie het moge aangaan, gelijkelijk jegens
drager dezes Sieur P. J . Gezelle to willen handelen vermits
hij door den onderschreven om over hem to agieren gemachtigd is ."
get : P. J. GEZELLE
get : TH . VANDEWALLE .
Hij had medeen het toezicht over 't fruit in den boomgaard en den tuin van 't Groot Seminarie to Brugge en ging
daar werken en snoeien en 't fruit opdoen, in daghuur . Mijn

Het Gezelle-huis in den Rolleweg .

Bldz . 8

Het Hof der Vandewalle's waar P . J . Gezelle hovenierde ;
rechts : Het handbogenhof, St . Sebastiaan's schuttersgild, zuidgevel .
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vader ging daar meewerken en 't overschot van het fruit
op de markt verkoopen ; dikwijls heeft deze ons, zijne kinders,
tot spaarzaamheid aangespoord met zijn eigen voorbeeld
,,ik moest," zegde hij, met eene peerdemande appels op
mijnen rugge, van den Duine 't seminarie naar de markt,
en dat voor een pirate bier ."
Pier-Jan Gezelle, die noch A noch B kende, toen Pieter
Dekyvere aan zijne letterkundige opvoeding begon, moet
van zijns leermeesters lessen goed gebruik gemaakt hebben,
immers, 74 jaar oud, in de jaren 1865 en volgende, liet hij van
zijn proza verschijnen in de kolommen van het nieuwsblad
't Jaer 30, een politiek weekblaadje door zijnen zoon Guido to
Brugge uitgegeven . Hij koos daar voor deknaam : PierJan
die Been fransch en kan, en werkte tamelijk regelmatig mee .
Guido of welke mede-opsteller ook, moest, natuurlijk, dat
proza wat kammen en kuischen, doch, zijne handschriften die
grootendeels bewaard bleven, verschillen van den gedrukten
tekst bijna niet dan in den vorm van de woorden : gedacht en
uitdrukking, beeld en zinbouw zijn van hem . Hij beschrijft er
o. a . zijn eigenzelf alzoo' : „Een man die hoegenaamd geen
fransch en kan en die veel to oud is om er nog to leeren .
'k Beginne al van jaren to worden ." En inderdaad, geboren
op Sint Michielsdag 1791, en in 1865 aan 't pennen voor
't Jaer 30, is hij dus in de wieg niet versmacht en was
het voor hem tamelijk laat om nog to beginnen Fransch leeren .
„Als 't religie aangaat," zegt hij verder van zijnzelven,
,,geen kwezelaere en ook geen ezelaere ." Pier-Jan schrijft
altijd over den landbouw, en hij wist er sets van ; maar hij
was, zooals vele landbouwers die er iets van weten, eigen
van gedacht, zelfs een beetje eigenzinnig ; en zooals alle
menschen, die een tijd lang geleefd hebben, „laudator temporis acti", meer voor 't oude geneigd dan voor 't nieuwe
,,de oude liedtjes zijn verre de beste ." plag hij to zeggen .
Met landbouwscholen, landbouwcommissien, inspecteurs en
,,andere mannen met ontzag onder hunnen neuze", ,papier'

Zie Biekorf,
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bouwers en geen landbouwers", schreef hij, en had hij
„geenen vrede, immers de boertjes weten 't best . De landbouw
bestaat uit observatie en ondervindinge . 't En is niet genoeg
van een systeem op 't papier to stellen, alle landen en zijn
gelijk, alle boomen en willen niet in denzelfden grond staan,
en alle fruitgewas en wilt in geen pyramide gesnoeid zijn . . .
Men moet werken met hand en verstand, om zooveel mogelijk
Gods nature to helpen, zoo niet, ze lacht u op zekeren dag
uit, en men ziet alzoo de menschen mooschen in 't zand
gelijk de geuzen in 't geloove ." „En," zegt hij, „'t en is
niet genoeg van to leeren boeren, er moeten toch hofsteen
genoeg zijn, en ze zouden beter eerst den grond helpen, eer
ze de boertjes verstand verkoopen, mijn eigene nichte heeft
alzoo tot negen jaren lang gewacht van boeren, en van trouwen
ook, om de wille van de schaerschheid van de hofsteen ."
Dat is tamelijk klaar en overtuigend, en Pier-Jan voegt
er aan toe : Weet je wat dat 't beste zou zijn?"
„De wereld van twee stagen' maken en al de jonge
schoolboeren naar boven steken, met eene groote boerenschole bij den trap en „De Slemme der hlaamsche Landbouwers" 2 daarbij, om de zaken in gang to houden, men zou
maer met een dingen verlegen zijn, en't ware met de zunne ."
De nieuwigheden, die hem vooral tegengaan zijn de potbuizen waarmee ze 't land „treneern" draineeren en de
nieuwe ploegs .
„Daar zijn to vele menschen op de wereld, en al wat eerst
houtland en busch was, wordt nu ommegesmeten, gereuld ~
en in vruchtbaer land ommegeploegd . 't Gaet allesveel dierder, de uitweg is veel gemakkelijker, en alzoo is de opbrengst
grooter ; niet door de treneerbuizen en den nieuwen ploeg,
en 't en is de landbouwkennisse niet, maar den „intrest",
't geld, die de manieren van 't land to bewerken veranderen ."
Hij was dus een landbouwer naar den ouden eesch, met
hert en ziele . Maar wat hij nog 't liefst van al deed was
boomen snoeien en hij heeft er vele gesnoeid . Maar de
'

Verdiepen.
Een landbouwblaadje dat verscheen to Thielt en waar hij het dikwijls
tegen had.
a De rode- of reudelingen, sperrewortels, uitgehaald .
aj
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boomsnoeiers wonnen geen geld genoeg en bet ging hem
niet dat alle dagen spraeke was van vermeerdering van
dagloon voor alle slach van werkvolk en dat de boomsnoeiers
altijd moesten voortdoen met hun klein daghuurke, hoewel
ze grooten dienst aan den landbouw toebrengen ."
Hier nu een staaltje van zijn landbouwonderwijs : - ,Mijnheer van 't jaer 30, in uwen numero van 25" Maart zie ik
eene vrage die een boerken van Ichteghem sedert lang
vruchteloos doet aen de heeren professoren en aen al de
gazetten van onze provincie en bezonderlijk aen de Stemme
van Thielt, waer al het verstand van landbouw t' hoope
komt, en waeruit wij al die schoone dingen krijgen die
hunne conferencien voortbrengen .
,,Nu, ziende dat 't aen al die groote verstanden de moeite
niet weerd en is om op die vrage to antwoorden, die volgens
mij nuttig is voor den landbouw en voor veel pachters
van diergelijke gronden ; de kwestie is, meene ik, waerom
Hooglee en Rousselaere en daer omtrent, mag vroeg zaeijen
en eenen goen oegst verwachten, en Ichteghem moet late
zaeijen om op eenen goen oegst to mogen rekenen . Ik en
kenne Ichteghem niet, maer de vrage van dat boerke doet
mij verstaen dat Ichteghem eene magere, hongerachtige
grond is, gelijk eene verhongerde mage, waer men bijna
Been voedsel genoeg en kan insteken ; 't en zij met geheel
late to vetten en to zaeijen, als geheel Gods nature al slaept
en dat vette en zaed daer blijft liggen en wachten als dood,
tot dat het saisoen komt en geheel denature wederom
herleeft en alles begint to groeijen .
"Dan beginnen de late gezaeijde planten al spoedig to
schieten en to struiken ; de vette komt in hare voile kracht
en werkzaemheid en kan gedurig voedsel geven aen de
planten ; geholpen door het voordeelig saisoen, blijven de
planten in voile kracht en samenwerkinge met al de vereenigde omstandigheden die de landsman tracht to bezorgen,
volgens den aerd van den grond om eenen goeden oegst
to verwachten, als 't God wil zegenen .
"Zonder dat is kennisse en devoir' verloren . Als men vroeg
'
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vet en zaeijt in de magere gronden terwijl de nature en
grond nog in voile werkzaemheid is, het graen schiet aenstonds en doorloopt den grond met zijne wortels en zuigt
al de vette uit voor den winter en maekt eenen grooten
struik, maer, na den winter heeft het geen kracht genoeg
om voort to groeijen, 't en zij dat men het, na den winter,
nieuw voedsel geeft, dat krachtig en haestig werkt . Maer
den onkost en kan de vrucht gemeenlijk niet dragen, en
alzoo is de pachter van die gronden ongelukkiger als de
pachter van goe gronden .
„Want flauwe gronden geven flauwen kost voor menschen
en beesten, zij kosten meer van vetten en arbeid en worden
toen nog doorgaens boven de weerde verpacht, immers omdat
er veel proprietarissen zijn die beter het verschil van geld
kennen als het verschil van grond, alhoewel dit laetste
verschil groot is .
"'t Is groot in alle omstandigheden, maer bezonderlijk omdat
zij in goe gronden vroeg mogen zaeijen, het weder is beter,
de dagen zijn langer, zij moeten min zaeijgraen hebben, de
wortels en doorloopen zoo haestig then vetten vasten grond
niet, de vette en teert zoo haestig niet op, die soorte van gronden en zijn niet hongerig en blijven in voile kracht wachten
naer het saisoen om zomerwortel to laten schieten en to
struiken en menigvuldige koornairen voort to doen brengen .
"In de hope dat het boerke van Ichteghem en geheel die
soorte van pachters zal voldaen zijn wegens mijne antwoorde
op hunne vrage die zij vruchteloos tot nu toe gedaen hebben
aen al de gazetten en professoren van landbouw van geheel
onze provincie, blijve ik Pier Jan ."
Het is wonder waar de zeventigjarige man nog den moed
vindt om zoo los en luchtig over landbouw to schrijven : het
was, 't is waar, zijn lieveling-onderwerp, maar 't leven had
voor hem geen wonnegaarde geweest ; vooral in de laatste
tijden van zijn leven worstelt hij met allerhanden tegenspoed,
met ziekte, geldelijken achteruitgang, terwijl de kinders
grooter worden en in hunne onbewuste wreedheid, hoe langer
zoo meer noodwendigheden hebben en geld kosten . Hij hield
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van al zijne kinders evenveel, getuigde mijne moeder . Welnu,
uit de genegenheid, die hij zijn "Dotje" Guidotje toedroeg,
kan men uitmaken, wat een minnende en beminnelijke vader
die kinders moeten gehad hebben . Guido heeft de voorzienigheid gehad al de brieven to bewaren, die hij van
zijnen vader ontving, sedert hij van Brugge naar Rousselaere
vertrok, to weten van 1845, en uit die brieven veel beter
dan uit zijne bijdragen in 't Jaer 3o kan men den man
leeren kennen, immers is hier de hand van zijn begaafden
zoon geheel of gebleven .
Bijna uit elken brief gevoelt men hoe zijn groot hert, zijne
eergierigheid en zijn moedige genegenheid tot zijn kinders
kampen met de bekentenis van zijne armoede, want de man
was werkelijk tot de armoede gekomen . Guido vraagt hem
of hij met bijzondere lessen to geven, eenig geld mag verdienen, waarmee hij zijne ouders in hunnen nood zou kunnen
helpen . ,Neen," antwoordt vader, met ons to helpen moet
gij it niet bekommeren, wij kunnen het nog uithouden ."
Maar later moet hij het, hoe bedektelijk ook, toch bekennen
hoe nauw het met hem zit ; op verscheidene plaatsen van
zijne briefwisseling maant hij zijnen zoon aan tot gesparigheid ; het was weinig noodig voorzeker . Guido was poortier
van 't Klein Seminarie en student medeen, om aldus een
gedeelte van 't schoolgeld of to verdienen ; het poortiertje
had dus zeker al weinig weelde of geld tot verkwisten . Vader
liet hem toe in alles to doen gelijk den grooten hoop der
andere kinderen en ongetwijfeld moest hij daartoe dikwijls
zelf to huis een zure korste brood bijten . Hoe nauwe dat
het bij ons staat," schrijft hij, 't jaar dat Guido zijn philosophie
studie begint, "gij moet toch uwe noodzakelijkheden hebben
en dan doen alles wat mogelijk is om u daar wel uit to
trekken. Laet ons weten wat gij al hebt en wat de andere
meeste menigte hebben, om zooveel mogelijk gelijk to zijn ."
Het trousseau van bet poortierke was, blijkens vaders brieven
slechts arm voorzien .
Het is hertroerend hoe innig hij met Guido briefwisselt,
hij schrijft hem over alles met eene echt teedere be-
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zorgdheid ; zoo, toen Guido in de 3e latijnsche klasse was :
" . . . voor 't overige zit van tijd tot tijd met uwe voeten
in 't water, zijt sober in eten en drinken, onderhoudt wel
uwe plichten, leert gestadig en vaste, verdeelt wel uwen tijd,
zijt geheel getrouw aen uwe meesters, als gij bij geval eenige
slechte samenspanningen onder uwe medeleerlingen ontdekt,
laet het in 't stille aen uwe meesters weten, kiest eenen
goeden biechtvader. 'k Zoude u Mr. Nachtegaele aenraden,
want dit is uwen grootsten weldoener ." t
En de volgende maand
"Wij hebben uwen brief wel ontvangenen met voldoeninge
gezien dat uwe gezondheid goed is" - Guido heeft tot zijn
16e jaar geleden aan hevige en aanhoudende hoofdpijn
"en dat uwe plaetsen verbeterd zijn en dat gij goeden moed
hebt en hope van nog to verbeteren, want bet is met goeden
moed en neerstigheid dat men alles overwint . En 't en zijn
maer de standvastige, die hun zelven ten alien tijde weten
aen to sporen, die verre zullen komen ! En God gave dat
gij, na al min devoor 1 , eenen van die mocht zijn die daer
waerlijks en rechtzinnig aen beantwoordt . Gelijk gij niet
veel op den cour zijt bij de andere moet gij zooveel mogelijk
gebruik maken van latijn to spreken om daerin niet achter
to zijn en indachtig zijn de lessen van Mr. Nachtegaele in bet
Engelsch klooster ; als gij vier moogt maken, doet dat
altijd zoo bendig 3 mogelijk, volgens consciencie, want Mr .
Nachtegaele is verplicht daervoor to letten en nog to meer
met den slechten tijd hebben al de huizen een groot last
die zij moeilijk dragen I ."
Zoo is hij gedurig in gedachte bij zijnen zoon en met
alies bekommerd : met zijn leeren, zijne gezondheid, zijne
onderdanigheid en deugdzaamheid, met de hitte 's zomers
en de koude binst den winter en in zijne groote bezorgdheid stuurt hij hem tot stukken van zijn eigen kleedervoorraad .
Voorzeker waren er over 't poortiertje weinig of geen
'} 1 in October '46 .
' Zorg.
'1 Gesparig .
` 5n November '46 .
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klachten to vernemen : het gebeurde toch, dat er, met of
zonder grond, klachten naar vader kwamen, en dan moest
deze niet lang zoeken om, zonder hardheid toch vastberaden
en liefderijk, het gepaste woord to vinden en het uiterst
gevoelige hert van zijn kind to treffen .
De jonge Guido was dan wezenlijk diep in zijn heft geraakt en hij sprong lijk een gekwetste leeuwenwelp op zijn
vurige pen, die hem van dan of reeds allerveerdigst ten
dienste stond en schreef vier vlammende bladzijden vol
aandoenlijke verontschuldiging. Hij was niet schuldig . Doch
dit is voor later.
Den 10 Januari 1847 krijgt hij van zijn vader zijne eerste
berisping
"Ik heb uwen bulting bulletin ontvangen en gezien dat
uwe gezondheid geheel goed is, applicatie en condewite
conduiie voldoende, wegens deleginze diligencie waert
ge de eerste maend 5e, tweede maend 7e, derde maend 8e .
Hierin doet ge gelijk de lijndraeyers die ook zonder slecht
to zijn, achteruit gaen, zoodat ge wel ziet dat ge in alles
wel moet opletten of dat ge geheel gauw achteruit gaet en
achteruitgaen is spijtig . Gij moet geheel wel opletten dat
ge geen misbruik maekt van de groote vrijheid die ze u
geven omdat ze u betrouwen en voor uwe gezondheid die
ge bijzonderlijk aen Rousselaere toe to schrijven hebt, en,
gelijk die nu geheel goed is, moet gij daer een beste gebruik
van maken om in alles op to letten met eene neerstige
werkzaemheid en gedurig zien naer het einde van het jaer
waer gij in de programme noodzakelijk moet beantwoorden
aen de verwachtinge van uwe menigvuldige vrienden .
"Ik hoore wel dat de meester van Heule voor u zou vechten .
Mr. Nachtegaele is geheel bekeerd ten uwen opzichte en het
zijn diergelijke vechters benevens menigvuldige andere die
ge moet indachtig zijn in al uwe werken ."
Verders is geheel deze brief een toonbeeld van het goedig,
jolig karakter van vader en van zoon, en van het leutig
verkeer dat in het Gezellehuisgezin heerschte .
De toon is hier nog zeer zacht en gematigd. De zwaardere
slag komt eerst later .
Guido was bij zijnen vader aangeklaagd : in plaats van op
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de deur to letten was hij gaan pijpenrooken en bierdrinken
met eenen dienstknecht en met leerlingen uit zijne klas, en
men had hem aldus op heeterdaad betrapt .
Gewoonlijk vangen vaders brieven aan met : Achtbaren
zoon", maar hier slaat hij een dieperen toon aan
"Beminden zoon Guido,
"Den inhoud van dezen brief is tusschen mij en UE . benevens Mr . Nachtegaele . Bij ons moet gij rechtzinnig spreken
zonder aen iemand anders kennisse to geven . Waerom hebt
gij in uwe boedanigheid aen uwe overste reden gegeven van
klagen en aen mij van pijnlijkheid terwijl ik overladen was
van andere die mij zoo naer niet bestonden en daerom zoo
gevoelig niet waren . Waerom houdt gij met personen gemeens
tegen den wil van uwe oversten, waerom gaet gij op
kamers van andere waer gij niet noodig zijt in plaatse van
op uwe ure to gaen slapen en meer andere dingen to lang
om to melden maer die ten minste strijdig zijn met de volmaekte getrouwigheid, die zij van UE . verwachten? met
anders to doen bedriegt gij UE . en ons to zamen . Ik meene
dat dit genoeg zal zijn om U ten eenemale met Mr . Nachtegaele to verstaen en getrouw zijnen wil to volbrengen
gelijk ik U zoo dikwijls voorgehouden heb en waerin ik ten
voile gerust was . Tracht dat alles in beste order is tegen
dat ik kan overkomen .
In afwachtinge
P . J . GEZELLE." '

Het antwoord liet niet lang op zich wachten . Overigens
ging het er tusschen de twee altijd om het hertelijkst. Guido
had in zijnen vader een vertrouwen zonder grens . Getuige
den volgenden brief, een antwoord van vader op eene van
de innigste ontboezemingen van Guido en die ons leert hoe
diep godsdienstig grootvader was
"Beminden zoon,
"Wij hebben uwen brief wel ontvangen en al uwe omstandigheden gezien, in een ander coleur als gij : want gij
'

3° Januari '49 .

l3ldz . 24

Guido J . M . G . Baron van Zuylenvan Nijvelt .
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ziet gedurig op het zwart en wij op het wit . Gelijk het gemeenlijk gaet in het aenveerden van staten van religie, alstwee
geesten tegen malkaer worstelen, den eenen om het goed
voort to zetten en den anderen om het met alle mogelijke
middels tegen to houden : bijzonderlijk als de mensch gehoor
geeft aen zijne listen tracht hij hem zoodanig to verdraeien
en al het goed door twijfelachtige dingen to verduisteren,
dat den goeden weg die den mensch met een gerusten geest
vele jaren gevolgd heeft, kwaed zoude schijnen, om alzoo
hem of to trekken van den goeden of ten minste to vertragen door onnuttige bezigheden en alzoo geleerdheid en
gezondheid to krenken . Door diergelijke middels heeft hij
er veel den moed doen verliezen en tot hem getrokken .
Hadden zij al willen luisteren naer zijne listen, Amerika
ware nog heidensch en wijzelf . Daeromtrent schrijve ik niet
verder want gij zoudt moeten beter de kerkelijke historie
kennen als ik . Handelt met die dingen gelijk met het vier
dat op uwe kleeren valt, ziet in welken staet gij zoudt willen
sterven, handelt wegens consciencie met uwen biechtvader
en doet zijnen raed. Studeert volgens gezondheid en middels .
Stelt u in de handen van God gelijk de potaerde in handen
van den pottebakker . Werkt zoo veel mogelijk nu door
we] over to brengen den kostelijken tijd die hij u verleend
heeft . Betrouwt vastelijk dat hij van u een nuttig vat zal
maken voor hem en u zelve. Met zoo to handelen zult gij
rust, geluk en vooruitgang vinden en de vacancie met goede
hope to gemoet zien.
„Met ons gaet het wel wegens gezondheid en vruchten en
alles schijnt beter als voordezen . Nochtans was het al geheel
duister als wij wisten waeruit maar niet waerin . Hoeveel
hebben wij ons daer niet mee bekommerd en wie heeft het
vereffend? De Voorzienigheid
."
Het slot van dezen brief is verder merkweerdig, omdat het
laat zien wat vader Gezelle meende van Guido's dichterlijken aanleg. Het poortierke dichtte reeds en zelfs veel,
naar het schijnt, immers omdat hij zooveel om verzen werd
verzocht :
"Weest zooveel mogelijk geestig en houdt u niet veel
bezig met verzen to maken die niet geheel noodig zijn ; zegt
Guido Gezeile .

2

5n
,Vader
Juni zaliger
49 vrome
wasZie
zoo
man
verder
goed,
stierf
blz
dat hij
to Heule
iedereenden
niet
22/-27n
alleen
Meimet
1871
geld,

18
dat gij niet geheel wel en zijt, wat het vragen aengaet slaet
het a£ met andere redenen, want ze gaen dan daer dikwijls
mee naer andere en 't wordt meest altijd veranderd ten uwen
nadeele en gij weet dat er bij geval zijn die hun plezier
zouden hebben iemand belachelijk to maken .
Totdat ik kom, wij gaen dan klappen
P . J . GEZELLE." 1
Gewoonlijk was dit het einde van des goeden man's brieven,
en hoe dikwijls moet hij, to voet, den weg hebben afgelegd,
den langen weg, van Brugge naar Rousselaere . ,Kaappen"
zouden ze dan, en hoe goed, hoe versterkend voor den jongen
dichter moet dat „klappen" geweest zijn, ingezien de brieven
reeds zoo luide spreken van wederzijdsch betrouwen en
mededeeling. Er werd geschreven dat Guido, uit reden van
onvoldoende plaatsen of examen zou geweigerd geweest zijn,
of bijna, bij zijn ingaan in 't Seminarie to Brugge : zijn gedicht
De Mandelbeke zou er hem, bij de examinatores, doorgehaald hebben „honoris causes" 2 .
Dat is mogelijk, maar vader Gezelle schrijft aan zijnen
zoon, binst het jaar waarin bovenstaande zou voorgevallen zijn
,,Gij hebt de reputatie van schoone plaetsen to hebben
zonder veel to studeeren, maer die den naem heeft van vroeg
op to staen, mag lange slapen . Zorgt zooveel mogelijk voor
een goede reputatie, liever een weinig langer zitten en alles
nauwkeurig naerzien, terwijl zij zeggen dat gij gemakkelijk
kunt de eerste zijn, en laet het voor een ander niet, maer
alles zonder daer iets van to zeggen" 3
De goede 4
.
'

.

a

. 52-54 .

e

'49 .

alhoewel hij er zelf geen to veel had, maar ook met raad en daad ter hulpe
kwam . En door zijn goed hert is hij dikwijls bedrogen geworden . Alzoo heeft
hij eenen zijner werklieden negen honderd frank geleend waarvan hij nooit
eenen duit teruggezien heeft . De kinders van then werkman zijn nu to Brugge
groote heeren, maar hebben de schuld van hunnen vader nooit betaald . Zoo
heeft hij ook aan een lid van moeders familie leelijk zijne sleppen gescheurd
met geld to leenen dat wel tien jaar nadien slechts ten deele teruggegeven werd ."
FLORENCE GEZELLE.
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Zijn stoffelijk overblijfsel ligt begraven bij dat van zijne vrouw
aan den voet van den zwaren middeleeuwschen kerktoren,
op het gemeentekerkhof to Heule, bij Kortrijk .
Bij zijn overlijden werden doodmaren over hem rondgestuurd en rouwgedachtenissen onder den lijkdienst uitgedeeld . Guido liet er op drukken
"Hij heeft ons een grooten schat achtergelaten : de eere
van zijnen name ; de gezondheid en het leven ; 't geluk van
eene goede christelijke opvoedinge ; 't exempel van zijnen
eerlijken, deugdzamen en gematigden handel . Hij was in
zijnen tijd een iegelijk gedienstig, vriendelijk behulpzaam ;
't is to hopen dat al die hij gediend, vereerd heeft en bemind
hem indachtig blijven in hunne gebeden ."
Er zijn veel, zeer veel goede vaders, maar Guido's was
er een beste .

II.

ZIJNE MOEDER .

Monica Devriese, Guido's moeder, was de dochter van
Eugeen Devriese en Isabella Deriemaeker ; ze werd geboren
to Wynghene op den 31n Maart 1804 en overleed to Heule,
op meiavond, 't jaar 18 75Guido was in 1875 reeds zijn derde jaar to Kortrijk, en
de rouwgedachtenis van zijne moeder, werd gedrukt bij
Eugeen Beyaert to Kortrijk, bij wien de dichter in then tijd al
zijn w erk liet drukken ; dit en de stijl van het doodsberichtje,
bij gebrek aan vaster bewijzen, laten vermoeden dat het door
hemzelf werd opgesteld . Het luidt als volgt :
"Zij heeft in eer en deugdzaamheid geleefd en is in eer
en deugdzaamheid, gelijk hare voorouders, gestorven, achterlatende, tot eene christelijke erfenisse, het exempel en de
lessen van hare christelijke en moederlijke bezorgdheid . Tot
haren laatsten adem toe was zij ons indachtig, wij en zullen
ze ook in eeuwigheid niet vergeten .
GEBED .

"Ontsla, o Heere, de ziel van uwe dienaresse Monica, opdat
zij dezer wereld overleden, bij U leve, en al hetgene zij,
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door menschelijke krankheid misdaan heeft, het weze haar,
door uwe allerbermhertigste goedertierenheid, vergeven ! Door
Christus, onzen Heere. Amen ."
Guido zelf en zijne broeders en zusters waren over hunne
moeder heel weiger in bijzonderheden, 't was hun aan to
zien, dat ze er liever over zwegen ; niet omdat ze zich over
't mensch to schamen hadden, integendeel, ze was eerlijk,
to eerlijk zelfs, ze was goed als een lam, en zeer godsdienstig,
maar zij was de vrouw, zij was vooral de moeder niet om
op een gemoed als dat der Gezelle's eenen diepen, eenen
onuitwischbaren indruk achter to laten. Tot bewijs hiervan
moge dienen het zoo levendig beeld dat ze van hun vader
in hunne gedachtenis behielden, zoo een zoo alien : de liefderijke meewarigheid die hunnen toon zoo zacht maakt wanneer
ze 't over vader hebben ; de vergoelijkende toegevendheid
waarmee ze zijnen grootheidswaan bewimpelen en verontschuldigen, al glimlachen ze er om, heel stil . Wie is er die
een echte moeder heeft bezeten en niet van haar eene gedachtenis heeft bewaard, veel zwaarder en dieper in het
hert gedreven dan die van zijn vader en die daar onuitwischbaar leeft en blijven
leven zal, wanneer vaders indachtigheid al begint uit to slijten onder den tred van den
tijd? Ze was stug en in haarzelf gekeerd, vreesachtig en
zwijgzaam, en 't schijnt dat ze door den stillen huiskring heeft
gedwaald als een schim, veeleer dan als eene doorslaande
persoonlijkheid ; hare schaduw gleed over hare kinderen en
er bleef geen opmerkelijk spoor achter van dit voorbijgaan .
Florence, hare jongste dochter, schrijft me over haar het
volgende
,,Moeder was de dochter van Eugeen Devriese en Isabelle
Deriemaeker . De ouders van Isabella waren zeer welstellende
boeren op een groot hof to Wynghene . In den franschen
tijd is hunne hofstee gansch verwoest geworden door de
soldaten, zoodanig dat na het vertrek van het fransche leger
zij niets anders meer bezaten dan de tinnen borden of pateelen
die ze hadden geborgen in de spoelkuipen, voor dat ze
gevlucht waren. Isabella trouwde met Eugeen Devriese tegen
't gedacht van haar ouders, immers de Devrieses waren van
minderen stand dan zij . Eugeen Devriese was weduwnaar
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met vier kinderen en gesteld op eene "koeiplekke" - hofstedeke van eene of twee koeien
- to Wynghene . Hij
heeft met zijne tweede vrouw nog zeven kinders gehad, vier
zoons en drie dochters, waarvan eene, Ursula ., religieuse
gestorven is in de Biloke to Gent, en de andere, Monica,
trouwde met Pieter Jan Gezelle" ' .
De mededeeling houdt dus op, daar juist waar ze had
behooren to beginnen, en persoonlijke herinneringen zijn er
zoo weinig of ze zijn zoo gering van bedied, dat ze achterwege blijven . Toch is misschien wel 't weten weerd dat
grootmoeder dikwijls versjes maakte en meest voor kinderen .
Zij onderwees de kinderen voor hunne eerste communie, en
als de heer Pastor ievers eenen botterik had, die wilde trouwen
en zijnen catechismus niet kende, zond hij hem naar grootmoeder om door haar onderwezen to worden . Zoo kwam
er zekeren dag een, die zijne huwelijksles niet kon onthouden. Grootmoeder zeide : ,Wacht ik zal ze u eens anders
leeren
,,Wat is 't huwelijk ?
Rampe en rooi,
Arbeid en zorgen
't Oude betalen
En 't nieuwe borgen ."
Ik heb me dus tot eene andere bron gewend, en mijne
eigene moeder, uitgehorkt over al 't geen ze zich nog van
hare schoonmoeder herinnerde
"Moeder Gezelle, Monica Devriese," vertelde zij, ,was
6 i jaar oud, toen ik ze voor den eersten keer zag . Ze
was een beetje raar, zonderling van manieren en eene
trunte. Ze durfde bijna nooit opkijken, was lastig en vies
misnoegd van karakter. Anders een zeer braaf en godvreezend mensch, ze was zelfs
to eng en to kortzichtig
godvruchtig, zij was scrupuleus. Haar man, vader Gezelle,
'

Isabella Deriemaeker was eene burgemeester's dochter, en niet Monica
Devriese Verriest, Voordrachten, blz . 194 ; Monica was evenmin eene welstellende
boerendochter Dequidt, Guido Gezelle, Zin levee en zj ne werken, 1911, blz. 5 ;
zij was arm, zie hiervoor bl . 5 .
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zei van haar dat ze zelfs niet goed zou geweest zijn om
drie kilo's aardappels to bestieren' ze zou ze wikken en
wegen en altijd weg en weer leggen uit vreeze van iemand
to kort to doen . Romaan, mijn vader zaliger, zeide altijd
dat ze lets meer gevoelde voor hare zoons-priesters . Bij ons in
de St Jorisstraat, to Brugge, kwam ze zelden, en als ze kwam,
het was om er over to klagen, dat ze kort van geld zat .
"Vader Pier-Jan Gezelle had, als geldkoffer, een kleine doos
staan, en wanneer het zaterdag werd marktdag in Brugge
haalde hij er vijf frank uit en gaf ze haar
; dat was om
hare markt to doen ; nooit heb ik haar eenen voorschoot zien
dragen, ze had er ten anderen geen ; maar ik heb haar meer
dan eens eene duchtige pijp zwaren tabak weten rooken .
Ze stopte en ontstak vaders pijp uit gedienstigheid eerst
maar later ook uit goeste . Ze rookte Datura siramonium
voor haren adem ; maar ook tabak 2 . Ze was menschenschuw
en vertelde nooit lets uit haar leven . Van alles maakte ze
kwaad . Wanneer ze zelf eens overkwam, was 't, na heur
beklag over geldnood, om to klagen over Guido, die dan
op St Walburga onderpastor was : ze had, zeide ze, geenen
toegang tot zijn huis dat anders altijd vol vrienden zat, zij
moest in den achterkeuken blijven bij de meid, en nochtans
had ze zooveel to betalen voor boeken . 't Was somtijds meer
dan een geheel jaar voor hij Guido er over den dorpel
ging, terwijl zij in den Rolleweg woonden . Voor anderen
was hij nochtans onuitsprekelijk mild en goed" 3 .
Mijne moeder kleurt haar beeld wat op zijn zwartst, maar
dat valt to begrijpen, als men weet dat haar man Romaan,
de eenige zoon was in 't Gezelle-huis, die geen priester
werd : hij moest werken en het geheele huishouden recht
zoeken to houden, wanneer zijne ouders krank en oud werden
en in jammerlijken geldnood dreigden onder to gaan . Hij
heeft het zijne ouders altijd een weinig kwalijk genomen
dat ze eene zekere voorliefde hadden voor Guido en Jozef
;
'

Bestellen, verkoopen .
° Ook Guido's tante, Rozemoeie, op 't hof : „Het Walleke to Wynghene",
rookte met smaak en bijna aanhoudend hare pijp .
a
Zie blz . 138 en Aant . 14 blz . 264 .
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dat ze henzelf geldelijk ten onder gebracht hebben om die
twee heeren to laten studeeren, en dat hij met den kruiwagen zwaar geladen met stalmest rijden moest in den
Seminarietuin, waar zijn broer to wandelen Rep, zijne
getijden al biddend . Hij had het bijzonder op zijne moeder
gemunt, als zou ze de twee priesters to zeer bevoordeeld
hebben.
Die taal is zoo klaar, en zoo menschelijk, en geen wonder
indien mijne moeder die haren man lief had met eene algeheel
onderdanige en zich overgevende liefde, in zijne gedachten
deelde! Verders vertelde mij nog mijne moeder :
"Moeder Gezelle stierf to Heule, in 1875, nadat ze eerst
eenige jaren bij Tante Louise Streuvels' moeder was
gaan inwonen . Vader en moeder waren eerst verliuisd van
den Rolleweg, naar de Schouwvagerstraat, en ze waren
geheel vervallen tot armoede . Romaan was sterk als een
boom en hielp ze al waar hij kon . Stillekens aan verdutsten
ze en versukkelden, en vertrokken naar Heule, waar ze
gestorven zijn ."

III.

ZIJNE KINDERJAREN .

1830-43 .
't Was den 1n Mei 1830 ; vader Pier-Jan Gezelle was
38 jaar oud en moeder Monica Devriese 26 jaar ; 's noens
om 11 1 /2 uur stak Guido zijn hoofd op de wereld . "Hij
kwam juist op tijd om to eten" zei zijn vader later van
hem . Dat hoofd was buitengewoon groot, en driehoekte,
zoodat er geene muts groot genoeg was om ze er op to
krijgen . De vroedvrouw wilde daar aan gaan duwen, om
er vorm aan to krijgen, doch de geneesheer liet haar niet
begaan . "Hij die dit hoofd scheef gemaakt heeft, zal 't wel, als
't moet, weer rechtkrijgen!" sprak hij heel verstandig' .
'

Toen hij wat ouder geworden was, leed de jongen bijna aanhoudend pijn
in zijn hoof d . De geneesheer, die bij moeder Gezelle was, toen Guido geboren werd,
onderzocht hem, en zei dat hij moest met zijn hoofd onbedekt slapen, omdat zijne
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Luidens den doopregister van Sinte-Anna parochiekerk
binnen Brugge, werd hij door dienzelfden vernuftigen geneesheer, dokter Desmet, chirurgijn, onmiddelijk ten huize
gedoopt ; 't moet zijn dat er haaste bij was : wat wonder indien
de kleine namelooze boorling het dan reeds in zijn groot
to willen betreden
hoofd had gesteken, de wereld niet
waarop voor hem zoo weinig zoets en zoo heel veel bitters
was weggelegd 1 Hij heeft er dan toch toe besloten het leven
in to gaan, en denzelfden dag nog werd hij voorwaardelijk
gedoopt ter parochiekerk, en kersten gedaan onder den
naam Guido-Pieter-Theodoor-Joseph.
Voor meter had hij zaliger Tante Mietje, d. i. Amalia
Devriese, zijn moeders zuster, en voor peter eenen edelman
Guido Joseph-Maria-Gislijn, Baron Van Zuylen Van Nyvelt,
een nare bloedverwant van Mevrouw Vandewalle, bij wie
vader Gezelle in 't werk was ; en voor peter-lap ' Jan Baptiste
Serafijn Pille, eenen dienstbode .
Bovenstaande bijzonderheden heb ik nit den bovenvermelden doopregister, waar ze tot deugdelijk bewijs onderteekend staan met den naam van den toenmaligen pastor
J. Van Westerveldt .
Een uitstreksel uit den burgerstand der stad Brugge licht
ons nog verder in over hen, die bij de aangifte van zijne
geboorte op 't stadhuis, als getuigen stonden .:
„Ten jare achttien honderd dertig, den eersten Mei, ten
vier wren namiddag, is voor ons, Jacobus de Net, schepen,
belast met den burgerstand der stad Brugge, hoofdplaats
der provincie Westvlaanderen, gecompareerd : Pieter foannes
Gezelle, hovenier, oud acht en dertig jaren, geboren to
Heule, wonende to Brugge, lange rolleweg, A, io, N°. 85
denwelken ons vertoond heeft een kind van het mannelijk
hersenen to groot waren voor zijne hersenpan . Hij heeft zijne hoofdkwaal behouden tot zijn 1 7e jaar zie b1z . r4 .
Zie over de hersenen van Guido Gezelle : Dr Gustaf Verriest : HandeZingen van
bet vijfde Vlaamsche natuur- en geneeskundig congres. Brugge 29n September
r9or . Dr Oswald Rubbrecht, in zijn lessen over ,Verwording," Hoogeschooluitbreiding - Brugge 1912 .
` De peterlap of peetjeslap vervangt bij den doop van een kind de plaats
van den eigenlijken peter, als die in persoon niet kan tegenwoordig zijn .
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geslacht, geboren heden middag, van hem verklaarder en
van Monica Devriese, zijne huisvrouw, huishoudster, oud
zes en twintig jaren, geboren to Wyngene, en waaraan hij
verklaard heeft to geven de voornamen van Guido, Pieter,
Theodorus, Josephus ; de voornoemde verklaringen en vertooninge gedaan in de tegenwoordigheid van Joannes Pille,
dienstbode, oud zes en veertig jaren, en van Franciscus
Poppe, schoenmaker, oud drie en vijftig jaren, wonende to
Brugge ; den vader en de getuigen hebben met ons geteekend
na voorlezinge, uitgezonderd Franciscus Poppe, die verklaard
heeft bij onkunde niet to konnen schrijven ."
Guido Van Zuylen begeerde zijnen kleinen doopzoon bij
hem to hebben en to houden om hem op to voeden, maar
vader Gezelle wilde daar niet van hooren ,omdat", zoo zeide
hij, ,Guido zou opgebracht worden als een edelman en later
al zijne broers en zusters zou over 't hoofd zien ."
Voor de geboorte had Heer Van Zuylen met Pier-Jan
Gezelle eene overeenkomst gesloten : hij zou peter zijn van
mijn grootvaders eerste kind en grootvader peter van het
eerste der Van Zuylens ; maar toen bij Van Zuylen het kind
eerst werd geboren, heeft grootvader die belofte stillekens
laten varen, "omdat," zeide hij, die jonge edelman later
zou beschaamd gestaan hebben over zijn nederigen peter ."
En toen Guido nu moest ten doop gedragen worden, was
Baron Van Zuylen ongesteld, en hij zond zijn beste rijtuig
met twee witte peerden bespannen ; hij gaf eene schriftelijke
procuratie mee orn het kind to laten naar de kerk voeren,
gedoopt worden en over de vonte gehouden door zijnen
peter-lap : Jan Pille.
Guidotje was als kleine jongen zeer zwijgzaam, hij was
bijna altijd stil, hij luisterde naar alles wat hij hoorde, en
trachtte het nadien zelf in 't werk to stellen . Hij was zeer
koppig van aard en grootvader heeft hem streng moeten
behandelen om zijnen kop to breken .
Hij leerde voor zijne eerste communie en ontving les van
eenen zekeren meester, Reynaert bij name, die niet al to
gunstig geboekt stond bij de priesters van SLe Anne to
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Brugge . Dit was zijne eerste school . Hij leerde vlijtig en
moest verstandig zijn, doch hij was een zwijger en gaf dus
zijn verstand niet uit . Maar op den dag van de algemeene
opvraging voor de Eerste Communie, zeide hij tot zijnen
vader : "'k Zal then Reynaert wel verdedigen vandage" en
hij veroverde de eerste plaats ; zoo werd men gewaar dat
hij een flinken geest bezat . Als prijs kreeg hij van E . H . Pastor
Van Westerveldt een groot dik boek, in bruin halflederen
band met gouden versiering : De historie des Bibels ; met
de toelating om er in to lezen : ,omdat hij," zeide de pastor,
,,verstand genoeg had daartoe ." Dit boek heb ik nog .
"Guido was een begaafde geest . Hij wierd tot eerste uitgeroepen onder al de eerste Communicanten van de stad ;,en die
hem op Ste Anna in de leering onderwezen hadden, waren
zoo uitzinnig preusch, dat zij den schuchteren en spertelenden
jongen in de kerk, op een wepel voetstuk hieven om hem
eens goed van zijne makkers to laten bezien" Dequidt .
Karel Deflou, in zijn
Levensschels van Guido Gezelle
waar ik nog herhaaldelijk naar verwijzen zal, beschrijft als
volgt "de eerste indrukken" waarvan de merkmalen rondgespikkeld in des schrijvers geesteswerken to vinden liggen,
voor wie ze aandachtig en bij stille rust overlezen heeft, en
daarbij Bruggeling is
" . . . in het oude Brugge, in de doodste zijner achterbuurten,
verre voorbij de SLe Annakerk, waar de bemoste muren van
kloosterhoven en moestuinen de straat bezoomen en beschoeid
staan met netels en baardgras, daar waar de aarde den
straatweg meester wil en de weinige voorbijgangers de stilte
niet gelukken to storen, die maar alleen in de vroegte door het
haastig gekiep van het Jerusalem-klokje to storen schijnt . . .
"Het hovenierhof, de naburige stadsvest met hare hooge
molenwallen, de Jerusalem-kerk vol oudheden, en de kapel
van het Engelsch klooster, met haar stemmige rustigheid,
beide door moeder en kind zoo vaak bezocht, waren van
de eerste beelden, die op Guido's geest hun merk achterlieten ; de levende natuur en het innig gebed ; - geheel de
karakteristiek van den toekomstigen dichter - vinden wij
daar in de kiem . . .
,,Een tuin met groenten beneen en bloeiende takken van
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fruitboomen daaroverheen ; met bloemen en struiken langs
zijne afgelijnde paden is immers voor een kind een uitgestrekt landschap, vol leven en zienswaardigheden ; planten en
verplanten, botten, bloeien en ontbladeren van boompjes, gewichtige werken, onvergetelijke voorvallen en verschijnselen .
,,Wat moet dan voor den kleinen hoveniersjongen de reis
niet geweest zijn, die hij op zekeren dag met zijnen vader
ondernemen mocht om op Den Haan plantwerk in de wilde
zeeduinen to verrichten onder het machtig gebruis van de
eeuwige stemme der zee! . . ."'
Dit is, zoowaar een juist getroffen beeld, dat elke Bruggeling
voor echt erkennen zal . Mij dunkt nochtans, dat het niet
volledig het midden schetst waarin de jonge Gezelle-ziel is
opgeschoten, en dat het van de ziel zelf een opmerkelijke
zijde geheel in de schaduw laat .
Dr Louis Scharpe heeft in Dietsche Warande en Beljort
eenen Guido Gezelle voorgesteld zooals hij nog weinigen tot
dan toe bekend was : den snakigen, leutigen humorist, den
blijden Gezelle, die als hij iemand aftakelen mocht, of zijn
zotte scheuten uitwerken dan eerst, gelijk Vondel, zijnen
geest voelde gaande worden. De verzen stroomden dan uit
zijne pen, lang of kort, heldenvers of knippelrijmpjes, zoo
gauw hij maar grijpen kon aan den zotblijden deun die hem
deed daveren ; en 't spetterde van geest, het loech vol lustigen
humor, 't zat vol leutige kwinkslagen en zwepende zinspelingen, telkens hij wegkroop onder zijn schelmschen deknaam ,Spoker" .
De "Spoker" uit Rond den Heerd, 't jaer 30, Reinaert
de Twos zat reeds in de kiem bij den kleinen hoveniersjongen uit den langen Rolleweg.
Ik, van mijnen vader, en Streuvels van zijne moeder, we
hebben bij honderden de snaaksche boosdoenerijen hooren
'

Grootvader had het toezicht van de Duinen . Dat plantwerk was een nieuwe
proef om de duinen meer vastigheid to geven : men zou ze met sperren beplanten ; en sperren werden geplant, Guido moest helpen, de sperren staan er
nog ; maar dit is eene van de eenige proeven, die gedaan werden : het stelsel
voldeed niet. Zie b1z . 8 .
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vertellen . die de jonge Gezelletjes hebben uitgehaald. Guido
was zwijgzaam, ja, wanneer hij bij groote menschen moest
verschijnen, maar met Romaan en Louise was hij verre van
stil en ingekeerd .
Die kinders leefden in 't uitgestrekt Vandewalle-hof een
leventje waar gewone burgers- of rijkemanskinderen geen
besef van hebben : 't gemis aan geldmiddelen doet den geest
van eigen vinding alras in die jonge hersenen ontstaan en
ontwikkelen en maakt dat ze vreugde en verzet zoeken, en
ten overvloede vinden, in dingen waar andere kinderen onbeholpen op staan gapen, of die ze als nievers toe goed
misprijzen : vogelstroppen, nestrooven, bloemkweeken, spitten
en delven, temmeren en smeden, slaan en hameren, handeldrijven in geenderwaardige kostbaarheden, pijlen rapen in
't schuttershof, draken opsteken, en duizenden dingen meer,
maar bovenal deugnietstreken : in dit alles was hij wel ietwat
minder ondernemend en waaghals dan mijn vader Romaan,
maar hij was er toch altijd bij en stond stevig zijnen man .
In 't vogelenseizoen roofden ze de nesten uit, en dreven
handel in vogeleieren en vogeljongen . Ze sneden wissen uit
de widauwstruiken en plakten waaiers met gazettepapier en
lieten ze dan hangen, boven wind, over de kruisvesten ; ze
rookten in 't geheim zijdepapier en stokjes van oude parapluiestokken, rookten dat de tranen langs hun wangen biggelden,
en Louise mocht daarbij - zij was altijd het schaap heur broers bijstaan in hun schelmig bedrijf, de verboden
vrucht binnensmokkelen, en als 't uitkwam, bij moeder en
wader het kooltje blazen : de broers staken elk aan 'nen
kant hun vel in 't drooge en lieten de vlage uitregenen op
den rug van hunne al to dienstwillige zuster . Vooral's avonds
als het donker met hen meewerkte, kwam,hun gemoed in
ondeugende onrust : kleine schavuiten van then ouderdom
zijn 's avonds 't land meester, en, hoe dikwijls heb ik't mijn
vader niet hooren vertellen : - hij loech er nog tranen bij,
vijftig jaar nadien - de Rolleweg was zoo dood en zoo
eenzaam als een kerkhof ; Romaan en Guido hadden elk
'nen tak uit 'nen vlienderboom gesneden ; ze hadden er
merg uitgesteken, en er eene klakbosse proppenschieter
van gemaakt. Maar 't was algauw uitgevonden om van die
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klakbosse eene speitebosse spuit to maken. Op 't verste
uiteinde maakten ze eenen knoop vast, eenen witbeenen
broekknoop met vier gaatjes er in ; en op den kop van den
stamper bonden ze eenen kop van werk : de speitebosse
was gemaakt . Elken avond kwam aldaar voorbij, een nete
van een oud wijveken, dat met zijn hoofd naar den grond
gebogen, en leunend op zijn stokske, ging al pratend bij
zijn eigen . De twee kleine schavuiten hadden 't gauw verzonnen : ze trokken hunne speitebossen vol water en zaten
schrijlings op den muur van 't hof to wachten
tot hun
slachtoffer opkwam . Het kwam, en zij wisten, daar het gestopen ging, dat zijn schouderdoek gaapte en 't schamel
mensch zijnen nekke bloot liet . Zij en roerden geen vim en
lieten 't al rammelend tot onder hun hangende voeten komen,
en dan gispten ze hunne speitebosse uit in 't wijveken heur
nekke . Daarna vielen ze van den muur in 't hovenierland,
en hoorden 't arme ding zijn leed klagen . . . tot de sterren .
Romaan, die een kloeke jongen was, leerde Guido onder
andere een nieuwe manier om knapen to wegen, en op
zekeren dag wees hij 't hem met een levende voorbeeld
hij stekte eenen kleinen jongen bij 't achterste van zijn broek,
en hief hem van zijn voeten, natuurlijk was 't bovendeel het
zwaarste, en de jongen die de tijd niet had om zijne handen
nit zijne broekzakken to halen, stekte met zijnen neus op de
steenen en liep al bloedend om zijnen vader . Romaan poetste
de plaat en Guido bleef staan in 't bewustzijn van zijne onschuld, maar hij kreeg een duchtige rammeling van den vader .
En toch bij al zulke deugnietstreken kwam de droomerige
aard van den jongen knaap telkens weer boven . Zijn liefste
genot bestond in to gaan met zijn godvruchtige moeder naar
het Lof in 't Engelsch klooster, of met zijn vader in den
hof, waar hij zijne eerste liefde opdeed voor Gods heerlijke
schepping.
„Zijn vorschende geest was liefst buiten alle gedruisch,
zoekend naar schoonheid in de bloemekens of naar wijsheid
in de boeken . Als ik mijn zoon wilde zoeken, zegde zijn
vader, dan vond ik hem altijd :
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in een hoekske
met een hoekske" ' .
Dat kan wel waar zijn, maar is voorzeker van latere tijden
gezegd . Laat ik hier liever verhalen hoe in 1899 de oude
grijze dichter zelf eene geheugenis uit zijne
kinderjaren
vertelt.
Nu, 5o jaar nadien, bestuurder geworden van dat zelfde
Engelsch klooster waar hij als knaap met zijne moeder naar
Mis en Lof ging, zit hij zekeren avond droomend to staren,
uit zijn kamervenster, naar de SYe Kruisveste toe, en hij
ziet den grooten windmolen van den ouden Ghevaert zooals er indertijd meer stonden op de oude vestingen to
Brugge - en het torentje van het Handbogenhof, oude
stille getuigen van zijn innigst kinderleven, en hij schrijft
in 't Engelsch voor eenen vriend
"Het is 6 .30 in den avond en ik ben kijkend uit bet
venster van mijne werkkamer, den Oosten in . De zon, die
heerlijke schilder, vlekt en verruwt overal, werpend gouden
banden en gloeiende streken licht rondom hem, vooraleer
hij wegzinkt naar 't ander uiteinde van de wereld, waar ze
in groot verlangen op hem wachten .
,,Gelijk een reuzenschicht geschoten door een ongehiere
oorlogstuig, zoo vliegt, veeleer dan to wijzen in de donkerblauwe avondlucht, bet ouderwetsche bruine-baksteenen
torentje van St Sebastiaans boogschutters-gilde, lijk een
oostersch Minaretto . Dichtbij, bachten een dichten blok diepgroene esscheboomen, kijkt St Matteew's windmolen, zooals
hij toen ter tijde genoemd was .
"Ik kende den molenaar, Ghevaert was zijn naam en hij had
eene dochter, Zuster Gonzaga, de kleine kloosternon, die
ten hemel voer vooraleer 't heur vader deed .
"De molenaar plag mij zijnen vlaamschen bijbel voor to
lezen en mij alles to vertellen over Paro, zoo noemde hij
den koning van Egyptenland . Onder zijne boeken had hij
een overdruk van Tauler's sermoenen, waaruit hij plag to
preeken, in den vollen zin van 't woord, voor ons jonge
' Guido Gezelle, Leven en Werken, blz. 7 .
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knapen, en hij onderbrak zijn sermoen nu en dan om to
vertellen . Wij hoorden zijne vertellingen het liefst en gevoelden alsdan nog weinig voor den mystieken Tauler .
"O, en die molen .
,,Hop, dikwijls zat ik als de navond zonder wind was, en
zag smalle draadjes licht kruipen door de spleten in des
duisteren windmolens berdelen wanden .
„Hoe dikwijls zat ik en luisterde naar den krekel, zoo ik
waande, in den ouden molen, en die eentonig kriepte en
kriepte daar uren achtereen .
,,De krekel was de oude mulder van St Matteew's windmolen op de vesting van 't oude Brugge, die verduldig zat
to scherpen aan zijne overgroote molensteenen .
"Daar staat hij nag, de oude molen, bachten zijn boomenvlies donkergroene esschenboomen .
"De molenaar is dood, en dood is zijn goed dochtertje, en
zijne vrouw en al de zijnen . God hebbe hunne zielen . Daar
is geen bijbel in then molen nu, geen bijbellezer, geen Tauler,
maar daar staat hij, de oude St Matteew's molen, nog in
leven, God zij dank, en nog steeds aan 't malen .
„Arm klein schepsel van den Allerhoogste! De taaiheid
van het ijzer, de dichtheid en de sterkte van het bout, de
zwaarte van de molensteenen, alle machten die gehoorzamen
aan de sterke hand van God, houden u aaneen, en laten u
toe to wezen een windmolen, juist zooals 't mij bij dezelfde
bermhertige macht en genade van den Almachtige, wordt
toegelaten to staan hier vanavond en uwe ooren to malen met
het gebroken Engelsch.
,,Laten we alien windmolens van St Matteew's zijn . Laten
we alien voegzame werktuigen zijn in de handen van God .
,,Laten we allen, wetens doen en willens, verduldig en
verdienstelijk, wat zoo menig schepsel niet anders en kan
als doen, 't zij windmolen 't zij andere
den heiligen wil van God!"
Men waant hier de zoete stem to vernemen van den Arme
van Assisi . . .
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,,Daar zat iets bijzonders in den knaap ; het docht vader
en moeder dat hij best zou "voortleeren" . Moeders penningen
zouden daarin wel kunnen voorzien en Guido zou later voor
het jongere gezin helpen zorgen .
Hij begon met October 1843 zijne latijnsche studien, in bet
college Ten Duinen, nevens het Groot Seminarie" Dequidt .

IV.

ZIJNE STUDIEJAREN .

1843-1854 .

Brugge 18 43 -1845 .
"Na zijne eerste Communie," zoo vertelt zijne zuster
Florence, "zijn Guido en Romaan to zamen met de kinders
van de Vandewalle's naar 't college gegaan ; maar Mevrouw
Vandewalle beyond zich daardoor vernederd, zooveel to meer
omdat hare kinders minder gelukkig waren in hunne studien
dan mijne twee broers . Daarom heeft vader zijnen oudsten,
Guido, 3 jaar later , naar Rousselaere doen gaan, en Romaan
heeft hij thuis gehouden om to helpen werken met hem ."
Guido was dus 13 jaar oud toen hij zijn sexta, of liever
zoo 't indertijd benaamd werd, zijne grammatica infima
ordo inferior begon, niet nevens, maar wel in 't gebouw
van het Groot Seminarie, en wel in het deel dat nu nog
het college genoemd wordt. De gebouwen van de beruchte
abdij Ter Duinen in 1797 afgeschaft, werden in
1843, ten
deele als college ingericht, ten anderen deele als Groot
Seminarie' , het college had bij het yolk geenen anderen
naam als Den Duine." Eerst in 1846 werd het naar de
Noordzandstraat verplaatst, waar het heden nog is, en herdoopt tot Sint Lodewijk's college .
Weinig meer dan wat mijn vader mij over zijn eigen en
zijn broers knapentijd vertelde, is ons over die drie jaar
1843 - 45 overgebleven . Florence weet nog, ook van hooren
' Histoire du Semminaire de

Bruges, door Kan. DeschreveL

Romaan Gezelle,
Guido's oudste broeder .

Louise Gezelle,
gehuwd met Camille Lateur .
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zeggen, dat toen haar broer nog een jongen was, en naar
school ging, al zijn boeken vol mannekes geteekend waren,
met een versje er onder . Maar mijn vader wist meer!
In zijnen tijd was mijn vader een man als een boom, die er
fier op was dat hij de okkernoten tusschen zijnen duim en zijnen
wijsvinger pletteren kon, de eene na de andere, zoodat hem
de olie langs zijne vingeren liep ; blijdzaam en manmoedig had
hij zijnen machtigen schouder gesteken onder den last van zijn
jong en talrijk gezin . Gesteund door de stille, buigzame liefde
van zijne jonge vrouw, was hij to wege gegaan, het leven in
als een veroveraar, toen Gods ondoordringbaar en immer gezegend raadsbesluit hem neerbliksemde met eene verschrikkelijke ramp, in de eerste tijden van zijn huwelijk . De schoonste
tak was toen uit die eikenkroone geslagen . Zijn moed niet,
maar zijn luimige blijheid was voor immer geknakt en van
haren glans beroofd . Ik zelf en heb hem niet gekend dan na
zijn ongeluk ; niet anders en heb ik hem weten zijn dan de
sture vader, met de diepe groeven van het lijden zwaar over
zijn forsch, mannelijk wezen, den man die weinig sprak, en
zelden of nooit meer loech .
't Gebeurde toch dat die nevels opklaarden en dat de
zonne er door heen kwam gestraald, als op een helderen
winterdag : dat was, als 't zijn vrouw en kinders, die hij
met een alles-opofferende toewijding lief had, wel ging
; hem
ging het nooit meer geheel en gansch wel .
Daarom, omdat ze zeldzaam waren, dreven zulke dagen
dieper hun beeld in ons kindergemoed, en is 't er ook zooveel
to levendiger blijven bestaan . Hij vertelde ons uit zijnen
kindertijd .
Guido en Romaan hebben drie jaar lang het lustig onbezonnen leventje genoten, dat elken jongen kent, die dagscholier of externe is geweest op een college in de stad .
Het gaan naa .r 't college en het terugkomen naar huis,
tweemaal daags ; de straatavonturen ; de schavuitstreken,
waarmee men de rustige burgers al voorbijloopend eens
Guido Gezelle.
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't bloed in de keel doet komen van kwaadheid, echte straatschenderijen die u de politie op de hielen jagen, die u
jazelfs, doen vastknippen en voor den politie-commissaris
brengen ; door de vriendelijke en meeschuldige duisternis
begunstigd aan de deurbellen gaan schellen, dat ze stondenlang verwoed hangt to rinkelen en dan van achter eenen
straathoek het uitwerksel staan afloeren ; schurkebrietjes in
de menschen hunne brievenbus gaan steken, valsche bestellingen doen en de lieden op den loop jagen, en ze met
hun waren doen toekomen bij menschen die ze nooit bestelden ; rooken, krakeelen en vechten ; al zulk schendig
bedrijf leelijk genoeg, maar, o zoo menschelijk, vooral zoo
jongensachtig en verzettelijk, hebben de twee Gezelle's uitgemeten. Meestendeel al 't andere van hun eerste collegeleven, meesters, lessen en boeken waren ze vergeten, maar hun
guitestreken waren hun bijgebleven ; die herdachten ze met
voorliefde, vertelden ze als ze bijeen waren, vertelde vader
als hij bij ons was, en daarom kon hij en kon Guido nog
eens hartelijk lachen .
Brugge heeft daarbij nog deze bijzonderheid of had ze
ten minste vroeger, dat er onverzoenlijke veete bestond
tusschen de leerlingen van het vrije college Ter Duinen en
die van het staatsatheneum ingericht in 't oud Jesuieten
klooster. De politieke gezindheid der ouders was zooniet
de oorzaak dan toch het voorwendsel waarom de kinders
soms nijdig handgemeen werden . Dat schermutselen ontaardde wel eens tot geregelden veldslag ; de twee legers
zochten een slagveld, gewoonlijk was 't op de vestingen to
doen, en vochten daar totdat het eene leger het andere op
de vlucht dreef . Guido en Romaan stonden wijd bekend als
twee geduchte kemphanen, en menigen keer zijn ze t'huis
gekomen met paanoogen, blauwe schampschoten of neuzekebloed, en gescheurde kleeren .
Wanneer we genoeg aandrongen konden we vader uit
zijne nederige zwijgzaamheid trekken - we wisten immers
dat hij nog iets achterhield dat hij zelden vertelde - maar
wanneer hij bij de strijdende bende niet was, en de frontlinie het
alleen niet gedaan kreeg, kwamen ze hem halen : ,We gaan
om den dikken!" zeiden ze, en die dikke was Romaan.
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Guido heeft al die gevaartenissen van dichtbij meegeleefd want,
vertelde men mij, zij waren nooit geen tien steppen van
malkaar verwijderd, die twee. En ze kwamen dan, dicht
aaneengesloten naar huis, schuw en stil door den eenzamen
langen Rolleweg, in den donkeren .
x

Van hun leeren wist vader maar weinig meer ; tenzij, toen
wij met altijd nieuw gerief van pennen, inkt en papier naar
huis kwamen, hij ons vermaande met zijn voorbeeld om
geen verkwisters to worden : "wij," zegde hij toen, ,toen
wij leerden, moesten onze schrijf boeken zelve maken, de
bladjes aaneendriegen en er een omslag om naaien van
bruin papier : wij gingen to lande, langs de boschkanten
en lazen de inktappeltjes van de blaren af, we staken door
elk appeltje een smidsnagel en legden ze in den azijn om
zwart to trekken, dat was onze inkt ."
Van de prijs-uitdeeling had hij ook nog onthouden, dat er
geene zaal daartoe geschikt was, of dat men ze bij helder
weder niet gebruikte. De plechtigheid had plaats op den
speelwerf in
openlucht. Er werd een hooge mast to
midden den werf geplant, en de jongens mochten helpen
trekken om aan dien mast een zeil to hijschen, dat den
speelwerf overspande als de groote tente van eenen circus .
Florence, die de jongste was van geheel den huishoud,
weet van dit alles nog niets to vermonden : "Ik heb."
getuigt zij, ,Guido maar eenen keer gezien dat hij in burgerskleeren was, en ik heb 't mij onthouden dat hij een
grijze lijnwaden kazakke jas droeg met witte beenderen
knoopen ."
Rousselaere 1845-1850.
Dotje was in 1845 naar 't Klein Seminarie to Rousselaere
verhuisd, en vader Pier-Jan's herte was mee .
De eerste brief van den jongen student bewaard, is aan
zijnen vader, en van 511 November 1845 . Het was in dien
tijd de gewoonte dat het midzomerverlof voor de bisschoppe-
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lijke colleges eindigde met het einde van September, dus
was er de jongen reeds van in October . Om to oordeelen
naar zijne brieven die hij alle zorgvuldig zelf bewaard heeft,
schreef hij zijnen vader, omtrent alle veertien dagen . Deze
moet aangedrongen hebben om meer en dikwijlder nieuws
to mogen ontvangen, want, geestig en blij to moede antwoordt Guido : ,Als ik beginne overanderdag eenen brief
to schrijven, men zal algauw in de gazette zetten dat er
tusschen Rousselaere en Brugge eene neerstige corresdentie bestaat . . ." '
Vader en moeder Gezelle waren iets geheel anders dan
rijk, de jongen had kleederen en boeken en schoolgeld
vandoen, en het doet weemoedig aan, als men den moedigen
eergierigen Pier-Jan ziet, die zit en schrijft aan zijnen "Achtbaren zoon Guido" zijnen oudsten, die, zegt men, zoo gemakkelijk en zoo wel leert : ". . . als ge 't bier of daer niet
verkrijgen en kunt, koopt het dan, en hoe nauwe dat ons
staet, ge moet toch uwe noodzaekelijkheden hebben, en dan
doen al wat mogelijk is om er u daer wel uit to trekken ."
En de jongen in bovenvermelden brief van November '45,
laat zijnen vader weten dat hij al 't een en ander heeft
gekregen van noom De Deurwaerder uit Heule : " . . . Als
ik u den laetsten brief opzond met Mr M ., eene uer daer na
mijn pakske kwam toe van Heule : 't Eerste dat ik voelde waxen
peeren, 2 ° appels, 30 een mes, 4 0 een ham, 5° eenen kleerborstel, 6 0 twee borstlappen, 7 0 hemde, etc . . . . gewasschen,
8° een slaplijf in flanelle met schriftelijke belofte van nog
een nieuw, 9 0 belofte van eenen slaepbaey en halve kousen
voor 's winters . . .'
En daardoor wordt gemakkelijker begrepen wat Guido's
zuster schrijft :
"Vader was wel bekend in bet seminarie to Rousselaere,
omdat hij daar hovenier had geweest, en heeft alzoo Guido's
pensioen aan minderen prijs gehad, doch ik weet niet aan
welke voorwaarden ."
Nu . die voorwaarden waren de volgende
"Na zijn grammatica," zegt Dequidt 2 , en hij had wellicht
1
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juister gezegd : na zijn quinta, ,zette hij to Rousselaere zijne
studinn voort, en hielp terzelvertijde dienst doen als poortier
in het gesticht."
Dit was ten anderen, een postje dat voor en na hem nog
anderen bediend hebben .
,'k Zie hem nog, - den Brugg'eling, zeiden de Rousselaernaars, - binst den speeltijd, altijd ten dienste van
meesters en leerlingen, met zijn haar in den wind, door de
straten van Rousselaere vliegen, blijmoedig, het hoofd in de
lucht, ongekunsteld gelijk altijd en zijn zelven vergetend .
Hij woonde in een poortierskamertje of loge, bij de voordeur,
en moest op de deur letten en zooveel mogelijk zijne studinn
voortdoen" ' .
,'k Zie nag zijn kamerke!" schrijft Hugo Verriest z en
hij vertelt van die kostelijke venster, die gelukkige venster
waarbij de jonge poortier-student, de gelegenheid vond om
met zijn een oor halfopen to luisteren naar 't boekenverstand
en de geleerdheid van de scholen en met zijn ander oor
rekwijd-open aan de straat to liggen ; hoe hij hier reeds
den ingeboren drang voldeed om de volksziel op to vangen
in heur zeisels en spreuken, in haar lied en dichtveerdigheid
de kiem van zijn dubbel dichterwezen : zoetgeluid en overlevering. De kindtjes roept hij van de straat en de ouders der leerlingen vangt hij de woorden en de spreuken uit den mond ."
Het kon zoo snaaksch en zoo leutig zijn dat poortierke
en van uit die verre dagen stamt ook die andere Gezelle,
dat derde dichterwezen in hem, de speelsche, spottende en
schertsende dichter met zijn gevleugeld woord en zijn dol
stroomende dichterveerdigheid .
,Hij was," schrijft Callebert 3 , de ziele van alle blijde
feesten . . . de studenten in feest of rouw, kwamen om verzen
bij hem, en hij rijmde b .v.b. op Guilielmus, die knecht was
en koster in 't klein seminarie ; de studenten vierden elk
jaar zijnen feestdag" . Deze ,Guilielmus," schrijft me een
van des jongen dichters medeleerlingen 4 uit then tijd, ,was
eene eenvoudige, ootmoedige goe ziele maar 't manneken
'

° Voordrachten, b1z. 198 .
Callebert in de Nieuwe T~d, 4e Jrgng . nr 8 .
' Callebert 1 . c .
' St . Ad. Martens, rustend pastor to St Niklaas .
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had 'nen bult . Dit was voldoende om de luimigheid van de
studenten telkens gaande to maken . Op zekeren dag was
't feest voor hem . Guilielmus werd ridder gemaakt ; men deed
hem een blikken harnas aan al over zijuen bult en hij werd
rond den speelwerf plechtig rondgevoerd op eene stootkarre ; met die gelegenheid was 't dat Gezelle eene lange
reeks verzen maakte waarvan hier de inleiding : . . .
"'t Is nu vijf en zestig jaren
dat uit d'Hemel kwam gevaren
eene ziele kloek en vrom
in een' bulte scheef en krom .
•

Deze ziele was een ziele
die van 't hoofd tot aan zijn hiele
g'heel dat lichaam heeft vervuld
zelfs zijn aldergrootste butt .
.
't• is nu vijf en zestig jaren
dat gij hier hebt rondgevaren
in de kerke en de kluis
lijk een slekke met haar huis.
. . enz ."
Met 't einde van 't jaar '46 schrijft hij zijne vader, moeder,
en zusters en broers eenen nieuwjaarsbrief : zijn jongere
broer Jozef was alsdan zeven jaar oud en Guido wenscht
hem voor zijn nieuwjaar een zwijnssteertje . Vader Pier Jan
schrijft terug op den i in nieuwjaarsmaand '47 : ,Gij wenscht
een einde worst van het zwijn to komen eten en Jozeftje
een zwijnsteertje voor zijn nieuwjaer . Jozef heeft dat geheel
wel verstaen en aenstonds gezegd dat hij u een geheel zwijn
voor uw nieuwjaer zal zenden en dat ge daer niet alleen
den steert zult hebben, maer dat ge daer pooten, ooren,
worsten, hoofdvlake, voor- en achterhammen kunt van hebben,
en dat er dan nog vier zwijns voor hem blijven die hij vet heeft
als hij wilt, hoe weinig olie hij daeraen doet, ze zijn geheel vet ."
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't Poortierke was opgeruimd en blij to moede
"Ik ben hier gelukkig, 'k vervette alle dagen, 't zeer in
't hoofd heb ik Goddank, to Brugge gelaten . . ." 1 .
Doch hoe gelukkig en blijmoedig hij ook was, zijne mindere
conditie en de verzakkende welstand van vader, moeder en
de huisgenooten, moet somtijds zijnen hemel met zware
wolken verduisterd hebben ; eenmaal zelfs heeft hij er over
geklaagd in een schrijven aan eenen zijner makkers, aan
wien hij eene uiterst gevoelige genegenheid toedroeg ; "ik
ben," zoo moet hij geschreven hebben, "niet weerdig uw
vriend to zijn, ingezien mijne ondergeschikte bediening en
mijne kale kleeren ." - De andere immers antwoordt geheel
edelmoedig dat hij zijne vrienden niet schat naar hunne
kleeren of hunnen maatschappelijken stand, en dat hij zulke
woorden niet meer wil vernemen van hem then hij zijn
geheel leven lang zal geern zien als den besten en trouwsten
aller vrienden .
Die woorden zullen voor bet jonge hart van den knaap als
een balsem geweest zijn, want zoo gevoelig als hij was
van zijn eerste jaren, is hij gebleven tot in zijnen ouden
dag : een woord miskenning sloeg hem tegen den grond,
een waardeerend woord hief hem in de lucht . Daar denken
ze niet altijd aan, zij die zelve hardgevoelig, iemand soms
zoo onbezonnen en gemakkelijk breken of miskennen, aan
bet verschrikkelijk lijden van die teergevoelige zielen, gedragen in stilzwijgende gelatenheid, en bekend alleen van
God!- Voorzeker was bet tredrig in zijn teeder hart om
den benauwden toestand van zijne familie : hij wil ze helpen
met lessen to geven in Engelsch, - de jongen was dan in
die jaren bet Engelsch reeds genoeg daartoe meester onder andere :
,,Aen Boer Vanklooster's zeune . . . den duts en kan Been
Fransch en zijn vader die eenen rijken potter is, gaat bin
een jaar of zoo naar Amerika en hij moet mee . . ." Meer
dan eens heeft hij 't zelfde voorstel
gedaan maar zijn
vader was to groothertig en weigerde.
'
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Regelmatig ontvangt en beantwoordt hij brieven van
zijnen vader ; deze houdt er stevig de hand aan, met eene
zachte liefderijke bezorgdheid ook om de minste kleinigheden ; zijn hert stroomt over van dankbaarheid voor de
vriendelijke en goedjonstige bejegening die hemzelf en zijn
Dotje to beurt vallen van wege het Klein Seminarie. Daarom
laat hij geen enkele gelegenheid voorbijgaan om het zijnen
zoon op het hert to drukken dat hij moet wijs zijn en
werkzaam, onderworpen uit erkentelijkheid en haalt er zijn
beste Vlaamsch voor nit . Eerst schrijft hij allerhande onderrichtingen met minzame bezorgdheid om al de kleine
aangelegenheden van den knaap : over zijne boeken, over
wollen kousen, borstlappen, tafelgerief en hoe hij dit moet
doen blinken met amidon, over zijn mes, winterbroek,
slaaplijven, matras, over voetballen, en, ,zijt sober in eten
en drinken, onderhoud wel uwe plichten, leert gestadig
en vaste, verdeelt wel uwen tijd, zijt geheel getrouw aan
uwe meesters enz . enz ." En zoo stuurt de goede man
geen enkelen brief of een groot deel er van is gevuld met
vaderlijke raadgevingen .
3n Januari 1849 moet voor den gevoeligen portier een
sombere dag geweest zijn : hij ontvangt van zijnen vader
eene duchtige rammeling, de eerste strenge vermaning .
Den 7 n is 't antwoord daar al . Doch wat was er eigenlijk gebeurd? Guido had zijn poortierplicht een oogenblik
verzuimd en was met de knechten in een spreekkamer
tegenaan de poortiersloge bij 't vuur gaan zitten, en had
er misschien wel eene pijp tabak en een glas bier gedronken' .
Geen groot vergrijp voorwaar : Ste Pieter deed meer en
hij is patroon van al de poortiers ! Maar bet toeval wilde
dat er nu juist iemand aan de voordeur schelde, en zeker
tweemaal of driemaal schelde, althans kwam Mr Carlier, een
der heeren leeraars, om de deur to openen en zette niet
slechts alzoo den misdadigen poortier eenen neus, maar ging
hem daarbij nog aangeven en verklappen bij zijne overheid .
Guido werd van zijn ambt ontslagen en moest, in denzelfden
'
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dienst, van 't kleen college of St Michielsgesticht, naar
't groote college „verhuizen."
Men liet 's jongens vergrijp aan zijnen vader kennen ;
maar met zijne verdediging belastte de jongen niemand
dan zijn eigenzelf :
,,Beminden Vader,
A Ik hadde u al lang geschreven maar het vruyzen varhuizen ' heeft het mij niet toegelaten . Als ik laetstmael bij
ulieden geweest hebbe, ziende de omstandigheden, de bekommernisse, en uwe borstziekte, heb ik van niet willen spreken,
wel wetende dat ik door mijne droefheid de uwe nog zou
verergerd hebben . Nu dat ik weet dat Mr Nachtegaele u de
zaek heeft voor oogen geleyd, meyn ik dat het mij toegelaten is mij zoo ver als ik kan to verdedigen . Ik wil dus
niet zeggen dat Mr Superior mij valschelijk beschuldigd
heeft, maer hij heeft ook de zaek door zichzelf niet gezien
.
Alles wat hij van mij zegt weet hij door de heeren Professors
die alles ten mijnen opzichte door een vergrootglas zien
om u daervan to overtuigen zal ik u volgens conscientie
de regte waerheijd voorleggen voorzeker wetende dat gij
mij zult gelooven.
„Het was op eenen kouden dag, ik kwam naer mijne
kamer om to studeren, waerin er geen vier was . Karel den
knecht hadde vier gemaekt en onderhouden voor eene van
zijne vrienden uit mijne klas, in de spreekkamer . Ik ziende
dat er vier was en koud hebbende, ging binnen om to warmen
en maekte mijn werk wanneer eenen anderen ook uit de
Rhetorika, naer mij kwam zoeken voor iets van het werk
dat wij moesten maken, en hij bleef daer, zonder dat ik
hem weerhield. Karel dan om zijnen vriend to voldoen,
haelde twee fleschen bier die hem niet toebehoorden hebbe
ik later gehoord en gaf er ons elk een glas van . Als het
zeven was zijn wij weggegaen elk waer hij moest zijn, nu
binst den souper avondmael wanneer ik aen de deur niet
zijn moet, kwam eenen professor klinken . Den knecht was
' Guido schreef zoo om deswille dat zijn vader, die zijne brieven luidop
moest lezen, dit gemakkelijker begreep .
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ievers weg, en hij stond aan de deur in de koude . Hij maekte
zich zoo kwaed hij trok bijna de bel af, en kwam eenen anderen der weerrelijke wereldllke professors de deur opendoen,
en vertelde hem dat ik in de spreekkamer geweest had met
nog andere die hij noemde . Den professor gaet binnen, ziet
de glazen en de flaschen en daer : recht naar Mr Nachtegaele :
Gezelle is aen de deur niet, hij heeft vier gemaekt, en geel
den avond bier gedronken met den dien en den dien etc . etc. . . .
,,Oordeel nu vader en oordeel als rechter . Als ge wilt zult ge
in mij de schuld vinden die men mij opgelegd heeft, ik maek
er niet de minste zonde van, van geheel den boel, en ik
zal 't niet biechten ook. Ik wilde alle deze reden aen
Mr Superior voorleggen maer hij was zoo kwaed dat hij mij
niet wilde hooren . Karel den valschaerd heeft er hem uitgelogen, de andere loopen vrij en geheel het proces valt
op mij . Daerbij heb ik 's avonds to lange opgebleven . ja,
vader, als men mij door koude en al naer den ijzeren weg
gezonden had achter de gazetten 't geen buiten den regel
is als ik St Niklaai gespeeld hadde om Mr Carlier's jongens
to vergenoegen, ja dan heb ik 's avonds op de verzen gestudeerd die mijnheer Carlier mij deed maken 1 , dan heb
ik mijn compositie gestudeerd waervoor wij maer eenen dag
tijd hadden. En denzelven Mr Carlier voor wie ik wierooke
voor wie ik 't papier van de koer moet raepen, voor wie
ik moet zijn stove onderhouden voor wie ik tienmael to
reek moet naer zijn huis gaen voor prullen heeft mij bij
Mr Superior gaen zwart maken ; daer hij zelf tot i i en
12 uren snagts zit bier to drinken en to smooren . Het spijt
mij dat ik u met al deze dingen moet bedroeven maer het
gaet mijn reputatie aen . Ik zou nog al veel kunnen schrijven,
maer 't is genoeg . Ik hoop dat indien ik Mr Carlier's vertrouwen niet kan winnen ik tenminste nog het uwe bezitte
en dat ik hier ver van ulieden gescheyden niet moet denken
dat gij vergramd zijt . . .
Groet ul . vriendelijk
Uwen zeer toegenegen zoon
GUIDO."
' Die verzen staan
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Vader Pier Jan heeft voorzeker aan de
onschuld van
zijnen zoon geen oogenblik getwijfeld na dien brief to hebben
gelezen, want hij rept er tegenover hem geen woord meer
over in zijn verder schrijven en de toon is weer minzaam
als to voren, maar de zieke man nam Guido's zoo warm
verweerschrift, stuurde het naar
Rousselaere en stak er
't volgende briefje bij voor Mr Ceukelaere, een anderen
leeraar dien hij verkoos tot bemiddelaar
"Agbaren heer Mijnheer Ceukelaere,
"Ik bidde u van daer middel in to scheppen want ik geloof
dat het noodig is want Guido is alte gevoelig om met
Mr Carlier to handelen : nogtans aan uw oordeel.
Groet u vriendelij k
P . J . GEZELLE."

En later bij waders eerste bezoek hebben ze voorzeker to
zamen de aangelegenheid effen geklapt, want vader besloot
gewoonlijk zijne brieven met : "Als ik naar Gits kom, zal
ik u komen bezoeken en wij zullen dan wat klappen ."
't Geen in geheel die zaak den vader het best zal bevallen hebben, zal wel geweest zijn dat de jongen nu geen
verzen meer moest maken voor Mr Carlier en consoorten,
dat ging hem tegen, maar Guido maakte niettemin verzen
en zelfs veel .
,,. . . een paar gedichten uit Gezelle's studententijd . 't Is alles
beekje, koeltje, roosje, Philomele, muza, enz . enz . . . . dat uit
de penne komt : een beeld van letterkunde en schoolleer der
jaren veertig . . . De overvloed alleen van deze lauwe smaaklooze bronne, is bemerkensweerd", zoo schrijft Gustaf Verriest .
En wat zou men meer kunnen verwachten van een jongen
die pas i6 jaar oud is? Zoo steekt het liggende zaad ook
eerst een paar kleine bladjes boven grond die bewijzen dat
het leeft en wortel heeft gevat . Later komt een eigen stam
met bladjes daarop en takken van eigen forschen groei, en
dan zal het zijn twee eerste, zijne zandbladjes, al lang afgeworpen hebben .
Maar, zijn ze afgevallen, toch zijn ze zorgvuldig bewaard
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gebleven die zandbladjes ; immers, zoo 't elk rechtgeaard
student in poesis behoort, hield Hugo Verriest in zijne
jongensjaren een „Album de poesies" waarin hij, benevens
verzen van anderen, de eerstelingen van zijnen meester heeft
opgenomen en bewaard . Meestal zijn het stukken in den trant
hierboven door Gustaf Verriest beschreven, hier en daar ook
lange eentonige reeksen verhalende alexandrijnen over helden
nit de Grieksche aloudheid of uit jongere geschiedenis .
Zoo dicht hij des ouden Priam's Grafschrift
:
Hier rust het koude stof van Trojens ouden vorst,
Die tot zijn jongsten dag den dood beschimpen dorst .
Hij gaf aan vijftig zoons het leven
...
Voor 's vaders oog wierd hem het staal in 't hart
gedreven enz . . . .
of Patrokles' Dood

Wat zoete vriendschap kan, op d' herten die ze bindt
Zal blijken nit het feit dat ik hier leg voor oogen . . .
of den Dood van Graaf d'Egmont :
In 't midden van de markt staet een schavot verheven
Alom met droef gewaed, met zwarte floers omgeven
.. .
ook nog over Casabianca, die „bij de 13 jaer, zoon van den
oostadmirael, bleef op zijnen post, in den slag van den Nyl,
na dat 't schip in laeyen stond en alle vuermonden verlaten
waxen : hij sneuvelde bij 't springen der kruitkamer"
Het kind stond op 't ontsteken dak
Van waer elk was gevloon .
De vlamme van het oorlogswrak
Blonk rond hem op de doon enz. . . .
Zoo dichtte hij klassiek of romantisch naar inhoud en vorm .
Hij vertaalt uit Virgilius' Georgicon IV De nachtegael „maar
even onsmakelijk als 't voorgaande en niets daarin dat aan
zijne latere nachtegaals doet denken ."
Het oudst bekende gedicht van hem De Dichter in de
gevangenis wordt door Gustaf Verriest beschreven ' .
Het was opgedragen aau Mr August Selosse, eenen mede'

G. G. Leven en Werken, blz. I6o.

45
leerling van den jongen dichter, en een van de eerste
menschen op wien deze al de genegenheid van zijn gevoelig
hert liet overgaan ; dit getuigen de menigvuldige brieven
van Selosse aan Gezelle, voor het meerendeel antwoorden
op brieven van Gezelle aan hem ; genegenheid en diepe godsvrucht stralen hieruit. Deze blijken ook klaar uit de tamelijk
menigvuldige brieven die hij van zijne jonge vrienden ontving en bewaard heeft : genegenheid en godsvrucht, vooral
kinderlijke liefde tot de H . Moeder Gods, zijn twee van de
hoofdtrekken die het diepst in zijn gemoed gedreven, noch
door den tijd noch door des levens wedervaren zijn uitgesloten,
integendeel zijn ze gaanderweg nog versterkt .
Zooals we 't ook uit een schrijven aan zijnen vader hebben
geleerd, was de jonge student dikwijls gekwollen door angst
en geestelijken nood, vreesachtig en eerder menschenschuw
is hij zijn leven lang gebleven ; en nu reeds, zooals ook later,
wanneer hij op zijne baan iemand ontmoeten mag die den
weg naar zijn hert kan vinden, zoo neemt hij hem geheel
en gansch in, laat zich door hem teenemaal innemen en
maakt hem deelachtig in al de kleine stormen die zijne ziel
beroeren . - Zoo was hij in de tweede heeft van de jaren
'4o en zoo loopen zijn brieven en zijn eerstelinggedichten
over van gevoeligheid en vroomheid.
Kort voor des dichters dood stuurde Pater Selosse, later
Jesuiet geworden, het bovengenoemd vers terug aan Guido
met het volgend fransch briefje er bij
"Il vous souvient encore, vous fates oblige en 1846, de
quitter Bruges pour vous rendre a Roulers . Un jour, si je
me rappelle bien, vous aidates le professeur de chimie, et
voici que l'acide vous tomba sur les yeux et vous Rites
oblige de garder l'infirmerie, De cette prison morale vous
m'avez envoye la piece que voici ; je l'ai conservee . Je Wen
doute pas, vous Wen avez plus connaissance. Pour rafraichir
votre memoire, je vous 1'envoie . . . Tous ceux qui ont lu
cette piece admirent le talent du jeune eleve et reconnaissent
1'exactitude de l'adage du poke boeta nascitur . . ." ' .
' Hugo Verriest had ook dit gedicht, maar niet geheel in zijn album opgeschreven ; hij breekt het of na de woorden : "eer hij zijnen adem geeft ."
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Een ander, tot nog toe onbekend, gedicht uit dezelfde
jaren '46-'48 is eene bewerking van het Stabat Mater :
'T stond een' moeder en zij schreidde
Wiji ze droef bij 't kruis verbeidde
Waer heur lieve zoon aen hong ;
Wijl dat heure ziel vol zuchten,
IJl van vreugden en genuchten
'T zweerd der bitterheid doordrong !
0 hoe treurig, hoe verslegen
Was die moeder vol van zegen
Des eeniggeborenen!
Zij die weende en stond to kwijnen
En zoo beefde op 't zien der pijnen
Van haar uitverkorenen
en zoo volgen nog 8 strophen, alle van daaromtrent dezelfde
kunstweerde . Terecht dus schrijft K . Deflou' : in die jaren
bracht de jonge student veel rijmwerk voort, schoon niet van
blijvende waarde, en dan ook maar voor zijn eigen genoegen
en bij wijze van oefening verricht . De daarop volgende
Mandelbeke' die in 1848 opgesteld werd, getuigt van
merkelijke vordering in het vak ."
Het handschrift in mijn bezit, is voorzeker het eenige niet
dat bestaat, maar zonder twijfel, om naar geschrift, papier en
vergane inkt to oordeelen, is 't een van de oudste, zooniet
het geheel eerste . Het is merkweerdig in dit opzicht, dat
hier voor 't eerst de jeugdige dichter zelf kritiek begint to
oefenen ; zijn zin ontwaakt voor 't geen hij later in een zoo
hoogen graad van ontwikkeling zal bezitten : kracht van
uitdrukking en welluidendheid van 't vers
Met uw dikke groene lommer
to beschutten voor de zon
dat wijzigt hij en 't wordt
to beschutten met uw lommer
voor het branden van de zon .
'
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en het wilde veld doen vloeyen
en de milde vrucht ontbroeyen .
neen noch min noch zongeschitter
wordt :
neen noch liefd' noch zongeschitter .
De twee volgende verzen worden geschrabd
dat wanneer de stille nacht
dauw had op mijn hof gebracht
en vervangen door :
Als de dauw die door de nacht
d' heldre perels mijner blaren
en het vers dat op nacht moest rijmen, blijft weg .
Sterker ende dieper stond
wordt omgewerkt tot
dieper ende vaster stond .
Verder nog wordt kampen in de plaats van stamj5en
gezet, en twee versjes worden tusschen de regels ingevoegd
door de kracht van 't zwoegend nat
als het zware wiel bespat .
Eindelijk
die er zich in laven dorst
zoo de zwaluw in zijn plasschen
wordt gewijzigd
durft er koelen zijne borst
noch geen zwaluw in zijn plasschen.
Op hetzelfde blad, waarop ik de Mandelbeke vond, staan
nog twee andere versjes
Ik zat op het gras bij een eikenen boom
Aan mijnen voet rulde een ruischende stroom .
't Was reeds de bloeimaand de geurige Mei
bloemkens ontelbaer besperkten de wei . . .
Het loopt uit op :
een roosken door een vlage besproeid
waer Anne-Mary hem mee beschonk .
wordt :
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Vrij onbeduidend dus . En dan een lang gedicht, eenen treurdicht van ievers eenen banneling over 't verloren vaderland,
waarin men als men wil, de kiem reeds kan ontdekken van
menige dichterlijke vrucht, die later tot haren vollen rijpdom
zal komen .
O God hoe zwaer de lucht 1 hoe weegt hij op mijn hart !
Nogthans is d'hemel rein en bloemrijk is het land
Maer de aerd en d'hemel zijn voor mij vol guere smart
'k Ween om mijn vaderland!
De koele lentewind bebalsemt d'heldre lucht
Met bloemen en met groen is 't aerderijk gesmukt
Die schoonheen zijn voor mij niets weerd dan eenen zucht
Mijn ziel is gansch bedrukt .
De vogelzang des wouds erklinkt to saem gepaerd
Met 't murmlen van het beekje langs den weidekant
Maer 'k hoor hier 't beekje niet die t' onzen henenvaert
Noch zangers van mijn land!
Ik zie eenieders oog die blinkt vol van geluk
Op alle plaats is vreugd en nievers is geween
Ten zij bij mij : aen gal aen droef heid en aen druk
Geef ik mijn oar alleen .
De vriendschap leeft op nieuw bij 't schoone van de lent
En 'k zie de vrienden die ontvoert van vreugde zijn
Geen ziel en leid mijn stap onwetend waer hij blend
Geen ziel en troost mijn pijn .
Ik zie zoo vele vreugd verboden aen mijn min
Die 'k in mijn lieve streek zoo hertverrukkend vand
Het bosch, de lucht, 't gebloemt 't vervoerde al mijnen zin
In 't zoete vaderland !
Ik was gelukkig dan en 't lachte mij al naer
Ik beefde van genot al trapplende op het groen
En 'k huppelde wanneer de zuiderwind mijn hair
Bestreelde met een zoen .
Wen de avondstond blies aen was vaek mijn stap gerigt
Naer 't oord waer moeder mij in 's jeugdes eerste bot
Te kennen en to zegenen had onderrigt
der onbevlekten God .
En vreugdig dacht ik aen die tijden van geluk
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Of droevig droomd' ik van mijn goede moeder welk
De dood mij reeds ontnam en d'allereerste druk
bood mij zijn bittre kelk .
Ik meende haer t' hooren in bet ruischen van bet woud
En 't trillend bladje sprak niet dan haer zoeten naem
En 't kabblend beekje deed m' herinneren haer kout
beminlijk aengenaem .
Hoe dikwijls heb ik op haer graf getraend gebeen
Hoe dikwijls dacht bet mij dat vol van heil en eer
Zij al op eens aen mij klaerschitterend verscheen
en dat zij leefde weer !
-Of wel dat met den vriend die aen mijn hart was lief
Ik dichten sprak met hem op 't boschjes groenen kant
En dat geluk en trots ons beider borst onthief
voor u o vaderland!
O aengebeden streek zal ik u wederzien
Aenschouw ik nooit 't gelaet mijns ouden vaders weer
Heeft 't lot voor mijnen vriend een oog van medelien
mijn broeder zie 'k u weer?
Geniet ik nog een mael de lentedag zoo zoet
In 't schoone vaderland van 't zoete jaergetij
Hervind ik lang verdwaeld bij d' huisselijken vloed
't genot der poezij .
Indien dit heil en troost mij nooit geschonken werd
Indien ik u verloor o lieve vaderland
Uw naem waer immer toch de balsem van mijn hert
mijns levens onderstand !
Er is gees middelmatig student uit poesis die 't beter of
:slechter zou doen : bet stuk staat in weerde ver beneden de
Mandelbeke, en is vermoedelijk van den geheel eersten tijd .
Een gansch andere toon klinkt ons tegen uit bet volgende
vaderlandsche gedicht.
In een oud plaatselijk nieuwsblad L'Echo de Courtrai
van 2n Maart 1849, verscheen bet met een paar regels in
.'t Fransch, die we hier vertalen
„Een vlaamsch vaderlandsch gedicht, gemaakt door Mr G .
Gezelle, leerling, en getoonzet door M . E. Mechelaere, leeraar
.aan 't college to Rousselaere, kwam zooeven van de pers bij
Guido Gezelle .
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L . de Meester to Rousselaere . De krachtig mannelijke taal
die men er in verneemt, de volmaakt weergegeven gevoelens.
de gemakkelijke toonwendingen, alles met een woord verraadt de echte ingeving en verzekert den bijval van dit
werk.
"Dit lied opgedragen aan Mr Alex . Rodenbach, volksvertegenwoordiger wordt verkocht ten voordeele van den
Rousselaerschen arme, het is to verkrijgen bij den uitgever
van dit blad ."
Van onbekende hand werd mij hetzelfde gedicht gestuurd,
uitgeknipt uit een Vlaamsch dagblad, hoe het heette of waar
het verscheen weet ik niet . Maar 't bewijst dat het eerste
uitgegeven gedicht van den jongen Guido een zekeren ophef
maakte in beperkten kring weliswaar
"Het volgende gedicht" voegde er het Vlaamsch nieuwsblad bij, "De Belg in 1848, komt voort van Mr Gezelle,
geboortig van Brugge, den heer Mechelaere heeft het in
muziek gesteld . Onze lezers zullen er voortreffelijke gedachten
en verhevene uitdrukkingen in vinden ."
DE BELG IN 1848 .
I.

O Belgie ! duerbaer vaderland !
Hoe fel de woeste baren klotsen,
En werpen menig schip op 't strand,
Gij staet onwrikbaer als de rotsen .
De donder loeit alom en slaet Europa's kroonen
Van 't hoogste van haer gloor in 't diepste van haer doem .
Gij, Belgie praelt alleen op neergeschokte troonen
Met onverslensb'ren roem .
2.

Het yolk, het diepverblinde yolk !
Wil alle dwinglandij verpletten . . .
Wil niet meer bukken voor den dolk
Van koningen en stalen wetten .
'T wil vrij zijn, 't rukt zich los . . . 'T schroot plengt het
bloed bij stroomen,
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Uit menig zuiv're borst ; 't velt duizenden ter veer . . .
En 't yolk, eilaes! na al zijn valsche vrijheids droomen,
Klinkt zich in ketens meer .
3.
Maer . Belgie heeft zijn troop bewaerd
Toen list en snoodheid hem besprongen . . .
Zijn helden staen er rond geschaerd
Als dapp're leeuwen, rond hun jongen.
Koen, moedig, onversaegd, door eendragt nauw verbonden,
Zij duchten geen gespuys, steeds staat hun bloed to pand .
De troonbestormer ras wordt door den leeuw versonden,
Voor u, o vaderland!
40 gij, wiens weergalooze magt
Bespot de forsche staets-orkanen,
Gij, die alleen met een gedacht,
Den trots verijdelt in zijn wanen ;
O gij, wiens outer in onz' bedorven velden
Vereerd wordt door den Belg, met zuiv'ren wierook-brand,
Versterk het leeuwen-kroost ; behoud den moed der helden ;
Bewaer ons vaderland ! t
Forscher van greep alreeds, vrij van ziekachtige teere
gevoelerigheid, zindelijker van versbouw, en gedragen op
een krachtigen zwong, verraadt dit lied de ingetoomde
stuwkracht die de latere dichter niet altijd bij machte was
to breidelen en die hem soms ontschoot, wanneer de verontweerdiging zijn bloed deed gisten
'

De laatste strophe komt eenigszins verschillig in het Fransche blad voor
O gij, wiens weergalooze magt
Verstrooit de forsche staets-orkanen
En spot met die het regt verkracht
Om valsche vrijheid 't spoor to banen
Geduchte, groote God! nit streng beproefde velden
Stijgt uwen naem ter eer, de zuivre wierook • brand . . .
Versterk dan 't leeuwenkroost, behoud den moed der helden,
Bewaer ons Vaderland!
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Voor Christi zijn wij boden en wij bieden u
den oorlog onverbiddelijk
of
Ha ! wangedrochte-broodbeestig dier
Gij wringt uw vroete in d' eerde . . .
Maar, om op de Mandelbeke terug to keeren en de reden
van hare beruchtheid.
Bewonderlijk is 't soms om op to speuren langs waar
God de wegen leidt van zijne Alvoorzienigheid ; hoe Hij bij
voorbeeld met vaderlijke zorg de roeping verwekt in het
hert van eenen jongeling en hoe Hij ze dan weet to leiden
langs omwegen en kronkelgangen ons geheel onbekend en
door ons niet vermoed . Deze roeping volgt Gods leiding lijk
een waterstraal zijn bedding volgt, algeheel voor ons oog
verdwijnend soms tusschen wildgerank van bramen en kruid,
tusschen boomgewortel en keien, geheel uitgedoofd totdat
hij, verder weer to voorschijn komt en uitschiet blijhelder,
geklaard en gelouterd met de heerlijke schittering van Gods
genadezon .
Zoo dreigde het waterleike van Guido's priesterlijke roeping
eenen stond to dooven .
Immers bet lag aan weinig of hij was geen priester geworden en bijgevolg ook geheel en al Gezelle niet, zooals
wij hem nu hebben . Er zou voorzeker wel een dichter nit
hem gegroeid zijn, maar een geheel andere.
Doch dat moet Hugo Verriest ons eerst vertellen in De

nieuwe Tid
- ,Mijn eerste gedacht was van die Mandelbeke geheel

to drukken, prachtig voor de eerste blaren van De nieuwe
Tijd ; en weet ge waarom?
- „De Mandelbeke heeft Guido Gezelle doen aanveerden
in 't Seminarie.
- „ Ja Guido Gezelle was geweigerd .
„Hij was poortier ; - zijne antwoorden op het papier, wegens
wetenschappen die buiten zijnen wonderen kop lagen, waren
sober ; - hij was een rare bruggeling ; hij had geen fortuin ; hij wierd geweigerd, - van dezen die to Brugge hem
natuurlijk niet kenden. Jamaar, en dat strekt hem wel ter
eeren, de Superior van het klein Seminarie, die Z . E . H .
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Kanonik Nachtegaele, wilde dat niet aanveerden . Hij nam
de Mandelbeke en ging ze gaan lezen aan Mgr. Malou, die
eene fijne geest was en een kenner, en zei : Dat heeft hij,
Guido Gezelle, gemaakt .
„Hij was aanveerd.
"Ik zal ze nog in koninkletter doen drukken die Mandelbeke, en prachtig omlijst hangen in mijn beste ontvangkamer. Wij zijn haar Guido Gezelle schuldig . . .
"Guido Gezelle was aanveerd !
"Ja then wilgeboom hebbe ik weten staan, juist aan den
uitgang der keldergangen naar den hof . Dikwijls heb ik
door zijn fijne lange bladerkens mijn dankbaar gezicht gedrommen . Wij zijn hem misschien Gezelle schuldig . . .
„Die dicht, vertelde hij Gezelle mij, heeft hem het Seminarie
open gedaan" .
Al deze woorden staan daar zoo heel onschuldig nevens
malkaar gesteld, en onze prachtredenaar Hugo Verriest, in
den gloed van zijne geestdriftige rede heeft er mee de sympathie verworven voor zijn aangebeden meester en een medelijdenden glimlach verwekt over diens menschonkundige
examinatores . De twee aangehaalde feiten, dat Gezelle eerst
werd geweigerd, en toch aangenomen op vertoog van zijn
schoon gedicht, zijn onbetwistbaar echt, ingezien Guido zelf
er als getuige wordt bij gehaald . Doch dat de ontoereikbaarheid van zijn examen de oorzaak zou geweest zijn van die
weigering straalt zonneklaar uit als verband tusschen de
twee feiten, en op dit verband ben ik ongeloovig blijven
steken.
Z. E . H . Kanonik Lahousse was studiemaat van Guido
gedurende al de jaren van zijne humaniora, en laureaat in
Rhetorika . Deze verzekerde mij dat de jonge Gezelle een
van de beste leerlingen was van zijn klas ; 't gebeurde, zegt
die Zeer Eerweerde, dat "onze leeraar in Philosophie mij aanwees om voor de klas eene thesis voor to stellen, tot oefening
in betoog en tegenwerping ; een van de sterkste leerlingen
werd dan aangewezen als tegenspreker, en gewoonlijk had
ik het 't felst tegen Gezelle to doen" .
Van de redding door de Mandelbeke wist Lahousse niets,
doch wilde hij de echtheid van 't gebeurde niet betwijfelen .
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Overigens hebben we reeds vernomen uit de brieven van
Pier-Jan, Guido's vader, dat deze vernomen had hoe zijn
zoon de schoonste plaatsen veroverde zonder er veel moeite
om to doen' ; voorzeker had grootvader dit vernomen van
denzelfden Mr Nachtegaele,
zijn besten vriend en Guido's
grooten beschermer . Maar, getuigde me verders Z . E. H.
Lahousse, Gezelle was een merkelijk gedeelte van het jaar
ziek geweest en kon aldus geen examen afleggen voor zijne
studie van de wijsbegeerte. Hij moest dus zijn jaar herbeginnen en dan zou 't zijn dat Mr Nachtegaele de Mandelbeke
to hulpe nam . Hij droeg zelfs een briefje mee, een certificaat
van voldoende humaniora onderteekend door zijnen leeraar
van Rhetorika :
,,Le soussigne declare que Mr Guidon Gezelle a fait
son cours de Rhetorique et qu'il a donne des preuves
certaines de capacite .
Roulers, 6 aout, 1849 .
get. C. VAN DE MAELE."
En daarbij komt nog dit
Om van Rhetorika tot de Philosophie-studie over to
kunnen gaan, moeten de leerlingen onder het groot verlof
een examen ondergaan ; naderhand ontvangen ze een stuk
dat dient tot bewijs van aanveerding en waarin vermeld
staat hoe ze in hun examen hebben geslaagd . Zijn ze to
licht bevonden, zoo worden ze afgewezen ; anders krijgen
ze, in verhouding met de degelijkheid van hunne afgelegde
antwoorden, eene nota : valde bene, bene, salis bene, vix
satis bene, ad sufcientiam, cum tuo j5ericulo . Alwie aan
dit examen ooit heeft meegedaan weet hoe moeilijk het is
om een der hoogste gaaien van die sprange of to schieten .
Enwel, Guido Gezelle schoot bene of : hier ligt voor mij nog
het eigenste stuk tot deugdelijk bewijs.
Op Vrijdag 15n februari 1850, 's morgens ten 9 uren
luidens eene gedrukte advertentie, trok hij of liever trok
'
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zijn vader voor hem een van de hoogste loten op de militieloting : hij had 538 en moest dus geen soldaat zijn . Ter eeuwige
indachtigheid heeft Guido zijn lotje en de advertentie bewaard .
God weet waarom !

Brugge 185o-i854 .
Er is, meen ik, geen enkele priester of hij ziet met welgevallen terug op de drie, vier jaar van zijn seminarieleven
als op eene koele schaduwvlek, een lommerrijke rust- en
lustwarande, een stille oasis op den weg van zijn priesterlijk
bestaan .
Uitwendig en door den leek, den buitenstaander beschouwd,
ziet het er uit als tamelijk mager van beteekenis, derf en
eentonig van verloop . En nochtans is niets, in zijnen aard,
minder eentonig dan het seminarieleven ; die enkele jaren
zijn voor den jongen leviet van allerhoogste belang : ze zijn
voor hem als een gulden poort die gaapt op zijn verder leven .
Men bidt en men werkt er, men leert en men denkt,
maar intusschen rijpt men er en wordt van jongeling tot
man, 't is to zeggen, dat het gemoed zoowel als 't geheele
wezen er den vasten trek aanneemt, den onveranderlijken
plooi die van nu, op den mensch zijn hert en ziel blijft
geslagen en met hem zal meegaan tot aan zijne dood .
En de overgang is zoo moeilijk to merken, tenzij voor
den meester die na jarenlangen omgang met die jonge
menschen, ervaren wordt in menschenbeschouwing, bedreven
in menschervaring, en gedienstig de hand houdt aan then
overgang, die zoo schielijk is als beslissend .
Het leven van eenen seminarist verloopt gelijk een boschwegel, die twee groote lanen aan malkaar verbindt : de
kinderjaren en den mannenouderdom . Met de jongens wordt
hij niet meer meegeteld, met de groote menschen nog niet,
en zijn dagelijksch bestaan is vol afwisseling en kleine voorvallen zoo gansch innig van aard, zoo geheel op 't gebied
van 't gemoedsleven, waar slechts hijzelf en enkele van
zijne bijzondere vrienden getuige van zijn . De groote boomen
waaien en ruischen in de open lucht hoog boven hem, zijn
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bestaan is onderwoudsch, met al de frischheid en de vlekkende
zonneklaarten van zoo'n innig stilleven .
't Is de tijd waarop bet geheele wezen voor bet ]even ontbloeit, de zinnen gaan open voorgoed, de geest begint onrustig to zoeken in bet jong geestdriftige brein ; ook bet hert
ontwaakt, de genegenheidsstroom gaat aan 't vloeien, een
schuchtere waterstraal nog onder 't gras en tusschen de
keien, then men bespiedt en bewaakt, afdijkt en indammen
zal in bet bed, waarin later de groote stroom statig en kalm
zijn water zal dragen .
En indien de jongen dichter geboren is, bier is 't dat in
zijne ziel die wondere stemmen opgaan, die spreken in en
rondom hem ; hier is 't dat hij voor 't eerst de geheime
onrust gewaar wordt in zijn wezen, de drang die hem tot
spreken noopt, tot zingen, en hem geene rust laat to midden
bet stil geluksleven van al wat hem omgeeft . Meer dan
eenen heb ik daar geweten, in dat rustig Thebais, na't werk
en bij stil gebed, de eerste schuchtere slagen beproeven van
zijn geluid hem tot zingen door God geschonken, en die
zich nu reeds hebben laten hooren en bekennen als de
nachtegalen in de zangerschaar .
Godvruchtig, werkzaam, Vlaamsch tot in zijn beendermerg
en dichtersgezind, zoo was de jonge Guido ten tijde van
zijn seminarieleven ; zoo komt hij ons voor uit bet weinige
dat wij hebben om ons over hem in dezen tijd in to lichten .
Te Rousselaere op bet Klein Seminarie waren er in de
jaren '40-'50 gedurig eene colonie studenten uit Engeland,
en Guido die aangesteld was om er onder 't verlof voor
to zorgen - immers gingen de jongens niet naar huis terug was ook gedurende 't schooljaar hun groote vriend . Dikwijls
trok hij met zijne colonisten naar Brugge in den Rolleweg
om er een paar dagen over to brengen in 't ouderlijke huis .
Pier-Jan en mijn vader Romaan hadden alsdan dubbel corvee
om die levendige knapen verzet to bezorgen en ze in den
toom to houden . Ze vielen daar toe gelijk de ratten van
'nen schelf geschud, overrompelden geheel de aartsvaderlijke doening, en keerden bet stifle huis 't onderste boven ;
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het beterde eerst als men een van die kwikbloedige snaken
boven de veurst van het dak moest of halen, hij zat er
schrijlings op to peerde ; niemand wist hoe hij er opkwam
noch moist hijzelff hoe hij er zou afgeraken
. Guido was zoodanig verengelscht dat hij dit alles geheel natuurlijk vond
en nooit vermoedde dat hij daarmee zijn goeden vader en
zijne andere huisgenooten den dood aandeed, zonder dat die
eenvoudige menschen durfden spreken ; intusschen luisterde
hij die jongens hunne taal af, won hij hun hert en werd
hijzelf de halfbloed Engelsche
dilettant, die hij nog lang
daarna gebleven is .
Met October 1 850 was hij 't Groot Seminarie binnengegaan
en de brieven van zijne Engelsche vrienden komen hem achterna vol betreuren alle, vol leutige scherts de eene, vol met
de innigste mededeelzaamheid de andere : "I should like to
see you, old fellow, in your new dress, what a jolly brick
you must look with that hat!" Ze houden hem goed op de
hoogte van alles wat voor hun kinderlijk gemoed de groote
gebeurtenissen zijn van dag tot dag, en een kleine guitige
bubbel schrijft hem met eene nog waggelende pen om hem
de groeten over to maken van al de Engelschen to Rousselaere : ,het gaat me zeer goed," schrijft deze, ,en ik verhoop
dat het u insgelijks gaat . Ge moest me een paar engelsche
versjes maken en me dan eens schrijven of ge nog uwen
neus niet gebroken hebt met op uwe "gown" to trappen,"
geteekend J. Dickenson .
Door al die briefwisseling heen straalt de godvruchtigheid,
die hij de jongens heeft ingeprent . Zelden of nooit schrijven
ze hem zonder to gewagen van de pogingen die ze nu reeds
doen en nog beloven to zullen doen om deugdzaam to leven
en hem aldus aangenaam to zijn ; en met blijdschap vermelden
ze keer op keer hoe zij nu, zooals ten tijde dat hij onder
hen was, zullen voortdoen met dikwijls de heilige communie to
ontvangen.
Godsdienstigheid, onverwrikbaar geloof in daden omgezet
was de grondslag van geheel zijn priesterlijke en dichterlijke
loopbaan ; en die vrome godsvrucht, die overal op zijn werk
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ligt als een frissche dauw op de lentegewassen, heeft hier op
't Seminarie haren eersten grooten wortel in zijn hert geschoten .
In 1852 en waarschijnlijk ook wel in zijne overige seminariejaren, hield hij dagboek ; de andere bestaan niet meer,
dat van 1852 heeft hijzelf bewaard . Elken dag, of zoogoed,
schreef hij een en ander van zijn innigste gemoedsaandoeningen in de bladen van zijn dagboek en van dan of
reeds is het opmerkelijk wat een diep en gansch eigenaardig zieleleven het zijne was .
Zoo pluk ik hier en daar uit de bloemen van then jeugdigen
stillen zieletuin
- "5o, 6o, 70 jaer na zijne dood erkent men nog eenen
goeden herder in zijne parochie ; en 't is alsof er een vloek
lage op het hoofd van eenen slechten priester ."
- ,Zou 't geene ootmoedigheid zijn van uitwendig to
doen gelijk de andere en van een zekeren eerbied to hebben
voor 't geene de meeste hoop doet . . . zal men van mij ook
niet zeggen : hij is zeker verwonderd dat zijn groote fakkel
in zulk eene,kleene plaetse gesteld wordt ."
- ,Hebt toch broederliefde en versterving en ge zult
zoo beleefd zijn ."
- "Begeerlijkheid is iets tegen de nature, aenschouw
iemand die nit lust van to leven, van zijn leven to voeden,
zich dood eet!"
- "De minste reden weegt zoo zwaer als er de begeerte bij
komt, en alzoo zijn wij dikkels bedrogen achterna erkennen
wij onze dwaesheid maer 't is weer een stap achteruit ."
- "Geef het lichaem wat het vraegt, het en vraegt immers
niets dat het niet noodig en heeft, integendeel het verwerpt
het, maer weiger al wat de kwade lust der ziele vraegt, de
kunste is to kunnen onderscheiden tusschen beide vragen ."
- "Is 't niet aerdig dat iederen keer dat ik ietwat aen
tafel derve ik de anderen geern zie 't zelfde nemen ja hen
daertoe prame, eigenliefde, begeerte om wel to staen met
zijn eigen!"
-- "De maend Mei is uit, de naeste maend Mei ben ik
priester - unde hoc mihi
"Ik scheen wel met ulieden to eten en to drinken maer ik
nutte eene onzienelijke spijze en drank die van de menschen
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niet en kan gezien worden . Tob . 12 . i 9 . voeg dat toe aen
den alledaegschen omgang met de menschen ."
- Een priester die zelf niet en deugt is geen piscator
hominum, 't en is maer een nette en als 't scheurt van ouderdom, of waere 't ook door de macht van de visschen die
't vangt en gevangen heeft, God zal het wegwerpen en verbranden terwijl dat, had hij visscher geweest, hij zou intra
in gaudium mogen hooren hebben ."
Alzoo laat hij stil en gestadig die geurige zielebloemen
bloeien, die later in zijn dichtwerk tot hun voile pracht en
luister zullen gedijen, en op den avond van zijn leven hem
brengen, zoo heel dicht bij den wonderlijken mystieken Jan
Ruusbroec . Nu en dan ook teekent hij iets aan dat hem
getroffen heeft, aldus
:
"Die nachfolge Christi soil man nicht in einer sprache
lesen die man studiert, folgentlich das Crucifix
soil man
eher nicht in einem styl ansehen den man bewundert," en
veel andere gedachten over stiji en 't bouwen van kerken
en kerkgerief ; wat bewijst dat hij zich dan reeds bezig
hield met alles wat de kunst van ver of van bij kon aanbelan gen .
Zonder twijfel zijn die gedachten niet of toch niet alle van
hem, maar hoe klaar toch wijzen ze ons het spoor dat zijn
geest gevolgd heeft reeds van in zijne jeugd!
Vlaamsch was hij in die jaren reeds met hert en ziel, en
Vlaamsch zooals hij 't geheel zijn leven geweest is . Geen
haantje-vooruit, geen vaandeldrager maar een taaie geduldige
werker, werker uit liefde en toewijding, daar ter plaats waar
het minst roem, het kleinste gewin to verwachten was . Hij
hielp den dijk opgraven waar anderen, na hem, opgeklauterd
zouden zege op kraaien . Van dan of reeds was hij aan 't
zoeken naar woorden uit de volkstaal, liet hij er naar zoeken
door zijne vrienden, en 't gebeurt dat wanneer ze eenen
dienst van hem zekerder wenschen to verkrijgen, dat ze hem
dan beloven als weder-jonste een groot getal ,aardige
woorden" op to sturen, die ze zullen vernemen elk in zijn
verschillig gewest van Vlaanderen ; ja ze stuurden hem gansche
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boekjes met woorden die ze afhaalden bijsmeden, timmerlien,
schoenlappers, enz .
Vlaming was hij en ja Flamingant op zijn eigen manier ;
hij leerde en hij werkte zelf ; hij deed anderen werken en leeren, en leidde uit de verte de vorderingen van zijne neophyten .
Immers, uit de brieven die hij in de eerste helft der jaren
vijftig van zijne jonge vrienden ontvangt, schijnt bet dat,
wilde men Vlaamsch leeren, dit werd aangezien als een
soort extra weelde die men zichzelf door zijn eigen arbeid
moest betalen. Fransch ! belde de groote klok over 't land in
die tijden en de jonge lievelingen van 't gewezen poortierke
leerden Vlaamsch uit de boeken die hij hun leende of die
ze zich zelf verschaften . Zij leerden niet zoozeer uit eigen
overtuiging als om hem genoegen to doen ; meestal is 't
Conscience die als leermeester dient ; de jongeren lazen hem
ijverig en schreven na zekeren tijd hunne brieven in 't
Vlaamsch aan Gezelle juist gelijk ze 't in 't Engelsch ook
deden om to toonen - die Vlaamsche jongens van Brugge
en Rousselaere - hoever ze 't al gebracht hadden in de
kennis en 't gebruik van hunne moedertaal . Hun Vlaamsch
was nog arm en gebrekkig, maar 't stond er toch veel flintier,
veel natuurlijker en veel losser dan bet Fransch dat ze
schreven ; want was hun Vlaamsch ellendig, hun Fransch was
om van to huilen : bij al 't opgeblazen romantische van de
onfransche gedachten kwam bet Vlaamsche in Fransche woorden, bijna in elken regel, als de voering kijken door de
gaten van dat schamel gescheurde kleedje .
Hij stond bekend als een Vlaming, als een die zijn eigen
taal liefhad, to midden de algemeene verbastering, want ze
zeiden 't hem en ze schreven 't zoo dikwijls als 't pas gaf :
d' Engelschmannetjes met een blijde bewondering, de andere
als menschen die 't goed kunnen verdragen dat iemand oud
porcelein vergadert : 't was hunne schuld niet van die jongens !
Ze spreken en schrijven hem van "de Vlaamsche letterkunde
aen dewelke gij zoo innerlijk verknocht zijt ."
"Hoe gaet bet met de verzenmakerij?" schrijft hem een
zekere Nevejan, "'t is zulk schoon weer om verzen to maken,
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de tijd van 't jaer begeeft er zich zoo wel toe ." Hij was dus
alreeds bekend ook als meer dan een gelegenheidsdichter,
en ongetwijfeld, meer dan een stuk dat, zonder dagteekening
in zijne volledige werken werd opgenomen, moet in dien
tijd ontstaan zijn .
Hugo Verriest bekent rondweg : "Hij was in 't seminarie
to Brugge, en van dien tijd weet ik niets.' S. Dequidt zoo
veel jonger nog dan de pastor van Ingoyghem, moest er
nog minder van weten en deze bepaalt zich bij eene
bescheiden herinnering
"Hij leefde er stil, en even onbemerkt, nochtans viel er
een zielgedichtje op to stellen voor een afgestorven medebroeder, dan kwamen de makkers den feestdichter van
vroeger vinden . . . Het geheugt me nog zoo wel dat mijn
moeder zaliger in mijn eerste gebedenboek die zielgedachtenis schoof van een seminarist, vroeger in 1853 op onze
parochie overleden . Ik heb die gedachtenis honderdmaal
herlezen en honderdmaal die verre, vezelende, droomende
en toch stilblijmoedige stem door mijn gemoed voelen varen :
Uw stemme, o Heer, hebbe ik vernomen
,,Gaat in mijn wijngaard" sprak ze mij . . . ."
Dit was juist een geluid om weerklank to vinden in 't
hert van den vromen Seraphijn Dequidt . Indien ooit iemand
echt en oprecht is geweest in geheel zijn wezen, en zijn
kunstopvatting en in zijne kunstuiting dan was bet Dequidt,
ook is het de echte zuivere klank van dit stuk die hem trof :
bier zijn alle nuttelooze rhetorikale dichtbloemen, linten en
wappers verre weg, en daar staat aanschouwelijk in zijn
sobere lijn bet evangelische beeld van den wijngaardman,
den werker van bet laatste uur .
Het stukje werd eerst in Dichtoefeningen opgenomen,
bet draagt voor opschrift : H . L. B . G . theologant j 18 54 .
Later kwam bet bij de zielgedichtjes to staan in Kerkhofblommen' , maar 't jaartal was veranderd . In de uitgave van
het Davidsfonds
Siffer 1888
staat bet met 1853, later in de
uitgave door De Meester 1892, en in de schooluitgave De
'
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Meester igoo door den dichter zelf gemaakt en nagezien,
staat het onder 1852 . Het kwam er bij den dichter dus zoo
heel nauw niet op aan om het juiste datum op to geven, of
is de schuld aan den zetter? Wie maakt het uit, indien 't
het uitmaken weerd is?
Een ander zielgedichtje verkreeg bij 't uitgeven van Dichlde eerste plaats :
oefeningen en Kerkhofblommen'
Het aerdsche vat was al to teer
Voor 't magtige verstand ;
De band des lichaams kon niet meer
Weerstaan der zielen brand,
Hij brak . . . Ze ontlook heur vleugelen
En koos de hemelbaen
Daer mag zij zonder teugelen
God minnen en verstaen .
Het is nog geen Todkrans of R!~msnoer, maar we zijn
alvast op verren afstand van den Dichter in de Gevangenis
en ja van de Mandelbeke . De jonge zanger wordt het bewust
dat zijn lied aan geen ander mag noch zal gelijken : hij
begint to gevoelen dat hij iets eigens, iets nieuws to verkondigen heeft en dat hij daartoe van God begiftigd wend
met een eigen stemgeluid, hij kiest zichzelf een eigen hoekje
en beproeft er, schuchter nog, of en hoe 't wel klinken zal
;
de geheele natuurdichter van later zat reeds in de kiem bij
den jongen seminarist en met een van zijn eerste keelslagen
vliegt gansch zijn kunstprogramma er uit voor alwie 't
hooren wil :
AENROEPINGE 2} .

Bloemkes, lieve bloemkes zoet,
Die uw hertjes opendoet
Bij den eersten morgengroet,
Schittert in mijn zangen ;
s
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Beekske, klappend beekske klaer,
Dat uw blanke waterbaer
Over 't zand laet varen, daer,
Vaert ook in mijn zangen ;
Hellemende nachtegael
Gij, gij spreekt de dichtertael
Laet uw bosschen, komt eenmael
Helmen in mijn zangen ;
Wendje dat op 't water sliert
Of al door de bosschen tiert,
Als u God den teugel viert
Wabbert in mijn zangen ;
Donder die al dondren komt
Die in d'holde wolken bromt
Die en mensche en dier verstomt,
Dondert in mijn zangen ;
Bloeme, beke, nachtegael,
Windenstemme, dondertael,
Blanke bleeke manestrael,
Looft God in mijn zangen !
1852 .
De schepselen eene stem, zijne eigen dichterstem geven,
opdat ze in hun schoonheid God loven door zijn zangen dat
is hemelsch werk op aarde, dat is God dienen zoo 't de
engelen doen, dat is wat Franciscus deed en de bloemendichters der Fioretti, dat heeft Guido Gezelle gedaan van
zoo hij stem gekregen heeft tot op den dag dat hij sterven
mocht al zuchtend :
"Ik hoorde zoo geerne de vogelkens schuifelen !"

HOOFDSTUK II .
DE LEERAAR .
1854-1865 .

Rousselaere 1 8 54 -1859 .
Zekeren dag in maartemaand, 1854, werd de seminarist,
24 jaar oud en diaken, naar de kamer geroepen van
Mr den President van het Groot Seminarie om aldaar to
vernemen dat men over zijne toekomst had beslist en hoe
men over hem zou beschikken
- ,Zijne Hoogweerdigheid heeft goed gevonden u to
benoemen tot leeraar in scheikunde, boekhouden en handelswetenschap op het klein seminarie to Rousselaere . Vanavond
to 6 uur zult ge u daarheen begeven en morgen om half negen
geeft ge uwe eerste les .'
Dit liet dus bitter korte tijd tot nadenken ; zulk een eerste
benoeming, hoelang ook verwacht en vooruitgezien, valt op
iemands hoofd als een steen nit de lucht en slaat hem
duizelig met allerlei tegenstrijdige gevoelens van hoop en
vrees, van betreuren en verwachting, van blijdschap en zelfmistrouwen . Binst die korte uren tusschen de benoeming
en de eerste verschijning in de school voor de leerlingen,
heeft men 't gevoel van den zwemmer, die voor 't eerst
met zijn voeten den vasten grond verlaat en zich strekkend
op het water, niet weet of hij zinken zal of drijven . Hoe
zalig dan ook het gewaarworden dat, met den eersten zwaai
van armen en beenen, men zegevierend het hoofd boven
water houdt. Het is dus geenszins to verwonderen dat, zooals
nu
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zijne zuster over hem schrijft : ,toen Guido tot professor
benoemd was to Rousselaere, hij van 't seminarie naar huis
kwam, vol verlegenheid ."
Hij was van aard schuchter, bedeesd, menschenschuw en
zijne kracht nog geheel onbewust . Doch zijn goede vader
was er evengauw bij om hem op to beuren en hem te rugsteunen met wijzen raad : "Guido", sprak hij, , gij moet maar
trachten bij uwe leerlingen liefde en ontzag to hebben en
altijd de kinderen to overtuigen door de rede, want de
kinderen hebben rede en ze verstaan reden : en in uwe
lessen moet gij altijd trachten den kortsten weg to zoeken
en de kinderen niet bezighouden met lange en nuttelooze
omwegen."
Hij vertrok dus van Brugge naar Rousselaere met weinig
meer tot reispak, dan den vaderlijken raad en zegen, zijne
benauwdheid, zijn gloeiend hert en zijnen wakkeren geest,
latend achter zich al zijne talrijke vrienden in treurnis om
zijn heengaan . Zijne vrienden, dat waren, van den eersten
tot den laatsten, al zijne studiegenooten op 't Groot Seminarie .
Hunne brieven volgden hem op den voet, alle vol vereering
en genegenheid : "Gij hebt zooveel vrienden als er seminaristen zijn" schrijft hem een zekere Declerq, "wij zoeken
u thans vruchteloos onder de speeluren, om, wandelend met
u door de wijde gangen om den pand, to praten over taalstudie, om samen to zoeken naar nieuwe vlaamsche woorden,
om Engelsch to leeren spreken . . . enz . . . ." Ze schrijven
hem om raad in hunne studie, in hun onderwijs, ze schrijven
uit lust en uit vriendschap, en alien huldigen hem reeds als
den woordverzamelaar, den taalvorscher, van danaf reeds
behept met den zucht naar taalverrijking, die de droom en
de eenheid van zijn leven zal worden .
Men moet het grootste en het beste deel van zijn leven
op een college doorgebracht hebben, om to weten wat een
college is, en wat een leeraarscorps en eene kudde van drie,
vierhonderd jonge snaken, die spertelen vol levenslust . Eene
wereld in 't klein met zijn eigen gang, zijne hierarchie, zijn
eigen veelvoudig kruisende of gelijkloopende wegen en
Guido Gezelle.
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straten, zijne lucht en zijn stroomingen van recht en plicht,
van gezag en tucht, van eenheid van doel in de veelvuldigheid van belangen . Dit alles weet men en kent men ten
overvloede ; en de studie en de klas, de speelwerf en de
wandeling, de kapel en den bonten jaarkrans altijd met
dezelfde feesten keerend om denzelfden tijd
.
Het professorsleven, hoezeer afgewisseld ook, is in een
jaar rondgeleefd ; en, na een eerste jaar slijt het nieuws er
gaandeweg af ; hoe verder men vordert in dienstjaren des
to inniger ondervindt men hoe iets nieuws verblijdt" . Het
vertrekken van eenen "oude" en het toekomen van eenen
,,nieuwe" onder de leeraars, zijn groote gebeurtenissen met
eenen verblijdenden kant. De oude gaat heen en laat onder
de achterblijvenden een gevoel na van ontlasting, van ijdelte,
als iemand die plaats maakt en ervan onder trekt uit een
opeengedrongen bende ; de nieuweling wordt tegemoet gezien
met spannende verwachting ; ,wie is 't? hoe ziet hij eruit ?"
vragen zij die hem niet kennen. "Zoo of zus," zeggen de
jongeren die hem wel kennen . "floe zal hij uitvallen?" vraagt
zich bekommerd de overheid af : "zal hij bekwaam zijn,
gezag krijgen, lastig of meegaande zijn, onze onrust vermeerderen, 't gezag naar den duivel helpen ?"
Te midden zulk een kruisvuur van belangstellende vragen,
komt de nieuweling toe, en wordt ontvangen op zijn eerste
college-avondmaal.
Is hij stout en onbevangen, zoo loopt het op wieltjes . De
eerste nieuwsgierigheid is gauw voldaan . ,Hij is wakker!"
denken zijn collega's, ,'t zal gaan !" en ze eten voort ; de
verbroedering begint medeen . Maar Guido was niet stout,
integendeel en zijn faam, die hem voorgeloopen was, deed
het twintig paar oogen der professors to scherper op hem
neervallen toen hij in de eetzaal verscheen ; de jongen
moet er wreed onder geleden hebben .
De toestand van geldelijke minderheid waarin hij door al
zijne studien opgebracht werd en then hij zoowel kende,
moet er veel hebben toe bijgebracht om hem nog schuchterder
to maken ; hoezeer ook zijn vader zijn best deed, om hem
"alles to laten hebben nevens de anderen," het arme poortierke van Rousselaere bleef de zoon van hulpbehoevende
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ouders, en had links en rechts steun vandoen en studiegeld,
boeken en kleederen . Hij was dus de mindere in de oogen
van zijn meesters en van zijne maten en in zijn eigen oogen ;
zulk een toestand in de jongere jaren van het leven geeft
het gemoed een plooi then men meedraagt door geheel
het bestaan .
Ten anderen, hij was bevreesd uit natuur en dat had hij,
evenals zijn broeder Jozef, van zijne moeder's kant gedeeld .
Zijne zusters hadden er zooveel niet van ; maar mijn vader
Romaan was verre van menschenzot ; en Jozef, Guido's
jongste broer die best op zijne moeder geleek, was als
jonge student in Rhetorica to Turnhout, zoo menschenschuw dat zijn overste Pr C. V . Droeshout, aan Guido
schrijft over : zijn talent, zijne deugd, zijne goedheid van
inborst, zijne wilskracht, maar ook zijne groote bedeesdheid
en zijne vrees van to voorschijn to komen . De arme jongen
liep gansche dagen alleen ; als die eenzaamheid ver van
huis hem begon to grieven, beeldde hij zich in dat de andere
jongens om hem loechen en smeekte hij Guido ,om de
liefde Gods hem toch eenen makker to zenden ; dit zou hem
't leven weer dragelijk maken : antwoord toch, om de
liefde Gods, gij zijt toch mijn broer en ik ben toch algelijk
maar eenen dompelaere die altijd twee jaar van to voren
peist en altijd zijn zelven verdriet aandoet en menschenschuw is . . ."
Moeder Monica Gezelle was zoo weinig met bezoek gediend, dat ze, op 't laatste van haar leven, opwipte en wegpoetste zoohaast een bezoeker zijnen neus binnen de deur
stak. Ze ging ten anderen niet uit dan met tegenzin en
altijd zonder iemand to bezien langs de straten . Guido zelf
was niet veel stouter van gemoed : toen hij "voor den
eersten keer moest biechthooren, - 't was to Staden bij eene
gedurige aanbidding," - vertelt zijn zuster Florence, ,was hij
zoozeer ontsteld dat hij beefde als een blad ; de eerste die bij
hem to biechten kwam, was een oud manneke dat ook beefde
van benauwdheid, bij zoover dat de biechtstoel daverde" '
'
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Zoo schrijft hij ook nu den 29n Maart 1854, dus in de
eerste dagen van zijn professorsleven, naar huis hoe hem
alles wel gaat, maar zijne verlegenheid kan hij niet meester
worden : hij durft niet spreken over tafel en met moeite
durft hij zich van spijze bedienen . En Louise, zijne zuster,
antwoordt hem een paar dagen nadien : ,moeder is verlegen
om uwe beschaamdheid . Ziet toch dat ge niet vermagert ."
Hij vermagerde niet, maar leed veel ; zulk een menschelijk
opzicht legt al de krachten van de ziel aan banden, snoert
het hert tot schreiens toe, en, sommige dagen, daar men
er onder gedrukt en mede beladen loopt als met een looden
mantel, wordt het tot eene echte foltering . Men weet en
men is het zich bewust dat men zou kunnen, durfde men
maar ; men durft niet, en men is als vernietigd .
Onder die groote bevreesdheid zat geheel ziine ziel gespannen en gedoken, en ze zocht, daar ze al boven niet
los kon springen, aanzijds eenen uitweg, eene ontlasting in
zijn werk en bij zijne leerlingen .
Hoe grooter zijne schuchterheid, des to hooger stond zijn
eergevoel : zoohaast hij iets aanging, dacht hij eigen en
groot, en zette zich medeen aan 't uitvoeren met alle geweld .
Hij schrijft aan zijnen vader, "ik ben professor van botanique bij de filosofen en als ik iets aanga, 't moet
wel zijn."
Hij wil dus eere halen van 't geen hij doet ; waarom? als
terugwerking tegen zijn beschaamdheid : als uitweg voor
zijn benepen zielekrachten . Geheel den tuin van het Klein
Seminarie wil hij omscheppen tot een proefveld, een botanischen
kweektuin, waar hij bij honderden, ja bij duizenden plantensoorten op kweeken wil, om er dan met zijne leerlingen
doorheen to wandelen en hen met hunne eigene oogen to
laten zien wat hij hen had voorgedragen .
De groote dwarsboom bij het uitvoeren van dusdanige
nieuwe en grootsche plannen in een college, is altijd de
Econome, die moet zien, met bet sluiten van het jaar, zooniet
zijne rekening to doen uitloopen op een batig slot, dan
toch de twee einden aan malkaar to knoopen . Veel nieuwe
en jonge leeraars loopen op de kamer van den Econome
met de prachtigste plannen in den doofpot : gelukkig maar
ook, want nieuwe meesters zijn telkens nieuwe wetten en
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deze kosten soms veel geld en veel beroeren om ten slotte
toch op het oude uit to loopen . Te Brugge op t college
beschikte de Econome voor 't onderhoud van den bloemtuin over een jaarlijksch budget van een frank en hij deed er
wonderen mee !
Guido kreeg meer : hij had 50 franks ter beschikking
benevens den steun en de aanmoediging van den Overste
Mr Faict, en van den Econome Mr Bethune .
Maar hij had eenen anderen toevlucht en dezen zou hij
benuttigen zonder genade : vader Pier Jan Gezelle moest
het ontgelden, met zijne beurs en zijn persoon . En vader,
wiens eergevoel nog veel grooter was dan zijnen zoon's en
die door geen ander oog zag dan door Guido's, stelde zich
to weere en to werke met alles wat zijne schamele middelen
hem toelieten om zijn jongen's begeerten to voldoen zoo
geheel en zoo gauw als hij ze uitte . Doch er was geen
doen aan . Vader schreef en vader kocht en vader stuurde
op al wat hij vinden kon, maar 't was nooit genoeg en
eindelijk trekt de oude man zelf naar Rousselaere en werkt
met eigen hand en lijf, dagen achtereen, soms wekenlang
totdat de gril voldaan was en 't hof vol planten stond .
Intusschen heeft hij noch meubels noch niets, alles moet
van huis komen ; zelfs heeft hij nog geen kamer . Maar dat
alles komt er wel : vader steekt zich in de schuld om kleerkast, tafel en stoelen, schrijfberd
en wat dies meer, to
koopen : het kost hem de oogen uit zijn hoofd, maar hij
zou liever bersten aan de brok dan er iets aan zijnen zoon
of aan zijn andere kinderen van to laten blijken .
Een anderen uitweg en een heel breeden vond de jonge
leeraar voor de gedrukte overvolheid van zijn wezen, bij zijne
leerlingen - hier zou hij van den eersten dag met eenen
nog ongetemden ruk den bronader openslaan en den stroom
maar laten gudsen .
Een van zijn gewezen leerlingen en groote bewonderaars,
Pastor Callebert van Blankenberghe, schrijft in De nieuwe
T/d naar aanleiding van Guido's benoeming tot leeraar
in koophandel en boekhouden :
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"Dat deze bezigheid goed overeenkwam met zijn droomend
en zingend gemoed, zou niemand aanveerden ."
Natuurlijk was 't werk van leeraar in poesis dat hij drie
jaar later to doen kreeg, wel beter overeenkomstig met
zijnen letterkundigen en dichterlijken aanleg. Wij bevinden dat
nu ; maar zal de leeraar dat zelf gevoeld hebben in then tijd?
Laten we de zaken eens inzien zooals ze zijn .
Men is 24 jaar oud, en een handje aan alle werk, immers
een van zijne beste vrienden, een zekere Steinmetz schrijft
hem uit Rousselaere : , Vous avez toutes les qualites que
j'estime le plus, a la fois chimiste, naturaliste, physicien et
poete ." Men zit op de banken van bet Groot Seminarie, een
"senior" een vogel die „vlugge" is en bet nest bijna ontgroeid. 't Nieuws, 't belangrijkste dat een seminarist vernemen kan, gaat onder de studenten : er is sees, er is eene
plaats open en men heeft een man vandoen . Men is vol
jonge geestdrift, vol edelmoedige vooruitzichten, men heeft
de jonkheid lief en men droomt van den omgang met hen,
en van al 't voedsel voor den geest dat men hun geven
zal, to zamen met bet zielevoedsel ; men brandt van verlangen
om bun van zijn eigen overvloed mede to deelen, rijk to
maken, en ze rijk als koningen de wereld in to sturen, als
ridders voor alles wat groot en goed en edel en heilig is .
En dat was zijn droom, want op parochiewerk uitgezonden
to worden, daar denken zulke zielen als Guido's nooit op dat komt eerst later, veel later of nooit .
De pelikaan, dat is hun zinnebeeld en zich kwistig besteden
aan de zorg der jonkheid, dat is hun droom - ze zijn
leeraar geboren !
En zou die geestdrift wat bekoeld zijn omdat hij moest
cijfers gaan leeren?
Geen spoor daarvan ! Op zulk een oogenblik is 't al verre
gelijk wat men onderwijzen gaat .
Ten andere zijn gemoed was alsdan nog niet genoeg aan
't droomen en zingen om tegenzin to gevoelen voor zulk
of van gelijk welk ander werk . En, laat hem leeren cijferen,
leeren groensels planten, hij zal droomen en zingen : droomen
in zijn ziel en zingen van zijn groensels .
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,Niettemin" schrijft Callebert verders, ,zijne leerlingen
waren met hem ingenomen, en ze vertelden ons, leerlingen
van de latijnsche scholen, wat kundige en dienstige dingen
zij leerden ."
Hijzelf is gansch voldaan over den indruk then zijne eerste
lessen op zijne leerlingen gemaakt hebben : ,de leerlingen,"
schrijft hij aan zijnen vader, ,schijnen voldaan met mijne
lessen ." Voor een nieuw leeraar is inderdaad het eerste
oogenblik waarop hij voor zijne kinderen verschijnt het gewichtigste van geheel zijne loopbaan . Valt het mee, zoo is
hij hun meester en baas en kan, indien hij wil, hun god
worden voor lange jaren, voor altijd zelfs, zooals 't met
Guido het geval was . Valt het tegen, 't is gedaan met hem .
Kinderen zijn zonder genade : indien de meester het gezag
niet opneemt, zoo nemen zijzelf het op en zij zullen den
onbekwamen of al to zwak vallenden pedagoog kwellen en
vervolgen totdat hij begeeft . Men moet ze dwingen met
kracht, winnen met teederheid of ze boeien door 't belangrijke van 't geen men hun vertelt .
In de klas gebruikte de jonge Gezelle het laatste middel,
de belangstelling, en buiten de schooluren het tweede, de
genegenheid ; beide gelukten hem om ter best . Hij was na
korte dagen aanbeden van het meerendeel van zijne leerlingen .
Maar ook met beide middelen - vooral toen hij in '57
leeraar in poesis werd - liep hij, eenerzijds den ouden
sleur van het middelbaar onderwijs omver ; anderzijds deed
hij de banden van de huiselijke tucht op 't Klein Seminarie
aan stukken vliegen ; en 't zou zijn leeraarsleven kosten . Hij
kreeg aan den eenen kant de overheid tegen hem, aan den
anderen kant wekte hij den afkeer en den wrok van zulke
leerlingen die altijd met de oude leerstelsels geschitterd
hadden en die nu op het achterplan vervielen en moesten
plaats maken voor een gansch nieuw stel voormannen . Boekstudenten, blokkers, vlogen met hun boeken in het stof, en
verstanden met vrijen aanleg kwamen boven . Noch met zijnen
geest, noch met zijn gemoed paste hij in 't raam waarin
men hem gesteken had . Men zou, men kon het niet begrijpen,
en, lang zou 't niet duren of de boel zou overhoop liggen
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en, daar het raam niet begeven kon, moest hij zelf begeven .
,,Het geheugt mij zoo goed alsof het gisteren waar,"
schrijft Gustaf Verriest
40 jaar na zijn schooltijd, bij Guido's
overladen, "hoe dag voor dag onze geest openging en hoe,
als 't ware, een rijzende zonne licht en leven goot over ons
en over geheel de natuur . . . Schaars gaf hij onder 't lezen,
eenige woorden uitleg ; soms beefde wel zijn stille stem en
wierd langzamer, maar groot- en langwoordige bespreking
voerde hij nooit. ,,Il n'explique pas les beautes des auteurs,"
zeiden de pedanten . Hij voelde immers dat in de ziele van
het kind krachten leven die, bij het naderen der vlamme,
van zelf loslaaien . Gemeene leeraars is dit onverstaanbaar,
zij vervelen de jonkheid die ze aanhoort en verwekken in
haar niets als afkeer voor hetgeen zij met hunne rhetoriek
en hunne doode schoonheidsleeren willen uitleggen ."
Le passe a ses mirages, en men gevoelt zich geneigd om,
ingezien de geestdriftige bewondering van sommige zijner
gewezen leerlingen, als Gustaf en Hugo Verriest, Callebert,
Van Oye, De Gheldere en andere, de beschrijving die zij
maken van hunnen meester voor overdreven aan to zien
oprecht wel, maar door den tijd verdichterlijkt . Nochtans,
bij nader onderzoek staat men verbluft voor de eenparigheid
der getuigenissen zoowel die van onverschilligen of afkeerigen
als van vrienden en bewonderaars : en het is ook wonder om
to zien met welk gemak en hoe groote kennis voor hun jonge
jaren, zijne leerlingen hem brieven schrijven in het Engelsch,
en hem spreken over allerlei werken in 't Italjaansch, in
't Latijn en in 't Grieksch of in eene of andere Noorsche
taal die ze gekocht en gelezen hebben . De getuigenissen
van zijne bewonderaars zijn genoeg bekend . Hier laat ik
er een paar volgen van meer onverschilligen
Eenen Donderdag in de tweede helft van Maart 1907 ben
ik op bezoek geweest, om hem uit to hooren, bij eenen
gewezen leerling van Guido : E. H . Jan Callewaert, vroeger
pastor to Leke, bij Oostende, toen rustend priester in een
klooster to Sweveghem bij Kortrijk, sedert overleden . De
oude man vertelde kalm, onbevooroordeeld en gerust ; hij
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was de eerlijkheid zelf en had niemand in to zien, to vreezen
noch to behagen, minst van al zijn eigenzelf : alien die hem
gekend hebben zullen overtuigd zijn dat hij, zoo iemand,
de waarheid getrouw en zaken heeft verteld, en niet zijn
eigen wijze van de zaken in to zien . Hij vertelde, gemoedelijk neergezeten in zijnen leunstoel, sprekend als voor zijn
eigenzelf alleen ; hij was immers blind geworden :
- "Gezelle deed zoo wonderlijk de schoonheden uitkomen
van de schrijvers die wij lazen en wij lazen er in en uit vele
talen : Latijn, Grieksch, Noorweegsch, Zweedsch, Deensch,
Spaansch, bijzonderlijk veel Italjaansche. 't Is een feit dat
we veel talen leerden : toen bij aan wat nieuws begon, gaf
hij ons eerst eenige uitleggingen ter inleiding en daarna
was 't lezen, altijd maar lezen . 't Was eene furie om talen
to leeren. Elke week hadden we eene hebreeuwsche les en
we konden alien de letters lezen . Hij deed boeken komen
van de protestantsche societe biblique, protestantsche werkjes,
elk had ook zijnen Shakespeare en veel andere engelsche
boeken . Alle onze lessen, buiten "cat6chisme raisonne" door
Bethune gegeven, waren van Gezelle . Wij hadden veel uren
Grieksch en Latijn en Fransch, hij zette ons aan uit al zijne
kracht om Fransch to leeren en to spreken . Doch voor ons
bestond geheel de Vlaamsche beweging to then tijde in
Vlaamsch to spreken waar we 't verboden waren, meer
wisten we er niet van ; en we spraken Vlaamsch .
"Zijne fransche lessen waren prachtig . Andere talen onderwees hij tusschen of buiten de klasuren, ze waren alle vrij
to volgen. Wij kochten al zulke boeken als Dante en
Klopstock, wij schreven ltaljaansche brieven aan Gezelle, en
hij verbeterde onze opstellen met reeksen verzen ."
Mijn andere zegsman is E. H . Deken De Gryse to Kortrijk,
nu reeds gestorven . Deze ook was ver van geestdriftig : een
koel, bezadigd en zakelijk man - een geleerde en sociale
man in den volsten zin van het woord . Hij is nooit Gezelle
vijandig geweest, maar eerder koel tegenover hem : zij hebben immers to zamen 27 jaar lang dezelfde stad, eene kleine
stad, bewoond, waar het zoo eng was voor twee groote
mannen zoo gansch verschillig, zoo tegenstrijdig groot : alles
wat Gezelle was, miste De Gryse en ze oordeelden malkaar
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elk van zijn eigen standpunt uit, dus in een valsch licht .
Nogeens, ze zijn nooit vijanden geweest, maar ook nooit
dikke vrienden en stonden wel een weinig in malkaars licht .
Op zekeren dag toen ik professor was to Kortrijk en Guido
reeds jaren dood, kwam Deken De Gryse ineens op mijne
kamer binnen : ik had hem anders nooit ontvangen .
"Ik heb vernomen," sprak hij, ,dat ge aan 't studeeren
zijt over 't leven en de werken van uwen oom zaliger . Dat
is zeer wel, maar ik die hem zoolang en zoowel gekend
heb, wil u ook eens mijne gedachten over hem zeggen ." Hij
begon en ik schreef alles nauwkeurig op . Niets schetst den
toestand beter dan de vorm waarin De Gryse zijne getuigenis
over Gezelle inkleedt : meermalen zal ik genoodzaakt zijn
hem aan to halen in den loop van deze levensbeschrijving .
Over zijn onderwijs zegt hij
- "Mgr. Faict die een bestuursmensch was zonder meer,
was to then tijde grootvicaris : hij gaf weinig acht op verzen,
taal of kunst en voor hem was Gezelle een lastige knape
die nievers in paste . Men heeft hem dan eerst professor van
commerce gemaakt. Iedereen zag dat die bediening op hem
niet paste . Men benoemde hem in '57 tot leeraar in poesis
en daar was hij ten volle in zijnen wikkel . 't Geen wonderlijk
was, zijne leerlingen kenden en spraken min of meer verscheidene talen, onder andere Mr. Callebert, die maar een
middelmatig student was, kende Grieksch en Latijn nevens
de andere, maar sprak daarbij Engelsch, Duitsch en Italjaansch, 't zelfde was waar met een zekeren Deckmyn to Rousselaere, met Eugeen Van Oye, de Van Doornes van Poucke ..."
Het blijft dus gewonnen dat hij zijne leerlingen algemeen
en wonderlijk den zucht ingaf om talen to leeren en 't geen
ze van hem hadden opgedaan van talenliefhebberij en talenkennis bleef zoo gauw niet achter : hij is reeds jaren weg
uit Rousselaere als zijn leerlingen hem nog uit alle hoeken
en kanten schrijven om hem dank to zeggen over 't genot
en het voordeel dat hij hun aldus verschaft, en over de wijze
waarop ze dat gevonden goed aan anderen trachten mede
to deelen, naar zijn voorbeeld en volgens zijn leerstelsel' .
1
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Ch. De Backer, op 31 n Aug. 186o, laat hem weten uit
Rousselaere dat hij 't ondernomen heeft om Duitsche en
Engelsche taalleeraar to spelen bij eenen van zijne medeleerlingen : ,ik heb hem zjne sbraakkunsl van kanle doen
leggen en hij is geheel tevreden over die manier van talen
to studeeren, en hij begint er reeds veel van to verstaan ."
Zoo was zijn taalonderwijs, zoo ook zijn vakonderwijs : het
is ten overvloede beschreven geweest in van geestdrift
gloeiende woorden, door de Verriesten, door Hugo in De
nieuwe Ted, in zijne Voordrachlen, in zijne Twintig Vlaamsche
Koj5pen ; door Gustaf in Leven en Werken van Guido Gezelle,
in zijne Rede op 't Jubileum van 't Klein Seminarie en op
den Eeredag voor Gezelle to Kortrijk : hoe hij met zijne leerlingen door de klassieke en andere letterkundige meesterwerken
ging en vaarde met evenveel gemak en zwier als wanner
hij ze meesleepte al varend over 't ijs in 't edel spel der
schaverdijnders, ze ontvlammend en geestdriftig makend
door de besmetting van zijn eigen gevoel en bewondering,
vurig, onweerstaanbaar . - ,Het is in den leeraarstoel to
Rousselaere, dat Gezelle zich als dichter-liefhebber openbaarde en tevens als leeraar! Afbrekende met de gewone
leerwijzen, trachtte hij eerst tot hart en gemoed zijner
hoorders door to dringen, met de leerstof aantrekkelijkheid
to geven en door dingen uit de dagelijksche waarneming
toe to lichten. De overgeblevenen van hen, die destijds zijne
lessen volgden, spreken nog immer met eenstemmige bewondering over de wijze waarop hij het aanlegde om de
dorste of onbeduidendste aanhalingen uit de klassieken, langs
den weg der taalvergelijking to verduidelijken . En dat moest
to meer indruk maken, daar die doenwijze alsdan nog geheel
wat nieuws was en er zich niemand, althans in West-Vlaanderen,
met taalvergelijking onledig hield . Toch schijnt daar geene
methode bij gevolgd to zijn geworden : los en luchtig als hij was
praatte de leeraar maar door, al schrij vend op het bord, waar de
uiteenloopendste dingen, als eene stortvlaag van geleerdheid,
op veer kwamen ." Deflou . "Een heele wereld van leugen,
valschheid, conventie en gebaren wierd buitengezet en vergeten . Een heele wereld van waarheid en schoonheid trad
binnen in heldere stralen van hoogeren geest, in innig ge-
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nieten van zingend hert, in oneindig roeren en ontroeren
van onze eindelooze ziel." Hugo Verriest .
Stellen wij ons nu eens die klas voor .
Geen wonder was hij in korten tijd de god van die hem
volgen konden, maar ook als de hond in een kegelspel voor
dezen wien zijn onderwijs over 't hoofd vloog : en, zal ik
het mogen bekennen zonder gebanvloekt to worden : zulk
een onderwijs, zulk eene stortvlaag van geleerdheid "zonder
methode" is goed voor hoog-studenten, die naderhand zelf
de methode er in brengen ; op al to jonge geesten werkt
het eerder ontvlammend schitterend, meer dan ingaand, winthet
hert meer dan den geest, maakt geen geleerden maar dilettanti .
't Staat er, omdat ik het zoo meen, en omdat het nagaan
van de verdere loopbaan zijner gewezen leerlingen op weinig
uitzonderingen na, mij daarin bevestigt .
't Is ver van mij het heerlijk beeld van den leeraar door
zijne bewonderaars geschetst, hiermee to willen verkleinen
ik wil slechts, overal waar ze verspreid liggen, de oorzaken
bijeen zoeken van het onweer dat stilaan over zijn hoofd
begon to broeden en welhaast zal uitbreken .
Zijn onderwijs paste niet in het college-raam .
Doch daar was niet alleen het onderwijs : daar was ook
de huistucht, de regel, "la discipline!"
Maar we zijn de tijd een eindje vooruit geloopen .
In November 1857 was hij met de secunda, d . i . met de klas
van poesis belast : in een hartelijk schrijven van ion December
1856 wordt het hem voorzeid door Mgr . Wemaer bestuurder van het Groot Seminarie, zijnen grooten vriend en
vertrouweling. Den 1n Zondag van den Advent, einde November '57 dus, schrijft Guido naar zijn ouders : ,Moete u
zeggen, dat ik al een geheele weeke professor van poesis ben ."
De tertia is de kias waarin de leerlingen het minst nieuwigheid, het mint blinkends of schitterends, het minst verzettelijks to genieten krijgen ; en, wat vraagt een jong
gemoed : verstandswerk ! ja er zijn er wel - maar't meerendeel
vragen : genieten, bewonderen, hooren en zien wat schoon is en
meesleepend en aantrekkelijk : bloemen en heerlijk blinkende
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vruchten, daar ze in bijten mogen dat ze lekkebaarden aan
't zoete zap . Delven en ploegen aan het barre land dat lust hun
minder en wat is de tertia, zooniet de dorre bekrooning van
vier jaar dorre spraakkunst-studie : zes spraakkunsten op eene
rij, mijnheer! Daaruit komen de jongens in de secunda met
een zucht, een diepen zucht, een diepen zucht van verlossing .
Poesis nu ! 't geestigste jaar van de zes ! verzen ! - verzen !
Verzen lezen, leeren maken, drinken voor 't eerst aan de
frissche bron der dichterschoonheid, kennis maken met al
die groote namen van schrijvers en dichters waar men den
naam van kent, door ze to zien staan op de boekerij bachten
't raam : 't is een uitgaan van de schaduw in het licht : een
genot als van vogels die voor 't eerst hun jonge vlerken slaan .
Gewoonlijk is de leeraar meer geneigd om die jonge dichtersrazernij to bedwingen en in to toomen ; er is ook veel zakelijks
binst het jaar to leeren, en, laat hij zijn peerdjes vliegen de manen in de lucht, zoo zal hij moeilijk rechtebaan met hen houden .
Gezelle heeft zijn eigen beschreven : in plaats van den
geleidelijken, voorzichtigen weg to volgen, - hij kende geen
voorzichtigheid immers omdat hij zelf hoog boven alle hinderpalen aan 't zweven was als een arend - sloeg hij ineens den
grooten bronaar los van de wereldpoezie : hij liet zijne kinderen niet huppen en wippen van tak op tak en boom tot boom
hij hield ze met haar gezicht ineens vlak in 't zonnevuur, hij
toonde hun met breed gebaar geheel het oneindige van den
goudblauwen hemelkom : en zij die sidderden, zij die hunne
oogen nepen voor het al to blindende licht waren zijne kinderen
niet, geene arendskinderen en ze moesten maar vallen .
Hij liet ze dichten, verzenmaken met voile geweld, bij
gudsenden overvloed ! het dichtte al wat lepel lekt, niet in
de statige heldenverzen met valschen ernst, in klassieke
stijf- en stramheid, niet in eene armoede van gedacht en gevoel
gedekt onder het klatergoud van kunstgrepen in maten
en rijmen! Hij liet ze eenvoudig hun hert uitzingen, het
woord en het beeld, gedacht en vers to zamen, uit hun wezen
vloeien . Waar 't scheef of mank in de voegen zat, zette hij
er zijnen klauw op om 't recht to zetten : waar de dichtader
rijk en overvloedig stroomde, liet hij hem stroomen naar
hertgenoegen ; waar er slechts een sprankel poezie in den
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jongen geest was op to vangen, ving hij hem op zorgvuldig,
aanmoedigend, verbeterend en zelf dichtend : gevend hun
opstel terug met van zijn eigen verzen op de keerzijde, en,
eer het jaar ten halve was, had hij ze mede, het grootste
deel op zijn spoor in de dichterwereld .
En de kinders dronken met oogen, ooren, mond en borst,
ze dronken niet, ze wentelden zich in de weelde van de
zingende bron en 't stroomde hun over den geest en over
hun hert en hun ziel, zoet en machtig, overvloedig, overweldigend . "Ach," klaagt Gustaf Verriest 17 Jan . '6i, ziek
to Kortrijk, ach, dat hij nu schrijven moet en niet meer
spreken kan met zijnen meester en hem hooren spreken ! . . .
,,hoeveel beter ging 't in onze schoone klas van poesis, van
de dichtkunst en dichtgeest! toen gij, bezielde leeraer en ik
aendachtige leerling waren, toen de eerste geestontwikkeling
verwonderd en verrukt bij het zien van al dat onbekende
schoon, als uit eenen slaep schoot, alle hare jeugdige krachten
spande en overal bloemen plukte . 0 dan, gretig en onverzadelijk van wetenschap en gevoelens, zocht ik en vloog
gelijk de bie achter den honing dien zij uit de kelken zuigt .
En ik peisde op niets anders 1" Ze kwamen uit de klas,
meestendeel bedwelmd, vervoerd ; maar andere terneergedrukt, het spoor bijster, ze konden eerst en ze wilden later
hem niet verstaan, hem niet volgen .
Ze hadden ten anderen al geen goed oog op hem . Hij
was to Vlaamsch : en de wind waaide to dien tijde sterk uit het
Fransche gat ; hij wist het, maar hij stond daar ver boven.
bij hem nooit bestaan : hij was, wie hij
Partijgeest heeft
was : Vlaming nit een stuk en hij had 't Vlaamsch lief, met
zijn innigste wezen, natuurlijk ; omdat hij Vlaming was .
Hij was ook to zeer to goeder trouw met de kinderen en
daarom meende hij dat zij 't ook waren met hem : en nogeens
hij paste in de omstandigheden van tijd en plaats niet .
Hier raken wij een teeder punt van 's dichters leven . Er is
met betrekking op Gezelle zooveel over vervolging en over
onrecht geschreven, door menschen die er soms belang bij
hebben om onrecht to zien gebeuren .
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Moge nu eens voorgoed de waarheid blijken uit een onbevangen beschouwen der zaken : ik zelf mag bier niet tusschenkomen, anders word ik, zooals vroeger eens door Mr Du
Castillon verdacht gemaakt, dat ik sommige namen wil witwasschen met hoop op eene belooning van mijnen Bisschop .
We laten dus menschen spreken uit then tijd, en wier woord
van gewicht is om hooger vermelde redenen .
Pastor Jan Callewaert zeide mij
„Gezelle had ook veel to doen met de leerlingen buiten de
klas : op zijne kamer, op de speelplaats, in kerk en studie
en slaapzaal : hij was hulp-surveillant, en had er altijd eene
heele groep met hem . Hij was to goeder trouw en werd
veel door de studenten bedrogen . De eigenlijk slechte had
hij tegen hem . Gezelle deed de banden van de regeltucht
in stukken springen : hij diende niet voor collegepriester .
Een zekere Delbar, een Waal, was alsdan tweede surveillant
en zijn gezag, dat anders al niet zeer vast stond, ging door
Gezelle ten onder . Die Delbar is de schuld geweest, als
tegenwerker, van geheel de Vlaamsche studentenbeweging .
De jongens spraken vlaamsch, hij spioende ze af . Gezelle
zette de jongens aan om liever fransch to spreken maar dit
bleef zonder gevolg . Diezelfde Delbar werd later Superior
van 't kleine seminarie, ten tijde van Rodenbach, Devos en
anderen .
,,Gezelle had veel aanhangers, zijne kamer was voor hen
altijd open en toegankelijk en zij die er meest gebruik van
maakten, werden verdacht van overdragerij en Speiisten
genaamd van speios = krochte . Anders was er volstrekt
geene betrekking, buiten de klas, tusschen leeraars en leerlingen ; ikzelf werd bij het bezoek aan een leeraar buitengesteken .
Ge ziet dus van hier : bij Gezelle was alle uur van den dag
open hof . Nooit vroeg hij naar inlichtingen of mededeelingen ; maar mouwvagers en slepdragers gingen hem toch't
een of 't ander verklappen en dit waren Speiisten, anderen
maakten er misbruik van om to gaan zijnen tijd stelen. 1
Zijn broer Jozef, student to Turnhout, waarschuwde hem
zelfs in een brief : '
'

Zonder datum, maar de brief moet zijn van '58 of '59

.
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,,E. Neut uit mijn Classe heeft eene brief ontvangen van
zijnen broeder die in uw classe is, ik heb het zelve gelezen
in zijnen brief : hij schrijft dat de leerlingen uit de Rhetorique
een liedtje op u gemaekt hebben en u alle soorten van
namen geven en dul zijn op u en op al deze die op uwe
kamer komen, en dat ze hun namen geven en uwe kamer
heeft ook eenen naem . . ."
"Velen zonder Speiisten to zijn," - gaat Pastor Callewaert
voort, - "waren Gezellisten, d. i . eenvoudige bewonderaars
van Gezelle . Daarbij hij sprak zeer goed Engelsch en to
Rousselaere waren er alsdan veel Engelsche jongens : ze waren
alien Gezellisten, hij moest voor hen zorgen, over hen waken
en onder het verlof bleef hij met hen op 't seminarie of
reisde hij er mee naar Brugge of elders . Mr Delbar willende
aldaar zijn gezag versterken deed zijn uiterste best en begon
ijverig Engelsch to studeeren om Gezelle's knapen to verstaan .
"Er wordt veel verteld over hem dat niet geheel juist is :
onder andere ziehier de waarheid over de poets met de
klokken en over de nachtelijke aanbidding
„Op eene zekere nacht" - aldus Pastor Callewaert "waren alle de klokken en bellen tot de kleine schellen toe,
alle ontklepeld en de klepels ervan al to zamen gebonden
werden in 't water gegooid van de Mandel die langs het
seminarie vloeide. 's Morgens zwegen de klokken, natuurlijk ;
alle de jongens bleven to lang in hun bed en geheel't college
stond overeind . De helden van die poets waren Hugo Verriest
en Fien Goossens . Gezelle gaf ons kort daarop, een opstel
to maken in verzen met vrije keus van het onderwerp .
Victor Van Couillie die een eerste poeet was verhaalde het
gebeurde met de klokken en Gezelle zonder eenig erg, las
het of in de klas . Daar werd gelachen natuurlijk en 't gezag
van Delbar verkreeg een nieuwe stoot.
,,'t Geen verteld wordt van zijne aanbidding binst de
nacht en met de leerlingen, is maar eens gebeurd . 't Was
binst de nacht tusschen Witten Donderdag en Goeden Vrijdag .
Het Heilig Sakrament berustte in de sacristie : hij had zijnen
sleutel aan eenen van de leerlingen gegeven ; deze kwamen
's nachts dievelinge uit hun bed en kwamen van de slaapzaal naar de sacristie : daar vonden ze Gezelle reeds in
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aanbidding, onder andere aanbidders waren : Bertje Willaert,
Eugeen van Oye en Devriere of Baron en ik . De studenten
gingen aanbidden twee en twee en de sleutel werd van
hand tot hand overgeleverd . De surveillant Mr Deleu
die bij de slaapzaal zijne kamer had, schoot wakker door
dat geheimzinnig geloop ; hij sprong to beene en ging op
zoek : hij zond de jongens naar hun bed maar de sleutel
vond hij niet, ik lag ermede in mijn bed. Gezelle gaf veel
to gemakkelijk zijnen sleutel, 't was een passe-partout, en
de jongens maakten er niet altijd even loffelijk gebruik van
."
Of nu de poets met de klokken in verband staat met het
to gemakkelijk geven van zijnen sleutel, Pastor Callewaert
zegt het niet, maar uit zijn laatste woorden zou men 't kunnen
vermoeden .
Geen gemakkelijk man dus voor de surveillanten en juist
ook geen steunpilaar voor de regeltucht!
En Jan Callewaert besloot zijn getuigenis met to zegger :
"Op 't einde van het jaar gingen zijne leerlingen hem
bezoeken om hem to bedanken en alwie een accessit verkregen had in godsdienstleer, kregen van hem een exemplaar
van Dichtoefeningen . Hij maakte ons geestdriftig voor ailes
wat goed en edel was, zonder ons nochtans op to jagen of
ons hoofd vol to blazen met overdreven gedachten . Ikzelf
ben er 't bewijs van : Gezelle is 't die mij heeft tegengehouden toen ik wilde naar de vreemde missien vertrekken .
,,Wij waren 33 leerlingen in de klas ; op de keerzijde
van onze opstellen in verzen schreef hij zelf eenige reken
in verzen over 't verhandelde onderwerp . 't Was ook de
mode dat elk een dichtalbum bezat en hij schreef ons
daarin uittreksels van Shakespeare of van Burns of van
anderen ."
Dit alles wordt bevestigd en nog bekrachtigd door wat
Deken De Grijse van hem zegt
"Ik heb Guido Gezelle to Rousselaere gekend : ik was
student in eene voorbereidende fransche klas wanneer hij
leeraarde in poesis d . i. 1858 . Eens met Hugo Verriest op
eene vergadering van gewezen leeraars van Rousselaere,
heb ik Hugo Verriest doen de bekentenis afleggen dat men
met Gezelle wel iets beters had kunnen doen, bij voorbeeld
Guido Gezelle.
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hem to Leuven noemen na David - hij zou de hoogeschool
omver gekeerd hebben - maar dat men hem eigenlijk nooit
veronrecht heeft : dit heeft Verriest mij bekend in 't bijzijn
van verscheidene getuigen . Mijns inziens heeft men hem
nooit verminderd ; integendeel, men heeft hem altijd zooveel
gepromoveerd als men maar kon . Er waren in hem twee
menschen : de artist, die niemand of niets kon bedwingen
of meester was, hijzelf niet, en dit was niet noodig ook
; en
de mensch, die slap was, zonder wilskracht en blood vooral
bij groote familien ; ik heb zijn karakter nooit bewonderd .
,,Hij heeft de godvruchtigheid weer ingebracht to Rousselaere, hij was godvruchtig maar buiten den gewonen trant .
Hij was zwermachtig, hij had altijd eenen zwerm kinders road
hem, die hij opleidde en wie hij zijne gedachten ingaf . Sommige konden dit dragen en groeiden zeer wel uit, andere niet
en groeiden scheef uit . Mr Vanhove, later superior was tegen
hem, Mr Delbar ook, en al de professors' ; hij was van
niemand verstaan, tenzij van de leerlingen zijner partij, de
speii'sten ; in zijne klasse had hij twee partijen . Mgr . Faict die
een administrateur was zonder meer, gaf weinig acht op verzen
en taal en kunst en voor hem was dit een moeilijke knape
die nievers in paste. Men heeft hem dus eerst professor
van commercie, en daarna van poesis gemaakt . Iedereen
begreep dat die eerste bediening voor hem niet was . . . 2
,,Daar waren to Rousselaere altijd eene bende Engelschmans die daar verbleven onder het verlof en Gezelle bleef
daar ook. Al dat deur of venster of balk was en dat ze
konden krijgen werd medegesleept, in 't water gegooid, en,
ze zouden varen, en Gezelle bestuurde dat spel 3 .
„Hij was van niemand begrepen en op het jubelaeum van
het klein seminarie heeft men veel moeite gehad om iets
gedaan to krijgen ."
Uit deze gezegden van De Grijse vloeien dus twee dingen
heel klaar : ten eerste dat De Grijse zelf een greintje bitterheid
nit zijn toon niet weet to houden en ten tweede dat de jonge
'

Zie over zijn collega's Aant . 4, blz . 258 .
' Zie b1z. 70.
' Hij ging er onder 't verlof ook wel mee naar Brugge,

zie hiervoor blz. 56 .
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Gezelle to Rousselaere wel een visch in 't water was, maar
't watertje was to klein, en, als hij zijn steert sloeg, pletste
en spetterde 't rondom hem .
Nog eens, alwie een college of gelijk welke inrichting kent,
waar de tucht zoo noodzakelijk is als de steenen in de muur,
zal moeilijk zijn lachen bedwingen bij 't vernemen van al
die kleine bijzonderheden : hij zal den superior en den surveillant beklagen, vooral indien ze, zooals 't nogal 't geval
is onder de menschen, een of ander menschelijken zwakken
kant hebben . Een surveillant die jaloersch is op zijn gezag
en daarbij Waal, zal dubbel streng zijn om de regel van
franschspreken to handhaven : welnu, zegt Jan Callewaert
"De regel was - en een strenge regel - dat er fransch
gesproken werd zelfs door de
leeraars met de jongens .
Gezelle kwam op den speelwerf, al zijn partijgangers stroomden
naar hem toe, en, hij sprak Vlaamsch. Hij had dus de surveillanten nog eens tegen hem . 't Was al de schuld van Gezelle !"
Die toestand kon dus niet lang duren .
En hij duurde niet lang.
Zijne klas van poesis werd hem ontzeid . Hij werd surveillant van de kleine internen en terzelvertijd belast met, in
de hoogste klassen van bet Klein Seminarie lessen van Hoogduitsch, Engelsch, Italjaansch en de beginselen der Germaansche talen to onderwijzen en ook de Engelsche studenten
aldaar gade to slaan .
Die Engelsche studenten zullen de reden worden of een
voorwendsel om den al to geweldigen professor nit Rousselaere to verwijderen.
November '57 tot Augustus '59 zijn dus de twee bijzondere,
de twee wonderjaren geweest, binst dewelke hij in den
geest en in bet hart van zijne leerlingen bet beeld geslegen
heeft dat ze gansch hun leven van hem zouden mededragen
in liefde en bewondering .
Voordien, van '54 tot '57, had hij ook wel zijnen invloed
op de leerlingen, vooral op diegene die rond hem zwermden,
die zich zijne "kinders" noemden en die, toen ze naar hem
schreven, hem met den naam "broeder" aanspraken op zijn
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eigen vraag en voorstel. Hij geleidde ze met woord en daad,
veel door geschrift, met brieven, korte maar meestal lange,
waar hij uren in de nacht moet aan zitten schrijven hebben .
Met een haastig geschrift en met eene hand die beefde van
ontroering, met een hert dat jaagde van spijt of verontweerdiging over miskenning of ondankbaarheid . 's Avonds
voor ze slapen gingen kwamen zijne kinders bij hem een
kruisken vragen, 's morgens wederom toen ze opstonden .
Gezelle deed de bewaking van hunne slaapzaal en daar ving
hij ze op om hun to zeggen wat hij noodig achtte voor
hun grooter welvaren.
Veel van het over end weder geschrijf tusschen hem en
zijne leerlingen is bewaard gebleven . Vooral de brieven
die hijzelf hun schreef ; maar zoo edel zijn ze en zoo verheven, zoo vaderlijk teeder en terzelvertijde zoo aandoenlijk
vast en soms streng, dat men in bewondering voor die
groote ziel die zich om de kleinen bekommert, volkomen
besluit dat hij de herten van zijne kinders niet zocht to
winnen voor zichzelf maar voor God en voor de deugd en
voor de meest manhaftige wilskracht en het streven naar
volmaking om een edel doel . En dit is de indruk then men
meedraagt na de studie van zijn geheele leven : dat hij soms
mag reden gegeven hebben tot misnoegdheid, argwaan,
afgunst, ja door onvoorzichtigheid tot laster, maar dat hij
nooit eenen stap heeft gezet, nooit een regel geschreven,
nooit een woord gerept of gene daad gepleegd waarin hij
met kleinmenschelijke bedoeling, zijn eigenzelf wou zoeken,
ten koste van zijne eer en zijn priesterlijk karakter . Hij was
en is altijd geweest een eerlijke ziel en een heilig priester,
een onvermoeid apostel, ,voorzeker een heilig man", naar
Pastor Callewaert hem noemt .
Hier slechts een voorbeeld uit vele van zijne brieven en ze
zijn alle gelijk :
feast of St Anthony 1858
.
"My dearest Edmond,
"I was considering whether I should haven written you this
till after my mass this morning at which I remembered you
specially .
"You told me sometimes that familiarity breeds contempt
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and it is in the Gospel, that the proud shall be humbled,
well then, my own dear Edm . it seems that either wilfully
or through want of reflection you go on behaving as proudly
and as full of conceit as ever ; you get me for instance to
translate things under at least hidden pretence . You refuse
to listen when spoken to, under pretence of being too busily
engaged in reading! You will have your own opinion and
your own way in every thing, when found fault with you
do not at all behave as you should ; therefore I do not wish to
encourage that giving way to the evil side of your disposition
any longer. I should think it unworthy of a priest even I should
think it a sin : accordingly do not expect any more help from
me i n your studies unless a spontaneous reparation be
made by you and that I may hope that in future you will
not allow your bad passions to make you unworthy of it .
,You made some hints last night which whether in earnest
or in play as you said they were, are not becoming a boy
of 14 and if you can 't see why, well accuse your own conceitedness of it .
"It is a sorrowful thing indeed, that such good dispositions
as you sometimes show, remember when you got hurt with
a stone, should be smothered by unacknowledged pride . Well
I know, beside you have a kind religious heart, that you
love your mama very dearly, that you wish sincerely to
be a priest! I know also that you love me, very well then,
read my first letter over again and let us try again . If you will
just submit your opinion and your will or fancy to me I
can show you how to be happy, how to be ready for all
your compositions so as not to grumble at your master
when he gives them .
"So I leave it in the hands of God and his blessed mother
and your good angel .
ever and now more than ever
Yours but in Christ .
,,As to what I mean by reparation and the way to do it,
you knew how to be proud try and know how to be humble.
Humiliation, willfull humiliation is all you want I think ."
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Hij leefde met zijne kinders, leefde om zoo to zeggen
hun leven mede en won aldus hun betrouwen en hunne
genegenheid .
Als hij eenmaal weg is van Rousselaere, schrijven ze hem
brief op brief en alien zingen denzelfden zang, van immer
blijvende dankbaarheid voor zooveel goed dat hij hun gedaan
heeft, allen eenparig beloven dat zij hem nooit zullen vergeten .
Doch op zijn eigen leerlingen van poesis is zijn invloed
onvergankelijk geweest ; 40 jaar nadien, tijdens zijn begrafenis,
gingen zij, die zelf nu bejaarde mannen bekroond stonden
met grijze haren en met een faam van wetenschap, benevens
de nieuwere vrienden van den afgestorven dichter, en spraken
roerende woorden van liefde, en dankbaarheid en bewondering bij zijn stoffelijk overblijfsel en
weenden als kinders
nog, aandoenlijke tranen op zijn graf .
en
Om grootheid to vatten hoeft men zelf groot to zijn,
zij waren groot, tenminste zat de grootheid in de kiem bij
vele van zijne leerlingen, 't was de goede aarde waarin hij
't zaad zou werpen, en de vrucht zou opgaan, rijker en
schooner naarmate hij ouder en rijker werd.
Allen drinken hem ep zijn begeesterend woord en zijn voorbeeld met voile teugen, maar vooral sommige uitgelezen,
rijk aangelegde jongens kiampen zich meteen boord aan
boord aan hem vast, gieten hunzelf in hem over, en wandelend
op zijn voetspoor, spreken en denken, handelen en schrijven,
leven, lieven en lijden door hem en hem alleen, totdat eens
later het leven aan elk zijn eigen weg wijst : en elk zijn
eigen wordt buiten de leiding van den meester, maar zonder
hun vereering voor hem los to laten .
Zoo was Gustaf Verriest, zoo waren Karel De Gheldere
en Eugeen Van Oye, om slechts drie uit zijn dertig leerlingen to noemen - deze zijn drie prachtexemplaren en
onder de beste is de edelste nog Verriest ; De Gheldere is
meer zelfstandig, Van Oye is een droomer .
Geheel zijn leven lang heeft Gustaf Verriest zijne genegen
vereering voor zijnen meester geen oogenblik laten falen en,
toen hij hoogleeraar geworden, in de geneeskunde to Leuven,
de jongelingen zijne lessen voordroeg, gebeurde't niet zelden
dat hij van de medecijn in de letterkunde overstappend, in
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eene geestdriftige lofrede uitbrak over Guido Gezelle
. ,Hij is
er zot van" zegden zijne leerlingen, en inderdaad had hij hem
in zijne bewonderende liefde zoo hoog gesteld als de hoogsten .
Gezelle is altijd de vriend der Verriesten geweest, en toen hij
later in '7 2 to Kortrijk toekwam, in' de ziel gekwetst en
gebroken, zal 't hem geen geringe troost en opbeuring geweest
zijn er Adolf to vinden, den oudsten der Verriesten, met wien
hij ook algauw in de innigste vriendenbetrekking stond
maar 't waren vooral Hugo en Gustaf, die hem als eenen
vader, en die hij als zijne kinders bejegende . Hugo kwarn
eerst na eenige aarzeling en gaf zich nooit zoo vast en
geheel en gansch, maar Gustaf liet zich van den beginne
of verrukken in bewondering, meesleepen en vervoeren zoo
dat hij geheel in hem opging en in den meester een vertrouwen stelde zooals hij 't met zijn bloedeigen vader niet zou
gedaan hebben . Hij was een vader voor hen en leidde ze
om zoo to zeggen bij der hand en voet voor voet, hij versierde hunnen geest met wetenschap, hun hert met goedheid ;
met teederen vinger hielp hij een voor een al hun bekwaamheden openbloeien, hij leerde hun bidden en werken en
zingen, hij leerde hun gevoelen en genieten : en dan, wat
wonder, of dachten die edele jongens alien gelijk dat ze den
meester volgen zouden overal en worden wat hij was : alien
priesters. Maar hij die ze gebrocht had zoover tot waar zij
de wegen splitsten en hunne levensbaan to kiezen hadden,
glimlachte goedig over hen en liet God nu 't overige doen .
En ze waren verwonderd over hunzelven, die jonge zielen,
toen ze gevoelden dat spijts hun liefde en spijts hunne
genegenheid, zij zich van hem stilaan verwijderden op hun
verschillig spoor : zij leden eronder en wilden weerstaan een
oogenblik, maar 't ging niet, en 't is met een gebroken
hert en tranen in hun stem dat ze 't hem bekennen : hoe
ze wel zouden willen, maar ze kunnen niet .
Zulke dingen zijn zoo innig van aard dat men vreest
eene schennis to plegen als men ze met onbescheiden hand
durft aan to roeren, meer nog als men ze openbaar moet
maken . Maar uit hun edel woord straalt zooveel schoonheid
van ziel, zooveel oprechtheid van gemoed, zooveel treurnis
omdat ze niet langer met hem kunnen meegaan, dat het
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openbaar maken van hun geheim niet dan tot eere kan
strekken van den meester zoowel als van zijne volgelingen .
Gezelle had ze geern genoeg aan de H . Kerk geschonken, alle drie, met vele andere van zijne leerlingen die
er aan zijne hand zijn binnengegaan . Bij Van Oye was
het slechts in een kort oplichten dat de priesterlijke staat
hem toeschitterde, als een verre droom die wel eens verwezenlijkt kon worden, en ook zoo gauw verdween als hij
gekomen was. Hij was de sterke niet die de gebeurtenissen
leidt met de kracht van zijn eigen wil : hij liet zich geleiden
en was dan ook algauw aan 't drijven op den lustigen
stroom van 't studentenleven op de hoogeschool . Maar met
de andere twee was het ernst . Zij hebben getwijfeld, gebeden
en gestreden en dan manhaftig, toen de klaarte kwam in
hunne ziel, het „non possumus" uitgesproken dat den meester
zou bedroeven . Wat kracht in die verklaring en wat diepe
genegenheid ! Wat edele menschen !
Hij had gedaan wat mogelijk was om to voldoen aan
zijnen priesterlijken ijver, doch nu dat ze beslist elk zijnen
wijk genomen hebben, ontvouwt hij zijne zorg nog breeder,
stijgt hoogerop, om ze niet to verlaten en hij volgt ze
met zijnen raad en liefde naarmate ze verder gaan : altijd
blijft hij hangen boven hen als hun schutsengel : zoo was
hij met deze drie, zoo was hij met al diegenen van zijne
leerlingen bij wie hij ingang vond en die hem niet verstootten : zijn invloed op hen heeft geduurd zoo lang als
zijn leven .
En wat gewerd de dichter in die dagen? of, met een breeder
woord : hoe verging het den woordkunstenaar?
Hij heeft meer dan eens in zijne gedichten zijn eigenzelf
en de verscheiden kanten van zijn wezen geschetst .
. . . mijn herte is krank en broos,
en onstandvastig in 't verblijden,
maar als 't hem wel gaat eenen stond,
't kan dagen lang weer honger lijden .
Dit was de mensch, de teergevoelige mensch, en die mensch
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werd niet begrepen, door zijne oversten, zijne omgeving,
hoe langer des to minder, en Van Doorne brekend zekeren
dag op zijnen kamer binnen, vindt hem zitten, met zijn
hoofd in zijne handen en weenend : ,Ach, of ze me toch
konden begrijpen!" zuchtte hij ' .
o Dichtergeest,
Gij zijt genezing, en de wonden
de diepe, o wondre, toen gij, teer,
die hebt gevonden,
getint en toegepast, zijn gave en zonder zeer.
Dit was de dichter - een deel ervan, de dichter die leed ; dan
was daar immers ook nog de dichter met de "ziele" die "luistert" .
Als zorgen mijn herte verslinden
als moedheid van 's werelds getier
dan zoeke ik weerom den beminden
dan grijpe ik den ouden brevier . . . .
en :
kom hier mijn roozenkrans . . . .
en
o, 'k sta mij zoo geeren to midden in 't veld . . .
Dit was de iriester ; en eindelijk
Den tragen os dien 'k werken zie . . .
. . . . mijn doen is dat, zoo dunke 't mij .
Dit was de taalvorscher : de trage, stile werker in den
vaderlandschen taalgrond .
Doch hij was dit alles to zamen ineens : en hij heeft in alle
vier deze vakken van zijn edel wezen veel, zeer veel geleden .
Hij was een mensch, een uitverkoren zoo men wil, maar
tot leven, lieven en lijden . Dat hij een paar oogen bezat
die scherper zagen, een paar ooren die fijnder hoorden, dit
was het minste nog in hem : dit waren de voelhoorns waarToen heft hij zijn grooten oogbal op
Toen
en laat hem, overlain,
ontlasten den blinkenden pereldrop,
dien niemand en kan verstaan .
Het kindeke van de Dood .
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mede hij zich rekenschap gaf van de buitenwereld . Ook
binnen hem was er eene wereld die hij zich bewust was
met eene buitengewone scherpte, en die gedurig naar buiten
wilde met eene onweerstaanbare kracht . Hij was als een
watervlak, den waterspiegel, zoo ontvankelijk : en de indrukken van de buitenwereld vielen op zijn gemoed niet als op
een koude blad, maar als op een klavier dat teeder gestemd
was zooals geen ander .
Wat moet voor den jongen seminarist, zijne benoeming
geweest zijn tot leeraar, zijne wijding enkele weken daarna
tot priester! Zonder eenige verwaandheid of hoogmoed, maar
van natuurswege, neemt een gemoed als het zijne, een
beschouwend gemoed en een gansch op zichzelf gekeerd,
zich gauw als het middenpunt van de wereld . Gevoelsmenschen meten de wereld af, met de mate van hun eigen
levenskring : hetgeen met hen gebeurt heeft voor hen de
zwaarte van eene wereldgebeurtenis, en 't geen in de wereld
gebeurt volgens gewone wetten en voor iedereen, dat aanzien ze voor buitengewoon en om hen, om hunnentwille
gebeurend. Daarom zijn ze door allerlei voorvallen diep
getroffen en zoo geheel ontroerd, waar anderen kalm als de
dood, hunne wegen gaan zonder ooit om to zien .
Wat heerlijke vooruitzichten moet zijn geest hem voorgespiegeld hebben : hoe moet hij zijn wieken hebben open
gezet om to varen in het licht van de zon die hem tegenblonk, zonder er ooit op to denken dat het zoo ver en zoo
gevaarlijk was voor menschenwieken .
Dan zijn de eerste tegenheden gekomen, de eerste boeien
aan zijn voet die hij losrukt met ongeduld : maar 't komen
er nieuwe en hoe langer hoe zwaarder .
Eerst zijne bedeesdheid en zijne armoede, want hij was
arm, en hij zou 't niet laten blijken, immers hij was to groothertig . Te huis, to Brugge, waren zijne ouders en broeders
en zusters arm en zij ook zouden 't niet laten blijken, maar
hunzelven to kort doen om Guido to laten goed figuur
nevens de andere maken. Geregeld gaan de brieven over
end weder, hem herinnerend hoe duur het geluk betaald
wordt dat hij genietend is . Want geluk dat geniet hij ook bij
zijne leerlingen.
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Tot hiertoe komt niets van dit alles nog to voorschijn,
tenzij in zijne brieven naar huis : misschien voelt hij zijn
stemgeluid nog niet krachtig genoeg om den mensch in hem
zich als dichter to laten uitspreken .
Hij had het nu en dan reeds beproefd in gelegenheidsgedichten, die hem opgeleid of gevraagd werden . Maar dat
was gedicht uit plicht - en hij schrijft naar huis : 'k heb
weeral moeten verzen maken . . .„ alsof 't hem ver van aangenaam was .
Maar de vogel had een bek en hij zou zingen ! hij was
dichter, en eenmaal zijne stem bewust en de kracht van zijn
lied, zal hij al zijn menschelijk lief en Teed niet langer
meer uitstameren in een benauwden brief, maar uitzingen in
rythmen, in gevleugelde woorden . En 't is zijne verlossing
g eweest.
Lijden 1 Hij heeft er misschien niet meer to dragen gehad
dan anderen : maar hij maakte't zich veel grooter, hij gevoelde
't veel dieper, omdat in alle lijden iets onrechts zit en hij
zoo rechtschapen was . Had hij 't niet kunnen uitzingen, hij
zou aan de brok geborsten zijn! Hoe dikwijls heeft hij 't zelf
gezeid
In 't vrij bewind des vogels en
in 't koele ruim daarvan,
en 'k weet niet waar ik nog al ben
wanneer ik dichten kan . . .
neen blij en is mijn ziel toen niet,
maar is iets meer als blij
wanneer zij, God zij dank, geniet
een dreupelken poesij ! . . . .
0 lied, o lied, gij heelt de smert
wanneer de rampen raken . . . .
0 dichtergeest van wat al banden
hebt gij mij, armen knecht, verlost
. . Gij Godlijk wezen doet mij leven
waar menig andere sterven zou,
en ongegeven
is nog de groote gift waarom
'k u derven zou .
Gij zijt genezing
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Blijdschap en geluk ! Hij heeft er genoten . Nog eens : niet
meer, en misschien minder dan anderen, maar zooals de
droefheid hem tegen den grond sloeg, hem vernietigde en,
volgens zijn eigen woord hem ,,ketenvast hield neergebonden
in 's werelds doove dompen", zooals ze hem dwong om, "alleen
en met de borst gelatin, vol zuchten, zijne wegen to gaan
en to baren aan de altijd onvolborentheid des weedoms", zoo
ook verhief de blijdschap hem tot in de wolken, deed zijne
borst opzwellen tot berstens en dwong hem om ze luid en
voor een ander uit to schreeuwen .
Ja! daar zijn blijde dagen nog in 't leven,
hoe weinig ook, daar zijnder nog voorwaar,
en geren zou ik alles, alles geven
om een van die, mijn God, om eenen maar ! . . .
Alle menschen zuchten onder het verdriet, alle menschen
jubelen onder het welzijn ; maar dichters jubelen en klagen
zoo dat het 't hooren weerd is .
De stem des dichters is als de bloem die wil losgestreeld
worden door het zonnelicht, aleer ze bloeien gaat . En welke
was de zon die zone stem hielp ontwaken? De blijwarme
heldere zon der jonkheid rondom hem . De liefde van zijne
kinderen tot hem, de liefde van hem tot zijne kinderen : in
die lucht voor zijn gemoed zoo koesterend en vruchtbaar,
is zijn eerste werk ontstaan, is een van zijne heerlijkste
gedichten, zooniet zijn meesterwerk, op eene enkele nacht
ontsproten .
Wat is Kerkhofblommen? De liefde tot zijne leerlingen,
ter gelegenheid van het afsterven van een van hen uitgesproken, met zulk eene diepte en zulk eenen gloed, dat ze
hem doet vinden de diepste schatten van zijn dichterwezen :
ze schijnt als de zon door tot op den bodem van zijne ziel
en vertoont daar de weergalooze natuur- en godsdienstdichter die bij hem aan 't worden was . Waarom spreekt
hij zich alzoo uit? Omdat zijne kinderen luisteren, omdat hij
't binst den nacht bevend van ontroering zal neerschrijven
en hun dan schenken, als iets van hem, als het beste van
zijn eigenzelf : de uitspraak van alles wat hij, hun leeraar,
hun schenkt : zijn hert en zijn geest !
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Natuurlijk zal het lezen en de studie van de oude klassieken, de omgang met de groote dichters van alle eeuwen
en talen, er veel hebben toe geholpen om hem als dichter
to doen wakker worden. Hij las onzeggelijk veel . Dat
getuigen zijne leerlingen, zijne collega's, zijne familieleden,
maar meest van al de stapels rekeningen die hij aan de
boekhandelaars betaald heeft . Geen wonder was hij zonder
geld . De leeraarswedde bedroeg dan 400 franks 's jaars
gelijk nu, en hij moest daar veel mede doen met die zware
som . Ik weet niet waar of hij 't geld haalde, maar zijne
rekeningen zijn geacquitteerd . Voorzeker haalde hij uit zijne
oude meesters 't gedacht dat, zoo hij iets to zeggen had,
hij moest spreken : hij begreep door hunnen omgang, dat hij
een van de hunne was of zou worden . Maar die den stoot
gaven, die telkens weer het vuur aan de lonte brachten
waren zijne leerlingen. Hij dichtte tot hunne onderwijzing,
en, daar hij de natuur van dichtbij bestudeerde om ze hun
klaar to maken, daar hij hun in de natuur leerde lezen, las
hij hun voor doch in verzen meestal, en dan sloeg zijn lezen
niet zelden over tot zang, tot poezij . Hij dichtte hun voor,
tot voorbeeld, wanneer hij eenmaal hun leeraar in de dichtkunst geworden was . Zoo zingt de nachtegaal voor zijn
kleintjes om hun het nachtegalenlied to leeren .
"Is er," schrijft hij in de voorrede van zijn ,Vlaemsche"
Dichtoefeningen, ,is
er naer oud gebruik, eene opdragt
noodig . . . zoo is 't bij regte naer u dat ik mij wen den
moet, beminde en dierbare Leerlingen ; voor u, naest God,
zijn ze gemaekt en uitgegeven, aen u ook, naest Hem, ben
ik ze bij dezen opdragende .
,,Oefeningen zijn het en pogingen, onvoldoende genoeg,
't is waer, maer toch goed van meeninge en oprecht van
inzigt, om het aenschouwen van natuerlijke, zedelijke en
christelijke schoonheid, dat uwe en mijne ziel voorenzweeft,
zoo getrouw als 't zijn kan, in onze tale en mondsprake, of
to schetsen en to verbeelden."
Hij dichtte uit vriendschap, uit vaderlijke bezorgdheid,
uit teederheid voor hen, uit priesterlijk geluk om hun zielewelzijn, uit droefheid om hun weerspannigheid, uit lijden
om hunne ondankbaarheid, uit medelijden met hun kinderlijk
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wee en hunne kwellingen, den last van hun strijden en
hunne jonge wankelmoedigheid' .
Hij dichtte ook wel of en toe uit eigen lust aan 't dichten,
uit de volheid van zijn eigen gemoed, uit de vroomheid
van zijn priesterhert, en ja ook nu en dan uit drang als
kunstenaar, maar dan nog eens waren zijne kinderen de
eerste begiftigd met zijn nieuw gewrocht . Hij bracht het
hun nog bevend van ontroering en met de inlet nog nat,
orn het hun voor to lezen : zij waren zijn eerste en zijn
beste toehoorders .
In Augustus '58 verscheen zijn Dichtoefeningen . 't Zijn
een verzameling dichtbloemen van een jongen dichter-leeraar,
en ik heb zooeven naar 't beste mijns wetens het veld
beschreven waarop ze verwekt, open gebloeid en geplukt zijn .
Er is alevenwel nog een hoek van het veld then ik niet
beschreef uit reden dat ik den dichter liever zelf aan 't woord
zal laten, tot hertverkwikking en om geen gevaar to loopen
u eenen Guido Gezelle voor to stellen zooals hij niet
was . ,We moeten er geenen heiligen Vincentius a Paulo
van maken," zeide me onlangs iemand . 't Is waar, wij
moeten niets van hem maken, we moeten hem laten zooals hij is : en hij is, volgeng mij, in de i 9e eeuw een
verre neef van een ander armen, grooten en heiligen dichter,
eenen zekeren San Francesco d'Assisi : dat was hij bij Gods
genade.
Maar luistert liever. Op St Paulinusdag A.D. i 858 schrijft
de 28jarige professor aan zijnen leerling Eugeen Van Oye
eenen langen brief waarin hij hem de reden geeft van den
naam "Dichtoefeningen" .
"Mijn dierbare Kind in J . C.
,,Hebt ge somtijds niet belet dat de bloemen, als ze zat
gedronken zijn aen de stralen van eenen langen zomerschen
dag, en als ze eindelijk, 's avonds mogen hunne roode
lippen sluiten, hunne hoofden buigen en in slaep vallen,
'

Gedichten, Gezangen en Gebeden is daarom zoo merkweerdig, omdat de
bundel dit alles bevat, meer dan Dichtoefeningen
en Kerkhofblommen .
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hebt ge nooit belet hoe zij dan rusten en vrijen adem halen
fier amica silentia lunge? Hebt ge 's avonds altemets niet
benauwd geweest van door de lucht to gaen die rondom u
vol king van uitdampende bloemenreuken ? en is 't u ook
niet gebeurd van even als de bloemen, na lunge uren
smachtende hitte en geestbedruktheid, eindelijk den zoelen
koelen avond to voelen dalen rondom uwe ziele met zijnen
dauw, met zijne stervende windwalmen, met zijn verre verre
klokgeluid ? Hebt gij dan ook niet ondervonden dat uwe
ziele allengskens adem krijgt, dat uw herte vol sprake
komt, vol zoete sprake die naar buiten wil, lijk den adem
der slapende bloeme? Hebt gij dan somtijds niet rondom u
gezien, om to weten of niemand nabij was in wiens herte
gij de volheid uwer borst moght uitboezemen en ontlasten ?
Is 't niet waer dat men dan de boomen, de bloemen, de
vogels, de wolken zelve zou aengaen en zeggen : "luistert !"
is 't niet waer dat gij dan bidt en tot den "nahen" God
spreekt zonder bet to weten? Zoo is het u dikwijls, is 't dat
ik wel iets van uw herte wete, en zoo was bet mij onlangs,
to weten den morgen van Sinte Juliana's dag jongstleden ;
zoo was bet mij, en ik sprak inwendig zoo menige dingen,
waerboven ik eertij ds blindelinge zou voor titel gezet hebben
,,Aen niemand" maer die 'k nu aen God gewijd hebbe, en
aen u, mijn christelijke en zooveel to onschatbaerder vriend,
voor zoovele ik nog kan, herhalen wil 1 .
"Juliana ! zuivere maegd die op bet sterfbedde Jesum niet
kunnende ontvangen, om dat de kwade ziekte Hem den weg
uws herten sloot, zoodanig naer Hem verlangdet, dat Jesus
de handen zijns priesters verliet en, wonderlijk, als hij eertijds
door den steen van 't graf ging, door uwe borst, tot in uw
brandend herte schoot ; Juliana! verheven patroonesse der
geestelijke communie, u aenriep ik in mijn moedeloosheid
en Gij kwaemt mij ter hulpe ! Hoe kan men toch mistroostig
zijn, dierbare, zoo lang onze boosheid den grooten God van
Liefde nog uit onze tabernakels niet gejaegd heeft en zoo
' Het begin van dezen brief is niet nieuw : het is ook to vinden in zijn
nagelaten geschriften als de inleiding tot eene aanspraak aan zijne studenten hij schreef slechts de inleiding, de aanspraak werd niet geschreven .
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lang een Christene ziele vlerken draegt om er naer toe to
vliegen ! troostend gedacht, dat, wat er ook in ons omga,
van lichaem- of van zielenkrankheden, wat ook het gewicht
der ketens zij die wij slepen moeten : hoe onbeminnelijk wij
zijn en hoe weinig wij beminnen, hoe groote haet wij somtijds
onszelven toedragen, hoe genegen wij ons voelen tot kwaed
en hoe afkeerig van al dat goed is, dat daer iemand woont
die ons nog beminnen kan, als alles ons haten zou, als wij
onszelven hatelijk, ja onverdragelijk zijn, dat Hij, achter al
de andere dingen, aen dewelke wij aerdschen troost vragen,
dat Hij achter al 't andere nog zucht naer den oogenblik
dat wij eindelijk naer Hem keeren, al was 't maer met een
enkel gedacht ; dat Hij verlangt ons to mogen beminnen
zonder van ons dikwijls wear bemind to zijn . 0 hebt gij
zo6 nooit alleen, zonder lichamelijk to verroeren, aen de
voeten van uwen God gevallen, en uw hoofd geborgen om
vrij to kunnen weenen? En is er vergelijking tusschen den
liefdezang des boetzuchtigen Christens en de andere liefdezangen die gij kent? Jesus in het H . Sakrament is mijn! in
een oogenblik, een gedacht heb ik meer rijkdom in mJn hert
dan ooit iemand bezeten heeft ; dit kan ik doen, daer is
min kracht mijn poesis ; daer is de onzienlijke werking
mijner ziele . Hebt gij ooit gepeisd hoeveel dichterlijkheid
er gelegen is in 't geen de goede moeder aen alle verstanden,
zelfs de minste, voorenhoudt, onder den name van geesteloke
communie ? Verstaet gij hoeverre onze hedendaegsche dichters
en critici beneden ons zijn, wanneer zij uitkomen, spotsgewijze, met deze mysticisme 1 marianisme 1 van onze christen
dichters, zooals Jacopone en anderen .
„O hadde ik naer mijn spottende vrienden van eertijds
moeten luisteren, lange ware 'k al gespeend geweest en
van de borsten geworpen der H . Religie, de koesterende
schoot der H . Moeder hadde ik lange verlaten, eer ik ooit
hadde kunnen verstaen, hoe noodig de eenvoudige leering
is, de melk en de honing die zij hare ootmoedige kinders
toedient! lange ware de bron mijner kinderlijkheid opgedroogd, lange hadde ik vaerwel geroepen aen 't heilig land
der christelijke poezij om goud to gaen delven en rijkdom,
,die niet oo het land en in de vrije lucht hangt to bloeien
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en
blinken, maar diepe in de aerde zit in 't land der
dooden en nabij de streke der Helle 1 .
"O de o .g ocheling der poezij en de realite de la vie !
laet ze roepen, cegoocheling is zij niet maer wezentlijkheid !
zoo wezentlijk als Religie zelve . Gij zijt begoocheld en
onder eene illusie die zoekt wat u niet rijk maken kan, die
aenbidt "wat diende uw slaef le zv7n", die eet wat geen
voedsel die drinkt wat geen drank is ; gij zijt bedrogen ;
wI slachten Tobias' goeden Engel Raphael : videbar, quidem
vobiscum manducare et bibere : sed ego cibo invisibili el
polu qui ab hominibus videri non potest utor / Tob. XII. 19 .
Ah ! poesis begoocheling ! mijn poesis begoocheling en hertverblindheid die men haestig uitschudden moet, wil men de
menschen behagen, neen toch, maar poesis-Religie Religiepoesis, Poesis-Engel Raphael qui ducit et reducit ! leidt mij 1
leidt mij waer ik zijn moete, leidt mij door 't onbekende
land des levens en, moet het eene harde reize zijn dat het
zoo zij, moet het eene gedurige oefening zijn
't zij dan eene dichtoefeninge! oefeninge
met hoofde ende borst met zweeten en zwoegen
tot den l a e t s t e n d a g . Maer ! zij de dood mij dan
't openslaen van die zale waer wij alien, oefenaers ! geroepen zijn om stemme to voeren in den grooten lofzang!
,,Dan, geen oefeninge meer, gdene, maer vrij bewegend
losbreken der Hymne van Liefde ! Snoert maer de keten,
schroeft de banden toe, moet ik er dragen, zij breken wel
eens als ik vrij van alle boeien en kluisters maer eenen
band meer lijden zal, een keten van God zelve, uit goud
geslegen, een keten, die, als 't wapentuig van Achilles, op' Men vergelijke hierbij wat hij schrijft in de Opdracht van zijne Dicht.
oefeningen
. . . „zoo behooren wij dan ook sterker hand to slaen en gesloten to houden
aen al wat er nog vlaemsch is : aen vlaemsche tael, aen vlaemsche zeden, aan
vlaemschen, dat is Katholieken Godsdienst en Christene Godvruchtigheid .
Wij weten 't wel, auderen verstaen het zoo niet, en, terwijl zij de moedertale voorenstaen, zoeken zij de Religie der vaderen leed to doen, zoo dit niet
eerder hun zelven leed en schande bereiden is ; ja zij hangen er een vlaemsch
tapijt voor waer zij zitten werken in 't donker, de valsche muntenaers!
Vlaemsche munte, wil zij deugen, moet gangbaer zijn tot Roomen toe ."
Guido Gezelle .
7
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trekt en verheft

ten hemelwaerd! een keten van oneindig
van den Heere Jesu !
"Daer zijn, dierbare Eugeen, voor zoo veel penne en
papier er achter kan, eenige reukwasems, zijn ze u aengenaem, peist op de bloem niet, maer op Hem die bloemen
en planten miek : op Hem aan wien alles in uw herte en
in het mine voor eeuwig moge toebehooren .
,,Ontvangt daerbij mijne allervriendelijkste genegenheid en
GUIDO GEZELLE ."
bidt voor mij
Men komt een weinig duizelig uit het lezen van zulk eenen
brief ; 't is van "weg met u, penne, over 't gladde papier !" En,
't worde hier terloops nog eens opgemerkt, wat wonder, in
een college waar geene betrekking bestaat tusschen meesters
en leerlingen, dat zulk een leeraar die zulke brieven schrijft
aan zijne leerlingen, in de voegen niet paste ! Want, zulke
brieven schreef hij niet eenmaal maar gedurig, aan zijne
Vlaamsche en vooral aan zijne Engelsche leerlingen .
En is dit, ja of neen, 't geen men me noemen zou een
kunstprogramma, een programma van christelijke, van priesterlijke kunst? Vroeger reeds had hij het uiteengezet in zijne
eerste, nag onvaste dichtproeven, hier breidt hij het uit,
omdat zijn wezen zelf dieper en ruimer uitgebreid is, als
mensch, als dichter en als priester .
Zijne kinderen voor to zingen, op to beuren, to stichten,
to onderwijzen blijft althans zijne groote bekommernis in zijn
dichtwerk.
beminnen en bemind z!n

In 1862, toen hij reeds to Brugge onderrector was van
het Engelsch Seminarie, verschenen bij Edw . Gaillard zijne
Gedichten, Gezangen en Gebeden, zijn 3de bundel dus, met
Kerkhofblommen
en Dichtoefeningen .
Eigenaardig teekent Hugo Verriest hierbij aan :
,,In 't jaar 1862, gaf ik, met Henri Van Doorne, belet
wel : gaf ik zijne Gedichten, Gezangen en Gebeden uit. Dat
had ik van hem, met groote moeite, verkregen ."
Hij voegt er niet bij dat dit uitgeven, de oorzaak of de
gelegenheid was van eene volledige breuk in de vriendschap
tusschen Gezelle en Van Doorne en van eene merkelijke
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verkoeling in die tusschen Gezelle en Hugo Verriest. Waarom ?
Omdat er aan het uitgeven van een boek veel distels en
doorns zijn, geldelijke en stoffelijke bezwaren, die een oningewijde nooit vermoeden kan, en waaraan de vriendschap,
is ze niet taai, licht aan flarden scheurt . Waarom verkreeg
Verriest van den dichter zoo moeilijk toelating tot uitgeven?
Gezelle was, zooals voor veel andere zaken, ook zeer
gevoelig voor kritiek, en de geweldige slagen die hij op
zijnen beukelaar had gekregen bij 't uitgeven van Dichtoefeningen 1 , hadden hem wellicht de lust ontnomen en den
moed doen zinken . Misschien ook aarzelde hij voor 't veel
geld dat hij er zou insteken en 't weinig dat hij er zou uit
trekken . Zaakman was hij niet, en geheel zijn leven lang
heeft hij er den onbehendigsten weg voor gekozen om zijne
werken aan 't licht to brengen : 'k ben liever voor duizend
franken bedrogen dan to moeten eene rekening onderzoeken !"
dat boor ik hem nog zeggen .
Hoe het zij, zeker was 't dat hij er zelf aan dacht om
eenen bundel uit to geven, lang voor zijne twee leerlingen
het deden ; toen hij nog leeraar was to Rousselaere, dus in
'58 -'59 had hij reeds zijn titelblad gereed, en het spreekt
klaar genoeg voor zichzelf! Hier volgt het :
ANDERE VLAEMSCHE DICHTOEFENINGEN
VAN

H.

DEN EERw.
GUIDO GEZELLE PBR .
Professor in 't kleen sem. to Rousselaere,
BEHELZENDE GEDICHTEN GEBEDEN EN GEZANGEN .
HOPE TROOST EN DICHTERLIJKE GEESTONTSPANNINGE
VOOR VLAEMSCHKATHOLIJKE STUDENTEN .
Tristatur aliquis vestrum ? oret
Aequo animo est? Psallat
Ep. cath . St Jacobi V . x3 .
TE Rouss LAERE
GEDRUKT EN UITGEGEVEN BIJ

Later wijzigde hij den ondertitel en schreef, in plaats van
,hope, troost" . . . enz . : een schetsboek aen de Vlaemsch1

Zie verder b1z . I i 5 vgg .
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katholTke studenten opgedragen en toegewfd door E . H.
Guido Gazelle, pbr.
Hij verzint nog en schrijft : Christelike Gezangen ex
Gedichten voor de Vlaemsche Jonkheid. En eindelijk in 1862
wordt de titel wat hij gebleven is : en het boek verscheen
niet to Rousselaere, maar to Brugge . - Dit zijne kleine
bijzonderheden, met moeite bet vernemen weerd, maar waaruit blijkt dat ook dit boek voor de leerlingen en met hen
gedicht werd en niets anders is dan de voortzetting van
zijne Dichtoefeningen .
En nu de taalvorscher, de woordkunstenaar .
Wij hebben gezien dat hij reeds in 't Seminarie to Brugge
ijverig op zoek was naar woorden . Hij zocht voort en deed
zoeken overal, wanneer hij leeraar was . En was dit uit
"manie" als verzamelaar? - Neen, want eerst en vooral
verzamelde hij niet enkel woorden. Hij zoekt en doet zoeken
naar alles wat overblijft van oudvlaamsche zeden en gebruiken, geloof en bijgeloof,
doop- en plaatsnamen, vertelsels, liederen en overleveringen : niets is hem gering genoeg
om het to laten verloren gaan, zoolang het iets kan bijbrengen dat zijne kennis van elke uitdrukking van ons
Vlaamsch en christelijk leven kan vermeerderen, en die
kennis is niet bedoeld om ze voor zichzelt alleen to behouden
maar om ze aan zijne taalbroeders mede to deelen, zooals
hij 't later zal doen in Rond den Heerd, in Loquela, in
Biekorf, in 't jaer 30, en tot in zijne dichtwerken toe. Overal
borrelt bet uit, overvloedig en schitterend, leerzaam en aantrekkelijk wat hij zoo al, jaren lang, heeft opgedaan van
bekendheid met Vlaanderen binnen en buiten . Doch bier
willen we alleen spreken van zijne taal .
Op de tien brieven die hij ontvangt van zijne leerlingen en
vrienden zijn er vijf die hem spreuken, woorden of liedtjes
medebrengen, alhier of aldaar gehoord
en geschreven
"Zendt mij woorden" schrijft hij
terug, en ze komen in,
geregend, bladzijden vol . Hij verzamelt ze, met eene ongemeene zorg, schrijft ze op kleine brietjes, en voegt erbij
alles wat hij over hun oorsprong, beteekenis en gebruik
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vernemen kan, daarna schikt hij ze alphabetisch om, als
hunne tijd komt, er gebruik van to maken . Neen, dit was
geen verzamelaarsmanie, maar een geduldig levenslang arbeiden aan het rijkmaken van zijne taal, omdat zij zijne moedertaal was. de geliefde, en meteen het werktuig, het speeltuig
waarop hij zijn ziel zou uitzingen, het middel tot uitdrukking
van zijne kunst, en dit kon nooit rijk, nooit verscheiden,
nooit afgewisseld genoeg van klanken worden .
,,Pogingen zijn het, om ons Vlaemsch vooren to staen en
to doen gelden, als meegerechtigd om deel to maken van
de tale des grooten Dietsch ssrekenden Vaderlands ; tale,
waervan den woordenschat nog niet verzameld is, waarvan
de spraekwetten alle dage nauwkeuriger uitgezocht en geboekt worden" 1 .
Zooals hij, vanaf zijn eersten bundel, zijn kunstprogramma
levert, zoo wacht hij dus ook niet langer om zijn taalprogramma of to kondigen : zoo weet men van eersten of
met wie men to doen heeft .
Zij die ijveren voor het Algemeen Nederlandsch en op
jacht uit zijn naar taalketters, zien in hem een der gevaarlijkste
verbeelders van het onhebbelijk ras der taalparticula istn
zulke inquisitadores worden meest in Zuid-Nederland gevonden, en krijgen van hunne noordelijke taalbroeders leelijk
ongelijk ; een enkel staaltje van wat zulk enge inzichten op taalgebied gemengd met een greintje politiek voortbrengen kan .
Het Volksbelang a schreef twee, drie dagen na des dichters
dood
"Zoo werd hij de leider der West-Vlaamsche taalparticularisten, die in de jaren '6o en '70 zooveel gerucht maakten
en de eenheid van het Nederlandsch taalgebied schenen to
zullen bedreigen . Maar die clericale pastoors-beweging behoort
nu geheel en at tot het verleden en zelfs de herinnering aan de
vinnige polemieken van Nolet de Brauwere en anderen tegen
dat bekrompen stroomopwaarts varen is reeds bij het tegenwoordige geslacht verloren gegaan . Met Guido Gezelle wordt
nu dat onvruchtbaar taalparticularisme als het warebegraven ."
De Noordnederlanders als Kloos en Verwey en Van Deyssel
'

Voorrede Diclatoefeningen .

'

Liberaal weekblad van Gent .
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en anderen zeggen : zijne taal is niet West-Vlaamsch maar
louter Nederlandsch, echt van klank en spijze ." Anderzijds
zijn er die dwepen met een moeilijk to bepalen WestVlaamsch : en willen niet dat Gezelle een ander woord
geschreven hebbe dan West-Vlaamsch .
En 't was zoo gemakkelijk naar hemzelf to luisteren : de
"Verantwoordinge" bij zijne Dichtoefeningen op to nemen en
aandachtig to lezen ; immers wat zegt hij zelf van zijne taal ?
Dat hij, met ieder woord uit zijne pen gevloeid, hetgeen in
de 16e eeuw door de scheiding van Noord- en Zuid-Nederland is afgebroken, heeft willen doen voortzetten, to weten,
den natuurlijken groei en de levende ontwikkeling in ZuidNederland, van eene eigene algemeene omgangstaal, die 't
beeld zou worden van een eigen geestesleven, en eene zuster
van de Noord-Nederlandsche, op haar gelijkend en toch
anders. Zij die aan het Zuiden nu de taal van het Noorden
willen opdringen, zooals ze gaat en staat, plegen geweld op
den natuurlijken vrijen groei van eene volkstaal en 't is to
voorzien en to verhopen dat het niet gaan zal . Men past
een yolk geen taal in den mond gelijk een peerd zijn gebit .
In het Noorden heeft de taal met de geestesontwikkeling
gelijken pas gehouden, met de nieuwe begrippen ontstonden
de nieuwe taalvormen . In het Zuiden, dank zij de scholen,
terwijl het hooger geestesleven zijne vorderingen maakte,
zat het Vlaamsch in den kelder en men greep naar vreemden
taalvoorraad . Een onmondig kind was zijn yolk waar 't zijn
geestesleven gold . Gezelle wilde en zou hem zijn eigen
Vlaamsch woord weer in den mond leggen : daarom o, a.
vertaalde hij Mgr . Waffelaert's Meditationes theologicae om,
zooals Deflou het zegt : de geheele terminologie van godgeleerdheid en zedelijke wijsbegeerte in zuiver Nederlandsche
bewoordingen en zinbouw to vertolken .
Hij streefde dit doel na met zijn taalkundig werk, hij
deed het met behulp van zijne dichtkunst, want zijne dichtkunst was zijn Reveling, zijn troetelkind, door zijne taalwetenschap ootmoedig gediend .
Hij was eerst en meest een lyrisch dichter, een kunstenaar
dus met het woord, en voor zoo iemand is de taal allereerst een middel tot uitdrukking van zijne kunst . Elken
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kunstenaar zij zijne kunst eigen, zoo gansch hem eigen als
maar mogelijk, want dit eigen zijn maakt deel uit van het
wezen zelf van zijne kunst : alle boomen zijn boomen, maar
een populier is geen beukeboom . Lyrische dichtkunst moet
eigen gewaarwordingen, op eigen wijze uitspreken, en Schiller
zegt, dat zij is : ,der unmittelbare Ausdruck geistigerPersonlichkeit." Woord en beeld komen ineens den dichter uit
de ziel gesprongen, bet beeld wordt geboren belichaamd met
bet woord ; elke menschenziel is verschillig en zoo grijpt alle
eigen kunst naar een eigen middel tot uitdrukking . Zoo zijn
dus alle kunstenaars particularisten in minder en ja in meerder mate : "denn de Juden nah de olte Welt makten 't grad
so as de Christen, wenn't ehr an 't Hart grep, red'ten sie
pladdiitsch," zegt Fritz Reuter .
Gezelle's kunst was daarenboven de Vlaamsche, eene
gewonnen uit zijn Vlaanderen zelf, geboren uit de ziel van
't Vlaamsche yolk, opgekweekt aan de borst van den Vlaamschen moedergrond, doorgloeid met Vlaamsch christelijken
godsdienstzin, gevoed met de schoonheid van Vlaanderens
natuur, bet stralende beeld vah geheel bet leven in Vlaanderen .
Hoe zou ze dan niet geheel eigen zijn ? hoe hare uitdrukking
niet door en door, niet uitsluitelijk Vlaamsch, en, wie heeft er
ooit op gedacht de kunst van Cremer, van Reuter, vanJapickx,
van Mistral to minachten omdat ze zich, lijk David vroegertijds, in bet eigen kleed gemakkelijker en leniger beweegt ?
De gewaarwordingen van de rijkbegaafde menschenziel
die bij den kunstenaar den weg naar buiten zoekt in zijne
kunst, zijn talrijk, veelzijdig, verscheiden zonder einde, lijk
de wentelplooien van den zeeboesem ; daarom verlangt de
dichter "naar een altijd rijker menigvuldigheid van vormen
waarin hij grasduinen mag, toetastend met alle zinnen, kiezend
en schakeerend," terwijl "de gewone omgangstaal altijd zoekt
naar klaarheid, algemeenheid : een vorm voor een begrip"' ;
zoo zal dus alle kunstenaarstaal rijker zijn dan de omgangstaal, en die rijkdom wederom zal Karen eigen stempel dragen
bij ieder verschillig woordkunstenaar . Nogeens wie heeft
Shakespeare, Moliere, Goethe, Milton of Vondel ooit voor
'

Vermeylen, Verzamelde opstellen .

104

taalparticularisten aangezien, omdat ze duizenden en duizenden vormen meer machtig waren dan de dwergen aan hunnen
voet? "Je lis Daudet avec mon dictionnaire", bekende mij
een geletterde Franschman, en Daudet is geen particularist .
Hoort nu maar iemand de ,duizenderlei lijning" van zijn
gemoed uitzingen in het vernepen enge taalkleedtje dat
onkunstige, onliteraire taalpedanten elkeen op den hals willen
schuiven . Er valt geen denken op!
't Is waar, de kunstenaar dicht niet, zooals een vogel zingt
op eenen tak, voor zijn eigenzelf alleen : zijn troost is 't en
zijn eenig loon, dat velen naar hem luisteren en zijnen zang
genieten . Doch daarom moet hij niet tot zijn publiek afdalen .
Die hem hooren willen en begrijpen, dat ze tot hem komen,
door de geheimen heen van zijnen kunsttaalschat ! Moeten
de meesters in alle kunst niet bestudeerd worden om 't begrip
van hun eigen techniek? Is zijne kunst groot genoeg en sterk,
ze zal haarzelve opdringen en de menschen zullen zich
gemakkelijk laten nopen om den dichter op to zoeken, hem
to gaan aanschouwen en genieten, zooals hij is, als kunstenaar : "de steenen zelf zullen spreken!" Onmachtigen laat
men alleen, met hun kunst en hun taaleigen en ze gaan
terug in het duister waaruit ze nooit komen moesten .
Om de wil van die eigenheid en van then r?kdom van
zijne kunst, werkte Gezelle en deed hij werken, zijn leven
lang, aan 't verzamelen, 't opbouwen van zijne kunsttaal .
Welnu, de toestand in West-Vlaanderen was zoo dat joist de
bronnen van eigenheid en rijkdom voor hem, dichtbij neven
elkander sproten, zoo dichtbij dat ze een en dezelfde waren .
Hij was een diep taalkenner en voor hem was de taal
een levend iet, niet het beeld van dat levend iet . Zij was
de levende uiting van de menschelijke gedachte, meelevend
met haar, in nooit rustende wording met haar, grensloos rijk
aan den reeds opgedanen schat, nog dagelijks wordend en
wassend. Hij meende, en terecht, dat de taal op haar geheel,
zoo ze daar met al haren uitgestrekten rijkdom voor 't grijpen
lag, met alles wat ze geweest was, en nog was en worden
kan, voor hem en zijne kunst beschikbaar was .
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Dat er zijn die van dit levend iet een afgetrokken beeld
maken, om het vast to zetten, om to vertoonen wat de taal
op een zeker tijdstip van haar leven was, daar stoort de
dichter zich niet aan, tenzij om to bewijzen hoe hun doode
beeld gauw al to onvolledig is . Maar dat de grammaticus
of de woordenboekmaker, als dictators wilden optreden, dat
zij hun doode beeld wilden uitgeven en opdringen als de
taal, en hunne onvolledigheid als wet voorschrijven, dat zij
als particularisme schelden alles wat zich naar dat ingeslonken, leven- en bloedlooze beeld niet voegen wilde, daar
toornde hij tegen uit al zijne macht. Op meer dan eene
plaats bazuinde hij het voor alwie 't hooren wilde ,dat de
taal voor hem de taal was gelijk de sterren de sterren zijn",
en, vroeg hij
Wie zijt gij die wet geeft
aan 't vrijste dat ooit
- de tale - aan den mensch
wierd gegeven ?
„Indien nu de oude letterkundige voortbrengsels uitgegeven
en ja, nagemaakt worden om iets, 't is toch wel om den hedendaagschen stijl, die zoodanig naar 't Fransch en naar't Hoogduitsch smaakt, zoo weinig naar 't voorouderlijk Vlaamsch,
daaraan to toetsen en to verbeteren = ."
Hij las dus de oude letterkundige voortbrengsels uit de
middeneeuwen en uit Renaissancetijd, hij zifte en zantte er
zorgvuldig de woorden en vormen uit die hij meende to
kunnen dienstig zijn om uitheemsche ermede to weren, om
er de Vlaamsche taal mede to verrijken, om zijn eigen kracht
tot uitdrukking in 't Dietsch to versterken met taal die geen
kwaepenninck was . Dat nebben vroeger Coornhert en Spieghel
en Roemer Visscher gedaan en ze worden er door iedereen
om geloofd, door niemand als particularisten gescholden .
Aan eenen anderen kant heeft hij de spreektaal in WestVlaanderen afgeluisterd en doen afluisteren
: ,Vondel," zegt
Brandt, "vraagde den landlieden hoe zij spraken omtrent
den landbouw ; omtrent den huisbouw op gelijke wijs de
'
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timmerlui en metselaars ; omtrent de zeevaart en 't scheepstuig
de zeeluiden ; omtrent de schilderkunst en wat daartoe hoorde,
de schilders ; en zoo verder omtrent alle bedrijf, wetenschappen
en kunsten ."'
Gezelle ging verder : hij nam alles op wat nog leefde in
den mond van het yolk en in geen woordenboeken to vinden
was, duizenden en duizenden woorden, zegswijzen, spreuken
heeft hij met liefde gezant en bijeenverzameld tot eenen overvloedig grooten woordenschat . En bij de eene of de andere van
zijne gelukkigste vondsten, kon hij soms welgemeend klagen
"Is 't nu geen zonde en jammer dat wij geen Amsterdammers, geen Rotterdammers, geen Hollanders en zijn !
Hoe hooge en zouden de Vlamingen niet geprezen worden,
omdat zij zoovele en zoo schoone oude woorden, die elders
dood en begraven zijn, levende versch behouden en bewaard
hebben" 2 .
Immers, en hier loopen zijne twee taalbronnen ineen : de
taal der nude boeken en geschriften ligt nog springlevend
op de tong der huidige West-Vlamingen 3 .
"Van Maerlant," schrijft hij jubelend,
is voor ons geen
oud boek ; Kiliaen's Etymologicon ook niet, vele woorden
die daar als vetus flandricum, d . i. oud vlaemsch geboekt
staan, hooren wij dagelijks, en 't valt ons aardig op, als wij,
bij door-en-door geleerde uitleggers van oude gedichten,
lange en verkeerde notas vinden, op een woord daar wij
van kindsbeen of mee gespeeld hebben' 4
En elders nog : ,bij aldien nu in Vlaanderen, en wel
meest in West-Vlaanderen, de taal dier oude gewrochten
met de zuivere volkstaal eene en de zelve is, behoort
men dan niet tweemaal na to denken, eer men eigen
Vlaamsch voor Archaisme of Provincialisme afroept,"
Vglk
nog onder het woord Dullen in Loquela ; Kiliaen teekent
het in 1559 aan als ,Vetus saxonicum" en 't is bij ons nog
brandnieuwe .
" . . , de zuivere volkstaal," zegt hij ; immers was hij geen
wildeman ; hij wist van kieskeurig zuiveren met fijnvoelend
' Over de taal van Dante, zie Aant . 5 blz. 259 .
4
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Loquela i . v . dommelijk.
' Zie Aant. 6
Verantwoordinge Dichtoefeningen .

blz . 2 59 .

107

taalinstinct, hij wist van snoeien, edoch snoeide hij den taalboom niet dood .
,,Natuurlijk zal een Vlaming geen ruw en ongezuiverd
Vlaamsch gaan schrijven, zooals hij 't op straat hoort ; even
zoo min zou hij met ongemeulend koorn durven naar de
markt gaan" ' .
Hij heeft dus de volkstaal ontdaan van den al to gewesvan die
telijken tongval, van de plaatselijke vergroffing,
soort sleet die erop komt door 't dagelijksch gebruik onder
't yolk : ,het bederf van vormen, het gebruik van woorden
zonder betrouwbaren pas, woorden zonder kennelijken kern,
die nog Been vasten vorm hebben gezet, even gemakkelijk
verdwenen als verschenen" Vermeylen . Taalbederf en taalonrijpdom vermeed hij .
Men mag dus Gezelle's eigen kunsttaal maar heel voorzichtig West-Vlaamsch noemen 2 en in 't geheel niet dialeki
of gouwspraak . Hij is in dezen zin veel minder taalparticularist dan om 't even welkeen der meest hardnekkige
Algemeen-Nederlanders van benoorden of bezuiden het
Hollandsche Diep .
,,Daar is een West-Vlaanderen, ja," schrijft hij aan eenen
zijner vrienden, "maar geen Westvlaamsche tale . In WestVlaanderen spreekt en schrijft men zelfs nog de oude Vlaamsche
tale, zoo die eertijds overal geschreven wierd . Zij was de
heerschende algemeene tale, zoo wel tot Amsterdam als tot
Leuven en tot Brugge. Ik schrijve ze, ten besten mijns vermogens ; ik ete liever brood, wilt een ander liever eerde
eten, 'k en dringe mijnen liever niemand op, elk zijn' meuge ."
En om to besluiten : Hij schrijft gewestelijk gekleurd
algemeen Nederlandsch ; doch is die gewestelijke kleur geen
andere als die der oude Vlaamsche taaloverlevering . Zijn
doen zou dus een anachronisme zijn en zijne taal al een
archaisme, waren zijn doen en zijne taal niet die van gansch
zijn yolk . Hij was groot kunstenaar en wanneer men dat
is, schopt men alle bekrompen ismen nit zijne baan .
Bij den jongen Gezelle en zijn taal- en kunstprogramma
' Verantwoordinge Dichtoefeningen .
' Zie Aant . 7 blz . 259 .
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herinner ik mij geerne den jongen Mistral, die uit de verre
vreemde stad, waar hij gestudeerd heeft, weer landewaart keert
op het vaderlijke hof, en er plechtig zijn leven wijdt aan de
heropbeuring, de wedergeboorte van zijn dierbaar Provence .
"En daar op deze plaats, en daar op dezen stond, - ik
was eerst driemaal zeven - met mijnen voet op den dorpel
van den ,mas" hofstede mijner vaderen, met mijne oogen
naar de Alpillen gewend, binnen en voor mijn zelven vatte
ik het besluit
,, Vooreerst, dat ik het stamgevoel zou heropwekken en
verlevendigen, dat ik zag versmachten door de valsche en
tegennatuurlijke opvoeding van alle scholen ;
"Ten tweede, dat ik die verwekking zou tot stand brengen
door 't herstellen van de natuurlijke historische taal van mijn
land, die de scholen bestreden in eenen kamp om leven en
dood ; en
"ten derde : dat ik het provenraalsch in zijne eer zou herstellen met er den gloed doorheen to jagen van de goddelijke
poezij"

1

.

Men zou hier 't woord ,froven_aalsch" door ,, Vlaamsch"
willen vervangen en zeggen dat het bovenstaande door Guido
Gezelle werd uitgesproken toen hij 28 jaar oud was .
Zoo staat hij daar nu voor ons, de jonge priester-leeraardichter, in al de kracht van zijnen leeftijd, in 't voile ontvollen gloed van zijne
waken van zijn vernuft, in den
geestdrift, bemind, als nooit iemand, van zijne leerlingen,
met zijne ambtgenooten en oversten achter zich ; met, voor
hem, de taal- en kunstwereld wie hij daareven eene zoo
fiere uitdaging voor de voeten heeft geworpen !
De wereld is als sommige bergstreken, waar de rotsblokken
zoo los en wankelend over malkaar liggen, dat men er geen
gerucht maken en vooral niet roepen mag : op gevaar na
van eene stortvlaag blokken en steenen naar beneden to
doen storten, en, zelf meegeslingerd, onder de vlaag geplet
en begraven to worden . Het leven leert omzichtig zijn
'
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doe wel en zj niet dom! zegt wie geleefd heeft, doe wel en
zie niet om! zegt wie begint to leven . En Guido begon
eerst to leven .
De handschoe then hij geslingerd had werd van verscheidene
kanten opgenomen.
Zijne leerlingen bewaren hem getrouw hunne genegenheid en bewondering : zelfs zij die eerst tegen hem waren,
draaien bij, en als hij 't college verlaat zal hij zooveel
,,kinders" als leerlingen hebben . De brieven zullen hem volgen naar Brugge, groot in getal en alle in denzelfden toon
van grenzelooze verkleefdheid, vertrouwen en dankbaarheid
voor het leven .
Met de bijzonderste onder zijne oversten en collega's hebben
wij reeds ten deele of geheel kennis gemaakt, ook met een
van de oorzaken waarom hem 't leven stilaan begon lastig to
worden in de kleine collegewereld, waarvoor hij to groot was .
Deleu en Delbar, eersten en tweeden surveillant, en vooral
dezen laatsten, die een Waal was, had hij tegen, we weten
waarom .
Huys, leeraar in de wijsbegeerte was een van zijn verknocbte vrienden, die hem zelfs, als 't paste, eene harde
waarheid durfde zeggen, en schrijven .
Vanhove, leeraar in Rhetorika, was een kortzichtig
vlaamschhater, en een voorstaander van de oude leermethoden
waarmee hijzelf was opgebracht en tegen dewelke Gezelle's
onderwijs geweldig aandruischte . Hij is 't die hem to Rousselaere uitgeschakeld heeft en ten deele gebroken . De zaken
immers gingen, wel met onaangename wrijvingen tusschen
discipline en poesis, en tusschen poesis en Rhetorica, maar
ze gingen nog ; op 't einde van '58 schrijft Guido zijne eerste
klacht naar huis .
Rousselaere, Allerzielenavond '58 .
,,Beminde Ouders,
"Ik heb alle dagen in gereedheid gestaen om to komen,
en nu ben ik wederom voor eenen goeden tijd uitgesteld van
Mr. Superior, die mij tegen mijnen wil en dank opgeleid
heeft van mijne weke to doen in 't pensionnaet nevens de
vof anderen . Het gaet mij schrikkelijk tegen van alzoo to

110

moeten behandeld worden, als ik overal mijn beste doe om
't huis dienstig to zijn, to meer omdat ik van to vooren al meer
surveillance had dan een van al ; dat bekent Mr . Superior
zelve.
„Zoo staen de zaken en daerom is 't dat ik nog niet gekomen
ben . Van lichaemswege ben ik ondertusschen frisch en gezond
en verhope van Ul. hetzelfde .
,,'t En is niet dat ik het hier al to lastig hebbe, neen, maer
't geeft geen cooed noch't en doet geen deugd alzoo behandeld
to worden .
"Ik zal morgen zorgen voor die zende kleeren en blijve
Uw toegenegen
GUIDO "

Er dient hier eerst opgemerkt dat hij anders nooit klaagde
hoe dikwijls hij ook naar huis schreef ; 't moet dus zijn dat
het begon to nijpen . Daarbij was 't niet dat hij to veel naar
huis ging, want bovenstaande schrijven is een antwoord op
een brietje van zijnen jongsten broeder Jozef, waarin deze
hem op bevel van zijne ouders zegt dat hij moet meer naar
huis komen "en doen gelijk de andere : alles laten staan
ginder te Rousselaere . Vader en moeder zijn beschaamd
de menschen gaen denken dat wij geen eten voor u
hebben ."
In Augustus, eenen Woensdag, een kort brietje van Guido
aan zijnen vader :
Rousselaere, Woensdag .
"Beminde Vader.
,,'t En zal u niet verwonderen dat ik niet naer huis en
kome als gij verneemt dat onze Superior zijn demissie . . .
heeft en pastor genaemd is to Varssenaere . Mr . Vanhove
is Superior . Ik ben waerschijnelijk ontlast van de poesis om
alleenlijk Wen to leeren en met de Engelschen belast to
zijn . Mr. Lefevere is econome, Mr . Vanheule weg, 'k en
weet nog niet waer, 't huis is tegenwoordig alleen .
"Ik hebbe al van over twee dagen geschreven naer Mr.
Minne, ingeval dat ik niet en zou kunnen intijds komen .
Alles zal verhope ik, beter gaen als voren 't en koste ten
minste nooit vele verslechten .

III

„Al 't geene hier staet en mag niet rugtbaer gemaekt zijn,
eer 't in de gazette komt.
,,Groet Ul . in afwachtinge van mondelings meer to kunnen
zeggen, en blijve
Uw toegenegen zoon
GUIDO GEZELLE, pbr. can . Jezus."
Vanhove was, zoolang hij leeraar was, ten minste uitwendig
de vriend van Gezelle gebleven ; brieven zijn bewaard van
hem waarin hij tot dezen schrijft op eenen luchtigen toon
van camaraderie. Eenmaal overste geworden, schuift hij zijn
vizier op. Hetgeen hij nog to kort had om openlijk en geheel
vijandig to worden, dat wordt hem opgestookt door Delbar' .
Beiden waren het Vlaamsch ongenegen en, gerugsteund
door de heerschende vooringenomenheid van then tijd, waren
ze gelukkig de gedoemde zaak door een zoo gemakkelijk
to vellen voorstaander verdedigd to zien . 11 pretait le flanc,
hij wankelde reeds en de zaak zou vallen met den verdediger .
Hij stoorde de regeltucht, zette 't huis overeind met zijne
Engelschmans enz . . . . hij zou springen, en hij sprong .
Mr . Faict, grootvicaris, en "adminislrateur sans jolus"
luisterde naar Vanhove, en Gezelle kreeg zijne tweede amotie,
hij werd van Rousselaere verwijderd onder het groot verlof'59 .
En hij ging.
"In den bloei en de kracht der jaren ontgoocheld, met
gebroken hert en vochtige oogen en wankelende schreden
ging hij weg van zijne kinderen, schuchter in de liefde
schuilend eeniger trouwgeblevenen . Hij wikkelde zich zwijgend
in den mantel zijner grootheid en ging in de eenzaamheid
der groote Natuur, die nooit bedriegt, die nooit verraadt,
die nooit ondankbaar is hem die haar liefheeft, die steeds
voor den bedrukte een woord heeft van liefde en troost en
opbeuring" 2 .
Gezelle's opvolger in poesis : Mr. R . Delbaere was, 22- October I86o, in de gelegenheid Vanhove's handelwijze wit to
wasschen bij een zijner leerlingen : „indien Mr. Gezelle van
'
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bier heeft moeten vertrekken, wellicht heeft hij er zelf reden
toe gegeven, Mr. Vanhove execute a la lettre les ordres
re9us, et heureusement c'est un homme qui ne recule devant
!"
aucune difficulte, quoi qu'on dise
Om nu het eene niet to zeggen zonder het andere dient
hier nog bijgevoegd dat benoeming of -verplaatsing van
leeraars op de bisschoppelijke colleges, iets is dat geheel en
al buiten den Bisschop omgaat . Dit maakt een afzonderlijk
bestuur uit, waarin de Voorzitter van het Groot Seminarie,
en de Bestuurder ervan, het meest to zeggen hebben . Nu,
die twee heeren waren Gezelle hertelijk genegen, en zouden
den toestand redden .
Te Rousselaere was er eene geheele colonie vreemde
jongens, er zijn Noorsche en meest Engelsche, al even moeilijk
in toom to houden als hun bijzondere bewaker Guido Gezelle .
Zij hadden een afzonderlijk reglement door Vanhove opgesteld en door Guido to doen uitvoeren, maar 't ging al to
gare niet ; men zou een bijzonder college voor hen stichten,
to Brugge, en Gezelle zou aangesteld worden als bestuurder,
met Dr . Desplenter en Dr . Algar, eenen Engelschman die to
Rousselaere leeraar was en Guido's groote vriend.
Brugge 1859-1865
Daarmee was hij uit den weg, al ging zijn invloed nog
zoo gauw niet dood to Rousselaere : hij laat eenen geweldigen indruk achter van liefde bij zijne kinderen, van afkeuren
bij zijn schooloverheid.
Bij sommigen blijft zijn invloed voortleven en de geestdrift voor zijn persoon, voor 't studeeren naar zijn stelsel 1 ,
voor de studie van vreemde talen, voor godsdienstigheid,
voor 't Vlaamsch en ook . . . voor Engsland. Anderen laten
hem schieten, verloochenen en verraden hem .
Nu ging geregeld eene briefwisseling van zijne kinders
naar Brugge, en van Brugge naar hen . Dit gebeurde in
't geheim, natuurlijk, immers noch de wijze om betrekking
'
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to houden, noch de inhoud van de brieven waren van aard
om de Rousselaersche overheid aan to staan . De jongens
vertelden hem in 't lange en in 't breede hoe het al ging
sedert hij vertrokken was, en voorzeker meenden ze hem
to behagen met de trekken hier en daar wat aan to dikken,
to verzwarten. Daarmee leerden ze zich boven hunne meesters
to stellen en deze to be- en to veroordeelen . Guido's eigen
broer Jozef, die als student op het Klein Seminarie gebleven
was, houdt hem meer dan getrouw op de hoogte van wat
er omgaat ; in '6o is hij leerling in poesis en schrijft aan
Guido : "De poesis ligt op sterven, zij en heeft maar zeven
soorten van verzen meet. 't Is jammer, ik voel mij een poesis
herte in het lijf en het wordt niet ontwikkeld . Onze klasse
heel poesis ; ons bijzonderste werk is dicteeren, en de explicaties van Grieksch en Latijn zijn lemj3s f'rimiiifs en somtijds
als het toeval wilt : hic est invocatio, hic expositio, hic incipit
narratio quam pulcherrima . . . Totdaer, altijd blijft het zeker
dat wij schrikkelijk veel leute hebben in classe, meer dan
op de speelplaets . . ."
Op eenen anderen keer : "een geleerde professor met eene
ondervindinge van een geheel jaar, roept of in de klas dat
gij een ketter zijt in letterkunde enz . . . . enz ."
Zoover gaat het dat zij de hoofden bijeensteken en malkander overtuigen dat ze 't daar moe en beu zijn . Jozef
komt naar huis om to Turnhout bij de Jesuleten op school
gesteken to worden, en een zekere Verhaeghe schrijft : "Velen
zouden willen met Joseph medekomen, het gaat er hier zoo
dom, wij wenschen alien om verlost to zijn . Het verdriet
mij zoo dat gij weg zijt, wij mogen niet meer roeren noch
muiten . Te voornoen heeft onze professor van vlaamsch daar
twee werken = het een van Mr. Vanhee en het ander
van H . Notebaert, uwe oud-leerlingen - gelezen en geheel
de klasse zei : 't is jammer dat wij Mr . Gezelle niet hebben,
wij zouden ook zulke werken leeren maken, maar vruchteloos gejammerd, wij hebben u niet meer."
Zoo was het met alien : hij had hun de oogen doen keeren
naar de verre landen om aldaar to werken aan de bekeering
van de ongeloovigen, naar Amerika, naar de Noordpool, en
vooral naar Engeland ; daarom, en in afwachting dat ze zelf
Guido Gezelle.
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ernaartoe trekken, leeren ze neerstig Engelsch en Skandinaafsch, en verzamelen ze gelden om die missien to ondersteunen, wakkeren malkander aan om getrouwig to blijven aan
wat ze van nu reeds voor hunne heilige roeping aanzagen en
zochten gedurig nieuwe aanwinsten to doen en voor hunnen
"allerliefsten wader" nieuwe volgelingen aan to werven .
Hoe voorzichtig ook deze briefwisseling in- en uitgesmokkeld werd, gebeurde 't toch dat brieven in de handen
vielen van de schooloverheid of onderschept of ingehouden
werden . En het moest algauw blijken dat hij, nu hij aan
't hoofd stond van eene school voor Engelsche zendelingen,
de kinders ijverig aanzette om zendeling to worden in
Engelschsprekende landen .
„Bekeert ge Engeland ge bekeert de wereld !" schrijft hij,
aan Victor Lanssen, en deze niet alleen drinkt het in met
voile teugen maar laat niet na het aan anderen mede to
deelen, en zoo waren ze met een groot getal gereed om to
vertrekken naar de vier hoeken van de wereld .
,,De eerste bekeering die ik zal doen," schrijft Lanssen,
"zal u toegewijd zijn, ik zal mijne nieuwbekeerden doen
bidden voor dien man Gods, die zich zoo edelmoedig slacht; voor dien man die de
offert voor de zaligheid der zielen
armen over geheel de wereld uitgestrekt, overal zijne kinderen
zendt, bezield met zijnen geest, met zijnen iever, die, ja, met
zijn leven de zielen van Jesus gaet opzoeken, want, geern
zoudt gij in duizend plaetsen willen zielen winnen en uw
leven ten beste geven. Oh I als ik u zie in uwen moeilijken
en lastigen post niettegenstaende al uwe neiging naer het
zendelingsleven : daer vaste blijven waer Jesus u geplaetst
heeft . . . enz . . ."
Guido heeft inderdaad altijd
de begeerte gevoeld om
zendeling to warden, en zelfs toen hij nag op het Seminarie
was heeft hij zijnen vriend Declercq toevertrouwd, dat hij
priester zou worden maar nooit de "soutane" zou gedragen
hebben.
Bij Lanssen is de geestdrift naderhand bekoeld en hij is
t'huisgebleven en in Vlaanderen priester geworden . Maar
vele anderen hielden vol en zijn spijts alien tegenstand van
ouders of meesters vertrokken, naar Ysland, naar Noord-

11 5
Amerika, naar Engeland, naar Parijs bij de priesters der
vreemde missian of elders .
Want er was tegenstand : van de ouders eerst, die hoe
christelijk en hoe offervaardig ook, hunne kinders liever
in
't land zagen priester worden dan het vreemde in to gaan .
Zij kloegen bij de overheid to Rousselaere en deze werkte
uit al hare macht om zijnen invloed to dempen .
Alles wat hij gedaan had werd nu afgebroken, tot zelfs
zijn talent als dichter hem ontkend, briefwisseling met hem
verboden, en zoo ging stillekens aan, onder die stage werking,
door 't komen van nieuwe meesters en nieuwe leerlingen,
door het weggaan der ouden, door 't afzijn van den meester
zelf, en door de tijd die alles oplost, zijn invloed en zijn naam
aldaar verloren .
Intusschen begon de zon der befaamdheid met een eerste
bleeke morgengloor over hem to schijnen .
Hij was lid geworden van "De Vriendschap", letterlievend
genootschap to Rousselaere, briefwisselend lid van ,MetTijd
en Vlijt" to Leuven, lid van Hid Islandska Bokmantafelag",
het IJslandsch letterkundig genootschap to Kopenhagen, den
15 mei 1859, en hij had zijn Noordsch en Vlaamsch messeboekske uitgegeven ; ook eene geestelijke vereering was hem
to beurt gevallen : den 27n September 1859 verneemt hij dat
Mgr. Macarios Hadade, bisschop van Damas en hulpbisschop
bij den Griekschen Patriarch van Antiochie, Alexandria en
Jerusalem, hem benoemd heeft tot de weerdigheid van Kanonik
van Jerusalem' .
Dichtoefeningen, de beide bundels, waren intusschen verschenen met de "Verantwoording", kletterend als klaroengeschal, en 't zou van then kant ook op zijn dak gaan regenen .
Hollandsche bladen en tij dschriften, als de Ted, de Nieuwe
Rotterdamsche Courant, het Vaderland en andere gaven volmondig lof - ook de Belgische bladen, meestal fransch van
uitdrukking, en katholiek van kleur erkenden zijne verdienste .
Maar daar waren de taalbe schermers en de anti-clerikalen, die
't voor de moeite niet zoud en laten hem heftig to lijve to gaan .
'
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Eenerzijds Conscience en David, anderzijds de nooit volprezen Heremans en Max Rooses sprongen op hun strijdros,
trokken to velde ter verdediging der miskende, ja gehoonde
Taal-algemeenheid, en der onschendbare ' kunstprinciepen .
Eugeen Van Oye, in '62 student in de medicijnen to Leuven,
schrijft aan zijnen ouden meester : "'k heb gehoord dat
professor David op 't aanstaande Taal- en letterkundig Congres
to Brugge zal spreken over : de manie van zekere Westviamingen van hun dialect als geschreven taal to willen
invoeren, gij zult moeten spreken ." Zij zijn besloten to zamen
eene reis to ondernemen naar Engeland en Van Oye schrijft
hem schoone woorden om een paar dagen uitstel, zoodat hij
zou kunnen naar 't Congres gaan, en hij voegt erbij : „gijzelf
hebt het grootste belang om op 't congres aanwezig to zijn ."
Hij verkrijgt zijnen uitstel niet . Guido trekt naar Engeland
met Van Oye, en Karel De Gheldere in verlegenheid of hij
't soms in zijn hoofd mocht steken ginder to blijven stuurt
hem, nog voor hij vertrekt, deze echt DeGheldersche waarschuwing : ,Geluk en zegen op uwe reis naer Engeland ;
blijf er niet, of gij slacht den verloren zoon en zondigt voor
God, voor tael en voor ons Vlaemsche Vaderland ."
Alwie den dichter in zijn later leven genaderd heeft moet
hier de bedenking maken dat Van Oye zijnen meester weinig
moet gekend hebben om to veronderstellen dat hij zich op
een Nederlandsch of op gelijk welk Congres zou begeven ;
want zelfs later, wanneer ter gelegenheid van de De Haerne's
feesten, een dergelijk Congres to Kortrijk plaats had, om zoo
to zeggen bij zijne deur dus, bleef hij ervan t'huis . En toch,
in '62 toen het Congres voorbij was, schrijft hij aan eenen
vriend : ,ik zou er zelf geweest zijn, maer was in Engeland,"
maar hij gelooft het zelf niet .
Het Congres heeft dus plaats en onder andere zaken worden
deze twee verhandeld :
Eerst de spellingkwestie : hierover kan, wie 't lust, zich
inlichten bij Coopman en Scharpe in hun Geschiedenis der
Zuid-Nederlandsche letterkunde en in de vele letterkundige
geschiedenissen van then tijd .
Eene tweede kwestie was : Westvlaamsch contra Algemeen
Nederlandsch.
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Gezelle laat de beide stormen, kalm als een sphynx, over
zijn hoofd gaan, en laat nadien weten aan denzelfden vriend :
,,Het heeft mij deugd gedaen dat het woord Westvlaemsch
en Westvlaenderen van en bij zulke mannen als die van het
congres is uitgesproken geweest ; zulks was toch meer de
moeite weerd als dat eindeloos gekijf over as en ae waermede de noordelijke congresleden, zei men mij, niets wilden
to doen hebben . Intusschen ligt mijn gebruik van ae of as
veel meer in mijn hand en vinger dan ievers elders : oude
gewoonten zijn kwaed om laten ."
Naderhand laten hand en vinger de spelling los ; en in
die kwestie geeft hij toe, zich voegend naar de meerderheid .
Maar op het ander stuk, dat van het Westvlaamsch, blijft
hij onverroerbaar staan tot aan zijnen laatsten snik .
Op 't Congres ijverden tegen hem en zijne volgelingen want ze bestonden dan reeds, zegt Deflou - Hendrik Conscience' en hoogleeraar David ; deze laatste sprak den banvloek uit en vatte hem in de volgende woorden, die de
Westvlaamsche school voor altijd buiten de Nederlandschletterkundige gemeenschap moesten zetten 2
"Geerne hadde ik, M . H ., hier nog een laetste punt verhandeld, dat mij hoogst gewigtig schijnt ; maer ik zal het
slechts ter loops aenstippen, in 't vertrouwen dat een enkele
wenk volstaen moge . Ik bedoel de onlangs opgekomen
nieuwigheid van to schrijven, niet meer in de algemeene
landtael, maer in den Westvlaemschen tongval, die er merkelijk van verschilt . Golde het daerbij slechts vlugschriften,
volksdeuntjes of gelegenheidsverzen, ik zou er niets tegen
in to brengen hebben . In andere landen treft men dezelfde
liefhebberij aen, en, om enkel van Napels to spreken, waer ik
het gezien heb, daer verschijnen bijna dagelijks van die liedekens of vertelsels, in den stedelijken dialect opgesteld, waer
een Toscaner of een Meilander, al kent hij nog zoo wel zijn
Italiaensch, nauwelijks een woord van verstaen kan . Dat zij
zoo ; maer in ernstige, in letterkundige gewrochten, in werken
van langen adem houd ik het voor eene ware verkeerdheid .
'
9
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,,Laet het Westvlaemsch dialect minst afgeweken zijn van
de oorspronkelijke uitspraek ; laet het vele oude woorden en
levendige wendingen bewaerd hebben ; het is ook zeker dat
er niet weinige gebrekkelijkheden in voorkomen, en niet
minder spraekvormen en zegswijzen die met de grammatica
en syntaxis der algemeene nederduitsche tael niet overeen
to brengen zijn, derhalve afgekeurd moeten worden . Het is
daerenboven niet wijs het volksgebruik in alles toe to geven,
en to schrijven gelijk de menigte spreekt ; daer zou noodwendig verloop en bederf het gevolg van wezen . Men moet
veeleer door goeden, alhoewel eenvoudigen stijl, de volksklassen opleiden tot en gewennen aen de meer beschaefde,
de litteraire tael, in alle de gewesten van Belgie gebruikt
en verstaen . Of wil men een localisme, een provincialisme
beproeven, zoo dient zulks, in alle geval, grond to hebben
in de analogie, en getoetst to worden aen de algemeene
regels der nederduitsche spraekkunst, welke het nimmer
geoorloofd is over het hoofd to zien of tegen to gaen
."
Dit is bezadigd en zonder drift gesproken, ook heeft Gezelle
zich nooit gekwetst gevoeld noch wrok gedragen tegenover
Kanonik David, integendeel heeft hij na dezes afsterven ijverig
medegewerkt aan de verheerlijking van zijn aandenken .
Tusschen Gezelle en Conscience ook zijn de betrekkingen
nooit zeer druk noch innig geweest : ze verschilden to zeer
van meening op verscheiden punten en bleven op een
afstand . Het gebeurde op het Congres hielp er wellicht toe
om ze nog meer van elkaar to verwijderen ; maar hoe hardnekkig Gezelle ook aan zijn gedacht bleef houden en doorwerken, toch heeft Conscience nooit opgehouden
hem to
waardeeren . Getuige, onder meer, de brief then hij schrijft
aan E. H . Flamen in '72 om hem to bedanken over het
toezenden van zijn Pius IX:
,,De genegenheid tot onze moedertaal welke hier en daar
ofschoon verdoken, uit uw opstel straalt, verwekt in mij een
zeker gevoel van treurnis, bij de overweging, wat hulp zulke
dichterlijke gemoederen als Ueerw . en de eerw . Guido Gezelle,
onze vaderlandsche zaak zouden kunnen bijbrengen, indien
zij niet op een omschreven veld moesten werkzaam zijn ;
maar dan denk ik tevens dat zij den Vaderlande toch grooten
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dienst bewijzen met ook in de moedertaal geestelijk en zedelijk
voedsel voor bet Vlaamsche yolk to bereiden . Zeker is voor
mij de Westvlaamsche tongval de schoonste en zachtste vorm
onzer taal ; maar sedert bet stoffelijk verval van Brugge, zijn
de algemeene regelen aan meer noordelijke dialecten ontleend bovenal dit van Antwerpen en dewijl wij reeds zwak
zijn, moeten wij ons op dit punt al vele, zelfs onaangename
toegevingen getroosten, om niet tot de uiterste onmacht to
vervallen.
"Ik heb reeds eens daarover, in zulken zin, aan den Eerw.
Guido Gezelle geschreven ; maar hij bemint to zeer zijn lief
en zangerig Westvlaamsch om met mij in to stemmen ."
"Hebt gij nog gemeens met Conscience?" vraagt Van Oye,
na bet Congres. Hierboven staat dus bet antwoord. Dit antwoord ook is zonder drift, bet is zelfs roerend en groot,
want edele zielen verloochenen hun eigen niet, zelfs niet
wanneer ze afkeuren .
Maar er zouden andere hondtjes aan 't keffen gaan .
Op eon Juni '63 ontving Gezelle een schrijven van Gustaf
Verriest uit Leuven
"Gisteren hebben wij de aflevering van bet Nederduitsche
Tijdschrift ontvangen, waerin uw boek zoo vervaerlijk aengerand wordt, en bovenal of beter diepst van al uw fanatieke
catholicismus „bete noire" van den vrijdenker Heremans . Indien niemand nog de antwoord op hem genomen heeft
zouden wij, ik en Karel De Gheldere u geern bet onze voorenstellen om verbeterd en aangevuld to worden, binnen twee
of drie dagen zult gij onze papierkens ontvangen ."
En op 22n Mei '63, had Van Oye hem eenen brief ter
verontschuldiging geschreven omdat hij wijd van zijns
meesters gedachten begon of to wijken :
"Neen" roept hij uit, "ik zal nooit een Heremans worden !
Ik heb zijne weinig liberale critiek van uwe gedichten gelezen
den ganschen dag heb ik de koorts gehad . Nog daargelaten
de eigentlijke kunst- en taalkritiek, wat schandalig pleidooi
voor bet atheism 1 wat kleingeestig en slecht verdoken uitvaren tegen den firiester! 0, hadde ik tijd, hadde ik tijd!!
Ik heb al begonnen een antwoord aan Heremans to schrijven,
maar ik heb ze moeten daarlaten, vooreerst bij gebrek aan
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tijd en ten tweede omdat ik meen dat er bevoegder pennen
dan de mijne uwe verdediging, de verdediging der christene
kunst zullen opnemen . Maar het mag bij Heremans' kritiek
niet blijven : er moet geantwoord worden. Ware ik u, ik
zou zelve mijn advokaat zijn ."
L'excuse etait bonne, en Van Oye gebruikte ze - ook
het antwoord van Verriest-De Gheldere bleef onuitgegeven
en wie meest van al dood bleef was de aangerande zelf .
Hij was met geheel andere dingen bezig.
Wat was er eigenlijk gaande geweest?
Deflou in zijn Bevensschets zegt
"De kritiek bleef ' Gezelle niet gespaard . Zijne verantwoordinge had die overigens uitgelokt! Het wekte immers
bij hen, die aan de schoolsche vormen en de oude dichtwijzen gehecht waren, geene gerioge verbazing, dat een
jong dichter stoutweg nieuwe paden wou betreden."
Het was dus niet genoeg dat hij de taalpandoren op
zijnen hals had, hij zou ook nog de kunstridders op hem
zien loskomen, doch niet met beukelaar en speer zooals
Don Quixotte, maar met den kluppel van Sancho .
,,De zaak verergerde nog", gaat Deflou voort, "toen het
Gentsche dagblad le Bien Public het Vlaamsch van Gezelle en
zijne volgelingen katholiek ging noemen, en het geijkte Nederlandsch voorgeven als eene taal dienstig voor goddeloozen" ' .
Heremans zag hier veel klaarder' dan Deflou, en hij
vaart to velde niet alleen tegen den taal-revolutionnair, maar
tegen den katholiek, den priester . Le taureau a vu rouge I
zoodra de vrijdenker den priester herkent : "Wij zullen het
den heer G. G. niet euvel nemen, dat er in zijne Gedichten,
Gezangen en Gebeden eene groote eentoonigheid heerscht :
hij is priester, en het geestelijk karakter, waarmede hij is
bekleed, heeft daaraan alleen schuld . . ." Hij veroordeelt
daarbij de literarische richting van Guido en zijne vrienden,
die geen andere poezij voor nationaal erkennen, dan die voor
de gedachte het katholicismus tot grondslag heeft, en voor
den stijl zich bij een bekrompen provincialismus bepaalt . . .
Wij kunnen hem hier niet volgen door al zijn veront'
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weerdigd woordengehaspel ; hij veroordeelt de woordenkeus
als bedorven vormen en gebrekkige wendingen ; de poetische
uitdrukking als zijnde in stede van denkbeelden, ja zelfs in
stede van woorden meermaels ijdele klanken, alliteratien
aan alliteration gevezen, het holle gebrom van een reeks
onomatopeen die onze ooren doen tuiten, een klatergouden
mantel waarmede de dichter de magerheid zijner muzeziel
wil verbergen, bewijzend alleen zijne onmacht en slechten
smaak . Hij veroordeelt de onderwerpen als onbeduidend of
behandeld met vervelende lamheid . Hij veroordeeltde metriek
"Het is vooral in de metriek dat de heer Guido Gezelle
zich eenen revolutionnair van de ergste soort toont : daar
werpt hij driest alles onderste boven . Hij mengt allerlei
maten ondereen, of bekreunt zich om geenerlei maten ; hij
rijmt of rijmt niet, zonder zich aan eenigen regel to binden .
Meermalen onderscheiden zich zijne verzen alleenlijk daardoor van de proza, dat zij met eene hoofdletter beginnen ."
Ik weet niet of Heremans lang genoeg geleefd
heeft
om to zien dat later zijn slachtoffer ook nog dit sieraad van
zijne verzen verworpen heeft en deze slechts na een punt,
met eenen hoofdletter laat beginnen . Hij gaat voort : ". . . en
naar evenredigheid van hunne lengte min of meer uit- of
inspringen ." Springende verzen dus ook al!
Hij veroordeelt de rijmen waar ze zijn en ook waar ze
niet zijn .
En gansch buiten adem gebracht door het knetterend
vuurwerk, verslapt hij en bedaart tot eene voorwaardelijke
lofrede van Guido's dichterlijk talent, op gedempten toon en
met hier en daar nog een laatste knal, eene achtergebleven
ontploffing . Hijgend erkent hij dat de afgerammelde stumper
die voor zijn voeten ligt, ,dichterlijken aanleg heeft die zich
zelfs tot buitengewoon talent kan ontwikkelen wanneer hij
zal ophouden zich aan allerlei stelselmatige zonderlingheden
en smakelooze halsbrekerijen over to geven ; dan alleen zal
hij met vasten tred op de bane der kunst voortstappen
wanneer hij zich zal getroosten de aardige bokkensprongen
na to laten, waarmede hij tot heden toe maar al to vaak
zijnen tijd heeft verbeuzeld ."
Heremans, zooals men ziet, ontbreekt het niet aan dichter-

122

lijke beeldspraak : mijns ondanks gevoel ik mij, na't ontleden
van dit stukje, onweerstaanbaar gedwongen nog en nogeens
om to zien naar die "magere muze" die in mijn vergruwde
verbeelding is blijven staan gelijk de vrouw van Loth .
Het ras dier onbevangen taal- en kunstvoorvechters sterft
met den luidruchtigen Heremans niet uit, andere nemen den
geesel op then hij laten vallen heeft en vieren hunne rechtmatige woede bot op den ongelukkigen dichter. Om er
slechts twee to noemen, hebben wij nog Max Rooses, en
Dr Nolet de Brauwere van Steelandt. Dezen laatste zullen
we later nog eens ontmoeten. Rooses in zijn Nieuw Schetsenboek herhaalt al de slagen van zijn ongenadigen voorganger
en besluit met in eenen hap geheel de Westvlaamsche school
to verslinden . ,Gezelle noch zijne leerlingen, voor zooveel
zij hem trouw bleven, brachten een gedicht voort dat
merkweerdig mag heeten." 't Is alzoo seffens gedaan
!
Wil ik daarmee nu den indruk laten als zou de dichter
door zijn politieke vrienden alleen erkend, geschat en
gehuldigd geweest zijn, neen, evenmin als hij door alle
andersdenkenden zou aangevallen of dood gezwegen zijn .
In beide kampen had hij bewonderaars en groote vrienden,
in beiden ook of keurders en miskenners . En hoe vaarde hij in
tusschentijd ?
Hij had to Rousselaere het goede zaad geworpen der
liefde voor eigen taal en kunst en zeden en geloof
: in
afwachting dat het zou opgaan, zat hij nu sedert Augustus
1859 vernesteld in alle slach van moeilijkheden met zijn
Engelsch college, en schreef hij Engelsche brieven aan zijne
spertelende bende Engelschmans en Vlaamsche aan zijn
achtergebleven kinderen to Rousselaere . Intusschen ook
dichtte hij voort en gaf hij uit en werkte en schreef hij
voor bladen en tijdschriften . In 't jaar 186o gaf hij nit
Alcune j5oesie dei Poete Celesti, zijn 1Voordsch en Vlaamsch
Messeboekske, Het Kindeke van de Dood en ztjn 33 Kleengedich jes, die naderhand, in de 3e uitgaaf tot driemaal 33
zouden aangroeien .
"Met zijne Engelschmans is hij dus naar Brugge getrokken
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,looking on himself as a castaway broken and lost" -'
"misbegrepen door hen die hem 't best hadden moeten verstaan ;
geknakt in zijnen zielenijver, gebroken in zijn priesterwerk,
verbannen van zijn lieve knapen, bestreden in zijn taalwerk,
miskend in zijne kunst . Wat blijft er hem nog over dan
zijn gevoelig hert om veel to lijden, en ook zijn stalen
moed en 't betrouwen in de echtheid van zijne dichtkunst,
in de waarheid van zijn taalprogramma . Met then moed en
dat betrouwen, met de grootheid van zijn dichtgenie komt
hij dat alles wel eens to boven . Nu buigt de ranke en dopt
in 't water, in afwachting dat ze boom geworden, staan zal,
zoo dat geen geweld haar nog breken kan" . Pol de Mont .
In Brugge heeft hij een Engelsch college begonnen maar dit
heeft slechts een jaar of zoo iets geduurd . Dan werd hij onderrector aan het Engelsch Seminarie met Dr. Algar als rector.
„Indien iemand daartoe onbekwaam was, dan waren het
Algar en Gezelle, geen van beiden was man om een bestuur
to handhaven. Alwie ze zagen optrekken, zeiden : 't en
zal niet gaan. En ook het Engelsch seminarie stierf zijn
eigen dood in 1865 ." De Grijse .
--

Van zijne eerste jaren of heeft hij altijd met het Engelsch
ingenomen geweest . Op het Seminarie, Klein en Groot,
studeerde hij die taal met grooten ijver, en hij zal voorzeker
op Engeland gedacht hebben toen hij zeide tot zijne makkers
dat hij priester zou worden, maar nooit eene toog dragen 2 .
In zijn tweede jaar professoraat, den 16n April 1855, had
hij uit Salford Manchester eene uitnoodiging gekregen om
in Engeland to gaan werken als missionaris. Zijn correspondent, een zekere Benoit schrijft hem uit naam van den
Bisschop van Salford en geeft hem tot reden dat hij
the
might man zou zijn : ,You speak the language very fluently ."
En inderdaad Guido ging daarop in en schreef erover
aan zijnen vader PierJan . Maar in plaats van eene toestemming to verkrijgen, deed hij bij den ouden goeden man
'

Brief van Dr . Algar, co .5 .'63, waaruit blijkt, dat Guido zeif de beteekenis
van zijn verplaatsing begreep .
° Zie hiervoor b1z. ii4.
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een storm van verontweerdiging losbreken ; de vader vond
dien harden strengen toon terug dien hij vroeger reeds
eenmaal had aangeslagen tegenover zijnen : "achtbaeren
noon ." Hij kon geene woorden vinden krachtig genoeg van
overtuiging, om zijnen jongen van zijn opzet of to brengen .
Guido was bedwelmd onder den slag. Hij schreef terug aan
vader om hem al de redenen op to geven die spraken ten
voordeele van zijn heengaan . Niets mocht helpen . Vader
Gezelle bleef gesloten en weigerde beslist .
Op den 22n van dezelfde maand, tweede uitnoodiging van
denzelfde : de Bisschop van Brugge is over de zaak gepolst en indien gij 't vraagt zal hij 't u niet weigeren ."
Eene andere uitnoodiging kwam, veel dringender, van
een zekeren Crombleholme, hem voorenhoudend hoe hij, zoo
iemand, onzeggelijk veel goed zou doen in Engeland . Niemand
minder dan Cardinaal Wiseman zou hem ginder willen .
Guido trekt naar huis met verlof . Engeland brandt op
vaders maag ; en hij verto'ont aan zijnen zoon hoe deze niet
zonder ondankbaarheid op weggaan mag denken, ingezien
al hetgene hij Rousselaere verschuldigd is . Guido antwoordt
"Er is al lang sprake geweest van naar Engeland to gaan
voor dat ik Rousselaere ooit gehoord of gezien had ." Vader
snijdt de woordenwisseling of met een ,neen" als met een
mes, en wil nets meer zeggen . Zijne zuster Louise schrijft
hem in 't geniep en houdt den brandel in vuur, zij wordt
zijn voorspreker bij wader, immers ze had willen meegaan
naar Engeland. Doch alles schampte of op Vaders stalen
wil en den 2yn Mei, in Guido's eersten brief naar huis, is
er geen sprake meer van Engeland, maar hij bleef Engelsch
leeren, en bracht zijne kennis gauw tot eene groote volmaaktheid. Eindelijk in December '56 ontving hij een schrijven
van Mgr. Wemaer, bestuurder van het Groot Seminarie, en die
hem eene echt vaderlijk beschermende genegenheid toedroeg,
waarin het hem voorzeid werd dat bij leeraar in poesis zou worden en zijn weggaan naar Engeland, werd van overheidswege
voor tien jaar uitgesteld . Daarmee was de zaak geklonken.
Zijn broeder Jozef, in denzelfden brief
'58-'59 waarin
hij hem waarschuwt over den slechten indruk door het
over en weer geloop naar zijne kamer, op de leerlingen van
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Rhetorica' , schrijft hem nog : "hij E. Neut zet in zijnen
brief ook dat, zoohaest gij zult permissie krijgen om naer
Engeland to gaen, dat gij zult gaen en niet meer terugkeeren al wat ik zoude wenschen ware om mee to gaen .
Dit vuurtje blijft dus smeulen onder de asch .
Intusschen, en om zijnen ijver wat to bekoelen, vond hij op
het Klein Seminarie zelf, een miniatuurbeeld van de groote
Engelsche wereld waar hij van droomde : hij kon dus hier zijn
missionarisleven beginnen bij al die jeugdige Toms en Teddi's,
en het duurde geen tijd of hij was hun vriend en vertrouweling ; en ook wel een beetje hun slachtoffer, zoozeer door
zijn eigen als door hunne schuld natuurlijk . Ver van ouders
en huis en land sloegen die kinders zich aan hem vast zooals
alleen kinders, zijn 't dan ook geen Engelsche, zich aan
iemand vastklampen kunnen, met geheel de zwaarte van
hun kindergenegenheid en ook met al den last van hun
kindertyrannie . Hij, van zijnen kant, liet niets na, om zich
alles aan to passen wat hij van hen en van zijne Engelsche
vrienden overnemen kon, zoodanig dat hij na korten tijd,
gansch verengelscht zelf, voor hen als een gevolmachtigde
toevlucht en zijne kamer als een „home" op het vreemde
gold, waar zij iets van hun verre vaderland terugvonden .
Hoe dikwijls is hij moeten tusschen zijne woelige colonie en
de overheid komen ! en heeft hij daarmee zijn crediet bij deze
laatste - en ze stond al niet to hoog - nog doen zinken 1
Hoeveel heimwee heeft hij gesust, hoeveel tranen gestelpt,
hoeveel krakeelen geslecht, en, tot loon, hoeveel ondankbaarheid van den eenen kant, hoeveel strengheid van den anderen,
stilzwijgend gedragen en verkropt . "Hoe menigmalen heeft
het gedrag van uwe Engelschmans mij niet bedroefd 1" schrijft
hem een vriend in '65, En hoe menigmalen het hem zelf bedroefd heeft spreekt uit zoo menigen brief, then hij hun
schrijft om ze telkens weer tot hunne plicht terug to roepen .
De twaalf jaren tusschen i86o en 1872 zijn zonder twijfelhet
meest bewogen tijdperk en de droevigste jaren van zijn leven .
Nauwelijks is hij met zijn kudde naar Brugge verhuisd om ze
9 Hiervoor b1z. 8o .

126
aldaar in een college onder dak to brengen of het college gaat
onder in allerlei stoffelijke en zedelijke moeilijkheden . Het
leefde geen jaar en de jongens verspreidden zich langs alle kanten . Sommigen staken weer de Noordzee over, anderen volgden
Guido naar de nieuwe stichting : het Engelsch Seminarie .
Dit Seminarie was eigenlijk eene stichting van Dr Manning,
en mede van andere Engelsche bisschoppen. Niet alleen
Engelsche jongelieden maar ook andere, vooral Vlaamsche,
ook Duitsche werden,erin opgenomen : immers is het uit dit
Seminarie dat Van Doorne en Bonte gekomen zijn, en menig
andere die in Engeland of in Amerika het geloof zijn gaan
verkondigen . Bonte is later van zijn geloof afvallig geworden,
en, in eene brochuur waarin hij met de razernij van eenen
apostaat, alles verbrandt wat hij eenmaal heeft aanbeden,
werpt hij mede op den brandstapel de eertijds zoo dierbare
geheugenis van zijnen meester, na hem, zooals al 't andere,
hatelijk bezoedeld to hebben . Hij noemt hem niet, wel is
waar, maar laat hem zoo klaar herkennelijk doorschijnen
dat er geen twijfel mogelijk is, en schrijft het begin van
zijnen afval toe aan Gezelle's onderwijs .
Dit is de dolk van Brutus en, kon 't zijn, de steek ware
doodelijk ; maar er spreekt zooveel haat, er vloeit zoo een
bittere stroom gal uit de vloekende bladzijden van den afvalligen priester, dat ze niet zijn een kalm pleidooi, geschreven
in de rust der heroverde waarheid, maar een schuimbekkend
verwijt tot alle lichten, als waren 't de lichten die zich in
de nacht terugtrokken daar hijzelf vrijwillig voor hen de
oogen gesloten hield 1 .
,,Nu kwam er opeens een gewichtig keerpunt in Gezelle's
levensloop" zegt Deflou,
en inderdaad nu beginnen zijne
betrekkingen met Engeland en met de Engelschen in 't wijde
uit to loopen .
Bijna elk jaar van '61 tot '65 reist hij onder't midzomerverlof naar Engeland, en is er in onderhandeling met Dr Wiseman, Dr Manning, Mgr . Vaughan, met Father Faber, den
beroemden zoetgevooisden bekeerling van Oxford, to zamen
met Dr Newman.
'

Zie Aant. 12 blz . 262 .
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Op hunne reizen naar het vasteland, komen die grootheeren van de Engelsche Katholieke herboorte, over Oostende
naar Brugge en bezoeken den onder-rector in zijn Engelsch
Seminarie . Gezelle moet aan Cardinaal Wiseman een bezoek
gebracht hebben met Van Oye ; deze heeft er een blijvenden
indruk van bewaard, en hij schrijft aan Guido in '61 naar
aanleiding van Wisemans afsterven :
,,Uw Jaar 3o heeft mij geleerd de dood van Cardinaal Wiseman ! - Die dood heeft mij pijnlijk getroffen
. Weet je 't nog
als wij to gaar in zijn studeerkamer waren ? . . . Die dood
zal ook op u, misschien haren invloed hebben : hij had u
toch zoo geerne in Engeland gehad, nietwaar?"
In '63 is hij to Arundul, ,Supply" of plaatsvervanger van
den pastor aldaar, en caplaan van de hertogin van Norfolk .
"'k Heb dienst aanveerd in vervanginge van den caplaan
van de hertoginne van Norfolk, de eerste edele dame naest
die van koninglijken bloede," laat hij op 17n Sept. 1863
aan zijnen vader weten, "ik moet hier blijven tot Zondag
en acht dagen en alleen pastor zijn van eene stad van
2-3 duist zielen waeronder 30o catholijken ; die stad heet
Arundul en ligt eene ure van de zee langs de zuidwestkust van Engeland . 't Kasteel en 't park zijn bij duizenden
gemeten groot en 't is 't schoonste hovenier-boom-en-blomhof
van geheel Engeland, met boerderij, enz . . . . 't en is maer
een dingen dat mij spijt en 't is dat gij hier niet en zijt om
alles to zien ; fijgeboomen bvb. in de volle grond die tweemael
's jaers dragen, bergen tot boven toe bekleed met bosch,
gars lijk to Brugge de tapijten zoo effen, alles ten schoonste
en ten beste onderhouden. Ik mag daer gaen of en toe en
ben Zondag laetst bij de hertoginne en kinders ten eten
gevraegd geweest en ben gegaen ook . Het boterwijf is hier
eene dame die naer Rome gereisd heeft, 't fraeiste vrouwmensch van de wereld. In 't midden van heur boterhuis,
dat overal met witte tichels bekleed is, spuit er een wit
marbelen fonteine, daeronder legt ze heur boter op den witmarbelen boord en alles is ingevolge dies, ge kunt peizen ! "
't Is eenvoudig als van een kind geschreven, en de goede
vader Pier-Jan zal de tranen in de mond voelen komen hebben
bij zooveel heerlijks als zijn zoon hem hier voor de oogen
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toovert ; ,,'t is hier al jacht en visscherij, enz . . . de hoveniers worden er wel betaeld en 't is eene schoone streke
om in to wonen . . ." en vader was hovenier van top tot teen .

Hoe langer hoe dieper dus dringt hij het Engelsch leven
binnen, van langs om grooter meesterschap wint hij over
de taal : doch hier in Engeland zelf heeft hij met geen
kinderen meer to doen, hij staat voor menschen en, van
zijne eerste proef blijkt de wonderlijke invloed waarmede
hij doordringt tot in het innigste en dit aan zich vastbindt,
Diet voor zichzelf, maar voor een hooger doel, voor 't welzijn
van de ziel en voor God. Hij won alwie hij to winnen verkoos, en hij verkoos to winnen alwie hem met vertrouwen
benaderde. En, van dit betrouwen dat hij overal insprak,
van die veroverende kracht die uitging van zijne"goedheid,
daar is hij een vorst en mede een slachtoffer door geweest .
Vorst in dezen zin dat hij heerschte door vriendschap en
sympathie over een ongetal van vrienden die hij veroverd
had . Slachtoffer, omdat eenerzijds de wereld Diet begrijpt,
Diet kan begrijpen, dat een christen zooals hij was, uit louter
christelijke God- en naastenliefde veroveringen make, zonder
dat zij hem verdenke van eigenbaat, menschelijke belangen,
of jazelfs, nog gemeener bedoeling
; daarom is zij de wereld,
die alles beschouwt in haar eigen spiegel . Anderzijds, Guido
liep geen gebaande wegen, hij kende de voorzichtigheid
Diet die 't leven ons leert met 'harde lessen, hij wist niet dat
de oogen van de wereld altijd openstaan, gretig open, om
alles of to spieden wat maar eenigszins haar dienen kan tot
,stof voor verdachtmaking, . laster en leugen, hij moist Diet of
wilde Diet weten, dat men om der wereld wille, Diet alleen
"malum", het kwaad, maar ,speciem mali", de schijn van het
kwade, vermijden moet om . . . dan nog belasterd to worden.
Hebben wij 't hooger Diet reeds door den rechtschapen
Dequidt hooren afkondigen
,,De gewone sterveling die langs gebaande wegen een
genoegelijk leven zoekt, vermijdt alle gevaar van lucht of
water, of wat ook de gezondheid hinderen kan ; hij spaart

Binnenkant Engelsch Seminarie .

Hof van het Engelsch Seminarie

.

Bldz . 126

129

en bedeelt, en legt weg voor den dag van morgen ; hij zoekt
op tijd en stond een woord van lof of dank
; hij weet hoe
hij den mond moet plooien, den voet moet zetten, het kleed
moet schikken, opdat hij het yolk dat rond hem leeft zelfs
in den schijn ergere noch stoote ."
Tartuffe is immers nog van de wereld niet
"Gezelle de edele man, de heilige priester, had een hoog
en edel voorbeeld, en hij ging er zoodanig met gansch
zijne ziel naartoe, dat hij de voorzichtige wegen dezer aarde
niet bemerkte," zegt Dequidt nog, en
"Hij was eenvoudig, goedhertig, rechtzinnig!"
Hoe jeukt me de hand om voor elkeen van die hoedanigheidswoorden een "t e" to plaatsen ! Hij was een gansch
aangewezen slachtoffer voor de wereld en deze zou hare
kans waarachtig niet verkijken .
Hijzelf wilde niemand kwaad en zoo waande hij ook gansch
natuurlijk dat hem niemand kwaad wilde : hij kon dus niet
veronderstellen dat iemand zijn doen of laten kwalijk zou
uitleggen of tegen hem uitspelen . Maar wanneer iemands
goede faam in gevaar gebracht wordt, zoo gebeurt dit
gewoonlijk uit onvoorzichtigheid of uit kwaadwilligheid .
Onvoorzichtigheid van den besprokene die de gewone voorzorgen verroekeloost en de menschen niet inziet, denkend
dat hij gansch alleen over de wereld loopt, immers omdat
hijzelf zoo gerust is in wat anderen doen . Onvoorzichtigheid
van zijne vrienden die hem zoo nauw willen bewaken, dat
hij overal hun achterdochtige schim ontwaart, lijk Macbeth
den geest van Banquo, en op 't einde zichzelf mistrouwend,
begint to wankelen waar hij eerst met vasten voet z~n wegen
vorderde, en naar anderen luisterend 't spoor bijster wordt
en zijn eigen zaak bederft .
Onvoorzichtigheid van valsche vrienden, die met een
duivelsch leedvermaak, in den schijn zijne eer en zijn welzijn
behertigen, maar in 't geniep links en rechts stappen aanwenden en woorden laten vallen die zijnen goeden naam
geheel to gronde richten . Zulke zijn de gevaarlijkste, omdat
ze onverkennelijk in hun echte wezen, in uw huis en aan
uw zijde komen het gift broeden dat ze over uwen naam
zullen uitspuwen achter uwen rug .
Guido Gezelle.

9
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Alzulke verdedigers van zijne eer heeft Gezelle gekend,
en ach ! ware liij alleen geweest, hij zou kalm gelicht en
geschenen hebben gelijk de vlam doet die door geen tochten
om en weer geslingerd wordt . In zulke gevallen zijn onze
vrienden en schijnvrienden meer to vreezen dan onze openlijke vijanden : dezen ten minste komen op ons of met open
vizier en tegen hen is er verweer, tegen de anderen niet .
Ook deden hem de slagen die van dien kant uitkwamen,
onzeggelijk leed : maar hij zweeg en kropte, groot en sterk
door het innig bewustzijn van zijne goede meening en zijne
onschuld.
Openlijke vijanden heeft hij ook gekend, doch geen andere
dan die terzelvertijde ook vijand waren van de zaak die hij
verdedigde : van den godsdienst . En, had hij van dien kant
slagen to verduren, hier mocht hij de hand uit de mouw
halen en iederen slag tiendubbel betaald zetten . Meestendeels
zelfs, wachtte hij niet tot hij aangevallen werd . Hij viel zelf
eerst aan met hekel en spot, in ernst en in luim, in dicht
en proza, al naar gelang zijne ,magere" muze gezind was .
En, zoo 't al gaat : 't geen begon met godsdienst sloeg over
in politiek, en van politiek ontaardde het tot hatelijke persoonlijkheden, schelden en verwijten . Politieke letterkunde is een
glibberig baantje en wel hem, die er altijd zijne voeten kan
van afhouden . Dat moest Gezelle ook ondervinden.

Toen de dichter reeds sedert een jaar onder-rector was,
van het Engelsch Seminarie, kwamen dus zijne Gedichten,
Gezangen en Gebeden 1 uit. Veel, om niet to zeggen alles
ervan, is nog uit zijnen leeraarstijd .
Nochtans had hij, met van plaats to veranderen, en spijts
wat men er ook van zeggen moge, en spijts al de harde
noten, die hij nu to kraken heeft, niet opgehouden van werken .
,,Het heugt mij nog zoo goed," vertelt Deflou ~,
,dat ik
den dichter in zijne groote voorkamer, die op de Reie uitgaf„
'
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dikwijls zag zitten to studeeren en to schrijven, en, dat hij
vele malen op een' dag, door het opgeschoven vensterraam,
aan de straatjongens uit de buurt allerlei op kleine bladjes
gedrukte ,Kleengedichtjes" uitdeelde, waarvan de meeste
menigte voorzeker nu niet meer weer to vinden is . Iedereen
kende welhaast den priester-dichter met zijne golvende haarlokken, zijnen snellen gang en zijnen waaienden mantel, een echten artist" zoo men zegt, - die over straten en
markten schijverde met eene haast, die hem eenen tijd lang
den toenaam van "zeerelooper" gold . Hij was inderdaad een
zeerelooper, immers een man die zijne tijdgenooten, zinnebeeldig genomen, vooruitliep overal waar het kunst en
letteren, volkskunde, oudheden zoowel als nieuwe denkbeelden betro£"
Hij was nu aan 't loopen, waarachtig! en zoo aan 't loopen
dat men zich verbaasd afvraagt hoe en waar hij de tijd kan
vinden om zoo met Iedereen en met alles bezig to zijn .
Hij dicht minder, doch zwIgt hij volstrekt niet . Vroeger
was zijn wezen zoo geheel en al in eene en dezelfde werkzaamheid samengevat, dat het uitvloeien kon en moest nit
een en dezelfde ader : hij leerde poezij en hij maakte er .
Later wederom, to Kortrijk, wanneer het rondom hem
weer stil geworden is, kan hij zich weer op zichzelf keeren,
is het weer kalm genoeg in hem om de natuur in hem to
laten neerzinken en hij om ze uit to zingen .
Doch nu is het alsof de wereldpoort, totdan toe voor hem
gesloten, ineens, en met beide hare slagers voor hem openvloog en hij zou buitentreden nit het schemerduister in het
blindende licht, uit de stilte van eenen kloostertuin in het
woelige wereldlawaai . Hij wordt ineens aan zpoveel kanten
to gelijk in beslag genomen ; zijn wezen spat, gelijk een
stortvloed die zijne dijken doorbreekt, langs alle gaten to
gelijk nit ; hij is verbijsterd, bedwelmd : hij leeft en werkt
in koortsige bedrijvigheid ; hij leert en zoekt en laat zoeken
op het taalveld ; immers het venster in zijn ziel dat op de
taalstudie uitgeeft, sluit hij nooit, wat er ook met hem
gebeure . Maar, om to dichten vindt hij zijne gemoedsgerustheid niet : hij is nu de man van de daad veel meer dan van
het woord, naar buiten uitstortend veel meer dan op zichzelf
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gekeerd of zichzelf beschouwend . Het is niet stil genoeg
binnen hem, en zoolang hij to Brugge verblijft, to weten
van 186o tot 1872, kwam de stilte niet . meer terug.
sesame" de tooversleutel die de
En wie of wat was het
wereldpoort voor hem openstelde ; wie was het die hem in
't "leven" zou binnenleiden?
Dat was zijne bekendheid met alles wat Engelsch was ;
dat waxen zijne Engelsche vrienden .
Om to begrijpen hoe de jonge priester zoo geheel door
zijne Engelsche omgeving opgenomen werd, dat er de jonge
dichter bij verging, moet men die soort betoovering kennen
en ondervonden hebben die uitgaat van de Engelsche beschaving op alwie, vooral jong en ontvlambaar van gemoed,
er voor 't eerst mede in aanraking komt ; die veroverende
kracht is zooveel sterker nog op menschen die zooals wij,
Belgen van voor den grooten wereldoorlog, lijden door
gebrek aan nationale eenheid van karakter, aan eenheid van
stamgevoel, eenheid van taal, echtheid en hechtheid van ons
geheel nationaal wezen . Dat is het eerste wat ons opvalt
wanneer we komen in een vreemd land : we staan beschaamd
over ons veel to nauw kostuumpje uit velerlei bonte lappen
aaneengeschoten, wanneer we den Engelschman, den Hollander, den Duitschman en den Franschman rond ons zien
staan, elkeen van het hoofd tot den voet rijk ommanteld in
de wijde vouwen van zijn nationaliteit . Wij hebben van alles
iets en niets dat ons geheel eigen is . Daaruit komt de zucht
om ons aan eenen of anderen van onze gebuurs to doen
gelijken : daaruit komt het dat de vreemde nationaliteit, taal
en gebruiken, zoo machtig op ons inwerkt, zooveel to machtiger als de ziel lijdt onder dat gemis aan eigen inkleeding .
Zulke zielen als Gezelle's, die hun land uit al hun krachten
liefhebben, lijden diep aan die armoede, en ze bewonderen
bij anderen wat ze voor hun eigen land wenschen ; omdat
ze 't bewonderen doen ze 't na .
Daarbij moet men ook weten wat groot verschil er is
tusschen het Engelsch sociaal- en familieleven en het onze :
dit verschil kent men eerst wanneer men binnen den Engelschen familiekring heeft bingebroken, en dan is de meeslepende innemendheid onweerstaanbaar, vooral wanneer het
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een jongmensch geldt, met edele gevoelens, en die door
zijne nieuwe kennissen uit een lageren tot een hoogeren stand
mag opstijgen . Hij ontmoet er meer voornaamheid, fijner
woord, beschaafder voeren, en die bedwongenheid in den
omgang die slechts het beste van den mensch aan den dag
laat komen . Hij leeft er, met een woord, een hooger leven .
Hij leeft er ook een yr er leven dan dat waarin Gezelle
opgebracht was en tot nog toe geleefd had . Engelschen
hebben eene andere opvatting van wat betamelijk is of niet
dan Vlamingen . Veel wat de Engelschen „shocking' noemen,
is voor den Vlaming geen schouderophalen weerd, maar
integendeel zal men zich in Vlaanderen ergeren over veel
wat in Engeland als gansch natuurlijk onopgemerkt voorbijgaat . Het gevaar ligt in de mengeling, en het spel begint
to verbrodden wanneer men de gebruiken van een land in
het ander wil overbrengen ; gewoonlijk wordt niet alleen de
ingebrachte nieuwigheid maar ook de inbrenger ervan als
kwaepenninck aan den disch gespijkerd .
Dit alles ondervond de arme onder-rector, en hij liet er
veel van zijn pluimen bij .
Hij liet zich dus betooveren, innemen . Van bekendheid
tot vriendschap met Engelschen is er slechts een stap ; en de
vriendschap wordt veel ruimer opgevat, veel inniger beoefend dan bij ons : de betrekking kan veel nauwer gaan,
de briefwisseling veel "intiemer" van aard warden ; al weet
men van beide kanten waar "de scheidschreef getrokken"
en al gaat men die schreef niet to buiten .
Een Viaming neemt dit alles veel meer ter herten en,
gaat hij naar Engeland, zoo wordt hij gauw gewaar, dat
hij 't spel to ernstig heeft opgenomen, dat het eene zaak
is van beleefdheid veelmeer dan van gevoeligheid, en de
gevoegelijke afstand komt er vanzelfs zonder dat er potten
bij breken .
Maar, brengen de Engelschman en de Engelsche lady
hunne vrije voeren in Vlaanderen over, dan duurt het niet
lang of de tongen gaan aan 't slaan .
Guido die to Rousselaere onbewust de banden der collegetucht deed _ aan stukken vliegen, zou nogeens moeite hebben
om op de enge paadjes van de welvoegelijkheidsbegrippen
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eener kleine Vlaamsche stadsbevolking to blijven loopen .
Hij ging zonder omzien recht voor hem nit, hij ging als
een geboren Engelschman, recht Engelsch om, met de
Engelsche colonie in Brugge, met de ouders, broers en
zusters van zijne leerlingen, en met zijne vrienden nit Engeland die hij ginder bezocht en die hem hier kwamen bezoeken
to Brugge 1 .
Zijn eenig doel, en dit blijkt zonneklaar nit al zijne brieven
en nit al deze die hij ontving, was zielen to winnen en bekeeringen to weeg to brengen . Meer dan een protestant
heeft hij aldus na jarenlange betrekking tot het katholiek
geloof overgebracht . En hij zag het niet, of wilde 't niet
zien, dat terwijl hij de ziel won voor God, hij medeen het
hert won voor zichzelf . Dat kon hij niet beletten ; maar
zulke winst heeft hij nooit een enkel oogenblik gehandhaafd .
Hij zag niet, of hij zag to laat, dat hij meer dan eens bedrogen werd door valsche vrienden, die zijnen naam gebruikten om hem zijn geld of to
doen, om, onder den
schijn van eene echte of valsche bekeering
de stad vol
schulden to zetten op zijnen naam en dan spoorloos to
verdwijnen .
Hij zag het niet hoe zijn onbevangen omgang den weg
onder zijn voet deed vernauwen ; hoe de diepte van wederkanten hem bespiedde en dagelijks dieper werd, om bij den
eersten misstap hem gretig op to vangen en hem to laten
doodstuiken in den afgrond . Maar zijn voet was zoo vast,
dat hij geen bedwelming ooit heeft ondervonden .
Zijn zedelijk overwicht, zijn eergevoel en rechtschapenheid stonden zoo stevig, dat hij, zonder wankelen, op een
spoor breed als zijn voet zou gewandeld hebben .
Doch, eerlijkheid, rechtschapenheid, zedelijkheidsgevoel,
zijne geene synoniemen van gevoelloosheid . Integendeel.
Een eerste vereischte om het hert to kunnen bedwingen is
dat men een hert bezitte : de groote verdienste van zedelijk'

Een van zijne Engelsche vrienden bekende mij dat hij het Engelsch
zoodanig meester was, dat hij in zijne dagelijksche onderhandeling zijne Engelsche
hoorders verbaasde over het gemak waarmede hij zich in hunne taal bewoog
„hij speelt met onze moeilijkste en meest gezochte zinnen en wendingen ."
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heid is niet dat men de bekoring niet kenne, maar dat men
ze vlucht of pal blijve staan to midden den storm then men
niet gezocht heeft noch ontwijken kan . Hij was priester,
hij was christen, hij was man van eer en die driedubbele
eerekroon heeft hij vlekkeloos door zijn leven gedragen .
Maar heeft hij wel ooit zijne ziel geheel uitgezongen? Is
er niet een kant van zijn wezen, die zijn leven lang in
't duister gebleven is? immers juist dezen kant waarover hij
nu spreken moest omdat zijn tijd van spreken gekomen
was : de voile volheid van zijn mensch-zijn ; deze kant
waarover andere dichters en kunstenaars nooit genoeg
gezegd hebben, nooit uitgezongen zijn : to weten zijn hert
en zijne kracht tot genegenheid?
12, 2o en zelfs 30 .jaar geMen heeft beweerd dat hij
zwegen heeft, en voor eenige reden daartoe aangewezen
dat hij zou duizelig en lam geslagen geweest zijn door
zijne overheid ; die uitlegging heeft vooral tot politieke doeleinden moeten dienst doen, als giftpijl, of to schieten op de
gedachtenis van sommige zijner geestelijke overheden . Wat
er van zij, ons inziens was de tijd gekomen waarop hij
dichten moest, bijaldien hij nog dichten wilde, over een
onderwerp, waarover hem, niet zijne overheid, maar zijn
priesterlijk kleed en karakter, mitsgaders zijn eigen diepe
godsdienstige overtuiging, hem het zwijgen oplegden . Hij
had nog slechts to bedichten wat hij niet bedichten wou, en
daarom dichtte hij niet.
En eerst wanneer hij zijn hert geheel zal overwonnen
hebben, gebroken en onder zijnen voet gelegd, zal hij weer
zingen, maar dan zal hij 6o jaar oud geworden zijn en een
reuzenarbeid afgelegd hebben . En op wat is al mijn beweren
hier nu gesteund ? Op niemand minder dan des dichters eigen
woord dat ik met mijne ooren uit zijnen mond mocht vernemen .
Op zekeren dag zaten wij getweeen, hij en ik, to noenmale
aan tafel, ik was dan zelf reeds op het Seminarie, en, zonder
mij ooit rechtstreeks de minste raad of richting to geven,
liet hij mij uit zijne woorden rapen wat ik mij kon toepassen
en dienstig maken . Zoo was hij .
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Hij was aan tafel gekomen met een open boek, waarin
hij, zoolang de soep r}iet was opgediend, met een potlood
woorden onderstreepte . Ik vroeg hem, daar ik hem zoo over
noen en dag en nacht altijd werken zag, waarom hij zooveel
gewerkt had geheel zijn leven . Zonder van zijn boek op to
zien antwoordde hij
- ,Om mijn hert meester to blijven ."
En ik zweeg.

De tijd was dus gekomen waarop hij ondervinden zou
dat er nog iets bestond benevens de kinderwereld waarin
hij tot nu toe geleefd had, benevens het innigst godsdienstig
zieleleven, benevens de natuur met haren dag en haren
nacht, met hare zon en maan en sterren, met hare bloemen
planten en dieren . Het schepsel van den zesden dag, de
bekroning, de vorst en bestemmeling van ai het geschapene,
zeif gebouwd naar Gods beeld en gelijkenis : de mensch heeft
hij niet, of slechts ten deele bezongen .
De mensch die hij zeif was heeft hij beschreven aan al
zijne kanten, uitgenomen die . Hij raakt hem wel aan somtijds,
en laat het doorschemeren hoe hij 't gevaar kent en de
verleiding ondergaat en beeft voor zijne standvastigheid
Ha! wist zij hoedanig mijn herte is ontsteld
wanneer ze mij, slange, beziet, och !
Wist zij hoe 'k tegen mijn zelven moet staan
om haar niet in de armen to vliegen
Gelokt als de onschuldige vogel, ze kwam . . .
ze kwam en ze won mij voor altijd .
Hij steekt zijn gevoelen weg in menig gedicht dat veel
dieper van beteekenis is dan een gewoon gelegenheidsstuk .
Een kreet somtijds, een zucht, zoogauw verstorven, zoogauw
versmacht . Nooit maakt hij een eigenlijk liefdegedicht .
Waarom ?
De mensch buiten hem : man en vrouw, zooals ze zijn en
leven dicht bij hem, vlak voor zijn voeten, het wereldtooneel
waar hij hem elk zijne rol ziet spelen in die bonte afwisse-
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ling die de onuitputtelijke bron is geweest waaraan alle kunst
van alle eeuwen heeft geput : la comedie humaine. Hij noemt
het nooit, waarom ? 1
Omdat hij meent dat hij niet mag, omdat hij daarom niet
wil, en ook omdat hij niet kan .
Omdat hij. daarin oprecht lijk in al 't andere, niet uitgaf
wat hij niet inhad .
Geeft God uw hert, aleer 't aan mij
of iemand ooit geschonken zij !
Dit paste hij eerst en strengst van alien op zichzelf toe . En
de kreet dien hij uit, de zucht dien hij versmacht, waren de
teekens van opstand van zijn menschelijk hert, het irrequietum cor, de ongewillige rukken van dat onstuimig wezen aan
de boeien waarin hij het opgeklonken had, het rammelen met
de ketens waarbij hij het had neergebonden onder zijnen voet .
Heeft hij niet gedicht
Gij priester zijt het tout der aarde .
Staat boven 't menschdom, of ligt onder
zijn hoonend voetspoor, man van God
verdient dat de Engel zelve u wonder'
of dat u 't laatste mensch bespott' !
Hij was priester, en is zijn hert meester gebleven, met een
algeheel meesterschap . Hij maakte geene liefdegedichten omdat hij er geene to maken had : ze kwamen niet onder zijne
bevoegdheid . Iemand, als hij priester wordt, legt de plechtige
belofte of zijn hert het zwijgen op to leggeri moest het zijn
aandeel vragen, en hem dat aandeel to weigeren : juist
zooals iemand die matroos wordt beteekent dat hij op 't water
wil gaan . En Gezelle was priester, niet ten halven, maar
geheel en uit een stuk.
Voor hem is de kunst niet eene gebiedster maar eene
dienares : en, liever dan haar to laten zeggen wat met zijn
zedelijkheidsgevoel niet overeen to brengen is, bindt hij
haar den doek om den mond en laat ze zwijgen . 't Is een
sacrificie? Maar ja, zooals zijn priesterleven zelf een gedurig
'

Zie een opmerking hierover in een brief van Dequidt, 1896 . Aant . 13, biz. 263 .
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sacrificie is . En de wereld moet die kunstvrucht dan derven,
die hij anders zou voortgebracht hebben? Ja, immers boven
de wereld staat God wien hij eerst en meest zocht to behagen
En, of ik eens mijn woord ontval,
mijn stemme ontvalle mij' .
'k Zal mij van to dichten
zwichten
als 't mijn hert niet wel
en gaat !
En het ging zijn hert niet wel zoolang hij to Brugge was .
Hij komt in ongenade bij zijne overheid en de schuchtere
gevoelige mensch die hij is ligt er zoodanig onder vernietigd
dat hij niet meer durft in den klaren to komen .
Ook als letterkundige en als taalkundige wordt hij niet
begrepen : zijne nieuwe gedachten hebben hem op beide
gebied vijanden verwekt .
Ook zijne familie - en hij woont er nu zooveel nader
bij - is voor hem eene oorzaak van bekommernis en zwarigheid geworden : zij zien het met leede oogen aan hoe Guido
geheele dagen met vreemden, met Engelschen in omgang
is en zoo zelden naar huis komt ; nochtans is vader aan 't
ziek worden, moeder versukkelt, en, wanneer zij het wagen
om eens tot aan zijn huis to loopen, vinden zij de spreekkamer vol met hem en zijne bezoekers, en moeten zij in de
keuken wachten, blijven wachten en zelfs somtijds, mistroostig, weer ervan onder trekken zonder hem eens gezien
to hebben . En vandaar dan bitter verwijt dat hem ter ooren
komt van wege zijne naastbestaanden, rechtstreeks of bij
monde van derden : „hij is hun to groot geworden, hij wil
hun niet meer kennen, alles voor vreemden en niets meer
voor t'huis ! " 2
Zijn broeder Jozef, de jongste, een min of meer bederve'
s

Principium a Jesu Dichtoef . blz. r6 .

Zie in Aant. 14 blz . 264 een verklaring van Guido's verhouding tot
zijn familie nit bezonder Vlaamsche toestanden .
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ling, het troetelkind van de bende, beproeft de eene school
na de andere, reist van Brugge naar Rousselaere, van daar
weer naar Brugge op 't Engelsch Seminarie, van Brugge
naar Turnhout, van Turnhout terug naar Brugge en van
Brugge naar Leuven op 't Amerikaansch Seminarie, vandaar
naar Engeland en van Engeland terug op Guido's hals . Hij
is nievers tevreden, nooit een enkele brief of hij staat vol
klachten : "als 't u belieft, haal mij van hier weg ; om de liefde
Gods komt ; zendt mij eenen makker ; bezorg mij kleeren ;
koopt mij boeken ; laat me bij u zijn ; doet me naar Engeland
komen ; haalt me uit Engeland weg of ik worde gek!" Nooit
een woord dan om zichzelf to beklagen, nooit een enkel
woord van belangstelling in zijnen broeder, nooit een woord
dank. En nochtans was 't altijd Guido die moest achterkomen om de gebroken potten en het jaargeld to betalen,
alles moest van hem komen, en de lastige knaap, altijd uitsluitelijk met zijn eigenzelf bekommerd, dacht er niet eens
op of zijn broer ook misschien zijn kruisjes to dragen had,
of Guido wellicht zelf het niet al to breed had en van waar
hij 't halen zou om hem to helpen .
"Gij zijt nu onder-rector en moet veel geld winnen !"
schrijft hem de eeuwige klager uit Leuven .
En op hetzelfde oogenblik had Guido aan den rector van
bet Amerikaansch Seminarie geschreven : " . . . wilt Ge zoo
goed zijn, dierbare Heer, mij to laten weten wat ik zal to
betalen hebben voor mijn broeder's jaar! Hij weet het niet
maar 't moet al komen van mijne jaarwedde van iooo franks .
Ik hoop dat Ge er niet al to diep zult insnijden, to meer daar
wij een groot ongeluk in de familie hebben : de bijzonderste
broodwinner, mijn broeder Romaan, ligt in het hospital, met
een gepletterd been, vandaar : lucrum cessans et damnum
emergens" '

Dit ongeluk in de familie gebeurde met mijnen vader
men had eene van de oude stadpoorten van Brugge, de
SYe Katharinapoort, afgebroken : de grondvesten ervan zou
men doen springen met buskruit en mijn vader die zich
alsdan voorbereidde om kunstvuurwerker to worden en als
'

De winst houdt op en 't uitgeven begint.
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zulks reeds bekend stond, werd daartoe verzocht . Het liep
zoo ongelukkig of dat mijn vader er zijn been bij afschoot
en gruwelijk verbrand, voor dood, naar 't stedelijk hospitaal
overgebracht werd . Zijne sterke natuur bracht er hem door,
maar de genezing duurde lange maanden .
't Was Guido weer die op de bres moest springen !
Zijne zusters hadden, beiden, moeite met het verkiezen
van eenen levensstaat, en Guido was hun vertrouweling, en
moest het ontgelden wanneer 't niet al op wieltjes liep.
Vader's zaken gaan achteruit, hij moet het huis verlaten
waar hij met hert en ziel aan verkleefd was, en een onderkomen gaan zoeken bij zijne oudste dochter, Guido's zuster
Louise, alsdan gehuwd met Camille Lateur en woonachtig
to Heule, bij Kortrijk .
Neen, het ging den armen dichter zijn hert niet wel, en
hij zweeg .
Of neen, hij zweeg niet, to midden al de beroerte van
die dagen, dicht hij nog ; terwijl zijn hert met kommer
gekwollen en zijne ziel met droefheid gelaafd en met bitterheid vervuld is, dicht hij het luimigste en het zotste dat ooit
nit zijne pen kwam : onder een lachend wezen duikt men
niet zelden diep verdriet .
Hij werkt eerst, in de verte en onbekend, mede aan
vreemde tijdschriften .
Jozef Albrecht Alberdingk Thym, dezelfde aan wien onze
dichter de broederhand uit Vlaanderland reikt bij 't verschijnen van Gedichten, Gezangen en Gebeden 1 had to
Amsterdam een Almanak gesticht voor Nederlandsche katholieken . Guido was medewerker en liet er in 1863 een tiental
van zijne stukken in verschijnen, die ook in zijn Ged.,
Gez . en Geb . opgenomen werden ; ze verschenen in den
Almanak onder den titel : West- Vlaamsche dichterspranken .
Al deze stukjes zijn ernstig van opvatting en, van bewerking,
zijn ze in zijnen Rousselaerschen trant .
' In De Beiaard, Febr. 1918, blz . 496 vgg., verschenen 4 brieven van
Gezelle aan Alb . Thijm
muziek, Dichtoefeningen

1858-59 , over

.

Almanak, Dietsche Warande,

kerk-
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Hoogleeraar Dr . L . Scharpe van de Leuvensche Hoogeschool, was een van de eerste, met Pol de Mont, die den naam
en de werken van den dichter in wijderen kring bekend
hebben gemaakt . Reeds als student nog, schreef hij over hem
in Vlaamsch en Vr~V ; later, bij 't verschijnen der Verzamelde
Dichtwerken, in 1897, laat hij in de Dietsche Warande een
uitgebreide studie verschijnen over het opnieuw verschenen
dichtwerk en zijne beteekenis ; hij besloot zijne beschouwingen
met de volgende woorden, eene belofte
"Een voorname trek van . Gezelle's karakter, juist die trek
in zijn karakter die hem onmiddellijk de sympathie van den
lezer verovert, de talrijke gedichtjes namelijk waar zijn
gemoedelijke, kinderlijke en vaak guitige bonhommie zich
uitspreekt, werd nauwelijks aangeroerd."
Dit bleef hem dus uitvoeriger to bespreken en de soort
belofte in de bovenstaande regelen bevat, heeft hij enkele
jaren later als hoogleeraar to Leuven vervuld in eene monographie over Gezelle als humorist met den deknaam "Spoker"
- verschenen in Dietsche Warande en Belfort .
Gevoelig en op zichzelf gekeerd
als hij was, ging de
dichter gemakkelijk over van sombere neerslachtigheid tot
de vroolijkste opgewektheid. Een van de diepste trekken in
zijn karakter was die uitspattende vroolijkheid, de onbedwingbare luimigheid waarin zijn hert openbrak als 't hem
wel ging, juist lijk de gesloten bloemkelk die opengaat als
hij de zon ziet . Die kinderlijke blijheid kon hij in zichzelf
niet gesloten houden ; in zijne treurige stonden was hij ondoordringbaar, zwijgzaam en gesloten en zijn verdriet deelde hij
slechts mede aan zijne pen en papier . Maar zijne vroolijkheid
zou hij aan de boomen verteld hebben, en het gebeurde niet
zelden dat hij zijn bloedend hert verdook achter een schertsend aangezicht, zijne snikken versmoorde in eenen schaterlach en dat zijne luimigste oogenblikken die waren van zijne
grootste zielesmert .
Die luimigheid ontwikkelde hij gaandeweg tot een bijzondere trek in zijne poezie . Zij was eerst eene kinderlijke voldoening in 't bedichten van jolige onderwerpen : zijne pen
vloog daarbij over duizenden verzen, aleven goedkoop van
stoffe als gemakkelijk gegoten
; maar indien de bron zoo
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overvloedig borrelt, 't is omdat hij er eene ontlasting vindt
voor zijn overlast gemoed .
Die zucht tot lachen wordt stilaan spotzucht, en wanneer
hij zijn spot over menschen laat gaan, wordt deze soms tot
vliemende hekel.
Zoover was hij, toen hij de medewerking aanveerdde aan
een Limburgsch Tijdschrift, dat in 1856 to Hasselt begon
to verschijnen : Hekel en Luim, een periodiek toegewijd aan
de verdediging van de taalrechten der Vlaamsche Belgen.
Onze jonge dichter en schrijver, alsdan ten voile in het ontwikkelen van zijn taal- en kunstprogramma, vroeg niet beter
dan in dit huisje binnen to treden waaruit hij ongezien, als
door het venster, zijne tegenstrevers of en toe een klinkenden
klap om hunne ooren kon geven.
Doch daarbij zou het niet blijven .
De jaren'6o waren tijden van hevigen politieken strijd . Men
bekampte malkaar vooral met de pen in gazetten en schotschriften . Daar Gezelle in Hekel en Luim bewijs gegeven
had dat hij hekelen kon, zou men hem niet ongebruikt laten.
In 186o werd to Antwerpen een politiek weekblad uitgegeven met den naam : Reinsert de Vos, onder't bestuur van
Vleeschhouwer . Gezelle werd om medewerking verzocht en
van het eerste nummer liet hij er van zijn werk in verschijnen onder den deknaam "Spoker" . En hij spookt erin, zes
jaar lang, tot in '68, wanneer hij zelfs al lang zijn eigen
weekblad en zijn eigen tijdschrift 'tJaer '30, en Pond den
Heerd had gesticht, en t'huis aan 't spoken was' .
Om de volledige bekendmaking met des Dichters wezen
was het noodzakelijk ook then kant in de vergetelheid niet to
laten vervallen . Sommige zeldzame, van zijne voortbrengsels
als hekeldichter, hebben iets van kunstweerde, meestendeels
niets . De dichter heeft er zelf drie van laten opnemen in
zijne Liederen, Eeredichten et Reliqua : de Viervlaghe,
Torrebrand en Die varende Vroue. Dr. Scharpe heeft ze
uitvoerig besproken en naar weerde beoordeeld . De dichter
'

Hij sleept Gustaf
Verriest en Hugo en andere van zijne gewezen leerlingen mede als medewerkers, o . a . Leukos - onder welken deknaam verschillige schrijvers schuilen .
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zocht er niet mede zijne kunstbefaamdheid to verhoogen, het
was hem eene behoefte en hij voldoet ze ; soms veel, misschien to veel, zoodanig dat op zichzelf beschouwd, de hekelen luimader zwelt tot een aanwas dat zijn dichterlijk wezen
dreigt to misvormen .
Zijne vrienden, ten anderen, zijn het genoeg gewaar, en
zijne gewezen kinderen laten niet na er hem op to wijzen .
Aan Eugeen van Oye komt de eer toe hem ook daarover,
oprecht en ridderlijk gewaarschuwd to hebben .
Den 15n December 1861 ontvangt Gezelle van Van Oye
uit Leuven eenen brief waarin deze hem bedankt om een
gedicht aan hem opgedragen en in Reinaert de Vos verschenen, maar hij voegt er aan toe :
„Zoo een spottersgazette is u niet weerd, Mijnheer! Verhef u, veredel uwe heilige muze ! zing nogmaals als in uw
Ranke Riet, in uwen Excelsior, in uw Dood was de stem
van dat Kruis . . . ! Dat is uwe poezij ! Sursum Corda ! !
Excelsior !"
En wat had de jongen gelijk !
Ten anderen, tijd en gebeurtenissen zullen den armen
dichter, to zijnen zwaren koste, wel leeren, hoe glibberig,
hoe gevaarlijk dat baantje was waarop hij zich nu begeven
had ; er wachtte hem zwaarder kamp ; in heeter strijd zou
hij met zijn eigen wapen zijn vijanden om 't lijf gaan ; maar
hij vergat dat wie in een glazen huis woont, geen steenen
mag gooien . Zijn huis was uit glas, en hij gooide steenen
waar ze vliegen wilden . Gekneusd, bezeerd, verminderd komt
hij uit den ellendigen twist en, ontgoocheld, ontmoedigd en
de menschen beu legt hij voor goed zijnen nijdigen boog
neer en de vergiftigde pijlen .

Intusschen, van 1861 tot '65 had het Engelsch Seminarie
tijd gehad om zijn eigen dood to sterven . Op 11n October
1865 kreeg Gezelle zijne aanstelling tot onderpastor der
Ste Walburgaparochie to Brugge, en hiermede vindt ons
tweede deel zijn besluit .

HOOFDSTUK III .
DE ONDERPASTOR.
1865-1889 .

Brugge 1865-1872 .
Hij is nu 35 jaar oud en begint voor de derde maal een
geheel nieuw, een geheel ander leven . Zou hij dezen keer
op zijne plaats zijn? Och! hij was overal op zijne plaats en
nievers : naar ons bescheiden oordeel was hij best op zijne
plaats wanneer hij zonder eenige bediening na '89, zich
geheel mocht toewijden aan zijne letterkundige arbeid : wanneer men ophield hem volstrekt in een raam to willen steken . . .
Zijn gewezen leerling Devriere, door zijne medeleerlingen
bijgenaamd Baron, alsdan novicie bij de Paters Picpus to Leuven, schrijft aan zijnen eermaligen meester, den 22n Maart 1863
"Intusschentijd, man Gods, leeft in voile gezondheid, veel
geluks in alle uwe ondernemingen, en, als ik aan den godsdienst en 't vaderland iets bijzonders mag wenschen, 't is
dat gij in korte jaren geraken zoudt waer ge zijn moet,
't is to zeggen, hier in Leuven, professor aen de hoogeschool .
Dan zult gij op uw gemak zijn . Collegian, seminarian houden
u al veel to vele gedwongen . Uw hert vraegt werk, en
overal uitgenomen hier, ontbreekt de tijd ."
Dit was eenvoudig gedacht, eenvoudig uitgedrukt en waar.
Maar zal men vragen, indien hij voor geen van de priesterlijke bedieningen paste, waarom is hij dan priester geworden . Indien hij 't zelf niet kon voorzien dat hij nievers
bij passen zou, waarom hebben zij wier plicht het was in
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zijne plaats voorzienig to zijn, waarom hebben zij hem
laten priester worden .
Met eenen nieuwen professor, eenen nieuwen onderpastor,
gaat het als met een nieuw peerd dat men inspant . Er is
daar weinig aan to voorzien en men weet eerst hoe of hij
loopen zal, wanneer hij in de tramen . ligt.
Ten anderen, de bediening van een priester is slechts een
bijkomende buitenkant van het priester-zijn en op de vraag :
waarom wordt iemand priester? is het antwoord goddelijk :
non vos me elegistis sed ego elegi vos !
En ik zou er nog een derde beschouwing aan willen toevoegen : wie is er eigenlijk die geheel en al past op eene bediening? en, met een weinig ootmoedige oprechtheid, moeten
we alien bekennen dat we min of meer scheef in ons raam
zitten . Het is zoo gemakkelijk wanneer men in een gemest
stalletje binnentredend, op de handen gedragen wordt, wanneer van alle kanten de weg voor onze voeten gebaand en
effen gestreken wordt, het is zoo gemakkelijk om in zelfgenoegzaamheid to oordeelen dat wij zijn the right man
on the right place !" Maar wanneer • men zichzelf uit de
diepte opwerken moet tot op de hoogte waar men in voile
licht verschijnen zal voor wat men weerd is, zoo vindt men
gemakkelijk eenen of anderen van "diegenen die er gekomen
zijn" om u met den schouder den stoot to geven die u terug
in uwe diepte zal storten ; ware 't nog mogelijk .
Wat wilt ge ; er is niet veel plaats op die zalige hoogten,
en wie er komen wil, moet den gebaanden weg volgen .
Wie er heen wil door bramen en doornen, wordt afgestooten
en valt terug met bloed aan zijne handen en zweet op zijn
voorhoofd .
Gelukkig schijnt het licht van God dieper dan dat van de
menschen : het verlicht de verdienste tot in de meest beschaduwde hoeken van het geweten, en met dat licht had Gezelle
vooralsnu genoeg. Het licht van de menschen zou komen
op zijnen tijd, dat is to zeggen : to laat! Om zijn graf werd
zoo menig rouwmoedig lichtje geplant, dat scheen alsof 't er
geheel zijn leven gestaan had .
Guido Gezelle .

10
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Met den onderpastor zou het dus niet beter gaan dan met
den vice-rector, integendeel .
Welke zijn de klippen die hij mijden moest, wilde hij voorzichtig zijn? En hij was niet voorzichtig, dus welke waren
de klippen waartegen hij onvermijdelijk zou aanvaren en zijn
bootje tot splinters doen vliegen ?
Hij moest de rectorie van het Engelsch Seminarie en zijne
stille kamer op de Reie verlaten en verhuizen in stad. Voor
iemand die meer op boeken belust is dan op meubels en
keukengerief, die daarbij geen den minsten aanleg heeft om
pacht en verzekering, lastbetaling en huisonderhoud to beredderen, is het betrekken van een eigen huis en heerd eene
zware, bedenkelijke onderneming . Te meer daar men als
nieuwe Caplaan onder zijn dak niet uitsluitelijk kan bezig
zijn : daar is immers nog dat ander huis, veel grooter en
veel ruimer waarin men zich terzelvertijde ,installeeren"
moet : de parochie!
Hij pachtte dus een huis, koos er eene kamer van tot zijn
„studio" en liet al 't overige aan de zorg over en het meesterschap van zijne jongste zuster Florence en van eene meid
die hij gehuurd had : Stephanie . De nieuwe Caplaan was dus
in "menagie" maar 't was er eene op zijn Engelsch . De
Grijse beschreef het mij : "Hij woonde op eene kamer vol
boeken en wij jonge seminaristen gingen daar elken Dijnsdag
en vergaderden er onder zijne leiding : hij hield zich veel
met ons bezig, altijd in 't goede en om ons goed to doen .
Zijne zuster woonde bij hem en eene dienstmeid die hem,
naar men zegt, belogen en verraden heeft .
"Hij ging zijne maaltijd houden in eene restauratie op de
Kiekenmarkt, zijne zuster ging eten naar het ouderlijke huis
in den Rolleweg en de meid at bij hare moeder ."
Hier moest noch kon hij niets anders doen dan zich
bezighouden met zijnen Rond den Heerd en 't Jaer 30, want
daarmee had hij werk genoeg . Bijzonderlijk met 't Jaer 30,
want er is daar een gerucht en een geschrijf over opgegaan, zonder einde . De tegenpartij stichtte tegen 't Jaer 3 0
ook een weekblad : De Westvlaming.
Zijne zuster Florence, van wie hierboven gewag gemaakt
wordt als bij hem inwonend, vertelde mij over hem
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"Hij was geheele dagen to beene, en's avonds werkte hij
tot laat in den nacht aan Rond den Heerd en aan veel
andere papieren en geschriften . Hij werd onderpastor in
October en omtrent Kerstdag kwamen Gustaf Verriest en
Van Biervliet hem bezoeken . Eenige, straatjongens kwamen
aan de deur kerstliedjes zingen . Hij deed ze binnenkomen,
er kwamen er nog andere bij en ze mochten daar 't een
op 't ander al de kerstliedjes zingen die zij kenden . Ik kan
niet zeggen hoe de drie heeren daar gelachen hebben tot
groote verwondering van die kleine jongens die niet konden
begrijpen waarom zij zooveel leute veroorzaakten . Ze gaven
hun dan wat drinkgeld en lieten ze gaan .
"Op eenen anderen avond, Onnoozelenkinderendag, kwamen
drie kleine meisjes ook zingen aan de deur ; zij zongen het
liedje : Er was een kindeke geboren al in het strooi. Deze
kinders werden ook binnengelaten op Guido's studiekamer ;
zij hadden alle drie hunne moeders slaapmutse aan, en als
hij die onnoozele kinders bezag, die alle drie maar zes of
zeven jaar oud waren en ze zoo eenvoudig hoorde zingen,
kon hij zijne aandoening geen meester en hij weende erbij ."
Blijde kinderen,
bloem des levens . . .
kleine kerke Christi, Ei !
Driemaal moet ge
zalig heeten
gij, die zonde- en zorgeloos zijt !
Blijde kinderen
doet mij peizen
niet op een vergramden God,
niet op een aan
't kruis gekruisten
noch op Thabor stralenden,
Maar op Hem die,
in de kribbe
Kind lijk gij, lag, alderliefst
bij Maria
bij Sint Joseph
bij den ezel, bij den os .
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'k Heb, 't is waar, een
dieper voorhoofd,
maar 't was eertijds blijde en glad .
en o ! mocht het
nu nog wezen
lijk het uwe, kinderkens !
Zulke tranen waren 't die hij dan weende : tranen reeds
voor hem, de bittere vrucht des lijdens .
En zijne zuster vertelt verder
"Binst de cholera heeft Guido veel gedaan voor de acme
menschen van de Coupure . In het klooster der Zusters
Maricolen, op de Coupure, heeft hij langen tijd, alle dagen
een noenmaal doen voorbereiden voor al de arme kinders
van dat gewest : dag en nacht stond hij de zieken bij eene nacht is hij viermaal moeten opstaan en gaan berechten .
Eens kwam hij to midden des nachts mij wakker maken :
hij had twee kinders mede wier ouders diezelfde nacht gestorven waren. Ik moest seffens warme koffie maken voor
hen en ze goed warmen en verzorgen .
"Hij heeft ook eene patronage ingericht op de Coupure
en eene Congregatie voor jonge meisjes . Toen de nieuwe
pastor Trutsaert zijne ronde deed op de Coupure kwamen
de menschen voor den onderpastor bloemen strooien en er
was eene vrouw die zeide : Mr Gezelle ik strooi bloemen
voor u, om al 't goed dat gij ons gedaan hebt ."
Zooals men ziet heeft de zuster van haren broeder uit
then tijd weinig meer behouden dan eenige anecdotische
bijzonderheden : geen geheel beeld, zelfs niet de belangrijkste
trekken ervan . En, zal men zeggen, zulk eene getuigenis heeft
geene waarde, weinig meer dan die van eene zuster die met
welgevallen al het goed vertelt dat ze nog weet van haren
broeder. Zoo is 't, maar ze heeft met hem geleefd, hem van
naderbij gekend, wellicht heeft ze mede gemengeld geweest in
veel van wat hij gedaan heeft en geleden . Dat ze zwijgt over
't geen hem misschien het best zou doen kennen, is een
teeken dat er iets was waarover ze 't liefst zou zwijgen .
Inderdaad, dat ze schuilt achter enkele belanglooze historietjes
is een bewijs genoeg dat ze 't beeld niet meende to mogen
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voorstellen als het was, en zooals zij het kende . Waren er
misschien schaduwvlekken op?
Zoo weinig, dat we geenszins aarzelen het hier onder de
oogen to brengen, zooals wet na onderzoek ontdekt hebben,
zelfs onder de oogen der meest vooringenomenen .
Maar, laat ik hier eerst nog eene getuigenis overschrijven
van iemand die hem met eigene oogen aan- en beschouwd
heeft ; een van die kinders uit zijn catechismusles, die hij voorbereidde tot hunne eerste communie, en die anders niemand
kan zijn dan Karel Deflou's vrouw
,,Eene der eigenaardigste en liefste herinneringen onzer
kinderjaren daagt nu weer voor onzen geest . Wij leeren
voor onze eerste Communie en gaan des Zondags in de
groote stille Ste Walburgakerk, naar de kapelle waarover
een nog jonge priester het toezicht houdt . Zoo ooit een herder
de ziel der kudde was, dan was hj dat wel. Heel de kinderschaar kende en minde hem, niet als "de heer Caplaan" then
men duchten zal, maar als een vriend naar wien men opkijkt
met liefde en vertrouwen, als naar eenen ouderen broeder .
"Och, wat deed hij ook al niet voor ons ! Van hem kregen
wij printjes "sanctjes", zooals wij er elders geene zagen ; hij
deelde ons losse bladjes uit, met dichtjes er op, zoo kinderlijk
lief ; in zijn huis had hij eene bibliotheek ingericht, waar zij
die goed lezen konden, na de „leering' een boek mochten
halen om mede to nemen naar huis . En steeds was hij daar
om in to lichten, aan to moedigen, de kinderlijke vragen op
bevattelijke wijze to beantwoorden . En wij I wij vermoedden
niet dat een geleerde, die later een groot geleerde zou
worden, zijnen kostelijken tijd aan ons verbeuzelde. Doch,
was dat wel tijdverlies? Kenmerken die liefde en die zorgen,
die tot in het uiterste gedreven werden voor de hem toevertrouwde kinderen, niet juist den priester als edel mensch,
edel in zijn eenvoud en verregaande nauwgezetheid zijner
plichten? . . . Wat wij echter met ons fijn kindergevoel wel
vermoedden, was : dat hij niets deed als een ander priester,
en dat alles van hem beter en keuriger was ; dat hij het
'
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werk van den kunstenaar prentte op zijn eenvoudig werk
van kinderleeraar . Zijne sermoenen waren pereltjes : in zuivere
taal, zonder bombast of gedonder, zeer dikwijls
opgehelderd door lieflijke vertellingen, roerden zij in hooge mate
en moesten zij zeker treffen en tot nadenken brengen
. Kort,
het waren toch zoo door en door "menschelijke sermoenen" .
,,Hij had bijzonderlijk to zorgen voor de wijk die, op
Sinte-Walburgaparochie onder den naam van het Hoogstuk
bekend staat. Daar waren zeer veel huisgezinnen door de
schrikkelijke ziekte aangetast ; dag en nacht stond de heldhaftige priester ten dienste der ongelukkigen ; men zag hem
gaan van het eene huizetje naar het ander, niet alleen om
er zijn geestelijk ambt uit to oefenen en de heilige sacramenten to bedienen, maar ook om er milde aalmoezen en,
volgens de omstandigheden, beddegerief, geneesmiddelen of
eetwaren uit to deelen. Op het einde van de beproeving
wist men dat er, in eenige weken, op het Hoogstuk dertig
menschen gestorven waren ; een grooter getal waren genezen
en wisten niet hoe den lof uitgesproken en de zelfopoffering
geprezen van den Eerw . Heer Gezelle ."
Dit zijn dus de klaartevlekken ; nu de schaduwkanten .
Wanneer men als nieuwe Caplaan op eene stadsche parochie
toekomt, wordt men eerst door den pastor rondgeloodst naar
eenige der bijzonderste ingezetenen van de parochie, en
voornamelijk van den wijk die u bestemd is . Daarna laat
de pastor u los, en op eigen vlerken vliegen .
Terwijl het vrouwvolk, tehuis, alles in orde brengt, koopt
en schikt, schommelt en schoonmaakt, moet nu de "zeerelooper" van den morgen tot den avond op gang om kennis
to maken met, en zich to laten kennen door zijne parochianen .
Zijn wijk is hem aangewezen, en, nu vooruit maar!
Al to groote schuchterheid, gevoeligheid, vatbaarheid voor
indrukken, zijn bij dit parochiebezoek slechte raadgevers .
Moest men ze aanhooren men bleve thuis, uitstellen en uitstellen zou men en de parochie bleve onbezocht . Het moel
nochtans, en men gaat, eerst in 't gebuurte, de naaste huizen
eerst, dan verder en verder breidt men de kring van zijne
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onderzoeksreizen uit ; de hand beeft die de schel moet
aanraken, het hert klopt als een smidshamer . ,Wie zal voor
u staan, als de deur openkraakt, hoe zal men ontvangen
worden? Misschien in 't geheel niet en blijft de deur koppig,
ondoordrin gbaar dicht : en, men gevoelt dat, bachten't venster,
de ingezetenen uwen aftocht bespieden . Alzoo eene "blauwe
scheen" to loopen is nog 't lastigste om dragen ; veel liever
dan eens duchtig aan de deur gezet met een "wij kennen
u niet" of "wij doen niet mee", dan zulk een leugenachtig
niet-thuis-zijn, dat den leugenaar toelaat u twee uren nadien
op straat vriendelijk in uw wezen to lachen .
En ze staan alzoo, de eene aan de andere, honderde deuren
die men geweld zal doen lijden, waar men ongevraagd en
dikwijls onbegeerd, moet binnenbreken. Stillekens aan met
het slijten van den dag, stapelen opeen de vermoeidheid, de
ontmoediging, de verbeten spijt, tot een zware last die den
rug doet buigen, het hoofd zinken en de beenen begeven .
Met wat een diepen zucht van`ontlasting zal hij zich's avonds,
to midden zijner kamer vol boeken in zijnen leunstoel laten
zinken hebben, en naar een boek gegrepen, om, indien hij
er nog toe bekwaam was, bij de groote dooden de kleine
levenden to vergeten .
En 't zou mij geenszins verwonderen ware hij soms uitgezet, met een hert lijk een brood, op parochiebezoek en
ware hij onverrichterzake teruggekeerd, zonder een mensch
gesproken, zonder aan een enkel huis aangebeld to hebben,
klaar uit bedeesdheid .
Hij was nochtans niet altijd onwelkom, integendeel, meestal
niet ; hij was reeds sedert to lang in Brugge om nog geen
vrienden to hebben : bij sommigen dus viel hij binnen als
een vriend van den huize, een uiterst welkome gast, voor
wien de beste fiesch en het innigste onthaal immer gereed
stonden . Hij "zwermde" to Rousselaere, hoe zou hij to Brugge
niet "gezwermd" hebben : de vriendelijkheid, de guile gastvrijheid die hij 's avonds bij zijne vrienden ondervond, was
hem een tegengift voor al 't bittere dat hij binst zijne dagtaak to verbijten had .
En van die vriendschap die hoe langer hoe grooter werd
naarmate hij meer bekend werd, maakte hij dan ook in ruime
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mate gebruik. Wij hebben 't zijne zuster reeds hooren zeggen :
,h j was nooit t'huis !" en dit zegt geene zuster zonder een
toontje verwijt ! Hij had het op zijn Engelsch opgevat, want
voor den Engelschen priester, bestaat het groote werk, na
de kerkelijke diensten, in het bezoeken van de parochianen
aan huis. Het laatste voedt en onderhoudt het eerste . En,
indien hij schuchter was en bevreesd voor onbekenden, indien
hij moeilijk nieuwe kennissen maakte, hij was zooveel to
vrijer en to losser met de oude . Hij ging en hij kwam,
vroeg en laat ; hij schreef en ontving geschrift
; hij bracht
bezoek en hij kreeg er : zoo vrij als had hij met zijne
betrekkingen geheel alleen over de wereld geloopen en hij
dacht er nooit op dat iemand zou kunnen afgunstig zijn,
kwalijk uitleggen of kwaad vermoeden .
De netten, nochtans, lagen gespannen zoo dicht bij hem,
in zijn eigen huis, en hij vloog als eene bie en hij ronkte
in 't zonnelicht, en hij werkte maar voort aan 't garen van
den honig : eilaas, en hij zag de netten niet, tenzij wanneer
hij gevangen en geveterd, uitgeput, op zijn ziekbed, arm,
in schulden, belasterd en in zijne eer geschonden, bekennen
moest dat hij geen voorzichtigheid kende .
"Wat schaadt of baat het mij wat er in de andere plaatsen
omgaat 1 zoolang ze me meester laten in mijne studiekamer,
en in mijn werk, kunnen ze gerust meester spelen overal
elders ."
Zoo sprak hij mij zekeren dag ; en lang zou 't niet duren
dat het hem weinig baten, maar grootelijks schaden kon,
dit afstaan van zijn meesterschap .
Wat ging er om ?
Om alles met een woord to zeggen : hij kweekte de kat
in den kelder . Zijne meid liet niet na gebruik to maken van
de onbeperkte vrijheid die hij haar toeliet om zich over to
geven aan overmatig drinken . Niet slechts dronk ze, maar
ze vond een eigenaardige manier nit om hem to bestelen
alles wat ze, zonder veel argwaan to verwekken, kon verwijderen bracht ze dievelings weg naar hare moeder ; wanneer
er niets meer weg to dragen was zonder dat het al to zeer
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in het oog viel, begon ze op zijnen naam bij zijne vrienden
of leveranciers schulden to maken .
Intusschen en in hare sobere oogenblikken had ze zijne
zuster Florence het leven zoodanig ondragelijk gemaakt, dat,
deze niet durvende spreken uit vrees voor haren wrok,
alles verkropte, ziek viel en moest verwijderd worden. Zij
nam Karen toevlucht tot haren broeder Jozef die middelerwijl ook priester geworden was en tot Caplaan benoemd to
Lendelede, en ging bij hem inwonen .
Reeds alle de familieleden had de feeks weten van het
huis to verwijderen : nu zou ze hare afgunst wat verder laten
dragen en haar meester's vrienden to keer gaan . Maar, terwijl
zij zijne betrekkingen bekladde, zag ze niet hoe het modder
medeen op zijnen naam spatte . Het kwaad zette voort als
een woekerend onkruid, in 't stil eerst, en dan luider - de
twee eenigen die er doof voor bleven waren Guido die 't niet
wist en zij die 't hem met eene duivelsche behendigheid wist
to duiken . De familie begon lont to gerieken : mijn vader,
Romaan, alsdan gehuwd en to Brugge gevestigd, begon to
lijden onder smaad en bedekte zinspelingen ; zijne zuster
Louise die to Heule woonde, met vader en moeder bij zich,
was ook niet zonder ingelicht to zijn, en Jozef, to Lendelede,
werd door Florence op de hoogte gebracht`van wat er gebeurde . Dit was dus al een heel stel bondgenooten tegen
den gemeenen vijand : maar ze wachtten ongelukkiglijk to
lang om den oorlog to verklaren . Guido intusschen vermoedde
niets, maar werkte als een leeuw .
as

De gewone bedieningen van eenen onderpastor hebben
al weinig belangrijks aan zich ; 's morgens vroeg de heilige
mis lezen, en dan den dag overbrengen in christelijk onderwijs, ziekenbezoek, berechting en studie . Maar zooals de
zuring en de kriekappel alle twee appels zijn, zoo is ook
de eene caplaan de andere niet. Guido, zooals we zagen,
deed de gewone dingen op eene ongewone manier : de
omstandigheid der cholera-besmetting daarbij, in 't jaar '62,
maakte dat zijne reeds buitengewone ijver en toewijding
zouden stijgen tot moed en heldhaftigheid, tot misprijzen van
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zijn eigen leven . Het duurde ook niet lang of hij was de
god der armen en de vriend van alwie hem benaderde .
Maar dat nam hem schrikkelijk in beslag, want Ste Walburga
was een drukke parochie . En hij liet niet na van schrijven .
In 1865 had hij Rond den Heerd gesticht, en in '64
't Jaer 30 ; hij ging voort met spoken" in Reinaert de Vos,
en werkte standvastig aan zijne verzameling dialectwoorden,
die naderhand in De Bo's Idioticon, en in zijn eigen taalkundig tijdschrift Loquela zouden verwerkt worden. Hij
vertaalde boekjes voor de choleralijders, gaf oude boekjes
opnieuw uit over de vereering van O . L . Vrouw, hij dichtte
gelegenheidsverzen voor allerlei plechtigheden en feestvieringen, hij gaf zijn Franciscus en de Capuc~ntjes to Brugge 1 .
Hlj had dus weinig tijd om na to zien wat rond hem
gebeurde ! om zich rekenschap to geven van het huiselijk
onweer dat broedde boven zijn hoofd . Meestendeel van de
vrienden kenden het gevaar dat hem bedreigde en beklaagden
hem hertelijk, doch niemand durfde 't op zich nemen hem
to verwittigen.
Het is hier de plaats om een oogenblik to blijven stilstaan bij
Rond den Heerd en 't Jaey 30, en Deflou aan 't woord to laten

„Op het einde van net jaar 1865 kwam een tijdblad tot
stand, waaraan Gezelle zijne beste krachten besteed heeft
om het to maken tot den algemeenen tolk der Westvlaamsche
schrijvers . . . Gezelle schreef het schier alleen .
"Op eenen November-avond van gezegd jaar zagen de
Bruggelingen op al de plakplaatsen hunner stad een lange
schroode steenrood papier aangeplakt, waarop alleen de
drie woorden : Rond den Heerd als een geheimzinnige
oproep gedrukt stonden . Niemand begreep dat raadselstuk .
Allerlei praatjes gingen hunnen gang, men sprak zelfs van
eene samenzwering, en het is waar gebeurd, dat politie'

In Juni 1867 werd de Brugsche kloostergemeente der Capucienen op de
Vrijdagmarkt, bij bevel van de liberale stadsoverheid, nit hear eigen huis, aan
de deur gezet. Dit verwekte groote opschudding en wanorde in de stad en gaf
Gezelle stof tot eene omstandige beschrijving, die door vele historische wetensweerdigheden toegelicht werd : St Franciscus en de Capuc jntjes to Brugge,
1867 . Getrokken uit Rond den Heerd , Brugge, Gaillard en comp .
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dienders op een leertje klommen, ten einde den naam van
den drukker, die in microscopische lettertjes gezet stond, to
weten to komen . . . Acht dagen later volgde een ander
plakkaat, met allerhande kleurstrepen er op, dat een "leer- en
leesblad voor alle lieden" Rond den Heeyd geheeten aankondigde en vurig aanbeval . Dat was weer Engelsche invloed .
Kort to voren immers had Gezelle zulk een plakbrief to
Londen gezien, met het opschrift : "Where's Lizzie?" en dat
volgde hij to Brugge na.
"Bond den Heerd nu was een weekblad, met printen,
geschreven in den volkstoon, maar toch heel anders dan
't Jaer 30 . . . Een dagwijzer met schetsen uit de levens van
heiligen en roemwaardige lieden ; opstellen over kunsten en
uitvindingen ; beschrijvingen van wilde of zeldzame dieren,
onder den titel van Uitstat in de Warande ; verhalen en
vertelsels als : De Doolaards in Egyj5le, naar het Engelsch
van J. M . Neale ; Van den Kleinen Herlog, naar het Engelsch
van C . M. Yonge I , enz . ; woordverklaringen, spreuken en
aardige zegwijzen ; gedichtjes en grappen zelfs, kon men in
het nieuwe tijdschrift in bonte mengeling aantreffen, zoowel
als gewrochten van langeren adem over wetenschappelijke
zaken en over voorvallen uit de geschiedenis van stad en
land, van kloosters en kerken . Kortom, de Vlamingen waren
een Vlaamsch "Magazine" rijk geworden, dat wel berekend
scheen voor een yolk dat aan weinig geestesvoedsel gewoon
was en de kennis van vele dingen nog maar bij mondjesmaat
genieten kon . . .
"In den eerste ontmoette Rond den Heerd zoo goed als
geen bijval . Aanlokkende woordjes in 't Jaer 30, bemoeiingen
van drukker en uitgevers, persoonlijke aanbevelingen, bleven
schier zonder uitwerksel . Na drie of vier jaar onverdroten
pogen werd bijna geheel de voorraad afdrukken van het
nieuwe tijdschrift omgezet bij gelegenheid van prijsuitdeelingen
en tombola's in congregatien .
'

De drie laatste verschenen later ook afzonderlijk : na des Dichters dood
werd nit zijne bijdragen van Rond den Heerd, nog een bundel proza opstellen
vergaderd, onder den titel Ring van het Kerketijk , jaar L . J . Veen, Amsterdam , waarin de bijzondere feestdagen en godsdienstplechtigheden . uitgelegd
worden.
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„Met 1870 verbeterde de staat van zaken . . . maar Gezelle
die ziekelijk geworden was, behoorde zelfs tot den opstelraad
niet meer."
Daarmee weet men alles van Rond den Heerd, uitgenomen
dat Guido zijn tijdschrift gesticht had met den oudheidkundigen Engelschman James Weale ; na korten tijd liet deze
zijn medewerking schieten : de boel was slecht bestuurd :
geen klaar akkoord met den drukker, het geld werd op tijds
niet ingezameld, de nummers niet regelmatig verzonden, er
kwamen klachten van alle kanten . De Engelschman die zoo
alles overhoop had helpen sturen had er zijnen buik van vol,
en op zekeren avond in den donkeren, stond voor den armen
onderpastor's voordeur, eene stootkar met geheel de oplage
van Rond den Heerd nog niet onder band . Gezelle met twee,
drie vrienden wrocht de ronde nacht om de nummers band
en adres to geven, en 's anderendaags waren ze op de post .
"Eugene Van Oye nous a pane d'un journal illustre que vows
avez 1'intention de faire paraitre", had Gustaf Verriest hem
29n Maart 1865 uit Leuven erover geschreven . "Projetaccueilli
avec joie . Je vous conjure de bien conserver a vous seul
1'entiere direction du journal . . . faites bien votre oeuvre, selon
votre idee. ,Hommes de lettres, ecrivait it y a quarante ans
Victor Hugo, it n'en est peut etre pas un de vous qui comprenne ce que c'est que le poke," faites done votre ceuvre,
et la votre vous seul la comprenez entierement."
En 't Jaer 30, polilike wegwfzer voor treffeljke lieden?
Luister naar Deflou
"Rond en meer nog na 186o was het politiek leven to
Brugge zeer opgewekt, doch teenemaal in kleinsteedschen
zin. Beide gezindheden voerden scherpe pennetwisten, waarbij
persoonlijke aanvallen, beschimping en grove lastertaal geheel
de plaats innamen, die voor het bespreken van meeningen
en beginselen had moeten openstaan . Met 1n Januari 186o
was Burgerwelzriin, de toenmalige tolk der liberalen, opeens
van richting veranderd : van een liberaal strijdblad werd het
een onpartijdig nieuwspapier ; doch kort daarop hadden de
liberalen den Westvlaming tot stand weten to brengen, wiens
opstellers den vroegeren trant van Burgerwelz/n volgden
en zelfs terdege verscherpten . De katholieken hadden niets,
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althans in then aard, daartegenover to stellen, totdat van
hoogerhand aan Gezelle de last werd opgedragen am, in
den volkstoon, het liberaal hekelblad to woord to staan .
Eerst geschiedde dat in het Kiesgazetle, dat eenige malen
ter gelegenheid der Kamerverkiezingen van 1863, het licht
zag . Toon en stijl waren wel iets beter dan wat de herbergpolitiekers gewoon waren onder de oogen to krijgen, maar
niets kwam er in voor, dat men, vooral heden ten dage,
zou erkennen als uit de pen van Guido Gezelle gevloeid .
Een polemist was Gezelle niet en zou hij nimmer warden,
zelfs niet onder het uitgeven van
't Jaer 3o dat, enkele
woken na het Kiesgaze je, am de acht dagen verscheen en
waarvan hij, zooniet bij name, althans metterdaad, de beheerder was. 't Jaer 3o nu volgde den Westvlaming op den
voet en wat al grofheid en platheid in die beide bladen
jarenlang van '64 tot '69 uitgekraamd werd, is waarlijk
niet to beschrijven .
"Toch zou men zich vergissen met aan to nemen, dat
Gezelle zijne pen aan lasterartikels bevuilde : wat van hem
kwam droeg steeds een didactisch kleedje als het in proza
werd opgesteld, en was in den naleven volkstrant als het
op dichtmaat stond : als toongever van het weekbladje kon
hij zijne medewerkers veelal geen meester en hij liet ze dan
ook in de polemiek veel verder doorijlen dan geraden en
voorzichtig was. Iedereen liet hij er in schrijven : zijne vrienden,
zijn vader, broer en zusters . Hij ontving bijdragen van alle
kanten en liet ze drukken zonder den tijd to hebben am ze
behoorlijk na to zien . Aldus trok hij zich soms scherpe
vermaningen, ja onaangename ondervinding op den hals . Hij
bleek voor anderen to gedoogzaam en bereidde zichzelven
bittere ervaringen voor. 't Was nochtans niet dat goede raad
kwa krijgs was : "put some of the , 9th century steam into it,"
had hem zijn vriend Buckleigh geschreven over 't Jaer 30,
,,but don't set it aboiling over, else you'll scald your fingers ."
Niets is gemakkelijker dan een priester in zijn hoogste
eergevoel en zijne dierbaarste faam to schenden en to gronde
to richten .
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Door zijn karakter zelf staat hij buiten, moet hij boven
het gewoon gedoe der menschen staan ; door zijne bediening
is hij genoodzaakt steeds met menschen om to gaan : hoe
gauw is vermoeden verwekt, hoe glad slaan de tongen,
vooral wanneer die priester den vijand in zijn eigen huis
heeft . En zoo was 't dat zijne vijanden niet lang moesten
zoeken om hem to bevuilen en ze lieten 't voor de moeite niet .
Zooveel arbeid, zooveel strijdens weerstaat ook het sterkste
gestel niet ; ten anderen hij was slecht bezorgd door zijn
steeds bedronken dienstmeid en hij was doodarm .
Hij viel ziek en moest to bed.
Dit oogenblik namen zijne vrienden to baat om hunne
samenzwering door to drijven en den armen man zijne
oogen to openen .
Een van zijne vrienden, van zijne beste, een zekere
Mr Eeman, heeft 't mij zelf bekend hoe hij zijn brood met
hem ging deelen - er was geen brood meer in zijn huis ;
hij bezocht hem op zijne kamer en sprak tot hem
- "Mr Gezelle, gij zijt ziek en moet u behoorlijk doen
verzorgen . Stephanie kan dat niet, we zullen in betere pulp
voorzieil ; maar, intusschentijd weet gij dat gij schulden hebt ?"
De zieke sprong op lijk een leeuw :
- "Schulden! Ik schulden? Waar en bij wie?"
Eeman liet hem dan stuk voor stuk weten dat hij hier en
daar en ginder al to zamen en sedert zoolang, voor zooveel
duizende franken in schulden stak .
- "Maar daar moet ge nu niet mee bekommerd zijn, wij
zullen daarvoor zorgen . Maar de schuldemaakster moet uit
uw huis!" voegde hij er bij .
Guido weende luidop, als een kind, in zijn oorkussen .
Binst dat hij ziek ligt en geveld, gaat een brief van de
hoogere geestelijke overheid naar Jozef Gezelle om hem
to verwittigen wat er to Brugge met zijnen broeder op
handen is : deze zonder verletten schrijft aan Guido, liefderijk
maar vast, hoe hij hem niet wil onverwittigd laten over de
kwade geruchten die in omloop zijn en over de algemeene
verergernis door die vrouw verwekt. Louise gaat den deken
van Kortrijk to rade en deze geeft onmiddellijk bevel het
bedoelde schepsel op straat to zetten .
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Wanneer Guido wat hersteld is en wederom to beene
schrijft hem zijne .zuster Florence :
"Gij moet schrikkelijk veel verdriet hebben ; ik kan het
al uit mijn hoofd niet steken, ik peize geheele dagen op u
en bij nachte droome ik van u . Kan ik u toch in niets
helpen, al wat in mijne macht is zal ik doen voor u . Ik
weet wat gij moet lijden, ik kan het gemakkelijk gevoelen .
Ziet toch dat ge niet wederom ziek en wordt ."
En inderdaad zijn lijden was groot, toen hij lichamelijk
geknakt, zoo ineens onder zijne voeten den zedelijken afgrond zag gapen waar hij blindeling naartoe liep .
Maar de groote genegenheid en het rotsevast betrouwen
dat hij overal veroverd had zullen hem redden . Zijne geestelijke overheid weet waar de schoe duwt en verdenkt geen
oogenblik zijne eerlijkheid ; broeders en zusters spannen to
zamen : Guido zal voor een paar dagen zijn huis verlaten
en gaan bij den deken to Kortrijk . Intusschen komt Louise
to zamen met Romaan, Guido's huis betrekken en de gevreesde heks buitensteken .
En zoo geschiedt het .
Louise schrijft uit Brugge aan den Deken van Kortrijk,
in Augustus 187 2 :
"Weleerweerde Heer, Mijnheer Deken,
"Dezen morgen om acht uren, binst de afwezigheid van
mijnen broeder heb ik zijne dienstmeid met alles wat zij
hier bezat buiten de deure gesteken, zonder veel geruchte,
en met belofte dat ze nooit meer in huis komt . Ik durve u
verzoeken aen mijnen broeder to melden, als hij bij u komt,
dat alles effen is en hij mag gerust zijn ."
Terzelvertijde schrijft ze den 16n Aug. aan haren broeder :
"Beminde Guido .
"Stephanie is gisteren vertrokken, ik heb al haer goed
zelve op eenen kruiwagen geladen en tot haer huis doen
voeren ; met hare moeder moet ik afrekenen dezen avond .
Er komen veel schulden nit op uwen naem waer gij geen
deel kunt in hebben . Zij is zoo verschrikt geweest dat ze
.
gezeid heeft nooit noch u noch uw huffs meer to naderen
Ik ga hier niet weg voor dat alles vereffend is . Anders is
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alles klaar en gerust ; en elk zegt in 't stille : Godlof Mr Gezelle
is verlost. Ik onderzoek al de plaetsen waer zij lets gekocht
heeft op uwen naem . Men reklameert duizend kilos kolen
die zij op uwen naem doen dragen heeft naer haer Vader's .
Alles passeert ten beste ."
En 's anderendaags nog :
"Dezen morgen gaen wij alles onderzoeken en dan zal de
moeder van Stephanie bij den advokaat komen en eene tegenrekening zal haer voorgelezen worden met al de schulden
van hare dochter . De moeder verschijnt, omdat Stephanie
in haer huis is en op straet niet meet durft komen . Haer
vader is vervaerlijk kwaed op haer ."
Daarmee kwam aan die zaak een einde . Guido was verlost ;
maar zijne faam in Brugge had een knak gekregen en 't was
best dat hij voor eenen tijd verdween . Hij werd naar Kortrijk gestuurd . 't Was zijne tweede, zijne groote verlossing .
„Na '69 bevatte 't Jaer 30 maar weinig meer van onzen
dichter, wiens tijd en zorgen bijna geheel door de uitgave van
Rond den Heerd in beslag genomen werden . Daarbij was
's mans toewijding aan de politiek als goed als op nul gedaald !"
Geen wonder ook !
Hijzelf verklaarde rond then tijd eens dat hij al wel
genoeg de menschen kende en hun boos bedrijf doorgrond
had . Wellicht was de laster die hem als dagbladschrijver
zeer vlijmend was komen treffen, niet vreemd aan eene gemoedsstemming, waarvan de nu verzwakte echo's nog uit
een paar gedichten ons tegenklinken .
Den 30n October 1869 ontboezemde hij aldus zijn leedgevoel in de volgende verzen die in 't Jaer 30 gedrukt
werden, zonder opschrift daarbij
'k Ben tegenwoordig overrompeld
Van menig kruis en hertverdriet ;
En 't geen mij in de ellende dompelt
Is dat niet een mijn kruisen ziet .
Ik ga mijn vrienden al to rade
Die ik nog peize vriend to zijn
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En 'k vinde niet dan ongenade
Dan hertverdriet, dan hertepijn .
Lijk eertijds job, spreek ik voorzichtig
Van al hetgene mij betreft ;
Maer iedereen die vindt mij plichtig
Omdat een zweerd mijn herte treft .
Welnu, van elk-end-een verlaten,
Waer kan ik toch nu beter gaen,
Als naer het kruis waer de soldaten
Mijn Jesus hebben aengedaen ?
't Is daer da 'k mijnen troost zal zoeken
En vinden hoop, verhoop ik toch,
Het kruis zal mijnen moed verkloeken,
Om voort to lijden, moete ik nog .
Vergeef hun, Heer, die mij vervolgen,
Zij weten toch niet wat zij doen,
En laet mij uw geduld navolgen,
Het zal mij dienen tot rantsoen ."
En ziedaar o . a. waarom Gezelle zoolang van dichten zweeg .

Kortrijk 1872-'89 .
"Den eon September 1872 werd Gezelle door zijnen
bisschop naar Kortrijk gestuurd om er de bediening van
onderpastor der O . L. V . kerk waar to nemen . De dichter
was in ongenade geraakt : hij boette alleen voor toestanden
waar anderen meer schuld aan hadden dan hijzelf, zoo er
al spraak wezen kan van schuld aan taken, waar dagbladpolemiek eene eerste oorzaak van geweest is . Gezelle
had steeds gedaan wat men hem opgelegd had, met iever
en toewijding doch vaak zonder de verre gevolgen ervan to
berekenen" '
Om de waarheid to zeggen, was de toestand voor hem
to Brugge niet meer uithoudelijk . De dagbladpolemiek,
gevoed door allerlei lasterpraatjes, die dikwijls uit Gezelle's
' K . Deflou, Levensschets, b1z . 29 .
Guido Gezelle.

ii

162

eigen huis uitgingen, aangemoedigd door zekere onvoorzichtigheden in 't Jiaer 30 onder den mantel van zijn
gezag gepleegd, de dagbladpolemiek met een woord, blind
en nijdig, gal en modder spuwend, had haar doel bereikt,
zoover, dat op zekeren dag de dichter onverwacht de politie
op zijnen hals had, zijn huis werd doorsnuffeld onder voorwendsel van politieke samenzwering, en . . . 't was tijd dat
hij heenging.
En hij ging heen .
Men kan zoo goed zijn dat men niet deugt, zeggen de lieden
in Vlaanderen, en deze spreuk, zooals menig andere is de
vrucht van menschelijke eeuwenlange ondervinding . Zij beteekent dat de wereld met geen goedheid alleen wil behandeld
worden : men moet daarbij nog slim en levenswijs zijn,
zooniet staat in 't leven uw goed- en uw dwaaszijn met
bloedige striemen al grijnzend om het gezicht .
De arme Caplaan had dit zooeven ondervonden, hij ging . . .
gelijk weleer Dante, verbannen door en nit zijn eigen
moederstad met gedropen hoofd en om zijn gedrukte schouders
den mantel, gansch in harden, van zijne pijnlijke ondervinding .
Hij was ziekachtig, gebroken, in ongenade en in 't begin
moet Kortrijk hem toegeschenen hebben als bet „Babylon"
van zijn ballingschap waar hij op de boorden van den waterstroom, aan de wilgetakken zijne Her zou ophangen en zwijgen .
Weinig, voorwaar, kon hij het voorzien dat hij op weg was
naar zijn Land van Belofte" ; dat hetgeen de menschen
hem hadden voorbereid tot straf en vernedering, door
't bemoeien van Gods Voorzienigheid, hem zou worden
tot troost en opbeuring, tot loon en verheffing
: Kortrijk wordt
hem tot een rust- en een lustoord, tot een nieuw tehuis,
waaraan hij zich hechten zal veelmeer dan aan het oude ; en de
Leye wat wordt ze voor hem? Niet zijn "Euphraat" maar wel
Jordane van mijn herte
en aderslag mijns levens,
o Leye, o vlaamsche vloed
lijk Vlandren onbekend ! . . .
Zijn gewezen leerlingen blijven hem getrouw : alien hebben
hunne plaats ingenomen in de samenleving en de eermalige
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jongens van Rousselaere zijn nu dokters, advokaten, leeraars,
geloofsboden en handelslieden, huisvaders of ongehuwd, maar
allen zooals voorheen hardnekkige Gezellisten.
Gustaf Verriest is to Leipzig aan 't studeeren, Hugo is
leeraar op dat eigenst Klein Seminarie to Rousselaere, Karel
De Gheldere is dokter to Couckelaere, Van Doorne missionaris to Southwark-London, Van Oye is dokter to Oostende .
Allen ver van malkander maar volherdend eensgezind in hun
genegenheid en bewondering voor den meester . Hun brieven
komen in, geregeld en hoe langer zoo minzamer .
De vurigste onder alien is, die 't blijven zou tot aan zijne
dood, Gustaf Verriest .
Terwijl deze to Leipzig verblijft, komen aldaar bijeen de
meeste groote taalkundigen van Duitschland . De jonge dokter
wist in de ziel hoe diep zijn meester gebroken en vernederd
lag en hoe hij lijden moest : zijn medelijden was zoo groot
dat het hem juist hetzelfde gedacht ingeeft als Gezelle later
ontwikkelt in zijn eerste strophe van zijne Leie
"Wat ik al peize en kwaed en droefzinnig overdenke, als ik u
van verre langs de vergeten Leie, gij ook vergeten en miskend, zie rond en rondwandelen, gestopen en gelaten gelijk
nen gedwongenen leeuw, met al uwe denk- en kunstveerdigheid die daer onder uwen breeden kop wentelen, - dat en
zegge 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, ze doen 't om beters wille .
"Kom alhier . . ."
Het is dezelfde verontweerdiging die hem, vijf en twintig
jaar later, ter gelegenheid van 's dichters dood en verheerlijking, nadat hij hem door dik en door dun zijn leven door,
getrouw was gebleven, doet uitroepen : „God vergeve't hun,
Vlaanderen nooit!"
"Kom alhier! . . ." schrijft hij dus uit Leipzig, en hij schrijft
het niet eenmaal, maar vijf- zesmaal - hij huurt voor hem
eene kamer neffens de zijne, hij schrijft naar Hugo dat hij
Gezelle moet en moet doen komen, hij beloopt zelf de
noodige toelating bij Mgr . Faict, en bekomt ze .
Maar de meester komt niet . . . deze was de meester nog
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niet, hij was nog het slachtoffer van zijn ondernemenden
geest, de lijder voor de nieuwe wegen die hij betrad, met
het kleed der zinneloozen zoowat van Herodes naar Pilatus
over end' weer gezonden, want door sommigen werd hij een
beetje voor gek aangezien .
Hij antwoordt dus droevig genoeg
,,Gij hebt het schoone! kijkt gij over den grooten muur
en blink' de zonne u tegen, terwijl ik beneden blijve ootmoedig schourke staan .
,,Kon ik, gelijk het andere kunnen, al met eenen keer of
en weg zijn, dat zou genoeg gaan, maar ik ondervinde,
gelijk het bier inderdaad met mij gelegen is, dat het mijne
krachten to boven gaat . . .
"Ik zeg dit het moeielijkst van al omdat gij het wet weet
hoedanig het mij spijt langs alle kanten oorzake of gelegentheid van ongenoegen to zijn, tot voor mijne eerste en beste
vrienden toe" ' .
Dit is wet de taal van iemand, die uitwendig miskend,
gewantrouwd en gestraft, den moed heeft laten zakken, en,
verbijsterd, aan zijn eigenzelf begint to twijfelen . Nu min
dan ooit was er op dichten to denken !
Zoodiep en zoolang heeft hij overtuigd geweest van zijn
letterkundige dood en vernietiging, dat hij na vier jaar, in
'77, zijne gedichten stuurt aan Eugeen van Oye met eene
briefkaart erbij, waarop hij spreekt van
,deze, mine nagelaten gedichten !" Van Oye, zij 't nu nit spel of nit meening,
neemt het op alsof de dichter zelf zijn eigen lichamelijk
overlijden had aangekondigd
"Gij hebt mij daar verschrikt met uwe briefkaart : bij
't lezen van ,nagelaten" gedichten van "w#len" G. G ., riep
ik uit : God! zou Mr. Gezelle dood zijn? Maar, zei ik, 't is toch
wel zijn geschrift ! en dan zag ik uw handteeken onder aan
de kaart en . . . ik was verheugd dat het maar scherts van
u was . Ja, scherts is het, mag het maar zijn wat gij daar
zegt : ,als dichter tang overleden ." Dat is niet, dat kan, dat
mag niet zijn ! Gij hebt nog veel - al zijt ge geen professor
meer - aan uwe oud-leerlingen, aan uwe vrienden, aan
'

G. G. Leven en Werken, b1z . 122 .
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uwe kinderen to zeggen . Ja, gij kunt nog veel voor
Vlaanderen en zijn poezie, die het schrikkelijk noodig heeft
die arme poezie van vandage! Er zit geen herte meer in . . .
Woorden, woorden, woorden ! - 't is om ervan to walgen .
"Wie geeft er ons wat poezie ! ! . . ."
En aan Gustaf Verriest laat hij weten in '78
"Ik ben onlangs gevraagd geweest eene conferentie to
houden to Thielt en to Brugge, to Oostende en to Kortrijk ;
dat is mij altemale, zelfs to Kortrijk, onmogelijk geweest to
aanveerden . Hoe zou ik het dan to Leuven kunnen doen ?
En al ware het mij niet belet door mijne bezigheden, nog
zou ik er twee keers op peizen eer ik to Leuven het woord
voeren zou . Wat op de wereld kan ik daar komen zeggen?
En zijt dan, als 't u belieft, niet kwaad op mij ; ik heb al
werk genoeg met de heruitgave van de nagelaten gedichten
van den - litterariter si non litteraliter - overleden.
GUIDO GEZELLE ."

Was hij misschien to gevoelig en bekeek hij de zaken to
zeer uit zijn eigen oogen, zoodat hij ze to hoog opnam en
to zwaar liet wegen ?
Neen, hij lag geplet tegen den grond en verbrijzeld : om
hem stonden zijne vrienden ; sommigen zwegen, omdat ze
niet spreken durfden, zoo Rembry en Bethune . Anderen,
zooals Gustaf Verriest en Van Oye, knarsetandden van kwalijk
ingehouden gramschap, anderen nog staken de hand op en
wezen naar omhoog : Van Caloen, alsdan prior der Benediktijnen to Maredsous, stelt voor hem wagewijd de poort van
zijn klooster open
,,Zou men niet zeggen dat de Goddelijke Voorzienigheid
het zoo gewild heeft dat, spijts al uwe goedwil, gij op uwe
baan niets anders zoudt tegenkomen dan teleurstelling, bitterheid, ondank, om aldus uw hert los to maken van deze aarde
en u to doen schouwen hoogerop!"
Hijzelf nam het manhaftig, christelijk en priesterlijk op .
Hij ging troost zoeken waar hij er alleen vinden kon
,in zijne diep christelijke, priesterlijke gevoelens, en in eene
gestadige hardnekkige werkzaamheid" 2 , latend verders aan
' t. p . b1z . 126.
8 Feestrede, b1z . 17 en 25 .

166
de tijd, en aan de omstandigheden de zorg over, hem van
zijne wonden to genezen .
Kortrijk is Brugge niet en Gezelle zelf kwam geheel anders
toe in zijne tweede Caplaansbediening dan in zijne eerste .
Niemand is profeet in zijn eigen land, en Brugge was
Guido's geboortestad . Daar was hij de hovenierszoon met
eene zekere kunstveerdigheid, en met wat geleerdheid die
men niet best wist waar hij ze vandaan gehaald had, bekleed
met bet priesterlijk karakter dat hij op geener wijze zelfs
den schijn mocht hebben to schenden, of men zou hem
steenen toewerpen . Te Kortrijk kwam hij toe, als mensch
onbekend, maar als geleerde en dichter, met eene faam die
hem was vooruitgeloopen en van langs om grooter zou
worden, als priester, met een karakter dat zich langzamerhand zou openbaren als een der weerdigste en heiligste ooit
door een mensch gedragen .
Toen hij to Brugge aankwam was hij nog vol vurige
geestdrift, en daar deze gewoonlijk gepaard gaat met onervarenheid, vermoedde hij nog niet dat de zwaarste slagen
zijn voor hen die zich 't meest blootstellen . Hij was daar,
vrijwillig en 't hoofd vooruit in 't voorgelid gesprongen, en
kwam eruit, geblutst en gekneusd, met den helm op zijn
ooren en den beukelaar in builen en zijn zweerd hot geslagen .
Hier to Kortrijk is hij al veel meer gedaagd en zal hij,
minder het gevaar zoekend, evenveel zooniet meer nuttig
werk kunnen doen, en, in de kalmte en de rust, door vrienden
omgeven, naar weerde geschat, in de koesterende warmte
van eene algemeene genegenheid, zijn genie laten groeien
en bloeien en zijne schoonste bloesems dragen .
Brugge is tweemaal zoo groot als Kortrijk in bevolking .
Een naam die nog weinig luider klinkt dan andere gaat
gemakkelijk in eenen grooten hoop verloren . Gezelle's naam
had alsdan nog geen al to luiden klank, tenzij dat hij op
zijne parochie bekend stond als een ieverige Caplaan, die
eigenaardig predikte en de uren die zijn ministeriewerk hem
overliet doorbracht, in verkeer met de vreemdelingen, of in
boeken over Vlaamsch ; dit werd gehouden voor eene eigen-
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aardigheid to meer, daar 't Vlaamsch to Brugge in bitter
klein aanzien stond .
Brugge is de zetel van bet bisdom, Kortrijk niet ; en dit
geeft weeral aan de eerste stad een karakter die de tweede
niet heeft, vooral waar er spraak is van priesters . De stad
eener bisschoppelijke residentie is hierin aan andere residentiesteden gelijk, dat ze niet slechts den resident bevat maar
geheel zijn hof : grootvicarissen, secretaris, aartspriester,
kanoniken, seminarie-leeraars, enz . - eene geheele hierarchie.
Te Brugge verblij ven is dus voor een priester : dichter bij
de zon wonen en alle de voor- of nadeelen ondergaan van
hooger warmte en heller licht. Hier is er natuurlijk slechts
spraak van priesterlijke bediening, als zijnde bet eerste dat
geldt : al 't ander staat daarbuiten . Aldus is bet moeilijker
in eene bisschop- en priesterstad lijk to Brugge, voor eenen
priester, om op to klimmen langs eenen anderen dan den
hierarchischen weg . Gezelle zou nooit zijnen voet op dien
ladder krijgen, en de begeerte ertoe heeft hij nooit gekend
die weg zooals alle andere wegen, lag uren wijd buiten zijne
bekommernis ; hij wenschte zelfs niet eens naar boven to
komen, en komt hij eenmaal tot uitmunten, bet zal zijn langs
eenen weg dien hij zichzelf zal banen, gelijk de padvinder
door eene verwarreling van woud en distels en bramen .
Te Kortrijk bestaat dit hof niet noch zulk een hofgevolg
en was er voor hem een veel vrijer bewegen, hier was hij
geen ordenummer meer in 't gelid maar eene persoonlijkheid,
een gezag zelf, met boven hem zijn pastor slechts, en deze
was een beste mensch .
Brugge is de oude aristocratenstad, met eeuwenoude
stamedeldom, die wonen 's winters in stad en 's zomers op
hun zomerverblijf, op hun kasteelen verre en bij, op den
buiten, en die oude edellieden waren alien diep verfranscht
en weinig bekommerd om Vlaamsche taal of kunst of letterkunde . Integendeel ze waren eer to dien opzichte vijandig dan
vriendelijk gesteld . Gerocht Gezelle bij hen binnen dan was
bet niet om zijn talent of geleerdheid, veeleer spijts deze en
om zijne andere begaafdheden . Handel en nijverheid waren
zoo goed als dood in 't Noordsch Venetie en zoo komt bet
dat er to Brugge geen begoede burgerij was of zeer weinig .
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Niets dan rijken en kleinburgers . Kortrijk was juist het
tegenovergestelde : de Leye, de gulden vloed, die er doorheen
stroomt heeft sedert een eeuw de stad haar goud medegedeeld ; door den handel in vlas en 't maken vary fijn linnen
hebben de Kortrijkzanen langzamerhand hun schaapjes op
't drooge gebracht, en de smoorrijke burgerfamilien, de geldedeldom, niet ouder van stam dan vijftig tot zeventig jaar,
is er niet zeldzaam .
Kortrijk hield den dichter niet, zooals Brugge, stug op
een afstand, maar voelde direkt met hem mede die ook een
kind uit het yolk was, en uit wederjunst voor de gift die
hij hun bracht van zijnen naam en zijn kunst, schonken de
Kortrijkzanen hem hun hert, hun vereering en hunnen
onderstand - hij is eigenlijk Kortrijks dichter, Kortrijks
troetelkind, en hij wist bet, want het kostte hem schrikkelijk
veel toen hij A moest verlaten .
Te Brugge eindelijk was de politiek een belang aan
't krijgen die ze to Kortrijk heelemaal niet bezat . De Kortrijkzanen voerden politiek omdat het zoo de mode was en
een beetje voor de leute en het goe bier, en de kiezingbladjes
werden er niet gelezen tenzij in de veertien dagen voor de
kiezing. Gezelle ten anderen, was opgeleerd en hij zou zijnen
voet in die wolventraap niet meer steken .
„In Kortrijk begon voor Gezelle in alle geval een nieuw
leven, waar meest al de beslommeringen van zijn verblijf in
Brugge nit verbannen waren . Daar werd het hem nu rustig
in 't gemoed : daar zou hij kunnen denken en arbeiden buiten
den storm door de staatspartijen verwekt . Maar in den eerste
schijnt hij uit zijn center geweest to zijn : de dichter zweeg,
zoowel als de dagbladschrijver .
,,Allengskens begon hij zich bezig to houden . .." Deflou .
Hij is dus in zijne eerste jaren to Kortrijk als nog duizelig
van den slag then hij gekregen heeft . Intusschen en in
afwachting dat hij langzamerhand weer tot zijn zelven komt,
gaat overal door West-Vlaanderen het zaad op dat hij geworpen heeft .
De Vlaamsche beweging. - Guido Gezelle was kwaad
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op dien naam, eene slaafsche overzetting van het fransche
"mouvement!" ,Er beweegt niemendal in 't vlaamsch," zeide
hij, en wil men iets zetten, men zette dan Vlaamsche
str d." Maar hij was tegen de zaak ook, en volgens hem
was er geen strijd vandoen . 't Was genoeg dat er gestudeerd
werd, gedijkt en gedolven aan den Vlaamschen taal- en
kunstschat, aan de Vlaamsche overlevering in godsdienst,
beschaving en zeden . Hij wilde dat elke Vlaming een
Naming zij op zijn gebied, zoo geleerd, zoo bekwaam, zoo
spraakveerdig, zoo beschaafd, zoo godsdienstig, enz . mogelijk,
maar dat alles in 't Vlaamsch . Dat elke enkeling zichzelf
volmaken zou en, van zijn weten en kunnen, mededeele aan
zijne taalgenooten ; nit die enkelingen vervolmaakt in hun
eigen Vlaamsch wezen, zou een krachtig, gezond en Vlaamsch
yolk geworden zonder strijd .
Op die meening zuller. we verder de gelegenheid hebben
terug to komen . Hier zij 't voldoende vast to stellen dat
niettegenstaande zijne kwaadheid en zijn afkeuren, de naam
en do zaak er voor goed gebleven zijn . De Vlaamsche beweging was geboren en zou niet meer dood to wurgen zijn ;
zij was gedoopt met den leelijken naam, maar 't was to laat
om hem to veranderen, hij was mondgemeen geworden en
had burgerrecht verkregen . De Vlaamsche beweging heeft
hij, zonder willen of weten, machtig in de hand gewrocht,
door zijn wezen, zijn werk en verschijning . Zij bestond eer
hij er was, en een oogenblik dreigde ze langs hem to
zullen voortloopen zonder hem to kennen, die er wenschte
buiten to blijven' . Maar later breekt de dam door, die
hem van haar afgescheiden houdt : hij wordt met naam
en al meegerukt in haren bruisenden stortvloed en de
vloed zelf zwelt ervan en groeit en drijft statiger en rijker
aan alhetgeen hem uit dien breeden bijstroomwordtbijgebracht .
In het begin der jaren '70 lag het Vlaamsche leger in
drie benden verdeeld ; alle drie streefden ze naar hetzelfde
doel, elk met eigen middelen .
Daar was eerst de s t a a t k u n d i g e strij d of beweging
'
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die ijverde voor het herstel der Vlaamsche rechten bij middel
van de wet : "Vlaamsch in Vlaanderen", op het wethuis, op
den rechtbank, in het leger, in het onderwijs ; dat was haar
programma en ze zou eensdaags haren voorman vinden in
Coremans.
Onberekenbaar is het goed dat zij aan de belangen der
Vlamingen heeft gedaan en men moet ziende blind zijn om
het niet to erkennen en to herkennen .
De tweede beweging was die der s t u d e n t e n, nu reeds
aan den gang en later geschaard onder de strijdbanier van
Rodenbach . Deze sloot zich aan bij de twee andere stroomingen en was, zooals men 't van jongelieden verwachten
moest, geestdriftig, edelmoedig en sterk romantisch . In afwachting dat ze eens zouden meedoen om gansch het programma der staatkundige beweging to helpen veroveren,
begonnen de jongelieden alvast met een lid ervan, namelijk
dat wat hun bijzonder aanging, stormenderhand in to nemen
" Vlaamsch in 't onderw jr" wilden de jongens en zij zochten
't to verkrijgen, niet van omhoog maar van omlaag ; zij
veroverden voet voor voet den grond door het Fransch ingepalmd en then zij aan Vlaanderen terugschonken . Zij was
geestdriftig, onstuimig soms, wanneer ze tegenstand ondervond en door den tegenstand zelf, boorde ze
dieper en
vaster haar wortels in den grond : ze breidde uit als eene
olievlek en strekte weldra als een net over geheel VlaamschBelgie, met haar land- en gouwdagen, met haar bonden en
gilden. Edelmoedig waren ze ook, de jongens, en werkzaam,
en hiermede bleven ze ook in verband met de derde strooming : ze werkten en studeerden hard en ze hielden eraan
om niet alleen in 't Vlaamsch maar ook in al de andere
leervakken aan de spits van hunne klassen en van hun leergestichten to staan .
En daar was dus ook nog de derde bende : d e s t u d i eb e w e g i n g, de mannen van stil en gezapig werk, op gebied
van kunst en taal en letteren, zij die spa voor spa den
Vlaamschen akker omkeerden om er al de vergeten kostbaarheden uit op to delven die hij bevatte : zij die meenden
dat de enkele man op zijn studie meer teweeg brengt dan
al de bewegers to zamen in hun bonden met hun meetin-
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gen of door hun worstelen met woord en pen en gebaar .
Het ging wel en de driedubbele werking kwam Vlaanderen
ten beste, zoolang ze uit het eene kamp niet dachten to
moeten onkruid gaan trekken in het andere, anders ontstond
er al eens een pijnlijke wrijving .
Aan het hoofd van de derde bende nu stond, willens of niet,
Guido Gezelle, en zij was de " Westvlaamsche school" .
Had men hemzelf moeten vragen of hij zich aanzag als
het hoofd en den aanvoerder der Westvlaamsche school, hij
zou met kracht zijn hoofd geschud hebben en gezworen dat
hij niemands hoofd en niemands leider was . Hij was nochtans
alleen om alzoo to denken, al de andere zoowel de tegenstrevers als de volgelingen van zijne zienswijze, hielden hem
voor vaandeldrager, met een onbetwistbaar gezag over zijne
mannen .
Deze waren meest alien geestelijken, zijn ambtgenooten,
gewezen leerlingen, of andere die zijne volgelingen geworden
waren uit bewondering en door het lezen zijner schriften .
Ze werkten mede of neffens hem in zijne woordverzameling
of aan het tijdschrift door hem gesticht en dat op zijn baan
bleef voortloopen : Rond den Heerd.
"Toen de eerw . H. Adolf Duclos in 1872 het blad onder
zijne leiding nam, behoorde Gezelle, die ziekelijk geworden
was, zelfs tot den opstelraad niet meer . Van dan of had Rond
den Heerd een meer geschied- en oudheidkundig voorkomen,
zonder dat de liefhebbers van dialectstudie en volkskunde
er iets bij verloren ." Deflou .
Hij was toen dus geen hoofdopsteller meer, doch bleefhet
onzienlijk hoofd, de baken wiens leidende licht wel niet
klaarhelder lichtte als eene ster, maar waarvan de schemering
klaar genoeg over de vlakte dreef om hun to laten weten
waar ze heen stevenden . En ze wisten 't .
In 1874 gevoelden de opstellers en medewerkers van
Rond den Heerd eene behoefte aan hechter vereeniging tot
sterker macht : ze begonnen immers tegenstand to gevoelen
en vijanden to krijgen . Ze vereenigden zich dus onder kenspreuke : Rond den Heerd tot eene gilde met naam : ,, Gilde
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van Sinte Luitgaarde," die regelmatig elke maand hare
bijeenkomsten hield en elk jaar een landdag, waarover dan
een uitgebreid verslag verscheen . Er waren een tiental
raadsleden, een voorzitter, to weten Adolf Duclos, en zelfs
een eere-voorzitter ; maar de mistral onder deze felibres was
Gezelle, hoezeer hij zich ook van kante hield 1 .
Den 18n Augustus '74 beroept de voorzitter eene eerste
algemeene vergadering, eenen eersten landdag ten huize van
Dokter Vansteenkiste, to Brugge . Guido had beloofd dat hij
er zou zijn en spreken of lezen over, Sommige Westvlaamsche
desiderata."
22n Juni schrijft Duclos : ,noodig van uwen kant, de Verriesten uit, Adolf en Gustaf en, wat u aangaat,
't hoofd en
de meester van ons alien, wij verlangen u to zien to midden
dezer vergadering en er uit uwen mond onderwezen le
worden . Langs alle kanten wordt er van tijd tot tijd uitgestrooid dat gij met ons niet en doet, daarom kom ik u vragen
toch to willen van tijd tot tijd iets schrijven, al en ware
't maar een artikelke van eene colonne of twee, 't zou de
eenige noodige en geldige antwoorde zijn die aan de uitstrooiers van valsche geruchten kan gegeven worden ."
En den 25- Juni schrijft hem dezelfde : die gilde moest er
komen, en grij die er de ziele van zijt, gij en moogt op den
landdag niet to kort zijn ."
Hij was er tekort, niettemin, en zijne desiderata kwamen
er ook niet ; maar er kwam een brief waarin hij om onschuld
bidt en zich onttrekt aan zijne belofte .
- ,Uw brief is een steke in mijn herte : al die ons tegen
zijn zullen in hunne handen klakken," antwoordt Duclos,
"gij moet komen," maar vergeefs .
Hier volgt Guido's belangrijke brief :
Kortrijk,

20

Oegst 1874 .

,,Mijnheer en eerweerde Confrater .
"Ben u alien dank schuldig voor uw herhaalde brieven en
menigvuldige toezendingen .
'
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,Wat aangaat mijne desiderata, die ik voornemens was,
op de vergadering van Sinte Luitgaarde to Brugge, de
geeerde Leden voor oogen to leggen, ik moet u bekennen
dat ze, tot nog toe, en mijns ondanks, desiderata gebleven
zijn, voor de gedaante en de uitwendige bekleeding daarvan .
„Ik ben trouwens in de onmogelijkheid geweest zoo van to
Brugge op den Landdag met u alien tegenwoordig to zijn,
zoo van sedert dien, bekwamen tijd en moete to vinden om
mijn werk u schriftelijk mede to deelen .
,,Om mij ondertusschen niet teenemaal to laten desidereeren,
zoo schrijve ik u, en wille het op alle manieren wel geweten
hebben, dat ik met ulieden volkomen 's eens ben, aangaande
de taalrechten die gij, als Westvlamingen, doet gelden en
aangaande het doel dat gij bij then in de ooge houdt .
Wij trekken gezaamder hand en gezaamder krachten,
zoo niet aan hetzelfste zeel, toch aan denzelfden wagen
; dat
het wel eens, vroeg of late, een rijkbevlagde en zwaarbevrechte triomphwagen zal zijn, dat hope ik met u, ter eere
van den God en van den Godsdienst der Vlamingen, ter eere
en tot bet in standhouden van al hetgene ons Vlaamsche
yolk nog eigen is .
,Niet aan hetzelfste zeel," zeg ik en dat wil ik ronduit
bekennen dat ik aan" de wording eener toekomende Algemeene Nederlandsche of Nederduitsche tale maar op m Jne
eigene manier werkzaam geweest en ben .
"Ik heb namelijk de overstroomende en overweldigende
macht van het hollandsch dialect tegengewrocht met ons
dialect, het westvlaamsche, of het vlaamsche, zoo gij wilt,
mond en sprake to verleenen, en, door den druk, de Nederduitsche wereld kenbaar to maken .
„ Ik en heb niet anders als Westvlaamsch geschreven, en
zoo ievers iets ingekropen ware dat het Westvlaamsch oneigen
is, zoo is het tegerl mijnen dank geweest. Ik beklage mij
trouwens van to veel hollandsch, vooral to veel bastaardhollandsch, en niet genoeg oud of ander Westvlaamsch geleerd, gelezen en gehoord to hebben, anders zou het weinige
dat ik gedrukt hebbe ook zuiverder Westvlaamsch zijn .
"Dat heeft men mij dikwijls verweten en met recht, onder
andere Hendrik Conscience, die groote meester in 't vertellen .
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,Of hij taalmeester is of wilt zijn, dat late ik daar, en andere
mogen 't beslissen .
„Hij schreef mij, in eenen zeer dankbaar ontvangen brief
in daten : Kortrijk den 12- October 1858, onder andere
als volgt
"Wat aangaat het gebruik van Westvlaandersche woorden
en wendingen mij hindert dit geenszins ; maar in het gevoel
van liefde voor u en uw werk is eene treurnis . Uw schoon
en dichterlijk boek kan zooveel goeds stichten, en het zou
goeds gesticht hebben in de mate zijner verspreiding en der
weerde die men den maker zou hebben toegekend . Waarom
zijnen gang door de wereld, zijne vlucht belemmerd door
eene gril? Waarom den dichter eenen philoloog aan den
hals gebonden ? Het moge nuttig zijn voor de taal eenige
schilderachtige synonimen aan to winnen . Wat heeft de
zending des dichters daarmee gemeen ? Ik weet het door
ondervinding : wanneer men eens op het veld der kunst
zijne ware zending heeft gevonden, moet men niets beoogen
dan die alleen, volstrekt alleen, to vervullen . Alle bijgaande
roem is schadelijk ."
"Later, op het congres to Brugge, herhaalde de gevierde
schrijver de uitsprake van dat zelfste gevoelen, en hij zei
"dat sommige mijner kleengedichtjes wel de eere weerd
waren van in 't Vlaamsch vertaald to worden," een bewijs
dat hij ze als dialect aanzag.
,,'t Is ook in hunne hoedanigheid van Westvlaamsche gedichten dat zij, met andere van den zelfsten groei, en onvertaald zijn overgedrukt geweest in den Volks-almanak voor
Nederlandsche katholieken door Jos. Alberdingk Thym, tot
Amsterdam, en in Uit Zuidnederland, Vlaamsche verzen en
versjes, samengelezen door L. Leoj5old, Groningen, J. B.
Wolters, 1868 .
"Dat mag nu een gril zijn of eene liefhebberije heeten,
't mag hooger doel hebben of niet, het bewijst een dingen :
dat het Westvlaamsch, nu gelijk eertijds, kan geschreven
worden en dat het, geschreven en door den druk gemeen
gemaakt, hier en tot in Noord-Holland toe, lezers vindt die
het verstaan en die het als Westvlaamsch, kwaad of goed,
lief of leelijk keuren .
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,,Daar zijnder voor mij geweest die aan dat zeel getrokken
hebben .
"Ik kenne er van to midden de jaren 1200 en ik kander u
aanwijzen tot in 1814 toe, die geene andere tale en spraken of
en schreven als Westvlaamsch ; ja, ik zou moeilijk kunnen toestaan dat men in deze oude streken, voor dit laatstgenoemde
jaar, ooit iets anders geschreven hebbe als Westvlaamsch .
,, De geleerden geven toe dat, in vroegere tijden, onsVlaamsch
den toon gaf in het Neerlandsch sprekend en schrijvend vaderland, nu kan het 't Hollandsch zijn dat over ons terug wilt, meest
van al daarom, dunkt het mij, omdat wij, sedert 1814 ons eigen
dialect bijkans teenemaal ongeschreven hebben laten varen .
"Wij spreken altemaal Westvlaamsch, als wij geen fransch
en spreken ten minsten, een Hollandsch sprekende Vlaming
ware ons, in den gemeenen omgang, onverdragelijk ; als er
integendeel to schrijven valt, voor den druk, dan vatten wij
aanstonds het nieuw schoolvlaamsch aan, dat, voor den
meestendeel, bastaard-hollandsch is, en wij laten onze oude
sprekende moedertale onaangeroerd .
"In then staat van zaken tusschenkomen, werkender hand,
is van overlang het gedacht en de meening geweest van
deze wier bedoelingen in den omzendbrief van Sinte Luitgaarden Gilde beschreven staan .
"Eene tale ondertusschen en maakt men niet, eene tale
wordt, en zij wordt uit verschillige dialecten, na mate zij
machtiger gesproken en geschreven warden .
,,De tijd is de smeltkroes waarin die wording plaats heeft,
en de haastige hamerslagen, gelijk de nijdige vijlsteken van
al de taalsmeden van de wereld zullen de nederlandsche
tale, zoo zij ooit worden mag, vele of maar weinig toe doen .
"Ondertusschen staat het iedereen vrij daarin anders van
gedacht to zijn ; elk en voege maar zijnen string aan den
wagen, waar het hem best past ; als ze altemaal vooruit
willen die meetrekken, hij zal en moet vooruitgaan .
„Wilt gij, Mijnheer en eerweerde Confrater, mij, om dezen
haastigen brief, de beloofde desiderata
kwo~tschelden, ik zal
met allen eerbied en veel dankbaarheid blijven
Ulieden zeer toegenegen in Ch°.
GUIDO GEZELLE ."
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Daarbij nu blijft al de medewerking die hij ooit, aan de
Gilde geschonken heeft .
Voorzitter en leden staan verslagen en betreuren zijn
afblijven diep maar laten hem niet los :
"De vergadering was prachtig," laat hem, seffens na de
vergadering, Duclos weten, ,veertig leden groot yolk . . .
daar was groot misbaar omdat gij daar niet waart ."
En den 23n December, klaagt hij nog : "geloof mij, overal
waar wij van onze vergadering spraken, vroeg men ons
eerst en vooral : was Mr Gezelle ook daar ?" En wij moesten
bij sommigen ons beste doen om to doen verstaan dat bet u
volstrekt onmogelijk geweest is de vergadering bij to wonen ."
't Volgende jaar, ter gelegenheid van de tweede algemeene
vergadering, beproeft, bet de voorzitter nogmaals hem over
to halen tot komen en met denzelfden uitslag
,,Verleden jaar hebt gij beloofd to komen spreken en op
den laatsten oogenblik ons daar laten zitten . Men heeft dat
kwalijk uitgeleid en beginnen spreken van twee partijen
onder de Westvlamingen. Indien gij nu niet en komt en
niet eri spreekt, 't zal gedaan zijn en de scheuring, onder
't werken van eenige die u niet en verstaan, zal onze zake,
uw werk, doen vallen" . 1
En hij gaat er niet been . Hij belooft wel dat hij zijne
Desiderata zal laten drukken. Maar er komt niets van . Hij
wilde geen hoofdman heeten . Evenmin wilde hij eene beginselverklaring afleggen of eene vaste wet vaststellen, noch
voorschrijven. Op dit stuk was hij even stug en terughoudend
als op bet andere . Zijne zoogezegde volgelingen krijgen het
op hun zenuwen en worden ongeduldig . Gedurig wrijven ze
't hem onder den neus dat Rond den Heerd z ij n stichting is
"'k moete u zeggen dat ik niet en versta hoe gij uw troetelkind Rond den Heerd zoodanig kunt bastaard maken dat
gij 't beste uit uwen koker drukken laat in eene gazette
De Vr~heid, te Kortrijk die alleenelijk niet en bestemd is
um bewaard to worden ! Is 't misschien uit der oogen uit
der herten ?" 2
Later nog, den aan Juli, vraagt dezelfde schrijver een
'
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bescheid over het gebruik van de dubbele e en o, eene
Westvlaamsche spraakregel dus ; maar den 25n is hij in eene
gramschap weer aan 't schrijven : ,Gij zijt algelijk een rare
kerel ! 'k Vrage bewijs en gij antwoordt : - 'k lache ermee,
't is mij al gelijk ; ik houde aan 't onze . - Gij spot en 't is
uit en tenden, altijd Doctor Spoker gelijk . 'k Weet wel, gij
en houdt niet van verdedigen, maar wij . . ."
Pieter Baes, een der vurigste bewonderaars van den
Meester, zet hem vlakaf het mes op de keel : Van twee
dingen een : ofwel geheel uw systeem is dwaasheid ofwel
't is waarheid, in 't eerste geval zullen wij onzen tijd aan
andere dingen besteden, in 't tweede is het uwe plicht, uw
werk voort to zetten ."
Zij wilden dus hardnekkig dat de groote man zich aan
hunne to kleine maat zou meten 1 : zij wilden dat hij zou
regels voorschrijven, spraakkunst maken, verklaren en verdedigen ; school maken dus en leider spelen .
Hij kon dat niet en dacht er niet eens op : hij was zijnen
weg aan 't gaan en wist niet of bekommerde er zich niet
om, of er waren die hem volgden of niet . Zij wilden Westvlaamsch en hij wilde Vlaamsch, hij was Vlaamsch : zij wilden
hem binnenslepen in hun Westvlaamsch kamp, hij liet ze
gedoen omdat hij wel wist dat geen kamp hem bevatten
kon, zijn kamp was de Vlaamsche taal, zooals de sterren de
sterreli zijn, waar geen perken aan to stellen zijn. Zij begrepen hem dus kwalijk als zij meenden dat hij zijne taal
zou kunnen neerleggen tot een "codex" . Dat kon niet !
Eene kunsttaal tot eene omgangstaal to maken is onmogelijk en dat het niet kon, hebben de Sint Luitgaarders best
zelf bewezen, immers hoe innig en hoe dringend zij ook de
behoefte gevoelden aan stelselmatige vastgestelde grondbeginsels en regels, aan spraakkunst - nooit een hunner is
ertoegekomen eene spraakkunst samen to stellen 2 .
Het Westvlaamsch bestond niet, bestaat nog niet . Maar
Gezelle was zijne taal aan 't maken, hij heeft ze gemaakt
tot een werktuig dat z~n hand en hoofd vereischt om het
to gebruiken en hij heeft ze terdege gebruikt . Maar ze was
'
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niet na to maken en veel van wat als Westvlaamsch wil
doorgaan is onbeholpen gestamer in eene vorm die noch
taal- noch spraakkundig is goed to maken .
"Ste Luitgaarde gilde" had ook geen Lang leven . In '74. gesticht, gaf ze in '79 nog een verslag nit over hare algemeene
vergadering van z 1 n Aug. 18 7 8 en sedert lien niets meer .
Zij had nochtans lang genoeg geleefd om degelijk bewijs
to leveren van goeden wil en groote werkzaamheid, en, om
haar stuk to staan in eenen onverkwikkelijken strijd .
Wat was hun doel en de reden van hun bestaan ? Voorzien in 't onderhouden en verbeteren van hun weekblad
Rond den Heerd.
De rechten voorstaan van het Westvlaamsch in de Algemeene Nederduitsche taal. Dit was hun hoofddoel .
Zij beweerden dat het Nederlandsch to zeer verhollandscht,
verfranscht en verhoogduitscht was en wilden de oorspronkelijke zuiverheid en rijkdom herstellen, door den taalschat
van elke Vlaamschsprekende gouw, meegerechtigd to maken
aan het wezen van de Nederlandsche schrijftaal .
En ze wachtten niet totdat het recht hun erkend werd wie, ten anderen, was er aangesteld om 't hun to erkennen zij namen dus dit recht en daarop gesteund gingen ze aan
't schrijven met min of meer taalgeleerdheid of taalgevoel,
in die vaag afgebakende taal die Westvlaamsch gedoopt
werd onder den Eliasmantel van Guido Gezelle .
Jamaar ! ze hadden gerekend zonder de taalpolitie, de
Don Quixotten der veronrechte Algemeen Nederlandsche taal !
Hoe lag het strijdperk? V%felkdanig was de strijd? Sedert
1830 waren er dus weer twee Nederlanden, een van Noord
en een van Zuid .
Noord-Nederland had zijne taal . Men kan erover oordeelen
zoo men wil, maar ze stond vast : ze was, en ze is nog, wat
verhoogduitscht in haren zinbouw, ze is verfranscht in haren
geschreven woordenschat, erg verarmd, rnaar ze is en blijft
de Nederlandsche taal waarin het Hollandsch dialect den
overwegenden toon aangeeft . Zij houdt er met den groei en
den bloei der gedachte, met de geestesontwikkeling gelijken
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tred. De Hollanders, vooral kort na de scheiding, bekommerden zich al weinig om den Zuidnederlandschen taalstrijd,
en het kon hun weinig schelen of wij al of niet op hun
stappen volgden . Naderhand hebben ze meer belangstellend
onze taalevolutie gevolgd, en zijn ze zelfs mee beginnen
werken aan het vastzetten onzer taal en aan het heroveren
onzer taalrechten . 't Vergeten der nude veeten, taalcongressen
en betrekkingen tusschen Noord- en Zuidnederlandsche taalen letterkundigen hebben de kloof overbrugd .
In 't begin der jaren '70 was er nog maar een zwakke
schijn van mogelijke toenadering en de Hollanders boven
op hunnen berg schouwden op ons met weinig meer dan
eene belanglooze nieuwsgierigheid, om to weten of we
opstijgen zouden dan wel blijven in ons laag gewest .
In Belgie was er geene eenheid .
In de hevige terugwerking van het eerste oogenblik had
men zich op het Fransch geworpen als tegenvergift tegen
het verafschuwde Nederlandsch . Regeering, school, sociaal
leven, kunst, wetenschap, hooger stand : alles werd verfranscht . Het Vlaamsch zat in den kelder : terwijl boven,
de ontwikkeling haren gang voortzette in de vreemde taal,
bleef het Vlaamsch, gebannen en verarmoed, slechts nog
voortleven in den mond van het yolk en in hier en daar
eene flauwe dichterstem die bleef doorzingen
.
Langzamerhand kwam de ontwaking. Maar reeds van of
den eersten stond ging de wedergeboorte in eene dubbele
richting . Beiden streefden naar eene Algemeene Nederlandsche
taal . De eenen hielden 't met Holland en wilden eenvoudig
verzaken aan het Zuidnederlandsche taaleigen om zich to
voegen bij de Noordnederlandsche - en bij deze ter school
to gaan : aan to vullen wat wij to kort hebben door de
overname van alles wat benoorden den Moerdijk aangenomen
en taalgerechtigd is : zinbouw, woordenschat, spelling, uitspraak, gaven en gebreken, alles : men ging deze laatste de
beschaafde uitspraak noemen, en de taal heette het Algemeen
Nederlandsch . Staatsregeering en staatsscholen, nadat het
Nederlandsch in 't Bestuur en 't Onderwijs zijn recht had
teruggekregen, namen deze taal voor verplichtend en zoo
ging het gauw vooruit ermee .
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De anderen vonden bet een onrecht dat bet Hollandsch
geheel of ten deele zou bovenkraaien . Eene algemeene taal,
ja, dat wilden zij ook, maar waarin al de verschillende
dialecten, gezuiverd, in idiotica opgezameld, in spraakkunsten
vastgesteld, en niets afstaand van hun eigendom, zouden
opgenomen worden en evenveel recht tot spreken hebben' .
Tusschen deze twee uiterste richtingen lag de middenweg, begaan door hen die oordeelden dat bet Noordnederlandsch lijdend aan woordarmoede en verduitsching, uit den
Zuidnederlandschen woordenschat nieuw bloed mocht putten
en de Zuidnederlandsche letterkunde in de laatste jaren tot
een weelderigen bloei opgeschoten, heeft de Noordnederlanders de oogen doen opengaan voor zooveel onbekende
en onvermoede taalschatten . Terwijl bet Zuiden verfranscht
tot in 't beendermerg der taal, naar 't Noorden moet om
gezonder lucht, om zijn taalgevoel dat bet teenemaal verloren had of laten insluimeren, weer op to wekken en zich
to genezen van bet Fransche taalbederf .
In de voorhoede van beide uiterste kampen waren er
voorvechters die 't niet herden konden dat de ontwikkeling
haren geleidelijken gang zou gaan . Larigzamerhand zou
't Zuidnederlandsch zijn nieuw kleed geweven hebben, met iets
van de eene richting tot schering, en iets van de tweede
tot inslag : want eene taal wordt niet gemaakt, ze groeit.
Doch groeien ging veel to traag voor hen : zij wilden eeuwig
leven in strijd, en strijd voor hen is immers : slaan en schoppen,
schelden en verwijten, armen en beenen slaan en zich belachelijk maken .
Er waren er dus die wilden de Vlamingen de Hollandsche
taal op den hals schuiven als een nieuw gareel . De Vlamingen
zijn daartoe to vrije halzen en ze dulden niet dat iets hun
op den nek duwt . Zij wilden met geen harnas in de tramen
loopen, maar vrij hun manen laten waaien, en hunne vlucht
drijven overal waar er ruimte en spel was over geheel't wijde
veld van hunne taal . Ten anderen, eene taal over to nemen
gaat niet in een haai en een draai, bet vergt tijd van jaren
'
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en lange oefening eer men zich met gemak in zijn nieuwe
rusting begint to bewegen, en de Vlamingen zagen't wel ze hadden zoo heldere oogen - hoe scheef en hoe mank
de taalridders in hun stalen kleeren zaten : het leek hun to
gedwongen, to stijf, to arm, to schoolsch - en ze hadden
gelijk . 't Is om erbij to huilen als men nu het Nederlandsch
leest van die Belgische Algemeen Noordnederlandsche ketterjagers van voor eene halve eeuw.
Een van deze en een van de meest belachelijke was een
zekere Dr J. Nolet De Brauwere van Steeland . Hij nam het
op zich de jonge vrijbuiters van het Westvlaamsche kamp
to gaan tergen en uitdagen . Dezen, toen ze voor hunne tent
den held zijne armen en zijn slagzweerd zagen zwaaien,
kropen bijeen in hun ,Ste Luitgaarde gilde" en gooiden met
keien die ratelden op zijn blikken schild . 't Gerucht deed
hem schuimbekken van onmachtige gramschap ; hij zwoer
en hij stampte, rolde leelijke oogen en liet zijn zweerd om
zijn hoofd wielen, zoodat het zoefde en schaduwen smeet als
een monster-molenwiek . Zij schopten tegen zijn schenen en
giechelden ondereen en liepen hem kaaksmeten geven tot
in zijn eigen burcht' en loechen omdat zijn kaken ervan
gloeiden.
Het gevolg en de uitkomst was veel gerucht en geen volstrekt geen wol . Van 't begin of was de twist een van
persoonlijke aanvallen, platte beleedigingen, gemeene zinspelingen : hij had geen publiek ; niemand stelde belang in
zoo een straatgevecht, elk werkte voort aan zijnen kant :
.
en het vuur doofde allengskens en stierf zijn eigen dood
Nolet had het bijzonder tegen De Bo gemunt, die alsdan met
medewerking van Gezelle zijn Idioticon aan 't uitgeven was ;
de laatste afleveringen waren aan 't verschijnen in '74 - '75 .
Hij valt de Westvlamingen aan in 't Fransch zoowel als
in 't Nederlandsch en deze staan hem to woord in de beide
talen : in 't Fransch in het Bulletin de l'Acaddmie royale des
sciences, lettres el beaux-arts ; in 't Nederlandsch in de Toekomst van Antwerpen .
H!~ sleept er Dr P . Willems bij van Leuven en De Vries
' 1 De Toekomst.
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en Van Helten . Z~ schermen met het gezag van Alb . Thijm,
van Winkler en anderen . Thijm geeft handjes aan alle twee
de partijen .
"'k Hebbe eenen brief van Alb . Thijm ontvangen . Hij
heeft ten onzen voordeele geschreven aan Nolet die hem
zijn oordeel over de Westvlaamsche taalontketteringspoging
gevraagd had : hij zegt dat hij in zijn opstel aan Nolet, onze
onmiskenbare rechten verdedigd heeft" ' .
En Nolet schrijft :
"11 n'est pas jusqu'a notre savant associe, Mr Alb . Thijm,
qui ne m'ecrive : - je ne termine pas cette lettre sans vous
remercier du grand plaisir que m'a procure la lecture de vos
deux etudes, dans lesquelles it y a bien des choses que
MM. De Bo et Gezelle pourront mettre a profit . - Entendre
dire cela par un abonne a Rond den Heerd, voiles pour des
particularistes, une particularite particulierement desagreable,
une veritable male-chance" 3} .
Knope dit aaneen wie 't kan ; maar 't stukje is een staal
van des grooten mans geestigheid : zijne grofheid laten
we daar .
Zij nemen den handschoen op en blaken van strijdlust :
"Wij zijn dusverre gekomen en de vorige misslagen
moeten uitgevaagd worden : op 't congres to Brugge, wierd
er gezwegen, alea jacta est,'t is oorlog en wij zullen strijden "3
Nolet gaat naar Vlaanderen - eene Pickwickreis - een
diplomatenstap, immers hij komt eerst bij den bisschop om
zijne tegenstrevers, die meest alien priesters waren, 't gers
van onder hunne voeten to maaien ; ongelukkig voor hem,
Monseigneur is daarover niet to spreken en de ontgoochelde
taalridder verneemt van Monseigneur : dat hij, Dr. Nolet
De Brauwere van Steeland, "niet to doen had met twee of
drie priesters van zijn bisdom maar met al de Vlamingen
die niet willen dat de vlaamsche kwestie opgelost worde
zonder hen of tegen hen"' .
Een greintje Sanchowijsheid had den afgeketsten Dokter
hier wel to pas gekomen. Maar hij had ze niet en zoo kwam
'
'

Duclos, 8n Juni '74 .
'
Duclos, 18" Maart '74 .

Uit een brief van Duclos aan Gezelle, 28fl Juni'74 .
' Duclos aan Gezelle, 2 in April '74 .
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het dat hij ook bij kanonik Andries ging en bij Duclos zelf .
Overal ontmoet hij dezelfde teleurstellende vastberaden
houding, tot bij de dames toe ; want to Duclos' botst hij niet
op Adolf, maar op dezes zuster, die, volkomen ingelicht
en even fel Westvlaamsch, hem over haar kennis en veerdigheid verbluft doet staan .
Hij laat zijn kaartje to Duclos' en krabbelt er eenige woorden
op die hem, na al het hatelijke dat hij had geschreven en
gekregen, doen voorkomen als een flauwhertige lammeling :
"un ennemi linguistique mais un ami politique et religieux,
regrette de ne pas vous avoir rencontre pour vous serrer
la main. Ne prenez ses attaquesu
qu'au point de vue litteraire .
Je suis pour tout le reste tout a fait de votre bord ."
Hij had, uit meer dan eene reden, toch beter Vlaamsch
geschreven1
"De Bo is bezig op zijn eigen een antwoorde voor to
bereiden voor De Toekomst"' schrijft Duclos, en al to zamen
gaan ze een uitval doen en storm loopen en den ouden
Heremans, then ze nog indachtig zijn, halen ze bij zijne
ooren uit de vergetelheid
,Hebt gij gezien dat wij Heremans tergen op bladzijde i 1 .
Dat deze koste uit zijn kot komen, we zouden hem ook eens
afranselen : hij heeft nog entwat to goed . Wij zullen ook
antwoorden en Nolet zijn bolle wasschen voor de 8oo onderwijzers die op De Toekomst ingeschreven zijn" 2 .
Zij antwoordden en zoo ging het vuur uit 3 .
Wij hebben wat Lang bij dit potsierlijk gevecht stilgestaan
om vast to stellen hoe de "Westvlaamsche school" werkelijk
bestond 4 , met een programma en met leden, met middelen
en orgaan, en hoe ze vast Gezelle voor haar opperhoofd
aanzag, hoe ze er hem bij de sleppen van zijnen jas moesten
bijbrengen . Getrouw werd hem alles overgebriefd en kreeg
hij naarmate ze gepland en beraamd en afgespeeld werden,
verslag over al de peripetieen van den slag .
Gezelle wilde Vlaamsch-Westvlaamsch, maar in hooger
uitgebreiden, breeden zin . Zijne volgelingen vatten dit nauwer
'
'
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op, hadden noch zijne geleerdheid, noch zijn taalinstinkt, noch
zijn meesterschap en gingen derhalve dikwijls willekeurig
to werk, to meer daar er geen vaste wetten bestonden, ging
elk er op uit op eigen verantwoordelijkheid - elk zuiverde,
elk verklaarde, elk'deed aan taalstudie en waagde afleidingen,
veelal op den schijn of en de gelijkenis van woorden en
stammen, maar dikwijls tegen de wetenschap in .
"Sinte Luitgaarde gilde" leefde nog eenigen tijd voort in
hare werkelijke leden, maar hield geene vergaderingen
meer 1 . Later in '87 zullen zij en menige andere uit andere
Vlaamsche gewesten zich in eene nieuwe groep rond Gezelle
scharen, in de "Dietsche Biehalle" 2
Dit beeld van den biebuik speelde al lang in 's Dichters
hoofd, hij zag zoo geerne bietjes in de neerstige en moedige
Vlamingen, die met hem medewerkend hunne woordzanten,
hunne opzoekingen op gebied van volkskunde als geurigen
honig naar den korf brachten .
Rond den Heerd ook ging niet dood en leefde nog meer
dan 15 jaar. Maar Gezelle die er zeven jaar lang zijne "beste
krachten aan gewijd had" 3 liet hem nu geheel aan zijn eigen
over : het blad ging z~nen weg niet meer . Hij zat met de
bietjes in zijn hoofd en zou eenen nieuwen Rond den Heerd
stichten : twee zelfs, eenen voor alle Vlamingen,
,alle verstandige Vlamingen" en eenen anderen uitsluitelijk voor
Vlaamsche vrouwen . De eerste zou Biekorf heeten en hij
kwam er, later, en leefde lange jaren . De andere wilde
hij Anna Bins noemen, en hij had er niet alleen den naam
maar ook het algemeen plan voor gereed : hij heeft het zijn
leven lang in zijn hoofd gedregen, maar 't is bij den naam
en het plan en den droom gebleven .
Adriaensen, onderpastor to Brussel, aan wien hij erover
spreekt, antwoordt hem : ,Het jaartijdbladje zag ik wel geerne
tot stand komen, doch, daar Gij er mijn gedacht over vraagt,
moet ik u bekennen dat ik erg voor 't welgelukken vrees .
De opvoeding onzer Vlaamsche vrouwen is tot nog toe veel
'
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to fransch en Anna Bijns zou misschien bij de koele ontvangst, die haar bij hare nanichten to beurt zou vallen, met
verkropt gemoed terugdeinzen ." Later schrijft hij er nog
wel eens over aan Dr Verriest en aan andere zijner vrienden
en laat het verder varen voor goed' .
De "Westvlaamsche school" bleef dus leven en zoolang haar
Meester leefde, haren buit, gegaard op den Westvlaamschen
akker, brengen naar den Biekor.f . Na zijne dood overleefde
hem zijn tijdschrift nog lange jaren : maar de eenheid was
er uit en het leefde zonder eenige reden tot bestaan meer
dan gelijk welk ander tijdschrift : het had noch richting
noch programma meer . De oudere medewerkers trokken
zich achteruit om plaats to maken voor jongere, waaronder
't meerendeel tot de nieuwere richting behoorden, to weten
tot het middenkamp : minder Westvlaamsch, meer AlgemeenNederlandsch-gezind .
Na den dood van den Meester loste zich de "Westvlaamsche
school" van zelfs op in de richting van den middenweg waarin
thans gansch Vlaamsch-Belgie aan 't drijven was .
Gezelle in zijne eerste jaren to Kortrijk, laat het rondom
hem al strijd en rumoer zijn in 't Vlaamsch kamp : hij werkt
en studeert, kalm in zijne kluis . Hij had voorzeker meer
dan genoeg van huis- en dienstmeid-houden, en betrok eene
kamer in de H. Geestschool, een weezengesticht, in de H .
Geeststraat, en leeft ten deele mede met de , communauteit"
bestaande uit eenen priester-bestuurder en drie leeken-leeraars.
Hier was er geen weelde maar er was rust en hij kon
werken .
Toen hij nog to Brugge was trof het hem hoe in de oude
stad veel huizen en plaatsen en straten oude Oostersche
namen droegen, als de Jerusalem-kerk, Sarepta, Nazareth,
en hij was aan 't verzamelen van alle de noodige documenten
tot eene studie over de herstelling van de heilige oorden in
Brugge, waarin hij den oorsprong van die Heilig-Landsche
namen tot in de kruistochten wilde terugbrengen .
'
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Hij werd in zijn werk verhinderd door zijne verplaatsing
naar Kortrijk 1 . Geen wonder dus of werd hij, zoogauw to
Kortrijk toegekomen, aangegrepen door het belang om de
oude en heugelijke historie van de Groeninghe-stad, en het
Guldensporenveld . Reeds zijne eerste brieven in 1873 aan
zijne vrienden vragen naar inlichtingen over Kortrijk, en
berichten hun dat hij bezig is met Cortracena. De taal- en
geschiedvorscher komt dus boven en Duclos tracht hem aan
zijnen Rond den Heerd to spannen : ,gij zijt bezig, zegt ge,
met Cortracum en Cortracena to vergaderen, geeft er de
primeur van aan Rond den Heerd." Na korten tijd kende
hij de oude stad der 14e eeuw zoogoed als de 19e-eeuwsche
nieuwe, en het heugt mij nog zoo goed, wanneer ik bij hem
met verlof was, dat hij me een paar malen, toen hij min
lust tot werken had, rond de stad leidde en 't oud verleden
ervan mij wees en voor de oogen tooverde, terwiji we gingen .
Den 24n September '78, ontvangt hij eenen brief van Albrecht
Rodenbach waarin deze hem belooft to zullen naar Kortrijk
komen "opdat Gezelle hem 't slagveld van Groeninghe zou
uitleggen."
De vrucht van zijne opzoekingen laat hij nu meestal verschijnen in de plaatselijke nieuwsbladen ; in de Vroheid en in de
Gazet van Kortr~k is zoo menig stuk, ongeteekend met zijnen
naam, maar onmiskenbaar door zijnen stempel, verschenen .

Hij werkt ook nog voort voor Rond den Reedd, maar
levert hier geen oorspronkelijk werk : hij vertaalt De
Doolaards in Egypte uit het Engelsch van J. M . Neale, en
Duclos, die zijnen man kent, verlangt 150 tot 20o bladzijden
kopij eer hij wil beginnen laten drukken, om aldus voorzeker tijd to hebben om op 't vervolg, to wachten . Hij belooft
ook eene vertaling van een ander Engelsch werk : the Farm
of Aptonga, aan Rond den Heerd, en de beheerder vraagt
er hem vruchteloos meer dan een jaar lang naar ; eindelijk
het wachten moe, neemt hij het hem uit zijne handen en
' Op 't einde van zijn leven, binst de eenige maanden die hij, to Brugge
terug, overbracht vatte hij dit gedacht en die studie opnieuw op .
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geeft het aan eenen anderen medewerker . Intusschen laat
Duclos niet na aan to dringen om oorspronkelijke kopij to
krijgen, liederen en zelfs „drama's op historischen grond!"
Arme dichter ! Maar er komt niets !
Gezelle was aan 't werken aan zijn dubbelen levensarbeid
hij zantte en hij dichtte .
,,Allengkens begon hij zich bezig to houden met het volledigen zijner verzameling dialectwoorden ten dienste van
De Bo's Wesivlaamsch Idiolicon", zegt Deflou 1 . Maar hij
bewaarde ze ook zorgvuldig, zijne verzameling, met eene
uiterste zorg, bewerkte en bestudeerde ze, tot verrijking
en verfijning van zijn eigen kunstinstrument,
zone taal
die hij, in zijne laatste werken, tot eene verbazende kracht
van uitdrukking, tot een zoo hoogen graad van rijkdom en
kleur in zijnen
dkrans en in zijnen Ro~msnoer zal brengen.
Nu en dan, zelfs, begon hij zijn nieuw geluid to beproeven,
in 't stille, voor hemzelf en voor zijne beste vrienden : en
hij dichtte "af en toe een gelegenheidsvers of een kerkhofblomke ter gedachtenis van eenen overledene ; en, bij stukjes
en brokjes kwam, tegelijk met eene nieuwe uitgave zijner
vroegere dichtwerken, de nieuwe bundel Liederen, Eerdichten
et Reliqua in het licht 2 ."
't Was als gevoelde hij 't zelf dat zijn eerste dichtseizoen
uit was, en als wilde hij met zijnen laatsten bundel alles uit
de voeten ruimen wat nog naar 't oude ruikte om vrij en
onbelemmerd den hoek om to keeren en zijnen nieuwen weg
in to slaan . "Me dunkt dat hier en daar een stukje wel had
mogen wegblijven," schrijft Eugeen van Oye . ,Nu dat is
't minste voor mij ! Dat weet gij wel . 't Meeste is dat gij
Dichter en groot Dichter zijt" 3
Zijne laatste betrekking met Rond den Heerd was voor
hem zeer onaangenaam : waarlijk op 12n feb . '74 ontvangt
hij van den hoofdopsteller een stuk om to onderteekenen,
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!
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Quandoque bonus dormitat Homerus !"
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waarbij hij zou afstand doen van alle recht op gelijk wat ooit
van hem in Rond den Heerd verschenen was : artikels,
verzamelingen, printen, alles' .
Dit vast hem, en 't zal niemand verwonderen, hard en
pijnlijk to doen . Hij weigert eerst, maar dan komt zijn goede
vriend, grootvicaris Rembry ertusschen : "teeken bet stuk,"
zegt deze, ,al was 't maar om den ellendigen toestand to
dekken, waarin uw tijdschrift gezonken lag toen Duclos het
overnam in 18 7 2 : er was geen rooden duit in kas, de register
der inschrijvingen lag volkomen in wanorde, zoowel dat er
een jaar en meer werkens vandoen geweest is om alles weer
klaar to trekken" 2 .
Voorloopig geeft hij dan toe, maar later, wanneer bet to
laat is, komt bet bij hem op dat hij eene dwaasheid beging
en hij wil 't herroepen . Meer dan tien jaar nadien, den
z 9n October '88, schrijft hij aan Rembry om hem de kiesche
taak op to leggen, bet stuk uit Duclos' handen terug to
krijgen en hij krijgt voor antwoord dat bet niet zijn kan :
,,Duclos is erg ziek en doordien zelf zenuwachtig en niet
zonder handschoen to pakken : hij wil meester blijven van
Rond den Heerd, deze ten andere, is nog zieker dan zijn
beheerder ; naar mijn inzien heeft hij gedaan met leven ; bet
godlijk spel dat men ons wekelijks opdient in lange boterhammen van vier bladzijden zal 't overlijden van bet arme
leesblad nog bespoedigen : de geldelijke toestand is nog
moeilijk to redden" 3
Met dezen mageren troost ziet hij ervan af : ten anderen
was dit nog slechts eene poging van Gezelle en de leden
der "Dietsche Biehalle" om Rond den Heerd op sleeptouw
to nemen en hem nieuw leven in to blazen ; mislukte 't dan
stichtten ze een nieuw blad .
Hiermee eindigt Guido Gezelle's eerste levenshelft : hij is
aan een keerpunt ; in de voile kracht van zijn leven, in 'tvolle
bezit van zijne werkkracht, zal weldra zijn werk zijne eigen
vruchten gaan dragen en zal hijzelf stralen over Vlaanderen
als eene zon to middagstonde.
1 Zie Aant . 22 biz . 271 .
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Guido Gezelle was het opperhoofd en de leider der eigenlijk
"Westvlaamsche school", zooals de Paus bisschop is van
Rome. Omdat hij geboren Westvlaming, in Westvlaanderen
verblijvend, een eigene taal- en kunstprogramma had, is men
zijne taal hel Westvlaamsch gaan noemen ; het is to verwonderen dat men zijne dichtkunst niet evengoed met den
naam van de Westvlaamsche kunst, bestempeld heeft . Hij
was Vlaming en wilde Vlaming zijn en Vlaamsch dichter ;
zooals Van Maerlant geen Westvlaamsch en Vondel geen
Hollandsch schreef, zoo wilde hij Vlaamsch schriven : kan
men 't klaarder uitgedrukt vinden dan in zijn eigen woorden aan Dr Depoortere, van Iseghem, in eenen brief van
9 n februari 188 z : ik geef hem geheel, omdat hij geheel van
belang is :
"10 . Sommige talen zijn tot nu toe nog ongeschreven .
De gesprokene tale verschilt overal, volgens de verschillige
streken. Bij de wereldtalen, b .v. Duitsch, Engelsch, Fransch,
wordt de geschrevene tale omlangs zoo meer gelijk en
algemeen .
„z° . De gesprokene tale alleene is de tale zij is de bronne
etc . etc . van al het andere .
„3 °. Niet alleen ik maar Mr Bols, overste van 't college
to Aarschot, in zijn bloemlezinge nu onder druk, houde dat
voor geen falen maar voor regelvolgende eigenschappen der
tale b.v. Men zegt : ,om to ziene" maar nooit : "ziene is
goed" . De benaming slepende e is louter dommigheid .
's Menschens leven" is een s, de tweede overtollig.
"4 °. Daar is een Westvlaanderen, ja, maar geen Tf'estvlaamsche tale . In Westvl. spreekt en schr~ft men zelfs
nog, de oude Vlaamsche tale, zoo die eertijds overal geschreven wierd. Zij was eens de heerschende algemeene
tale, zoo wel tot Amsterdam als to Leuven en to Brugge .
Ik schrijve ze ten besten mijns vermogens : ik ete liever
brood, wilt een ander liever eerde eten, 'k en dringe mijnen
liever niemand op, elk zijn meuge!
"Blijve met den wensch van een goed zalig nieuwjaar
U e in X° .
GUIDO GEZELLE .

,Zendt mij uwen brief terug ."
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Zooals met de taal, zoo is 't ook met al 't overige van
zijne werkzaamheid : hij stelt ze ten dienste van zijn land
zijn Vlaanderen dat hij weer op en omhoog wil, dat hij
weer doen groeien en doen bloeien wil, hem nieuw bloed
ingeven in al zijne aderen
0, 'k zie u en 't en is maar een
en 'k zie u toch zoo geeren .
Hij zegt en hij zingt het en hij doet het ook . Daarom
wil hij Vlaanderen zijne oude kristelijke zeden en geloof
bewaren en versterken .
Zijne voorvaderlijke overleveringen, gebruiken, kleedij,
spreuken en gewoonten, doopnamen, bij- en wangeloof vergaren en vastzetten tot bevordering der bekendheid van het
Vlaamsche yolk.
Zijne taal van de helft verrijken, losmaken uit al to stijve
spraakkunst en woordenboekvormen en zoo verrijkt, met den
gloed der poezie, een krachtig nieuw leven door het lijf
doen vloeien .
Zijne roemrijke kunstoverlevering : schilderkunst, muziek,
bouwkunst en dichtkunst weer doen herleven .
Uit zijne brieven blijkt het zoo klaar, hoe overal
hijl inen onderzat waar er sprake was van bevordering van
Vlaamsche kunstvakken .
De toondichters Tinel en Benoit handelen met hem over
muziek .
De beeldhouwer Jules Lagae is zijn beste vriend, schrijft
hem en ontvangt hem in zijn atelier .
De schilders Claus en Janssens en Devriendt en later
Vierin zijn van zijn trouwe bekenden.
De bouwmeester Bethune werkt om zeggen to zamen met
hem en Weale.
In taal- en dichtkunde wordt hij gehuldigd als de meester,
zelfs door hen die openbaar hem soms bestreden .
Zijn levensprogramma dus strekte zoo wijd en zoo diep
als Vlaanderen zelf ; ,un raisin de Crau avec toutes ses
feuilles," zeide Mistral . Guido zelf zou misprijzend gelachen
hebben, had hij mij hooren gewagen van zJn programma :
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hij had geen programma : hij was een minnend kind, een
prachtgewas van den Vlaamschen moedergrond en hij wilde
met gansch zijn wezen doen, wat in andere landen elk vanzelfs doet, wat alleen de Vlamingen vergeten to doen : hij
wilde met gansch zijn wezen zijn vaderland eere aandoen
en hij wilde dat elkeen het deed zooals hij .
En hij begon met de taal
,,hij ging de tale van bet yolk na, hij doorspeurde onvermoeibaar oude vlaamsche boeken en handschriften, en vervolgde overal de springlevende, echtware en gezonde volkstaal .
Allengskens werd hij daarin geholpen en, met en na De Bo,
doch met oneindig dieper en verredragender taalkennis, werd
hij een centrum voor honderden medewerkers, die, over geheel
Vlaanderen verspreid, het yolk afluisterden en blijde waren
hunne bijdragen naar den meester to zenden" G. Verriest .
Hij zocht dus zelf, en nooit ging hij uit of hij had een
pakje brietjes op zak, gelijk gesneden bladjes, fiches, zooals
men ze nu noemt, en toen hij thuis kwam, had hij eene
nieuwe schat van geredde woorden mee, op elk bladje een
woord, dat hij vernomen had en niet kende, en aldus voor
't verlorengaan gevrijwaard .
Al zijne vrienden en kennissen verre en bij, zette hij aan
om 't zelfde to doen . "Colligite fragmenta ne pereant,"
schrijft hij aan E . Pauwelijn, ,en zijt indachtig het oud
Vlaamsch spreekwoord : 't is van de leelijkste pateelen dat de
schoonste scherven komen ." Insgelijks aan Dr. H . Depoortere,
2 5 Sept. '83 : , Verschillige uwer gezantte woorden en spreuken
zijn kostelijk graan en zullen met tijd en stond door mij
en mijne gehulpen in den gemeenen tas gedaan worden,
gevolgentlijk bewaard blijven en benuttigd als 't past, in
Loquela .
"Het verheugt mij naar iemand to schrijven die eenigszins
goed vindt 't geen in Loquela voorengestaan en bekend
gemaakt wordt, namelijk niet het nederlandsch in al zijnen
omvang, maar ons vlaamsch, het eenige deel van de nederlandsche sprake dat wij nog in state zijn bij 't yolk to hooren
en to bewonderen ."
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De woorden kwamen in bij duizenden en duizenden, brieven
en brieven vol, die werden uitgeschreven en geschift en
ABC wijze bij den grooten schat gevoegd .
De Bo was reeds aan 't uitgeven van zijn Idioticon, maar
Guido zat eronder, en zelfs gevoelde hij zich gespannen en
in 't nauwe in De Bo's werk, hij droomde reeds van lets
breeders, iets diepers, een eigen Idioticon, en, zegt Deflou
,,Meiavond I88i stichtte hij Loquela, een maandelijks
verschijnend bladje voor taalliefhebberij" .
't Zij zoo, indien men boven beschreven werkzaamheid
taalliefhebberij mag noemen .
Deflou noemt als zijne medewerkers "Dr . K. De Gheldere,
Hugo Verriest en andere Westvlaamsche schrijvers" maar
zijne medewerkers waren geheel het Vlaamschminnend Belgie,
en zelfs verscheidene Hollanders .
"Ieder nummer van LoQuela bevat een aantal gewestwoorden, woordengedaanten of woordenbeteekenissen die tot
dan toe nog niet geboekt of verklaard waren geworden" .
,,Alzoo groeide en woekerde, veertig jaren door, die verbazende schat van woorden en wendingen, die to kleenen
deele in Loquela zijn uitgegeven geworden, maar to grooten
deele nog berusten in de losse bladen, to Rousselaere aangevangen, en die de meester ten getalle van boven de
honderd duizend heeft nagelaten"
G. Verriest.
Zoohaast hij wat tijd over had, werkte hij aan zijnen
woordenschat, hij zocht en vergeleek, leidde of en liep tot
den oorsprong terug om dan met zijn woord en al dezes
verwanten, in een lustige spelevaart, voort to hollen, door
vijf zes talen en meer, met eene kennis en eene veerdigheid,
met eenen eigenaardigen rijkdom van gedacht en gevoel,
die den lezer medevoeren in het hoog geluchte der taalbespiegeling, der poezie, en hem neerzetten verbaasd over
den afgeleiden weg, ingenomen met den minnelijken reisgenoot, en verbluft over de stoute onderneming' .
Dit was, en hij wist het zelf genoeg, geen moderne strenge
taalwetenschap - en bet is hem meer dan eens verweten
geworden ; maar dat was hry - niet zooals Conscience van
'

Zie Aant. 2 3 blz . 272 .

1 93
hem zeide : een dichter met een philoloog om den hals ;
maar philologie levendig gemaakt en in gloed gesteld door
eenen dichter .
Hij deed zoeken en zanten, en door zijne ingeving en
onder zijne leiding ontstonden ten alien kante van het
Vlaamsche land, zanters en zantersgilden : de oegst was rijk
en rijp, de maaiers menigvuldig en weldra kwamen de
schooven in op de zwaar- en hooggeladen wagens .
Na korten tijd had elk Vlaamsch gewest zijn eigen Idioticon
op 't getouw 1 . Lustig en vurig ging het werk en, zooals
het door Gustaf Verriest gezeid werd : het centrum van die
werking was Gezelle, en zijn doel was de bestaande Vlaamsche
taal to verruimen en to verrijken met elk oud woord, elke
zin, zelf elk nieuw woord naar de oude taaloverlevering
gesmeed, dat in de taal burgerrecht had of kon verkrijgen .
Hoe dwaas dus, en hoe verkeerd was het to gaan denken
dat hij of zijne school, voor zoover ze aan zijne zienswijze
getrouw bleef, het Westvlaamsch als algemeene taal, aan
geheel Nederland wilde opdringen . Zoo dacht men nochtans,
en als zulks bestreed men hem, meest in Belgie .
Loquela verkreeg dus ook bij zijn eerste verschijnen eene
zeer verschillige ontvangst ingevolge de handen waarin het
terecht kwam .
Gezelle's oude vijanden van Rousselaere waren nog niet
dood, ze hadden nog geest en adem genoeg, om over het
nieuwe bladje, dat heel ootmoedig op vier kleine bladzijden
zijne intrede in de wereld deed, op eene geestige uitvinding
to vallen en eenen spotnaam to ontdekken die het van
schaamte in den grond moest doen terugkruipen : "Cette
loque-la" doopten zij het ; maar het kroop in den grond niet
terug : het groeide en groeide totdat het een boom werd,
die noch met spot noch met tegenwerking, noch met openbare bestrijding to vernietigen zou zijn .
Het ging dus zijnen weg en verwierf weldra zooveel
bewonderaars als lezers, en zooveel lezers als Vlamingen .
Nu en dan gaf hij zijne lezers, opdat ze 't niet vergeten
zouden met wien ze to doen hadden, "een bijblad mede met
'
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een gedicht van den hoofdwetensweerdigheden, ofwel
opsteller, zooals bijv . de Gulden Woensdag, of ook nog bet
eerste en eenige nummer van Ons oud Vlaemsch, eene
afzonderlijke Loquela aan de volkstaal van de Vlamingen
van Frankrijk gewijd" ' .
Laatst nog was ik bij Prof . Dr . Gustaf Verriest en hij vertelde me, hoe dat De Bo, dan zeer ziek geworden en door hem
verzorgd, bij 't verschijnen van elk nummer in verrukking
was, en, zijn eigen werk daarbij vergelijkend, gansch ontmoedigd . Hoe Berten Rodenbach, bij 't ontvangen van
Andleie, een dichterlijk bijblad van Loquela, en bij 't lezen
van die majestueuse, kalmschoone verzen
Jordane van mijn herte
en aderslag mijns levens
o Leye o vlaamsche vloed
lijk Vlanderen onbekend,
geen woorden vindend, in stornme bewondering, nag en
nogmaals zijn schoon hoofd schudde .
Men snakte naar poezie - 't waren anders al woorden,
woorden, 't was al ijdel klankgetuit! Wel daar was er nu
poezie, en ze kwam mee als een toemaatje met cette loque-la !
"'t Is door Loquela, dat Gezelle de faam verwierf een
onvergelijkelijk woordenkenner en taalvorscher to zijn . De
veertien jaargangen van bet bladje behelzen alzoo bij duizenden woorden en vormen, soms met eenen wijdloopigen
uitleg en vergezeld van allerlei bespiegelingen, die van eene
ontzettende belezenheid, maar niet altijd van vastheid in de
taalwetenschap getuigen : want indien Gezelle al een woordenkenner, een ontdekker, en een vergelijker was zooals
nooit iemand voor hem ; dan toch moest hij bet vaak opgeven
de wegen to betreden, waarop een Kern in Nederland, en
een Brugmann in Duitschland zich zoo gemakkelijk bewegen
hij was niet van de jongste school" 2
En wat wonder !
Na bet verschijnen van Loquela beginnen de bijdragen en
woordverzamelingen bij groote gulpen binnen to stroomen,
1
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en, naar het voorbeeld van den meester, naar diens onweerstaanbaar meesleepende manier begonnen van alle kanten
de woordzanters niet alleen to verzamelen maar eerst bedeesd
en dan stouter en stouter to verklaren, aaneen to voegen,
to smeden en of to leiden . Gelukkig ging eerst alles door den
smeltkroes en kwam eruit gezuiverd en rechtgezet, onmiskenbaar gekneed en gebootst door de hand van den meester" ' .
Bewondering krijgt hij bij voile maten, maar ook bestrijding : oprechte, kalm beredeneerde &n wetenschappelijk verrechtveerdigde, maar ook kleingeestige uit haat en kwaadwilligheid .
Alzoo spreekt Taco De Beer, den 9 maart'84, van onzinnige
ontledingen en onverdedigbare woordafleidingen
en hij
voegt er aan toe : ,Houd het me ten goede zoo ik in 't laatst
opzicht nu en dan niet van de meening van Loquela ben
de woordafleiding is even zeker als de wiskunde ."
De Vries laat zich bewonderend uit over Loquela en later
zal Willem De Vreese, met de grootste dankbaarheid Gezelle's
woordenverzameling en zijne werkdadige hulp, alle twee ,
opnemen tot het helpen samenstellen van het Algemeen
Nederlandsch Woordenboek .
't Was vooral toen Gezelle in zijn schrijven begon werkstellig to maken, wat hij in zijne taalstudievoorenstond, dat
hij, op zijne beurt, ook de taalridders begon tegen to komen .
Den 6n Juni '85 werpt hem Paul Fredericq in den Nederlandschen Spectator een glimmenden kei naar het hoofd .
Gezelle vangt hem glimlachend in zijne handen en gaat ermee
aan 't gooien in de lucht, aan 't kaatsen en goocheltoeren
Fredericq had Gezelle's Vlaamsch potsierlIk genoemd en
Gezelle zooals hij alleen dat kon, rolt en schopt dat woord
polsierlik als een football, schaterlachend links en rechts,
achter- en vooruit, noesch en dweersch, totdat hij vlak op
den neus van den onthutsten Fredericq terecht komt, tot
groot jolijt van al de omstanders 3 .
Frans Netscher schrijft in De Nieuwe Gids : ,er ontstaat
'
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een leven als een oordeel in onze literatuur, men roert de
groote trom, schept een babylonische taalverwarring, schreeuwt
en spuwt als in eene jodenkerk ."
Uit Mechelen schrijft Verdoodt in '85
"Spijtig dat we hier ons zoo weinig met taalstudie kunnen
ophouden . Intusschen doen wij ons best de hollandsche
schoolmeesterij bij onszelven en anderen zooveel mogelijk
of to breken . Ha ! de Volkstaal ! 'k Geloof en 'k hoop waarlijk
dat heur stelsel geroepen is om to zegepralen . Maar daarom
moet er gewerkt ! En dat kunnen de Westvlamingen wat fijn !
Ja als ze zoo voortgaan, en zullen ze niet alleen de volkstaal
bovenhelpen, maar zelfs hun eigen gouwspraak nog grootendeels bijzonder in wetenschappen overplanten. Doen en maar
laten schreeuwen, dat is 't beste 1"
En Amaat Joos den 27 Aug . '86 :
,Zoo zijn we straks in alle gouwen van Idioticons voorzien' , laat de Hollanders maar vuur en vlam spuwen, wij
koken onzen pot op ous eigen . De vijanden knersetanden
en tieren en de vrienden zwijgen dikwijls, bijvoorbeeld in
Rond den Heerd . 0 er is moed en veel cooed noodig als
men, zooals ik en Gij, aan de straat werkt ."
Zoo is er strijd en rumoer in 't Vlaamsche kamp, en 't poortierke van vroeger heeft nu reeds eene stem gekregen die
machtig genoeg is om Belgie en Holland to doen luisteren
gelukkig komt dit alles eens tot bedaren en komen alle
verscheidene gezindheden ten slotte tot de erkenning van
al het goed, gesticht tot bate van Vlaanderen en zijne taal,
door Gezelle en de ,Westvlaamsche school ." Na des dichters
dood mocht Verriest, zonder tegenspraak to lijden, verklaren
,,Wij wijzen enkel op de immermeer veldwinnende beweging in Noord-Nederland, die deal to lang geketende papiertaal
weerom wit bevruchten en verkwikken met de moedervochten
en de bronne waaruit ze vloeit : de taal van het sprekende volk."
En eene van de oorzaken van den grooten bijval die
Gezelle's dichtwerk in Holland genoot, was de frissche,
levende rijkdom van zijne taal.
'
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Hij heeft dus gezegevierd .
De Hollanders spuwden" noch ,vlam" noch "vuur,"
integendeel, en merkwaardig is het oordeel van niemand
minder dan Prof . Kern uit Leiden, die op 4n December '97
aan Gezelle schrijft :
"Wat het taaleigen Uwer gedichten aangaat, wil ik gaarn
mijn meening zeggen, omdat dit punt door Uzelven wordt
aangeroerd .
"Het gebruik van woorden, die op Nederlandsch taalgebied
niet algemeen meer in zwang zijn, hindert mij niet . Integendeel, ik zou wel wenschen dat onze schrijvers, vooral onze
dichters, meer gebruik maakten van zooveel schilderachtige
uitdrukkingen die men in den volksmond hoort, maar niet
durft gebruiken of niet recht begrijpt . Er is tegenwoordig
een streven bij de jongere dichters om de taal to verrijken
met zelfgevonden uitdrukkingen en woordverbindingen en
dat is het recht van den dichter ; ik heb er niets tegen,
maar bet kan gepaard gaan met het bezigen van welgekozen, reeds bestaande, in stilte voortlevende woorden en
gezegden . Een van de redenen, misschien wel de hoofdreden, dat er in de gewrochten onzer dichters, zoowel
hier in Holland als in Belgie, over 't algemeen to weinig
kleur is, naar het mij toeschijnt, is dat de meesten hunner
stadskinderen zijn .
,,Het is mij zeer wel bekend, dat er in Belgie eene partij
is, heftig gekant tegen het zoogenaamd ,Westvlaamsch
taalparticularisme ." Dat is in de gegeven omstandigheden
verklaarbaar : men wil den vijanden van 't Vlaamsch de
wapenen uit de hand slaan, wanneer beweerd wordt dat er
geen Algemeen Vlaamsch, ofte wel Nederlandsche taal
bestaat . Doch hier to lande, waar wij geen strijd to voeren
hebben, beschouwen wij de zaak van een ander standpunt
en duchten wij voor onze taal geen gevaar van de verklaarbare voorliefde van
dezen of genen, voor gewestelijke
woorden . Daarenboven zijn wij bier to lande over 't algemeen
minder uit op eenvormigheid dan in Belgie : wij hebben
meer gevoel voor 't eigenaardige, dan voor de "uniform" .
Voorzeker maakt men zich hier wel eens aan overdrijving
in die richting schuldig en is het de plicht van ieder die
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het wel meent met zijn yolk, daartegen to waken . Doch
eene zekere mate van zelfstandigheid, voor zooverre die niet
schadelijk is aan 't algemeen belang, is waarlijk geene
ondeugd."
. Jan to Winkel in zijne
In denzelfden geest schrijft Prof
Geschiedenis der Nederlandsche taal : ,Sedert de tweede
heeft der negentiende eeuw is er eene sterke strooming
ontstaan om de spraakkunst der schrijftaal, in aansluiting
met de spreektaal, to vereenvoudigen, en, opzettelijk, woorden
en uitdrukkingen van het hollandsch taaleigen, die tot heden
toe vermeden werden, in de schrijftaal op to nemen en
andere die nooit in de spreektaal gehoord worden, als doode
woorden niet eens eervol to begraven . Er is dus in de
Nederlandsche taal eene vernieuwing op handen ."
En Verriest voegt daar geestdriftig bij
"Gezelle, met zijn vast taalgevoel, was met eenen sprong
deze beginnende, hier nog onbekende beweging van het
noorden, ver vooruit . Nu eerst wordt hem recht gedaan, en
terwijl Conscience in de jaren zestig wilde Gezelle's gedichten in echt nederlandsch zien vertalen ; terwijl nog in
de jaren negentig de officieele commissie den Westvlaming
nit den tempel der Nederlandsche taal verwijst, roept nu,
luidop, Willem Kloos : "Gezelle schrijft zuiver Hollandsch ."
Zijne eigene ongedwongene, onverminkte, kerngezonde
taal heeft er veel toe bijgedragen om het verspreiden van
Gezelle's werken to verhinderen . De academische wereld
heeft ze, half dwaas en half moedwillig, als gewestsprake,
als dialect, gestempeld en verstooten - en den dichter
medeen . Om prijs to winnen in ons land, moet de vogel
naar draaiorgelkens fluiten . Dat hebben wij ervaren in 1895,
en op een haartje naar in 1900" ' .
Hij, intusschen, laat het maar bruisen en schuimen achter hem ; hjk een machtig vuurschip trekt hij zijne straat
dweers door de wenteling van de baren verstoord in hun
alledaagsche deining, zonder omzien, zonder ooit tot zijne
verdediging of tot antwoord op aanval of vijandelijkheid,
een woord to spreken of to schrijven . Velen waren er bij
'
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wie zijn taal er niet in kon ; hij werkte en wachtte, bewust
dat met de kracht van zijne kunst hij de brok wel door
hun keel en in hunne mage zou duwen .
En zij hebben zijne taal en zijne kunst geslikt .
Het ware nochtans hem onvolledig doen kennen, indien
we niet dezen laatsten trek bij zijn karakter voegden : bij
al zijn streven naar Vlaamsche taal en kunst, had hij nog
een ander doel : hij wilde eene geheel Vlaamsche Renaissance, met, als bekroning, het behoud en de verdediging
van den Vlaamsch-katholieken godsdienst. Hollandsch voor
hem was synoniem met joodsch en Vlaamsch met katholiek,
en de taal was zijn zweerd en zijn rondas . Uit zijn eigen
mond vernam ik eens de volgende woorden : "de Vlamingen
kunnen geene vrijheid dragen, ze hebben zich losgewerkt
uit de ketens van het ongoddelijk Frankrijk, om zich nu
to gaan werpen in de armen van het joodsche Holland ."
En dat zulks zijne diepe overtuiging was spreekt zonneklaar
uit zijne briefwisseling, als aan Alfons Janssens : hij wilde eene
soort kruisverbond van alle katholieke Vlamingen vereenigd
tegenover de Hollandsche joodsch-protestantsche beweging .
En Janssens antwoordt geheel naar zijnen zin : "Ik ben het
geheel eens met U dat er moet gezamenlijk gewerkt worden .
Dat alwie iets weet, het schrijve, alwie iets gevoelt, het dichte.
Indien onze taal waarlijk leeft, moet zij gedurig bloeien en
vruchten dragen en er ligt in de diepte van ons vlaamsch
en zuiver gemoed, genoeg kracht en waarheid om al het
geuzenonkruid to versmachten . Het eenvoudige, het gemoedelijke, het ongezochte goede en ware straalt natuurlijk uit
echt vlaamsch, uit katholiek vlaamsch door, en is juist het
tegenovergestelde van het algemeen hollandsch karakter .
Schriften die ons eigen aard weergeven zullen altijd dieper
in het hert van het yolk dringen, daar heeft de taaleenheid
weinig in to zien of het particularisme ook niet ."
Zoo schreven hem zijne volgelingen omdat ze wisten dat
hij zoo voelde en dacht . Zoo schrijft hij zelf .
"Gij hebt eenen grooten dienst gedaan aan onze zake,
mijne zake als ge wilt, de Vlaamsche zake zoo ik ze versta
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en niet betamelijk uiten kan 1" schrijft hij 5n Sept . '88 aan
Janssens over diens Idioticon . ,Dat ze uwen boek lezen die
zoeken to weten wat ik wensche dat er ware ."
In '88 is hij in onderhandeling met den Catalaanschen
dichter Rubio'y ors, voorzitter van de koninklijke taal- en
letterkamer de Real Academia de Buenas Letras to Barcelona : Godefroid Kurth heeft de twee dichters in betrekking gebracht en Guido schrijft naar Janssens :
"Kurth heeft me verzocht 't een of 't ander stuk van den
catalaanschen dichter Rubio' y ors to vertalen . Die Rubio'
doet tegenover 't geijkt castiljaansch of spaansch 't geen
wij doen tegenover 't zoogezeid Nederlandsch en dat, met
dezelfde echt katholieke bedoelingen ."
En wil men 't nog klaarder, uit eenen anderen brief aan
Janssens :
"Ik ben geheel zeker dat de tijd allengskens gekomen
is dat wijlieden, al to maal katholieke nederlanders, behooren
op malkaar to steunen, liever als voortdurend naar het half
joodsch, half heidensch Hoog-Holland to gaan om steun en
goedkeuring 1 Af moeten we daarvan en verder of naar
mijnen dunk, als van den franschen vijand . Dat zei mij zelfs
onlangs nog mijn goede vriend Johan Winkler, die, van
geboorte een protestant, zijn protestantendom verzaakt heeft,
en niet wetende waar naar toe, bekent dat hij weer opwaards moet, door 't verzaakte protestantendom heen, en
terug naar den ouden godsdienst van voor 15oo, naar ons
gevolgentlijk. Misschien zult gij al het nieuw brusselsch
weekblad Flandria gezien hebben, dat voor doel heeft de
vlamingen to verlichten, eerbiedigende nochtans, zegt het,
den godsdienstwaan en de godvruchtige dwalingen die de
priesters in 't yolk trachten to onderhouden, eerbiedigende
zelfs de dichterllke pracht van Kerkelijke plechtigheden
enz . . . . Waar wilt dat naar toe? Naar de verhollandsching
van 't yolk, voor 't yolk, voor wat taal aangaat, en bijgevolg, godsdienst en zeden . Wat middel daartegen? Ein
alledn, dat wij die van 't yolk, die met 't yolk, die hel yolk
zijn, ons to werke stellen, om die vreemdelingen het yolk
ondoordringbaar to maken met volkstale to plegen, to ves
eeren, bekend to maken . Door die schutshage en zullen zij
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niet breken, ze 'n kunnen niet, en 't is 't eenigste dat ze
niet en kunnen ; 't is ons eenigste redmiddel . Eenheid van
taal zoo ze het heeten is taalkundig, yolks- en zielkundig
gesproken, eene dwaasheid en ware die dwaasheid uitvoerbaar, een groot ongeluk en besmettelijke kanker1 Weet gij
waarom ze met die taalparticularisten spotten? Omdat zij
ervan benauwd zijn . Doodzwijgen en kunnen zij niet meer,
doodspotten, dat pogen ze to doen . 't Is 't ongeluk van
Holland waar de schrijverij la litterature" zegt de fransch,
in de handen van een deel samenverbonden joden, enz . . . .
ligt, welke joden alles wat goed is of zou willen zijn uit
de baan schoppen, doodzwijgen of doodschrijven, en dat,
na hunnen zin en voor hunnen zak met het beste gevolg .
Daar zijn weinig overtuigde, zelfdenkende, zelfwillende schrijvers in Holland, bijkans alle liggen aan den wagen gespannen, met den haverzak en den muilstopper aan den kop,
en men is bezig met de schenen to leggen eenheid van
taal opdat die hellewagen ons land ook zou kunnen in
stukken rijden . Dit z~ onder ons gezeid. Ik werke met dit
bewustzin, en dekke, tenzq voor vrienden, min schietburg
en mon schanz ."
Is 't klaar genoeg ?
Zoo zat hij to werken in zijn stille kamer langs de Leye .
Zoo besteedde hij al zijnen tijd, al zijne kracht aan dit werk,
en hij ging er zoo geheel in op, dat hij er al 't andere bij
vergat. Hij werkte van den vroegen morgen tot laat in den
nacht, en 't waren nog slechts de hoogst dringende zaken
en de heel beste vrienden die tot hem toegang vonden .
,Gij zit met uw hoofd zoo vol van Uwe grootsche ontwerpen
dat ge vergeet op mijne vraag to antwoorden" 1 . . . "Uw zoo
doorgeleerd Loquela neemt al uwen tijd in" 2 klagen de
eenen, "wij verwachten U, maar gij komt niet" schrijven de
anderen, en Verriest die 't niet uitstaan kon dat zelfs de dichter
achterwege bleef vraagt hem : "komt het u dan nooit meer
in den zin to dichten ?" 3
' Janssens, 16lg/'85 .

' Rembry, 30I'82 .

' 280 '75 .
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Neen hij had geen tijd, hij ging niet uit, en vooral hij
dichtte niet, hij had zich voor zijnen ploeg gespannen en
werkte ,den tragen os" gelijk, tien jaar lang ; terwijl hij uit
de verte het werk aanmoedigde en bestuurde van jongere
mannen, in andere Vlaamsche gouwen, naar zijne gedachten
gekweekt en gevormd, en die geestdriftig aan 't verspreiden .
Hij had er in Oostvlaanderen, in Antwerpen en Braband ;
hij had er vooral in Limburg . Westvlaanderen en Limburg
hebben ten alien tijde veel voor malkander gevoeld .
,,De aard zelf van 's meesters poezij, die zulke zoete, stille,
wat weemoedige, heimelijke en fijne zielezang is, legt uit
hoe er vast geen dietsche gouw is buiten Westvlaanderen
zelf, waar de groote Dichter zoo hooggeschat, zoo veel gelezen en zoo innig vereerd en bemind werd, en waar hij
zoo diep betreurd wordt door velen, als in 't klein, verstoken,
afgelegen Limburg ; de diepzinnige Bruggeling toont in zijne
gedichten eene wijze van gevoelen en van opvatten die
zoowel overeenstemt met den stillen, droomerigen, diepzinnigen aard der kinderen van de hei en van de wijde dennebosschen" ' .
Dat meenden de Limburgers, maar poezie die voor ondergrond de golving draagt van algemeen-menschelijke gevoelens,
is als een spiegel waarin elk zijn eigen temperament zal
weervinden .
Maar niettemin Gezelle hield veel van Limburg, en hij
schrijft eens aan de Kempenaars, Maas- en Hagelanders : "ik
geloof dat er ergens van de oudste tijden af, eene geheimzinnige bane ligt tusschen Westvlaanderen en Limburg . . ."
"Dock," zegt Aug . Cuppens, "dit en is de eenige reden
niet van de innige betrekkingen, als van vader tot kinderen,
die er bestonden tusschen Gezelle en de jonge Limburgers .
Jong Limburg moet Gezelle alles, alles dank weten dat het
is of ooit worden zal . 't Is Gezelle die, sedert 1884, de leermeester, de verstandelijke leider, de bezorgde en doorgoede
vader geweest is van de jonge Limburgers . Hunne strekkingen op taalkundig gebied, hunne opvattingen van kunst en
' Zie "Guido Gezelle en de jonge Limburgers", G. G.
b1z . ioo en volgende .

Leven en Werken,
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leven, heeft hij en hij alleen verwekt, helpen ontwikkelen en met
de grootste zorg en toewijding geleid en aangemoedigd . . ."
Hij heeft de jonge Limburgers behandeld als bedorven
kinderen, schreef hun bijna wekelijks lange brieven, en zij
beminden hem als een vader, zij vereerden hem als een vorst .
Een andere wijze om de Vlaamsche taal to versterken en
to verheerlijken bestond in ze to toetsen aan andere talen,
en, met de vertaling de schoonheid en uitdrukkingskracht
van het oorspronkelijk werk to evenaren en ja to overtreffen
:
hij was dus wel bekoord door den inhoud van stukken als
Hiawadha en Tales of the Angels, en Van den Kleinen
Hertog en zijn begeerte was die aan de Vlaamsche lezers
bekend to maken . Maar zijne eerste en zijne vurigste bedoeling was dat ander punt van zijn Vlaamsch-herstellingswerk : aan to toonen dat het Vlaamsch eene eereplaats kon en
moest innemen in de rij der Europeesche letterkundige talen .
Na de vertalingen in Rond den Heerd verschenen, had
hij begonnen de Tales of the Angels to vertalen . Eugeen
van Oye had sedert lang het eerste verhaal : "de laatste
kinderen" in Vlaamsche verzen overgezet en later verschijnen .
Gezelle had het, buiten Van Oye's weten, ook vertaald in
proza . Father Faber's gemoed en dat van Guido Gezelle,
pasten zoo wel op malkander dat ze, zoo gauw ze den een
den anderen ontdekten, alvast malkander eene vereerende
vriendschap toedroegen .
Nochtans liet Gezelle de vertaling van Fabers Engelensy'yoken, onvoltooid, en in 1886 gaf bet Davidsfonds zijn
Hiawadha's Lied uit . Nogeens kwam het eerste gedacht van
deze vertaling niet van hem . Dr Emile Lauwers, van Kortrijk,
had Longfellows gedicht reeds in Vlaamsche verzen overgezet 1889 . Hij droeg zijn vertaling naar zijnen vriend en
meester ter overzage . Deze zette er zijnen klauw op en in
't geen er vanonder kwam was er nog zoo weinig overgebleven van Lauwers' vertaling dat deze aan 't vaderschap
ervan verzaakte . Het kwam dus uit met Gezelle's naam .
De lof van dit werk is reeds zoo menigmaal uitgesproken
en verkondigd dat wij het stilzwijgend kunnen voorbij gaan ;
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,,it seems to me extremely well done" getuigde Longfellow
zelf ; een oogenblik verwijlen wij nog bij eene andere vertaling die hij van zin was to maken met de hooger beschreven
bedoeling.
In '89 schrijft hij aan A . Janssens :
gelukkiglijk heb ik Mistral's Mireio, het Provencaalsch gedicht, om nu en dan, tusschen de vlagen, to lezen
en to bewonderen . 'k Ben bekoord om ermee to doen gelijk
met Hiawadha en gelijk Lepeleer zoo prachtig gedaan heeft
met Dertienlinden . Wilt gij een smaaksken, hier is de z e str .
van de Invoucacioun, in 't Vlaamsch

Gij, God mijns vaderlands, o kerste,
die in den stal geboren beste,
ontvlam mijn woorden en verleen mijn adem kracht
du weets dat, als de fijgen moken
bij zon en dauw in 't groen gedoken
zij worden af- en weggebroken
door 't mensch dat half verwulfd den fijgenoegst verwacht

.

,,Maar, zegt hij, 't blijft nog ievers een tros fijgen staan
daar 't mensch niet aan en kan, boven op den boom, then
tros heb ik gevonden, verleen dat ik hem plukke en hem
Mireio bekend make .
"Heel 't gedicht zou zoo schoon zijn in 't vlaamsch en tegen
Mistral zou ik durven om ter schoonst ."
Hij zet zich onmiddellijk aan de studie van de feliberwerken, leest : lis Oubretto van Roumanille, Nerlo van
Mistral, la Miougrano van Aubanel, de kerstvertellingen
van Saboly, en vindt zijn uiterste genot in den Armana
Frouven,fan, en hij laat weten aan Dr Depoortere
"'k ga Mireio vertalen, en 'k betrouw dat ik met mijn
Vlaamsch, het provencaalsch evenaren en ja overtreffen zal!"
Het is bij die goede meening gebleven, waarschijnlijk
heeft eerst de tijd hem ontbroken, en later de lust . In zijne
eerste jaren to Kortrijk gaf hij zich over aan eene ontzaglijke werkzaamheid ; benevens zijn Loquela stichtte hij ook
zijnen Duikalmanak . "'k Zitte tot over 't hoofd in mijnen
Duikalmanak" laat hij weten aan Janssens, en Rembry schrijft
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hem : ,On ne voit qu'affiches annoncant l'apparition du Duikalmanak . Bon succes au nouveau nil"
Deze was dus in '85 den 7n September, geboren en de
wereld in .
De Duikalmanak was, gelijk Rond den Heerd, Loguela,
Biekoyf, en alles wat door Gezelle ooit gesticht werd, slechts
een lid van een veelvuldig programma : Vlaanderen omhoog
in alle de vakken van 't menschelijk samenleven - alles
moest Vlaamsch worden . Daarom snapt hij met gretigheid
naar alles wat hem dienen kan tot voermiddel om zijne
gedachte onder 't yolk to doen ingang vinden . De wandkalender of duikalmanak bleek daartoe gansch geschikt :
elken dag komt die, en blijft die, onder de oogen met alle
dagen wat nieuws . Vlaamsch en kristelijk wilde hij dat het
yolk zij . Vlaamsch en kristelijk maakte hij zijnen almanak .
Elken dag dus gaf hij in eene beknopte vorm, in een kernachtige Vlaamsche spreuk een zede- of godsdienstwaarheid
ter overweging, en, terzelvertijd, met zijne diepe taalwetenschap, nam hij den heilige van den dag, of de kerkelijke
gebruiken
feestplechtigheid to bate, om oude Vlaamsche
weer op to delven of onze Vlaamsche doopnamen tot hun
Germaanschen oorsprong weer op to leiden .
Zijn duik- of plukalmanak was dus weer een verspreiding
van zijn Vlaamsch herstellingswerk, en zooals alles wat uit
zijne hand kwam, droeg het den stempel van zijne eigenaardige persoonlijkheid. Hij was welkom in alle Vlaamsche
huisgezinnen, men bewaarde er zorgvuldige de losse bladjes
van, en de uitgever voldeed aan een algemeen verlangen
wanneer hij den duik- of plukalmanak van 't jaar ook in
boekvorm liet verschijnen opdat men hem zou kunnen bewaren .
Het eerste gedacht van den duikalmanak kwam van de
uitgeversfirma Desclee, De Brouwer & C1e ; er was veel vrage
naar eenen Vlaamschen kalender, en men stelde 't voor aan
Guido Gezelle er eenen op to stellen . Het was geen lachedingen : het weinige dat hij van tijd nog over had, ging
erin . Maar 't kwam er toch van en jarenlang verscheen de
"duik' tot groote voldoening van alwie eraan geraken kon .

lob
De almanak werd verspreid tot op 1500 exemplaren en
Gezelle had, benevens de vreugd van aldus een nieuw en
vruchtbaar veld to winnen voor 't verspreiden van zijn hernieuwingswerk, ook nog de voldoening van navolgers to
vinden . De spreuken vonden toegang in almanakken van
andere streken ; en een van de eersten om hem op then weg
to volgen was : E . Hr Lemire, alsdan afgeveerdigde bij de
Fransche regeering ; hij maakt eenen almanak voor zijne
circumscriptie : ,Le bon sens est en peril dans nos villages,"
schreef hij, "le bon sens chretien, it faut 1'y maintenir par tous
les moyens" en hij schrijft naar Guido om hulpe en spreuken .
De Vlaamsche spreekwoorden vonden hunnen weg overal
en menig Vlaamsche woon, menige vergaderzaal, staat nu
ten dage versierd met die bloeien der gezonde volksziel,
voor 't verlorengaan gevrijwaard in den Duikalmanak.
Zooals uit al zijn andere werken heeft Gezelle zelf het
minst van alien profijt getrokken uit zijne nieuwe onderneming . De uitgever Beyaert laat hem weten na het eerste
jaar, hoeveel hij voor zijn work mag opstrijken
,,Gelijk gij weet heb ik geen vette zoppen gehad aan
uwen duikalmanak . Nochtans ben ik eruitgeraakt zonder
verlies en er is toch iets overgebleven voor den schrijver :
uwe rekening bij mij is 72.10 frcs! We zullen het daarmee
effen laten ."
Hij bleef met hert en ziel de feliber-beweging in ZuidFrankrijk volgen en liet niet na, de Vlaamsche beweging
ermee to vergelijken : "De Vlaamsche beweging staat mij
al geen kanten aan !" schrijft hij aan Janssens in 1889 . "Wat
anders is 't in 't Zuiden van Vrankrijk, zoo mij een priester
vertelt die van daar is . Wonderen staan er in den Armana
Prouvencan Per loubel an de Diem 1889, die 'k met u 'ne
keer zou willen lezen : alzoo zegt een Prouvencaansche dichter met name Roumaniho
"Op 'n hofstee die gedoken zit to midden in de appelaars,
op 'nen zekeren morgen, ten tijde van de iero, ben 'k geboren van eenen hovenier en van eene hovenierster, in de
hoven van Sint-Ermeeuws."
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"De leus wij zeggen de leze van die zuiderlingen is
,,Bu6n connfraire, bu6n catolic, bu6n Prouvencan!"
"Hoe schrikkelijk verre zijn wij van daar, die schermen
met den leeuw en 't gekende bloed en de moedertaal en . . .
amen is nit en 't caetera is nog!"
Ach neen, hij was niet ingenomen met de Vlaamsche
beweging, dat vernamen we hooger reeds, maar dat zullen
we hier nu bevestigd vinden door eene kleine gebeurtenis
die door velen zeer verkeerd werd uitgelegd .
Hij had het vooral gemunt op de Vlaamsche jongens- of
studentenbeweging en de studenten aan hunnen kant gevoelden 't wel dat hij hun niet mee, jazelfs dat hij hun tegen
was : vroeg of laat zou het tot eene botsing komen en de
scherven zouden vliegen, er zouden bittere woorden vallen .
Gezelle kon mis zijn, maar hij was overtuigd en hoe dieper
zijne overtuiging des to geweldiger zijn toon, des to dieper
ook gingen de wonden die hij sloeg . Maar de veronderstelling als zou hem zijne doenwijze opgelegd geweest zijn
van hoogerhand, tegen zijn beter weten en tegen zijne overtuiging in, is niet genoeg gestaafd, om aan to nemen wat
: "de redevoering die hij to Thielt genoopt
Deflou schrijft
was tot het bedaren der ,ruitenbrekers" of vlaamschlievende
studenten to houden ."
Neen, hij was er niet toe genoopt, hij hield ze heel vrij,
zoo vrij dat hij tot op 't laatste oogenblik weigerde de uitnoodigirig tot spreken to aanveerden . Nogeens, wij schrijven
niet om hem of wie ook to verontschuldigen, maar om hem
to laten kennen zooals hij was : heeft hij gemist, hij heeft
gemist uit overtuiging .
Altijd om het verspreiden van zijne gedachten, liet hij
er zich van tijd tot tijd toe overhalen om een artikel to
schrijven in een Tijdschrift of eene voordracht to houden
op eene of andere Vlaamsche vergadering .
Alzoo schreef hij voor het "Museon" een artikel over
"Philologie flamande" waarover Eugeen van Oye, die hoe
langer hoe meer van de Westvlamingen afwijkt, hem zegt :
"met spijt heb ik uw artikel aldaar gelezen ; wat goeds kunt
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gij daarmee verrichten? Gaat gij, rechtuit gesproken, gaat
gij niet een beetje to verre?" - "Dat moet curieus en geleerd zijn," zegt Rembry, maar hij heeft het niet gelezen .
Ook in Loquela zet hij zijne zienswijze uiteen ; en, met
dat hij uit zijne tent naar buiten komt, begint het pijlen naar
vanuit het jonge kamp, dat zich
zijn hoofd to regenen,
bijzonder bedoeld zag . De Vlaamsche Vlagge, alsdan reeds
de kwabijtende en kitteloorige Moeder Vlagge, die ze altijd
geweest is, nam den handschoe op en wachtte op eene
gelegenheid om haar tanden to toogen .
Tot hiertoe had Gezelle slechts in 't bijzonder lucht gegeven aan zijne gevoelens tegenover de jongere beweging,
maar dan ook met vuur en zulks kon niet ongeweten blijven .
En welke was zijne overtuiging?
"Te Brugge zult gij nog liever gevolgd zijn als hier,
maar, believe-t-u en spreekt voor de jongens niet, of liever
tot de jongens niet, spreekt voor en tot de vaders en de
moeders . Sommige heethoofdige jongens weten to zeggen
tegen u immers't geen gij ontsteken wilt en is geen strooivier
dat uwe kinders in uw bijzijn geen vlaamsch en mogen
spreken enz . . . .
"En wederlegt dat niet en gebaart niet dat ge 't weet zelfs,
maar spreekt tot dezulken die reeds Lang genoeg geleefd
hebben om to weten hoeyeel de peper de once geldt en die
nog Lang genoeg kunnen leven om het roer van hun schip,
ongemerkt, eenen goeden duw to geven van den franschen
peerdenhemel wegwaart." '
Welke zijne overtuiging was leere men hieruit
"Ik ondervinde, tot mijne groote blijdschap, dat de verstandige vlaamsche studenten beginnen afstand to doen van
al lien fransch-vlaamschen blaai die velen eertijds hooge
en luide deed roepen van "leeuw" en "bloed" en "aderen"
en "koken" en "kappen" en "klieven" en meer zulke woorden
achter welke hoegenaamd niets en schuilt . Dat blijft aan
velen die eertijds, deur en deure fransch van zin en vlaamsch
van beslagmakende woorden, nu toogen 't gene dat zij altijd
waren, vooze rapen tot groote lanteerns besneen, met een
'

G. G . aan Janssens, 28/io/'88 .
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kleen, kleen lichtje, dat met het eerste windeke dood waait.
Heeft men eenigen eerbied voor Gods rijke en blijde gave,
onze moederlijke en vaderlijke landtale, dat men ze leere
en zoeke en vinde waar ze is en ze eene reke schrijvers
weerdig achte, zoo gij doet ; dan zal ik aan al lien grootschen
ijver geloove hechten" 1 .
En ook nog uit het volgende
"Danke u voor het goed nieuws, dat ge gezind zijt om,
waar 't vlaamsch geldt, den goeden weg in to slaan . Die
meest roepen en tieren en schelden zijn 't die minst doen
en die van als ze een jaar of twee in de geldwereld zijn, al
hun vlaamsch voor goed in 't dak steken, met nog kostelijker
items daarbij .
"De tijden zullen wel beteren, maar de tijden zijn de menschen en de menschen dat zijn wij . Jammer dat er zoo velen
zijn die hunnen tijd verslijten met hetgene zij kampen of
s/r den heeten . Leeren moeten wij, oprapen, vergaderen,
malkaar helpen en bijstaan, doen zoo gij doet . . . " 2
Niemand die hem gekend heeft, en die hem zoo ziet
schrijven, zal eraan twijfelen of hij schreef zijn innige overtuiging, en ze is 't gebleven tot zijnen laatsten dag . Over
de eigenlijke beweging die bestond uit meetingen, manifesten,
bonden en gilden, was hij niet goed to spreken, en, wanneer
hij voor iets niet was, hij was er fel tegen, hij sprak en
sprak er nog over in verontweerdigde gramschap met zijne
vrienden in afwachting dat de maat eens zou overloopen en
de dag komen waarop hij 't openbaar zou afkondigen wat
hij op zijn hert droeg. De dag kwam . Van of zijne eerste
jaren to Kortrijk begon hij weer voordrachten to geven .
Zij die beweerd hebben dat hem van hoogerhand het
zwijgen was opgelegd, wisten waarschijnlijk niet dat hij sedert
't jaar '73 tot '79 elk jaar ten minste eene voordracht gehouden heeft, waarvan onbetwistbare oorkondschap is bewaard
gebleven : hij sprak to Brugge in '74 voor de Concorde",
to Thielt in '75 voor 't "Davidsfonds", to Poperinghe in '79 voor
't "Davidsfonds", to Leuven in '77 voor "Met Tijd en Vlijt" .
'
'

G . G . aan Emile Pauwelijn - zonder datum.
G. G . aan Henri Depoortere, 25/IX/'83 .

Guido Gezelle .
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Hij had vrienden aan wie hij 't voorzeker niet zou verzwegen
hebben hoe en waarom hem de mond werd gestopt, en
nochtans wanneer deze, zooals Alfons Janssens of Gustaf
Verriest, bijv ., hem eene voordracht vragen, en hij 't afwijst,
is 't uit geheel andere redenen ' .
In 1885 werd hem opeens de goede gelegenheid verschaft
om zijne lang gekropte gevoelens lucht to geven .
Deken L. De Bo was sedert eenigen tijd gestorven ; men
zou hem to Poperinghe, waar hij laatst als deken gestaan
had, een praalgraf oprichten en eenen Eeredag houden . Een
der ijverigste om 't noodige geld rond to halen voor het
gedenkteeken, was Guido Gezelle ; en het "Davidsfonds"
van Thielt noodigt hem uit als de aangewezen man om de
lofrede uit to spreken .
Eerst weigert hij, en de secretaris P . Baes moet al zijne
welsprekendheid aan den dag leggen en zich kwaad maken P. Baes was altijd kwaad wanneer hij met overtuiging
sprak - om Gezelle over to halen . Deze nam eindelijk aan
en ging aan 't werk om zijne voordracht to bereiden, en hij
schrijft aan Janssens :
"Ik hadde u al lang moeten schrijven, ware 't maar om
u to bedanken over uw vriendelijk en vereerend aanbod om
bij uw volk to komen spreken . 't En spijt mij niet dat die
voordracht in 't water valt, ik hebbe trouwens eene aanspraak
to doen to Thielt op Son dezer September namelijk op de
vergaderinge van het Davidsfonds aldaar, na den lijkdienst
ter indachtigheid van zaliger Deken De Bo . Onthier en 30
dagen zal ik mij moeten tot die aanspraak bereiden ."
Hij spreekt dus op gestelden dag, en zijne rede valt als
een knetterende donderslag uit een zuiver blauwe lucht, to
midden de schaar ouderen en jongeren die toegestroomd
waren om De Bo to vereeren en Gezelle to hooren .
Wat die rede geweest is' , kunnen wij genoeg opmaken
uit hetgeen we tot hiertoe over zijne gedachten leerden, en
'~ Zie den brief van Gezelle aan G . Verriest, hooger aangehaald b1z . 164.
2 Ze is to vinden in 't jaar 1885-86 van Rond den Heerd.
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als wij bedenken dat hij ze afleverde met al den gloed van
zijne verontweerdiging en krachtige welsprekendheid, verwondert ons geenszins de geweldige opschudding die ze
teweeg bracht . 't Was, op het graf zelf van De Bo, eenen
der nude kempen voor het verdrukte Vlaamsch, een klinkende
kaakslag voor de jongeren, die dezelfde zaak op hunne
manier verdedigden en voorstonden : 't was een stortbad van
ijskoud water op het vuur van hunne geestdrift, om ze to
dooven, ware er dooven aan geweest . Maar om to doen wat
hij nu deed, was het reeds lang to laat ; hij zou aan de zaak
zelf geen goed en zijn eigen veel kwaad doen, indien 't nog
mogelijk was. Gelukkig stond hijzelf reeds to hoog om door
het ineens opbruisende en omhoogspattende jonger element
beklad to worden, en geheel de zaak liep, na nog wat nijdig
geschrijf van de jongeren, to nieten uit . Zij wilden hem over
boord gooien maar hij was to zwaar ; hem verloochenen,
maar hij was reeds algemeen bekend en hooggeacht .
Hij had ze uitgescholden voor dwarsdrijvers en gebrandmerkt als ,wilde peerden, zotte medepeerdekens, kromme
springers en tuimelpertenmakers, machtelooze kinders en
ruitenbrekers, stichters van naamloos guitenwerk !"
't Was veel in eenen keer en onverdiend, ook was de
tegenslag geweldig, niet alleen bij de jongeren maar zelfs
bij Gezelle's eigen vrienden die 't hem ridderlijk onder de
oogen brachten dat hij gemist had . Ruitenbrekers werd een
wachtwoord voor de knapen, de Vlagge voerde 't hooge
woord, benevens allerhande vlugbladjes en schotschriftjes,
die Gezelle den steen terugwierpen en de ouderen waren
niet kwaad de gelegenheid to vinden om den meester eens
de waarheid to zeggen
"Ja waarlijk, gij krijgt ervan, en ongelukkiglijk veel to
vele ; dat Ruitenbrekers-boekske van Zondag gaat alle palen
to buiten. En opdat gij alles zoudt weten, zal ik zeggen
dat er zelfs nog al tegen die woorden van uwe redevoeringe
gesproken wordt, tot onder uwe beste en meest genegen
vrienden toe, maar natuurlijk op eenen anderen toon .
"Er zijn twee soorten vlamingen : studeerende en bewegende ; onder deze zijn geweldigaards, bijzonderlijk een van
die Vlaggemannen. Maar ze kunnen algelijk niet alien van
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de eerste soorte zijn, de tweede zijn er doodnoodig . Gij
houdt to weinig van hen en hebt ze to algemeen aangevallen,
de fransquillons verdienden veel meer en ze kregen niets . . .
„Die woorden waren uw gedacht niet . . . . ' "
Zulke en andere brieven vol pijnlijke verwondering krijgt
hij ; to meer daar hijzelf wat ongerust over den storm then
hij verwekt heeft, links en rechts schrijft om to vernemen
hoe men zijne woorden beoordeelt ; ze zijn in minderheid
die hem voluit goedkeuren .
En hij met zijn geweldige overtuiging en zijn gevoelig
hert, is gekwetst . Hij trekt zich in zijne kluis terug en zal
van nu voort nog weinig in 't openbaar leven buitenstappen .
Hier volgt nu in het leven van Guido Gezelle eene lange
tijdruimte van gemoedskalmte en ongestoorde werkzaamheid
1875-1889 .
Hij leeft of liever bij herleeft gaandeweg onder de weldoende genegenheid en vereering die langs alle kanten voor
hem beginnen to ontstaan . Kortrijk zag den heiligen priester
geern, bet huldigde den geleerde, het zette zijn heerd open voor
den vriendschappelijken mensch, voor den kindervriend, en het
koesterde zijnen dichter als een van zijne liefste kinderen .
Hijzelf intusschen was voor den uitwendigen beschouwer
niets anders als een priester, een heilige man, die zijnen
tijd besteedde aan zielezorg, armenbezoek, ziekentroost, een
mensch met een hert als een brood, die de kleederen van
zijn lijf zou weggeschonken hebben om zijnen noodlijdenden
medemensch hulpe to bieden .
Een der meest gedoken en der verdienstelijkste, ook een
der kieschte vakken van zijn ministerie was de zorg, het
geld en de moeite die hij besteedde om gevallen en verlaten
jonge meisjes tot een treffelijk bestaan en een eerzaam leven
terug to voeren . Leuven en Angers bezitten elk eene inrichting waar de zusters van "Den Goeden Herder" hun leven
aan dit edel werk hebben toegewijd . In 't stille gaf hij aan
die arme zielen alles wat zijn ander werk hem overliet, en
'
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menig arm kind dat anders dood of onteering langs de
straten zou gevonden hebben, trof in hem zijn redder ; en
in die twee steden en elders nog werd bij 't vernemen van
zijn dood, menige dankbare traan gestort, menig erkentelijk
gebed naar den Hemel gestuurd .
Angiers! 0 Blommenstad . . .
dicht hij in 187o, en 't was waarachtig niet alleen om wille
van de mimosa' dat hij de fransche stad bezocht .
Maar, zoo ootmoedig stil als hij daarover gezwegen heeft,
moeten wij zijn bedekt en ongekendeweldoen nietverzwijgen .
Hij was een van die menschen die in gewone omstandigheden hun werk doen lijk alle andere, en in den hoop
verdwijnen ; maar die in tijden van beroerte, in nood of
gevaar eerst laten blijken hoe groot ze zijn .
Zulke menschen zijn als huizen die met den achtergevel
op de straat staan ; zij die valsch over hen oordeelen, die
ze veroordeelen omdat ze weinig in 't oog vallen, to klein
vertoog maken, moeten hun misoordeel niets dan aan hun
eigenzelf wijten : zij hebben den achtergevel slechts bezien ;
in hun eng verstand hebben ze een oordeel gevat "de
communiter contingentibus", men doet immers wat men kAn
ze zijn zoo gewoon aan groote gevels op de straat met niets
of weinig daarbachten !
Wijzer menschen loopen gauw eens rond het huis kijken
eene groote ziel wil uit meer dan een kant beschouwd worden .
Het heeft me jarenlang gekwollen maar niet to kunnen
uitvinden waarom mijn oom, daar ik over hem niets dan lof
vernam, zoolang op het achterplan bleef ; hij had al vroeg
het haar op zijn schedel verloren, en wat hem overbleef
hing in lange grijze lokken tot op zijn schouders ; zijn voorhoofd lag met diepe voren doorploegd, zijne oogen hield
hij halftoe en naar den grond gericht, in sture denkersuitdrukking - hij zag er reeds een oude, hoewel krachtige
man uit, toen wij - zijne neven - oud genoeg waren om
1
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hem to erkennen en zijn beeld in onzen geest to bewaren .
Noom Guido was al een oude man, en hij bleef toch Caplaan .
Deed hij misschien kwalijk zijnen dienst?
Buiten de kerk was hij algemeen bekend en bemind als een
vader : de kinders vooral kenden hem als een ouderen speelmaat.
Hij ging zekeren morgen zijne getijden al biddend langs de
Leye zoo hij 't elken dag deed : twee kleine meisjes gaan een
paar stappen voor hem en praten druk, al met eens snakt
zich een van de kinders om en komt naar hem toegeloopen
- ,Enee, nietwaar mijnheere Gezelle, ge zijt gij mijnheere Gezelle!"
Op eenen anderen dag wordt hij door twee dronken kerels
aangevallen : een van de twee geeft hem eenen slag in zijnen
nek en doet zijnen hoed afvallen en in 't slijk rollen . Toen
de Caplaan thuis kwam lag een splinternieuwe hoed op een
stoel in zijne spreekkamer, met een briefje erbij
,,Celui-ci remplacera l'autre si scandaleusement outrage ;
quant a l'ignoble soufflet, nous tacherons de 1'effacer par nos
larmes et nos prieres adressees chaque jour au Seigneur
pour vous, le plus digne le plus venere de ses ministres ."
Gezelle antwoordt met een dichtje
Geraden heb ik aan 't geschrift
de ziel waaruit de milde gift
en de edele vriendenwoorden
gesproten zijn, die op den dag
van onverdienden vijandsslag
mij diepe in 't herte boorden .
'k Bedanke u, eens voor al gezeid
en menige onbeschaafdigheid
nu zij voor goed vergeven .
ik bid voor u, bidt gij voor mij
dat God ons beider bijstand zij
en late ons nog wat leven .
De gazetten meldden't gebeurde als eenen aanslag, eene aanranding, en er kwam zoo zaan eene draadmare uit Antwerpen
,,Ons alley heil over 't mislukken van den laffen aanslag!
PETER BENOIT .
Salve!"
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Die genegenheid had hij niet van een of verschillige hier
of daar : zij was die van de gansche stad, groot en klein,
rijk of arm . Een sprekend bewijs hiervan leverde de ontzaglijke toeloop van yolk op den dag van zijnen lijkdienst
to Kortrijk : de hekkens rondom den choor in de groote
O. L . V . kerk begaven onder den drang van de menigte ; en
de droefheid door de arme lieden vertoond, was zoo algemeen,
zoo oprecht en zoo diep, als alleen arme menschen die vertoonen kunnen . Hij was overal bemind en ik denk niet dat
er een op de dertigduizend Kortrijkzanen zou to vinden zijn
om to zeggen dat dit geen waar was .
En in de kerk ?
Mijn vermoeden was dat de Caplaan misschien zijn werk
veronachtzaamde of dat hij eenen of anderen stap buiten de
baan had gezet die hem nu 't nadeel gold van op den
tweeden rang to moeten blijven. Daarom ging ik den man
to rade die mij 't best daarover inlichten kon, to weten, zijn
eigen overheid : pastor A. De Coninck, in 19o8 op O . L. V.
parochie to Kortrijk gestorven . Hij had Guido veertien jaar
van dichtbij gekend . Op mijne vraag naar inlichting haalde
hij een groot boek to voorschijn : zijn liber manualis, waarin
hij dag voor dag opteekende wat er op de parochie gebeurde .
„Daar!" zeide hij, ,schrijf maar uit ." En ik schreef :
"- Op eon April 19o3, werd de onthulling en de inhuldiging gevierd van een gedenkteeken van Meester Guido
Gezelle, staande nevens de kerk langs den noordkant . . .
"Elders dan bij O . L . V . Kerk mocht het beeld niet staan
in deze kerk was hij al den tijd van zijn verblijf to Kortrijk
werkzaam geweest, bij die kerk had hij gewoond, in en om
die kerk geleefd .
,,Vele en bevoegde mannen hebben Gezelle beoordeeld als
taalkundige, als dichter, als leeraar. Dat behoef ik niet to doen .
Alleenlijk dunkt het mij goed eenige bijzonderheden hier aan
to halen nopens zijne priesterlijke bediening hier to Kortrijk .
"Eerst en vooral was Gezelle een godvruchtige priester .
Gedurende geheel den tijd dat ik het geluk had hem hier
dagelijks aan 't werk to zien, heb ik altijd bemerkt dat hij
door en door godvruchtig was : dagelijks zag ik hem zijne
meditatien doen, dagelijks zijnen Rozenhoed bidden, met
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stille eerbiedigheid zag ik hem zijne getijden bidden . Met
eene gansch bijzondere ingetogenheid las hij de H . Mis .
„Wat zijne bediening van onderpastor aangaat, in een
opzicht liet hij eenigszins to wenschen over . Hij had ondertusschen moeite om nauwkeurig to zijn en to blijven in de
menigvuldige kleine dingen die doorgaans het leven van
eenen onderpastor uitmaken : bijvoorbeeld, om stipt op tijd
to zijn voor de doopen, de assistenties in de gezongen missen
op zijne beurt, om zijn werk to doen voor berechtingen,
enz. . . . Jazelfs moesten zijne ambtgenooten daareens over
klagen . Doch dit is wel to verontschuldigen . Mannen die
groote kunstenaars zijn, groote studien en navorschingen
doen en in eenen anderen kring van gedachten zweven,
hebben moeite om hen met dezelfde stiptheid van anderen
aan die dagelijksche boeien to kluisteren .
„Dock liet hij daarom niet na van veel goed to doen .
Hij was de raadsman van vele familien . In groote huizen
aanveerd zelfs daar waar andere priesters niet hadden ontvangen geweest, had hij het vertrouwen van alien en met
raad en daad bewees hij rondom zich de grootste diensten .
,,Zijn biechtstoel in de kerk was druk bezocht, benevens
de rijkste heeren en damen, in groot getal, die hem voor
biechtvader hadden, waren ook menigvuldige arme menschen
die voor hem hun geweten kwamen openleggen . Met Paschen
vooral kwamen alle slach van personen hem vinden en, was
er hier of daar in stad of in 't omliggende een verachterde
zondaar in stervensnood, zeer dikwijls was Mr Gezelle de
eenige die tot hem toegang vond en hem de laatste sakramenten toediende . Duitschers, Engelschen, Italjanen, ja tot
Spanjaards vonden zijnen biechtstoel .
,,Classieke sermoenen doen was hem onmogelijk . Zijne
onderrichtingen en predikingen, zonder gebaar of bewegingen, zonder gerucht of geweld waren boelend, ja verrukkelijk en altijd even eigenaardig . Op eene wijze zooals
niemand het kon, zegde hij dingen die niemand anders ooit
vond . Lange jaren deed hij een kort sermoen van vijf of
zes minuten in de Zondagsche elfuur-mis : men kwam van
alle hoeken van de stad om hem to hooren . In 't jaar 1885
predikte hij in den Vasten het bitter lijden van den Zalig-
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maker : buiten eenige kleine toepassingen, waren zijne passiesermoenen anders niets als het verhaal van het lijden Christi,
met de beschrijving van de plaatsen, de personen, de gebruiken van then tijd : zoodanig dat zijne aanhoorders als
ooggetuigen waren van alles . De kerk kon al het yolk niet
slikken en men sprak van anders niets in de stad . Zeer
dikwijls als zijn pastor hem dezen dienst verzocht, predikte
hij in 't fransch voor de Dames van de Congregatie en ze
verlangden om hem to hooren .
„Zooals boven gezegd is was hij welgekomen bij de rijken
en van hen geacht en bemind . Doch hij was bijzonderlijk
de vriend der amen. Voor hen, zooals het meer dan eens
gebeurd is, zou hij zich van alles ontbloot hebben . Uitgeput
van geld, - dat was hij ten anderen dikwijls - gaf hij
eens aan eenen arme zijnen regenscherm om hem to gaan
verkoopen en met het geld ervan in zijnen nood to voorzien .
Daar hij veel weggaf en moeilijk voor zichzelf kleeren kocht,
kreeg hij van zekere rijkelien eenige ellen laken voor eene
nieuwe soutane : het Taken is nooit bij den kleermaker gerocht, maar ging over tot den arme .
„Menige jaren - van 1875 totdat hij Kortrijk verliet in
1899 - was hij bestuurder der patronage van Cathrientjes :
Mijnheer A . Goethals had eene groote spinnerij buiten de
Gentpoort, waar een groot getal jongemeisjes in werkten .
Hun gedrag liet veel to wenschen over en de Zondagavonden
waren voor hen zeer gevaarlijk ; hij verplichtte dus zijne
werkmeisjes naar de Zondagvergadering der Cathrientjes to
gaan en het goed door die patronage gesticht, is onberekenbaar. Daar was Gezelle in zijn klavergers . Als liefhebber
van taalkunde horkte hij gedurig die meisjes of om hunne
platte kortrijksche taal en hunne spreuken en verouderde
woorden op to nemen en eenen rijken oegst op to doen
van dergelijke dingen . Als priester en minnaar van alles
wat nederig en klein was, geneerde hij zich daar en bracht
veel goed to weeg onder die arme kinders . Hoeveelliedjes
heeft hij voor hen niet gedicht? Hoeveel belang stelde hij
in hun stoffelijk en geestelijk welzijn! Hoeveel genoegen
smaakte hij in hunne spelen en vermaken ! Ook die meisjes
beminden hem als hun vader en veel wierd er geweend,
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wanneer hij, to Brugge benoemd, de stad en medeen zijn
geliefde patronage verliet .
"Vol geloof en godvruchtigheid als hij was, hield hij zeer
veel van de kerkplechtigheden en de liturgie . Hij was van
meening dat het yolk erin moet meedoen zooveel het mogelijk
is . Hij is 't die bij den openbaren kruisweg de gebeden
deed in 't vlaamsch opzeggen van den predikstoel, zooals
het nu geschiedt . Hij had willen het yolk doen medezingen
in de mis, vespers en lof . Te then einde gaf hij zich
veel moeite en bekwam eenen goeden uitslag . Daar dit
iets nieuws was in onze streek en er altijd kleingeestige
menschen bestaan, moeten er klachten naar't bisdom gegaan
zijn en Mgr . Faict heeft daar min of meer zijn veto op
gesteld ."
Hier somt de E . H . Pastoral de nieuwe gebruiken op
die Gezelle inbracht in den kerkdienst, alle gevonden in
zijn kunstgeest en zijn godvruchtig gemoed : lofzangen in
de Meimaand, die hij zelf dichtte ; stoetsgewijze vereering
van het H. Sakrament op Witten Donderdag door al de
mannen in de kerk aanwezig en dragende brandende flambeeuwen ; aanbidding van het H . Kruis op Goeden Vrijdag
of na den kruisweg elken Vrijdag, wanneer al de aanwezigen in de kerk het kruisbeeld komen kussen dat ligt op
een peluw boven op eenen knielbank : hij gebruikte daartoe
een kostelijk kruisbeeld dat hij aan de kerk tot gedachtenis
heeft
overgelaten ; de palmprocessie op Palmenzondag,
waarin hij de palmprocessie door mannen en vrouwen met
palmtak in de hand wilde doen vergezellen . - En hij
besluit dan
"Daar mijnheer Gezelle zich weinig gelegen liet aan
concoursen in godgeleerdheid, verslonden als hij was in
andere studien, en ook kleine gading had om pastor to
worden, gerocht hij alzoo 59 jaar oud en was nog altijd
onderpastor. Dat kon alzoo niet blijven voortduren ."
En waarom niet !
Zij is dus volmaakt deze beschrijving! Een heilige Vincentius a Paulo! Ja, dat begint er sterk op to gelijken
niets is er aan to kort, zelfs niet het schaduwvlekje van
zijne onnauwkeurigheid in kleine zaken, om het al to felle
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licht dat van zijne deugd en werkzaamheid afstraalt, wat
to dempen en het to laten menschelvFk blijven .
In de schemerduisternis schijnen de sterren het schoonst,
en zij die 't om hem hebben laten schemerduisteren hebben
onwillens meegewerkt aan zijnen glans . : hij was eene groote
schoone ster, weldra zou ze gaan schijnen in haar vollen gloor .
Hij was was dus reeds : kanonik van Jerusalem
lid . van de letterk . maatsch. to Leiden
Reikjavik
•„ he
• t com
• ite flaman
• d de France
en nu komen op den nederigen Caplaan de eene na de
andere de meest gezochte eeretitels neder, zonder dat hij
ooit eenen stap zet om eraan to geraken
hij wordt tot Doctor benoemd van de Leuvensche Hoogeschool ; de Belgische regeering verheft hem tot ridder in
de Leopoldsorde ; Paus Leo XIII zendt hem het eerekruis :
„Pro Ecclesia et Pontifice" ; hij wordt tot werkend lid benoemd van de Koninklijke Vlaamsche Taalkamer, en blijft
onder then regen van vereeringen, glimlachend en onverstoord de nederige Caplaan.
,,Nooit," schrijft zijn pastor in het Liber manualis, ,nooit
zocht hij eenige onderscheiding, nooit sprak hij ervan, nooit
droeg hij zijne eereteekens ."
En zijn vriend Rembry, alsdan grootvicaris geworden aan
't bisdom to Brugge, schrijft hem bij elke nieuwe vereering
een hertelijk briefje :
"Venerable Ami, depuis que vous appartenez a l'Academie,
je n'ose plus vous appeler Ami tout court" .
Hij wenscht hem geluk met zijnen Doctorstitel, met zijn ridderkruis, met de pauselijke belooning en besluit geest driftig :
,,Les honneurs pleuvent sur vous, voila le Pape qui veut
lui aussi, attacher un fleuron a votre couronne . Vous voila
en train de devenir un fameux cumulard! Vous etes deja
Docteur de Louvain, Membre de l'Academie, chevalier de
l'ordre de Leopold ! A quand le camail de Chanoine ?"
Sunt lacrymae rerum !
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Terwijl in het eigen land zijn roem begint open to klaren,
gaan over de grens in Noord-Nederland ook de stemmen
op om zijnen lof to verkonden .
Tot hiertoe en meest door 't schrijven van den Fries Johan
Winkler, en van den Amsterdammer Alberdingk Thym,
stond Gezelle in Holland bekend als een uit de velen die
onledig
zich in Westvlaanderen met ,taalgeliefhebber"
hielden . Een of andere taalgeleerde, zooals De Vries en
anderen, kenden Loquela en waardeerden 't . Hij moest nu
aan de Noordsche taalbroeders bekend gemaakt, geopenbaard
worden als dichter, als de meesterdichter, het opperhoofd der
jongere Vlaamsche dichtschool .
Destijds bij 't verschijnen van zijne Dichtoefeningen, was
een welwillend gerucht opgegaan in sommige Hollandsche
nieuwsbladen en tijdschriften ; dit gebeurde nog bet meest
door tusschenkomst van Pol de Mont, een vurig bewonderaar van Gezelle en die door eene reeks voordrachten en
voorlezingen uit den nieuwen dichtbundel, de nieuwe poezie
liep verkondigen en bekend maken .
Maar dit gerucht viel, en ging liggen, daar er weinig of
niet nieuws meer van den dichter verscheen .
Den iqn November '96 neemt De Mont zijne taak weer
op om den Westvlaamschen dichter in Holland bekend to
maken ; nu heeft hij 't veel schooner : 7'6dkrans en R!imsnoer
zijn daar en hij mag naar hertelust in den rijkdom van deze
twee nieuwe bundels grasduinen . Ook wordt dezen keer
zijne stem vernomen : zij vindt weerklank en zwelt en
wordt tot een geluid dat geheel Noordnederland overschalt. Hij maakt eene uitgebreide studie over Guido Gezelle
en stuurt ze naar een der voornaamste Hollandsche tijdstuurt hem zijn
schriften : de hoofdopsteller, zelf dichter,
stuk terug met de opmerking : "ik had uwe studie geplaatst,
zoo gij geen verzen van den schrijver hadt aangehaald,
op uw gezag ; nu gij wel verzen citeert, is het mij onmogelijk . Voor die poezie voel ik niets! Hier zal zij geen bijval
vinden ."
De Mont brieft deze prophetie over aan Dr . Gustaf Verriest,
zonder het tijdschrift noch zijnen redacteur to noemen, en
hij voegt erbij : "Is 't niet om . . , om to vallen ! ! Nu, ik
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geef den moed niet op . Verschijnen zal mijne studie en in
Holland nog al . Zij moet."
En ze verscheen in De Gids, Aug . 1897 ' , met reeds
dezelfde uitspraak erin als tien jaar later Verwey, Kloos,
Van Deyssel, Van Eeden, Binnewiertz voor hunne geestdriftige be wondering .zullen vinden
"Zoo staat dan Gezelle voor ons, wel als een ongelijk, als
een nu eens heel hoog, dan, plotseling weer hals over kop
in het meer gewone onderduikelend dichter ; maar - in zijn
geheel genomen -- ontegenzeggelijk als een der puurste
artiesten van onze taal in deze eeuw."
Terzelvertijd plaatst hij van Gezelle's jongste verzen, als
Samson, de Rave, in zijn eigen voornaam tijdschrift : De
Vlaamsche school' .
Dit werd aangezien als symbolisch : Gezelle, riepen de
jongeren in blijdschap, Gezelle staat verzen of aan
De
Vlaamsche school ! ' t Was als wilde hij zichzelf gaan stellen
aan het hoofd der jonge Vlamingen, en, Van Nu en Straks,
misgreep er zich niet aan ; zoo medeen schaarde het zijn
groep onder Gezelle's vaan, huldigde hem openlijk als hun
aanvoerder, en stond hem voor met al zijn jonge kracht en
voortvarendheid, overal waar hij volgens hen veronrecht of
misbegrepen werd .
Ook met gesproken woord ging Pol de Mont den dichter
verkondigen : in Noord-Nederland sprak hij voor de studentenkring "IIavrx No4nz", to Utrecht, en to Gent voor de leden
van "'t Zal wel gaan" . En Frits Lapidoth laat hem weten
uit Den Haag, dat, na zijne voordracht alle voorhanden
exemplaren van Guido Gezelle uitverkocht werden .
De Mont was Gezelle met hert en ziel genegen en Gezelle
was in 't stille gelukkig om de erkenning die hij van then
kant genoot : reeds in '76, toen Pol de Mont hem een van zijn
jongelingsversjes had opgedragen en gestuurd bij eenen brief
vol geestdrift, antwoordde de Dichter met hem een van zijn
eerste gedichten to vereeren die hij gemaakt had sedert zijn
'
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lang stil zijn : hij zond hem het stuk Groeninghe' , en Pol
de Mont ontvangt het als een groote schat .
Het begon zijn hert nu wederom wel to gaan ; bij al de
waardeering en de genegenheid waarmede hij omgeven ging,
genazen stillekens aan de oude wonden - de vogel vond
zijne stem terug.
Dat wil niet zeggen dat hij nu volop aan 't dichten ging .
Neen, nu en dan beproefde hij de snaren en kwam er iets
voor den dag dat meer was dan een gelegenheidsgedicht
of liever 't was gelegenheidspoezie in den zin zooals Goethe
alle lyriek gelegenheidsgedichten noemt . De kalme gemoedsstemming kwam terug gelijk een stille avond na eenen dag
van ongeweerte : maar de storm had de lucht gezuiverd .
„Men zou zeggen, dat zijn verblijf to Kortrijk hem, op
het letterveld, eene nieuwe richting had doen nemen . Die
vaak al to losse zinnen uit zijne vroegere schriften vallen
allengskens weg en worden door juistere uitdrukkingswijzen
vervangen ; niet de gewestelijke woorden alleen hebben de
gave zijne voorkeur to genieten : ook de meer algemeen
Nederlandsche termen en gaandeweg de termen van eigen
maaksel, ziet men plaats nemen in zijne letterkundige voortbrengsels . Daarbij geeft zich de voorliefde lucht voor woorden
van zuiver Germaansch maaksel om dingen en denkbeelden
uit to drukken, die tot dusverre in de gewone schrijftaal
door bastaardwoorden of omschrijvingen moesten verduidelijkt
worden . Gezelle wordt purist in zijne woorden en in zijnen
schrijftrant 2 ."
Hij zendt dus Groeninghe aan Pol de Mont in '76 ; De
klokke 3 aan Verriest in '83 ; Gulden Woensdag geeft hij mede
met zijn Loquela in '85 . Zijne vijanden waakten nog, want
Rembry schrijft hem : hoe is 't toch mogelijk zulk een perel
van poezij op zulk een onthaal to ontvangen," en op eenen
anderen keer, den 8n Januari '85 : "Is het toch mogelijk dat
men uw Gulden Woensdag dit perelke van poezij en gedacht
'

S,

Liederen, Gediclzten et Reliqua, b1z. 33 .
Liederen, Gedichten et Reliqua, b1z . 15 .

'

Deflou, b1z . 32 .
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alzoo behandelt? Dat het ergens een fransche en onnoozele
roman ware dan zou men geen lof genoeg aan den schrijver
kunnen toezwaaien . Mij dunkt dat uw Gulden Woensdag geheel
in den trant is van Columbus Vrancx, AM van St Pieters
neffen Gent, eenen uwer geliefkoosde schrijvers
. Ben ik mis?"
In den mond van den grootvicaris heeft zulk eene uitspraak
eenen zwaren klank ! Gelukkig stond de dichter reeds hoog
boven de misprijzers van cette loque-la, en begon hij to
zweven in de zuivere kringen van zijne nieuwe, zijne verruimde dichtwereld .
Edgar Tinel noemt den Gulden Woensdag een echt middeneeuwsch mysteriespel . Voor dezen toondichter had Gezelle
in '85 ook de Marialiederen gedicht en in '87 Vridag, een
zangkoor voor de prijsuitdeeling in St Lodewijks college to
Brugge, en in '89 de Palfjncantate' .
Dit alles hoewel reeds 't begin van een gelukkig ontwaken,
was nog de voile dag des dichters niet . De botten lagen nog
en slapen . Het eenzaam leven to Kortrijk, ,het doodgetrouw
oefenen van de dagelijksche plichten eens priesters, de vereering van het yolk, de vaste liefde van menig trouwen
vriend, en, daarbij, de schoone Leyeboorden en de vruchtbare
velden van Vlaanderen, brachten langzamerhand rust in hert
en geest. De jaren verliepen ; stillekens aan schoten de slapende botten in 't leven en hier en daar wilden en moesten
zij uitbreken . 't Werd weerom lente en, zie daar, de felle
zomer stond in de verte !" 2
Eerst wanneer hij weer de natuur begint to bekijken, en
de menschen kan daarlaten, wanneer hij weer zal schouwen
in de diepten van Gods heerlijke schepping wanneer hij ze
in zijne ziel zal laten weerspiegelen - in zijne ziel die
nog eens luisterstil, de klanken en de lijnen, indrukken en
beelden zal opvangen en ze levend maken, nu dat zijne
kunsttaal door jarenlange loutering en verrijking, zoo krachtig
geworden is dat hij voor elk gedacht, voor elke aandoening,
voor ieder gewaarwording een vorm "de vorm" heeft of
scheppen kan - dan slaat hij weer aan 't dichten volop
maar welk eene verandering!
'

Tz dkrans, II, b1z . 54 .

'

G . G. Leven en Werken, b1z. i4i .
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,Na dertig jaren zwijgens klonk de stem van den dichter
weer in Vlaanderen ! Hoe sterk, hoe kloek treedt de zestigjarige
man nu op ! Met eene weelde en waarheid nooit gehoord,
nooit evenaard, met eenen onuitputbaren rijkdom van beelden
beschrijft hij de natuur, zoo als hij ze in al hare wisselgedaanten aanschouwd heeft in zijn eigen dierbaar Vlaanderen .
„In voor- en najaar, in zomer en winter, in licht en schaduwe,
bij hellen dage en in donkeren nacht, in zonne en regen, in
storm en stilte ; hier sterk en stammig, daar lief en teeder ;
en altijd gelijfd in eene bewoording die alle krachten van
heden en verleden to boven gaat, in eene taal die nu zich
den beelde aanlegt zonder voege of plooi, nu op- en nederzwaait in losse vouwen, eenen koningsmantel gelijk, nu ook
met ijzeren vuist zoo gewrongen wordt en met zoo aarzellooze
vastheid neergebeukt, dat ze schijnt niet to kunnen breken
in zijne hand ." G. Verriest .
In deze laatste tien jaren van zijn leven, gaat geheel zijn
bestaan ineens in poezie, in het dichten op : "'k ga derop
dichten" lag op zijn tong bij alles wat hij tegenkwam :
,,Guido wordt vervelend, hij gaat op alles dichten !" zei zijn
broeder Jozef zekeren dag, dat hij den dichter ontving . Jozef
was onderpastor to Zillebeke en in afwachting van het noenmaal was Guido gaan wandelen langs de boorden van den
Zillebeekschen viiver : hij had er koeien zien staan in 't riet
en hij kwam 's noens naar huis met het prachtig natuurstuk
In 't niet' !
Zoo was de dichter naar boven gekomen dat hij geheel
den taalgeleerde achteruit duwde, ja opslorpte, en Loquela
zelf begon met vertraging to verschijnen : ,troost heeft hij
gevonden in de natuur ; tot haar heeft hij zich gewend gelijk
een kind dat zijn hoofd gaat leggen rusten in den schoot
zijner moeder, en door den rijkdom zijner rythmische klanken
sidderde steeds, als de grondtoon eener levende symphonie,
de zucht zijner priesterziel naar de bronne zijns lichts, zijner
hope en zijner liefde ." G. Verriest .
Hij bezingt den dag en den nacht, de maanden en de
jaargetijden : en bindt zijne garve to zamen in den T!dkrans.
' Laatste Verzen, blz. io6 .
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Maar in de natuur was voor hem de menschelijke ziel, zijne ziel .
Hij buigt er zich over als over een helder water en schouwt
in de diepte ervan : en zijne stem wordt zwaar en ernstig tot
het uitspreken van de eeuwige waarheid in zijn Eeuwkrans 1 .
Doch de dag was niet uit, en zijne stem ook niet, dus
zou zijn lied ook niet uit zijn . Hij hervat het en zingt het
nogmaals krachtiger en schooner dan ooit in zijne Rfmsnoer .
Hij buigt over den distel, hij buigt over het nederige kruidgewas, hij schouwt de boomen aan en bemint ze, hij doorschouwt de dieren en bemint ze, en den mensch hij beschouwt hem, zelf
,mensch vol menschelijkheid, priester
Gods, dragende hoog in zijne handen den wierook der po6zij,
en immer meer en meer gelouterd, is hij door 't leven gegaan . Zijne ziel was als een Canticus, een Credo quod
Redemptor meus vivit" G. Verriest . Niemand beter na den
Serafijnschen dichter van Assisi heeft de schepselen eene
stem gegeven om hunnen Schepper to loven, belevendigend
het hooge woord van den vorstelijken harpzinger David :
Laudate opera Domini Dominum !

De groote verandering in hem door die lange jaren ontstaan, was er eene van stage vooruitgang naar meer vastheid
in den vorm, meer rijkdom in de woorden, grooter meesterschap over de taal, en, voor den inhoud, waar 't zijn kon,
meer echtheid, meer waarheid, met een woord sterker
persoonlij kheid .
"Onder de rijpende jaren, in aanhoudend verkeer met
het werkzaam, eerlijk yolk, verre weg van leugens en leugenhandel, had zijn geest diepe veranderingen ondergaan . Het
romantische was er teenemaal uit, en onoverwinbare afkeer
en walg lag hem in vleesch en bloed tegen alle onwaarheid
in beeld en woord, in wezen en vorm .
"Ware beelden, ware taal, de ware natuur gelijk ze in
vorm, verwe en klank, van eeuwen her daar is, de ware
doogende en poogende ziel met haren onvergankelijken
zucht naar hooger goed en genot!
' Tydkrans, II, b1z . 149 .
Guido Gezelle .
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,Daar vroeger de dichter zijne gevoelens en indrukken,
naarmate zij onder het loopen der penne verwekt wierden,
volgde om langs allerhande omwegen, weder op zijne
eerste baan to geraken, staat nu alles dicht gesloten ; nooit
en wijkt hij van het scherp aanschouwde beeld en alle bijbeelden dwingt hij met meesterkracht in een en hetzelfde
raam." G. Verriest .
Het was zijn afkeer voor alle onechtheid die de oorzaak
was van zijne eerste ongenade ; zijn walg voor onwaarheid
was 't ook, die hem deed schrijven tegen de oprichting van
de Koninklijke Vlaamsche Taalkamer : hij vreesde - en met
hoeveel recht - dat staatsbemoeiing op gebied van letterkunde niet dan nadeelig uitwerken kon : hij vreesde het
noodlottig spook der officialiteit !
En nochtans, spijts zijn recht-voor-de-vuist uitspreken van
zijn meening, werd zijne echtheid ten slotte de oorzaak van
zijne verheffing : hij had het geschreven aan eenen vriend
dat zij marlyres, lijders en belijders waren voor de waarheid
en dat de waarheid - lijk de olie - altijd bovenkomt.
In '86 wordt hij spijts zijne bestrijding, als een der eerste
achttien leden der Taalkamer opgenomen . Zoo schuchter en
bedeesd is hij nog, dat hij van zin is to vragen aan zijne
overheid of hij de plaats in de Taalkamer mag aanveerden ;
gelukkig keert Rembry hem van zulk eene vraag of
,,N'est-ce pas que j'ai ete bien inspire en vous detournant
de demander l'autorisation de demander la place que vous
meritez a tant de titres? Tout le monde, les Brands bonnets les premiers, sont heureux de vous voir ou vous etes
et votre situation est tout a fait correcte ." q oct . '86 . Hetzelfde jaar volgden het pauselijk en koninklijk ridderkruis
en de Doctorstitel .
Zijne beknibbelaars zwegen, ze werden ten anderen steeds
kleiner in getal en slonken weg in de duistere hoeken .
Zijne vrienden jubelden, en hijzelf, hoewel to nederig om
niet koel to blijven voor alle eereteekens, zal in de diepte
van zijn wezen gejubeld hebben omdat ze hem, naar zijn
eigen woord ,eindelijk verstonden ."
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Zijn eerste gloriedag was nabij . 't Was immer to veel eer
al met eens op het hoofd van zijnen dichter, dan dat Kortrijk
onverschillig zou blijven en er niet zijne eigene kroon bijvoegen . Het bestuur van het Kortrijksche Davidsfonds nam
het in handen voor hem feest to vieren, 't gedacht zette
voort als een vuur, 't Davidsfonds werd overstroomd, geheel
de stad, geheel Vlaanderen vierde mee . 't Was de tegenslag voor de kaaksmete der Ruitenbrekers en den dag van
Thielt .
De viering was vastgesteld op den Donderdag Son September 1886, en reeds daags to voren en geheel den voormiddag van den Donderdag stroomden deelnemers in de
stad toe : daar waren er van Leuven, Brussel, Antwerpen,
Gent, Aalst, Brugge, Thielt, Rousselaere, Thorhout, Iseghem,
Yper, Meenen, enz . : senators, volksvertegenwoordigers,
rechters, doctors, advokaten, dekens, pastors, burgemeesters,
professors, studenten, enz . enz .
Zoo luidt het feestverslag .
Er werd gezongen, gedeund en geredevoerd, stukken uit
zijn werk werden voorgelezen, gedichten en feestgroeten
afgegeven, en eindelijk, hijzelf, die de nederigste onder allen
was, immer zichzelf getrouw, vernederde zich daar anderen
hem verhieven : hij sprak ook ; ze hadden hem immers koning
geheeten, kunstkoning, en Adolf Verriest stelde een heildronk
voor van drie koningen
„Leo, dertiensten van name
Leopold, tweeden van name
Gezelle, eersten van name ."
en Guido neemt den koningsstoel in met de volgende eigenaardige redevoering
„Achtbare Heeren en Vrienden,
"Dat 't niet en ware dat de Almanach ons verzekert dat
't vandage de dertigste September en de feestdag is van sint
Hyeronimus, den Patroon van de Taalwetenschap, ik zou
beginnen peizen dat wij drie maanden verder op het jaar
en hier altemale bezig zijn met Allerkinderdag to vieren .
"Op then blijden dag immers staan de overheden hun mees-
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terschap of ten voordeele van hunne onderdanen, en de ouders
laten hunne kinders op moeders of op vaders stoel aan
tafel zitten .
„Alzoo is 't, achtbare Heeren en Vrienden, dat gij mij hier,
door eene al to groote toegevendheid, eenen vaderstoel hebt
voorbereid, ja en, zees gelukkiglijk voor mij, eenen ingebeelden Koningsstoel!
„Waarlijk, mocht Vader en Moeder zaliger nu nog leven
en zien wat er hier vandage ommegaat, ze zouden preusch
zijn met mij, want ze zouden peizen dat hun zeune ievers
iets uitgesteken heeft dat van geen strooi en is .
„Ja, en 't zou mij spijten en leed doen hun to moeten wijsmaken dat mijn zoo gezeid koninkrijk een koninkrijk is van
korten duur, dat ik een oprechte koning ben van kort rijk,
en dat, morgen nuchten, als ik ontwekke wie weet of 'k
nog ontwekke eer 't Zaterdag is en naar mijne koninklijke
kroone taste, dat ik niet anders onder mijne hand en zal
ontmoeten als een zeer onkoninklijke, zeer ondichterlijke
slaapmutse
„Maar nu, achtbare Heeren, goede en hertelijke vrienden,
dat gij mij hebt willen onder het eerbiedweerdig getal zetten
van de drie Koningen, laat mij ten minsten kiezen wie van
drieen ik wezen zal .
„Neffens dien heiligen Opperpriester, den Vader en den
Koning onzer zielen, die in zijne handen den wierook draagt
en God opoffert van heel het christendom, ja, van heel het
menschdom ;
„Neffens dien anderen Koning, den Vader en den Koning
onzer vrijheid, die in zijne handen het goud draagt, zegge
die tonnen gouds besteed heeft en nog besteedt, om de arme
slaven van Africa zoo vrij en zoo gelukkig to maken als
zijn eigen yolk ;
„Neffens of liever achter die twee Koningen wil ik geern
de derde zijn, to weten de zwarte Koning Melchior, die
achteraan komt gesukkeld, dragende in zijne handen het
paksken myrrheblomkes, die hij geplukt heeft op den vruchtbaren akker van Vlaanderland, ter eere van den Koning aller
Koningen, ter eere van den Koning van Bethlehem !
,,Achtbare Heeren en Vrienden, op Driekoningendag als
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de Koning drinkt zoo moeten ze altemaal drinken ; aanveerdt dan, zoo bidde ik u, mijnen besten, mijnen ootmoedigsten dank, en drinkt altemale, eenen fellen, eenen
langen en eenen diepen dronk, elk op zijne eigene gezondheid!
„Elk voor ze' zelven en God voor al, zoo en heeft de
ijand niets
"Op de gezondheid dan, en op de rondheid, de rondborstigheid to weten op de vrijmoedigheid en op de blijmoedigheid, op de standvastigheid en op de onverrukbare
vriendschap, op de kloekmoedigheid, ja, op de stoutmoedigheid, en, om hier een woord to bezigen dat in de woordenboeken niet en staat, op de Vansteenkistachtigheid 1 van al
de Vlamingen !"
v

De gansche dag ging voorbij in viering, en 's avonds
bekende de gelukkige man dat hij geene armen meer gevoelde zoo lam dat ze waren van vriendelijke handen to
drukken . En vroeger stond hij alleen
De officieele wereld nochtans legde de wapens niet neer
tegen den vrijbuiter die 't wagen durfde haar juk of to
schudden, to beschimpen en onder de voeten to trappen .
In 1893 kwam eene nieuwe uitgave van zijne dichtwerken
uit bij De Meester, to Rousselaere, en TJdkrans 2 was erbij ;
hij was zoo bekommerd om zijnen Tidkrans ; her en wederher
overzag hij de drukproeven met eene ongemeene zorg ; hij
bracht ze mij, daar ik mijn midzomerverlof bij hem overbracht en vroeg mij ze nogmaals to willen overzien : want,"
zeide hij, "'t is altijd met eenen zekeren angst dat ik de
proeven, vooral de laatste, uit mijne handen laat gaan, er
is - hoe wel men toezie - nog altijd iets dat ontsnapt :
Ik heb zoo neerstig opgelet
om niet to laten misgezet
een stip . . ."
Achter die vrees voor de onnauwkeurigheid der zetters
en voor de verstrooidheid van zijn eigen oog, schuilde eene
1

Dokter Versteenkiste, zie b1z. 172 .

9

Be Aant . 26

blz. 273 .
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andere veel diepere vereegenheid . Gezelle was gevoelig voor
kritiek en, wanneer hij zijne proeven to overzien gaf was
't niet alleenlijk om er de laatste zetfouten uit to weren,
maar veelmeer om to ondervinden welk de indruk was van
zijn nieuw werk . Hij vroeg mij zekeren dag wat men van
zijne verzen dacht, zooals hij ze nu en dan in Biekorf liet
verschijnen . Ik antwoordde hem, zooals ik het inderdaad uit
den mond van eenen professor to Brugge vernomen had :
"Ze zeggen dat uwe gedichten van langs om moeilijker
worden !"
,,'t Is omdat ze van langs om min Vlaamsch kennen !"
was zijn bitsig antwoord, waarbij hij vergat to bedenken dat
het ook was omdat hij er van langs om meer kende .
Afbrekende kritiek deed hem lijden, schatting maakte hem
blijde en geen beter getuigenis daarvan als een brief van
Prof . Kern uit Leiden, een heerlijk schrijven, waarin o . a. dit
"Met innige voldoening ontwaarde ik dat de betuiging
van mijne ingenomenheid met uwe gedichten u getroffen
had, veel meer dan ik vermoeden kon . Ja, ik weet wel bij
eigen ondervinding dat bet een geheel ander gevoel dan
ijdelheid is, wanneer wij waarde hechten aan en ons verheugen in 't gunstig oordeel onzer medemenschen, en dubbel
aangenaam is bet, blijken van instemming to ontvangen van
verre, uit kringen van waar wij niets verwachten . Maar ik
had mij niet voorgesteld dat mijn schrijven u zooveel genoegen zou geven . Nu, des to beter ."
En ook deze uitlating van denzelfden schrijver
"Het doet mij genoegen dat mij de gelegenheid wordt gecfferd om u to schrijven, al was bet maar om u to betuigen dat
ik een oprecht bewonderaar ben van uwe gedichten . Wel zult gij misschien denken - wat doet het ertoe of ik eenen
lezer meer of minder tel? Doch het menschelijk gemoed
; niet om bewonderd, maar
heeft behoefte aan instemming
om begrepen to worden, hechten wij, tenzij wij ons in den
mantel der hooghartigheid hullen, aan 't gevoelen van den
medemensch."
Men zou wanen dat hier een Ruskin aan 't woord is en
Gezelle, de mensch vol menschelijkheid verstond zulke taal
beter dan bet onmondig en ach onschuldig gestamer van
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officieele
prijskamprechters, die hunne armoede aan eigen
oordeel wegsteken onder vanbuitengeleerde bloed- en levenen gedachtenlooze cliches .
Zijnen Tidkrans heeft hij tien en meer jaren lang gedregen,
met liefde opgevat, met liefde
gekoesterd en met hooge
kunstveerdigheid een lichaam geschonken . Hij laat Dagkrans
eerst afzonderlijk drukken en zendt het aan zijne vrienden ;
hij gaat zelf en leest stukken uit T'dkrans voor aan Janssens
en Lepeleer, hij zendt Winterzonne en Eerdentroost aan
Verriest en de Rave : "O hoe schoon, hoe schoon uw gedicht van de oude rave! Welk eene aesthetik ligt daarin,
eenerzijds in den langgetrokken zwaren grauwen versbouw
en in de duizend onbewuste, diepe, bange gevoelens die in
de ziele half wakker worden !"
Zoo roept Gustaf Verriest uit, die even zijne Bases physiologiques de la j5arole rythmde had gemaakt en to Londen
gelezen voor 't congres van Mental Physiology.
En Rembry : "Comme tout cela est genialement beau et
pieux !"
En de anderen : ,Wanneer komen uwe kransen uit? We
verlangen zoo om 't genoegen to vernieuwen dat uwe lezing
ons gedaan heeft . Waar blijft T'dkrans?"
En eindelijk hij komt! En hoe wordt hij onthaald?
De uitgever - een Vlaamsche - biedt hem 300 franken
op voorwaarde dat T'dkrans niet afzonderlijk maar slechts
met de andere vier dichtbundels zal to verkrijgen zijn .
"Zoo ! ge gaat een boek splinternieuwe gedichten tiitgeven,
geloove ik?" schrijft hem E . Van Robaeys 18go . Ware
't niet mogelijk die ook bij De Meester to doen uitkomen,
to zamen met de heruitgave van uwe andere werken .
,,'t Is waar, 300 frcs voor Tijdkrans is weinig, maar 'tis
een blind schatten ingezien ik hem niet zeggen kan, hoe
lang en hoe breed bet werk zal zijn!"
De jury van den vijfjaarlijkschen prijskamp oordeelt dat
het Gezelle's zwakste werk is ; omdat er zijne goede hoedanigheden minder hoog en zijne slechte . . . maar, kom, 't staat
gedrukt in het officieel verslag van Mr . Coopman, en gelukkig
heeft het vliemende woord van Vermeylen in
Van Nu en
Straks Gezelle gewroken en dit verslag recht laten wedervaren.
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De dichter had, om gerust gelaten to worden van vragen
naar gelegenheidsversjes, er een heele boel in zijnen Tzdkrans laten opnemen : daarover hebben die hooggeleerde
juryleden den hals gebroken, en T'dkrans heeft in den
vijfjaarlijkschen prijskamp moeten onderdoen voor Een dune
eed van Virginie Loveling .
Overal elders als bij den uitgever en de Academici was
de indruk meer dan bewondering : 't was eene ontroering . . .
,,hij klinkt alom de Dichters dood
bij zijnder kelen wondergroot
en felle slagen,
in bosschen en in hagen !
In stille en dankbare bewondering
voor zijnen geliefden Meester .
G . VERRIEST ."

Zulks was het algemeen gevoelen over T'dkrans, "waarvan de inhoud alleen genoeg was om zijnen naam alom
bekend to maken," zegt Deflou .

„Hoe ben ik blijde dat gij voort dicht! 'k ha gevreesd
dat ge gingt poozen na de uitgave van den Tijdkrans,"
schrijft Gustaf Verriest .
Neen hij poost niet, geen academie is nog bij machte hem
tot zwijgen to brengen, hij dicht voort, zooveel to liever
daar hij nu weer zijn eigen tijdschrift heeft en alle andere
tijdschriften van Noord en Zuid het als eene eere aanzien
zijnen naam onder een van zijne verzen to mogen drukken .
Maar we moeten weer eerst een paar jaren achteruit .

Al deze eerbewijzing en waardeering kwamen hem vinden
in zijne nederige woning ,in d' Handboogstrate tot Kortrijk",
want Gezelle was verhuisd en hield weerom "menagie" . Was
de woning klein, groot was de invloed die van daar uitging
over alles wat in Vlaanderen leefde en roerde ; daar heeft
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hij de Westvlamingen, die kwaad waren omdat de vergaderingen van de Biehalle hadden opgehouden, vereenigd
tot eene nieuwe groep : het berek en de medewerkers van
Biekorf . Van daaruit bestuurt hij 't werk der jonge Limburgers, Waaslanders, Brabanders, Oostvlamingen : zijne deur
is als de mond .van den Biekorf geworden en onophoudend
gonst het er van de neerstige bietjes die komen en gaan .
Hier komen : Winkler en spreekt over de Friezen, Lepeleer
met zijne Derlienlinden, Joos en Janssens met hunne gedichten, Cuppens en Lenaerts met de Alvermannekens, Tinel
met zijne muziek, Bethune met zijne bouwkunst, Lagae, Claus,
Vierin, hier komen Schaepman en Verwey, en zoo menig
andere .
Hier zit hij, in de innige lucht van zijne stille boekenkamer, op zijn leegen vouwstoel en werkt hij zonder ophouden
van den morgen tot den avond . Hier komen ook de Vlamingen
uit Fransch-Vlaanderen, 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 comite, hij woont hunne vergaderingen bij, bezoekt de
leden, bezoekt hunne streek, bestudeert hun taal en hunne
overleveringen en schrijft en dicht en vertaalt met hen en
voor hen, met een jong en onvermoeid werkvermogen als
hadde hij zich eerst sedert gisteren aan den arbeid gezet .
Voor iemand met zijne inzichten bezield was de uitnoodiging
der Fransch-Vlamingen onweerstaanbaar' .
Van 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 't sterven .
Wilde men het voor algeheelen ondergang redden zoo was
er nog een middel : de volkstaal en de oude volksoverlevering waarvan zij de uitdrukking was, doen heropleven,
verrijzen . Maar nu, in de laatste jaren van de 19e eeuw,
kwam bij then ouden, den eeuwenouden vijand van het
Vlaamsch, een nieuwe niet minder gevaarlijke voor het
'
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bestaan van de arme volkstaal : de strekking der AlgemeenNederlanders : "Nieuw Nederlandsch is de dood voor ons
Oud-Vlaemsch" 1 schrijven hem de Fransch-Vlamingen in
de nood, en hij neemt die noodkreet op en maakt er eene
werkleuze van . Hij sticht in Januari '86 een bladje Ons Oud
Vlaemsch, dat voor het West-Quartier zou zijn wat Loquela
was voor West-Vlaanderen . En, of ze tevreden waren to
Belle ! Bonvarlet 2 , toenmalige schrijver van het Comite,
laat het hem seffens weten
"Helas ! it n'est que temps de recueillir les derniers vestiges
de notre aucienne langue, de nos coutumes, de nos mceurs .
Chaque jour en fait disparaltre un lambeau . La generation
qui nous suivra, oublieuse de ses ancetres, acceptera sans
protestation la langue quasi etrangere qui s'est implantee
sur notre sol, et bientot personne, plus personne, chez nous,
ne saura dechiffrer nos vieux diplomes, nos charter communales, ni lire et comprendre nos historiens et nos poetes .
J'ai le coeur gros en songeant a cet avenir prochain, a l'idee
de penser que nous serons desormais regardes comme un
peuple sans histoire, comme une population appelee a la vie
politique par la declaration du droit de 1'homme et du
citoyen ! ! Mais a quoi bon recriminer, Monsieur l'Abbe,
soyons au present et tirons-en le parti le meilleur ou le moins
mauvais possible . Colligite fragmenta ne pereant, a-t-on dit
excellemment ailleurs. Que cet axiome soit Tune des devises
de la redaction de Ons Oud Vlaemsch. C'est un voeu que
formule ici avec la certitude de le voir realiser un francais,
flamand par son coeur et a demi beige par son origine."
't Was meer dan genoeg om van Gezelle een der werkzaamste leden van het Comite to maken ! Ons Oud Vlaemsch
alevenwel had geen lang leven, het bladje vond zooniet
vijandigheid dan toch gemis aan genoegzame belangstelling,
'

Par votre nouvelle orthographe, par vos constructions et par vos mots hollandais, vous avez creuse un abime entre vous et nous ; cet abime s'elargit de jour
en jour, et l'on pent prevoir que dans 25 On 3o ans it restera bien peu de
flamand ea france
.
V . COSTENOBLE .
' achter-kleinzoon van Jean Jacques-Yves Seger, Seigneur de Schothoucke,
dernier lieutenant bailli des ville et chatellenie de Courtrai, consul du Danemark,
chevalier de St Gregoire le Grand, etc . etc .
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en reeds na zijn eerste nummer hield het op van verschijnen .
Guido nochtans hield niet op van werken, noch van zoeken,
en de uitkomst van zijnen arbeid, stond hij of aan het
Bulletin du Comitd flamand de France, of aan Biekoyf .
Hij ging naar Belle, naar Duinkerken, naar Hazebrouck,
naar Yper, woonde de vergaderingen bij, bezocht de leden
to hunnen huize, en daar hij nu in eene periode was van
overvloedige schrijf- en dichtveerdigheid, werd alles onder
zijne tooverhand tot dicht of dichterlijk
proza. Men leze
slechts in Biekorf zijne luimige stukjes over zijne reize in
Fransch-Vlaanderen - zooals : A l'Ezelstaf, en Vieteren,
wille men zich overtuigen van zijn luimigen, en schranderen
geest. Hij schreef ook voor de Taalkamer de Levensschets
van Ingenaas H.J. L . De Coussemaker, Buitenlandsch eerelid
van de Vlaamsche Academie ; het werkje bedoeld als een
wetenschappelijke biographie, wordt onder zijne pen een zoo
Mes Orig-znes
levendig en frisch verhaal als een hoofdstuk uit
van Mistral .
Alvorens het laatste stuk, den avond van then bewogen
levensdag aan to vatten, laten we nog een woord zeggen over
zijn lidmaatschap in de Koninklijke Vlaamsche Taalkamer .
"Uw oom," zei mij zekeren dag iemand die hem wel gekend had, ,was alzoo : hij zou voor iets onverschillig geweest
zijn, ja ertegen gewerkt en ermee gespot hebben en er
naderhand aan mee gewerkt met hert en ziel ."
Daar was waarheid in, althans voor wat betreft de Taalkamer . Hij was erin opgenomen spijts zijne vijandige houding
tijdens de stichting en zelfs toen hij reeds lang lid was had
hij er geen de minste achting voor : overal waar hij kon
spotte hij ermee . Het heugt me nog zeer goed, hoe ik hem
zekeren avond to Kortrijk aan de statie ging afhalen : hij
kwam van Gent, van de zitting der Taalkamer ; en al naar
huis gaande zei hij mij al met eens:
"En wilt ge nu eens weten waarmee wij de zitting gevuld
hebben ! 't Was kwestie van to weten of de leden zouden
een uniforme dragen, een teeken waaraan men onze weerdigheid erkennen zou :
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"Een mantel was to duur ! Een uniform-hoed of pet alleen
was to weinig gekleed 1 Men viel t' akkoord over een vesteling,
eene cocarde, kruis of medalje ! Goed, maar waar zou men
ze dragen ? ! De meening werd gevraagd : de eene zeiden
hier en de andere daar ; men vroeg mij ook mijne meening
en ik antwoordde dat ik er geene had .
"Gezelle is van den onthoudersbond!" riep Gaillard . Een
lid stelde voor dat men ze dragen zou in den porte-monnaie
in 't diepste van den broekzak.
,,En de zitting wend besloten!"
En nochtans werkt hij neerstig voor de nieuwe inrichting ;
al hetgeen hij ervoor gedaan heeft is niet bekend, noch
staat het al vermeld in de handelingen en verslagen der
Academie ; het is alleen geweten door hen die het stille en
duistere werk van den onvermoeiden zoeker uitbaatten om
gerucht en luister rond hunnen eigen naam to brengen,
zonder to erkennen op wiens rug zij over 't muurtje geklommen zijn .
Een werk van hem is bekend dat hij gemaakt heeft voor
de Taalkamer : de uitgave van Hennen van Merchtenen's
Cronike van Brabant.
Niet zoogauw is hij tot lid gekozen of hij wordt met
vragen bestormd van menschen die zich tot dezelfde weerdigheid geroepen voelen . De brieven uit then tijd zijn eene
rijke school voor menschenkennis, waarin men in hare hoofdtrekken de schaduwkant van de menschelijke ziel bespeuren
kan : das ewig menschliche : afgunst en kleinachting, afbrekerij van de beati j5ossidentes, zelfverheerlijking zonder de
minste vrees van overdrijving in het ophemelen van haar
eigenzelf, zoolang ze zoodoende ongedoken mag blijven .
Men vindt er schaamtelooze kruiperij en laagheid, gepaard
met weerzinwekkende nijd en overschatting van eigen verdiensten bij hen, van wie men zulks het minst zou verwachten .
Hierbij zal 't best zijn bij de algemeenheden to blijven homo sum - en ik geef de volgende uittreksels van brieven
slechts als een spiegel waarin wij ons alien weervinden
kunnen ; ik geef er slechts drie, uit vele :
,,De heer P . Willems, voorzitter der kon . vl. Academie, e nz.
is over eenige dagen bij mij geweest om mij to komen
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spreken over de benoeming van een tiental briefwisselende
leden die welhaast in de vergadering zal geschieden . Hij
heeft mij dringend aangezet om naar eenige leden, o . a. naar
Ued . to schrijven teneinde uwe stem to bekomen . Dit to
doen kwetst mijn karakter en mijne ootmoedigheid, ik had
gedacht dat men mij genoegzaam moest kennen, mij, die
dertig jaar niets anders deed als onverpoosd onbaatzuchtig
zwoegen voor Vlaamsche beweging en taalstudie . Daar zijn
er onder uw 25ra1 ettelijke van wie men niet weet wat zij
voor de taal hebben gedaan of voortgebracht . . . enz . . . ."
Een ander
"Men heeft u toch dezen keer recht gedaan, Bravo !
,,Maar, wat eene aardige lijst van leden toch! Onder die
18 beroemdheden in de Vlaamsche taal- en letterkunde
mannen to vinden als een De Hondt, uitgever van Ledeganck's vertaling van bet burgerlijk wetboek, met eenige
annotation ! - als een Napoleon De Pauw, uitgever der
stadsrekeningen van Gent onder J . V. Artevelde! - als een
Roersch, fransche rapporteur van eenige concoursstukken
ter Brusselsche Academie gezonden ! - Et pour couronner
l'edifice : als een . . . Edward Gaillard . uitgever van stukken
uit de archieven van Brugge, met franschen glossaire !
"Apres cela, on tire 1'echelle .
"Indien zulke zware bagage tegen eenen levenslangen
vlaamschen, verdienstvollen arbeid van zoovele anderen kan
opwegen, dan versta ik mij aan de wereld niet meer!"
Schrijver van bovenstaanden brief had zijne candidatuur
gesteld en was door de mand gevallen .
Een derde : deze verheugt er zich over dat er eene Academie
komt, omdat, meent hij, dit een mondstopper zal zijn voor
al de vlaamschhaters. De vrees was dat de keus der Academieleden de neiging voor het Hollandsch, ten nadeele van de
volkstaal zou versterken .
„Reeds voor negen maanden wierden er verschillige bij
monde en schrifte aangewezen, die zeker in onze taalkamer
zouden zetelen, en 't waren, op weinige uitzonderingen na,
meest alien van de kliek der stoven.
,,Helaas! waarom moest de uitkomst bewijzen dat de vrees
hier maar alte goed deed raden . Deze dagen kregen wij de

238

namen van de achttien eerstgenoemde onsterfelijken in de
dagbladen to lezen ; en, als ge die heeren hun schrijven
zoowat gaat nazien, dan moet ge wel bekennen dat er bitter
weinig bij zijn die u hals en beenen niet en zoun doen
breken met hunne kettersche wantaal, en, ja schier geenen
die in echt oorspronkelijk en eigenaardig dietsch kunnen of
willen schrijven .
"Onder al die gasten munt nog uit de zeer edele Nolet
de Brauwere van Steeland . Amaai ! Wacharme ! Als dat de
bazen zijn die wij dienen to volgen en tot richtsnoer to nemen,
dan zal er nog al wat geradbraakt worden in ons prachtig
krachtig dietsch . Ik lees al ruim zoo lief grieksch als het fijn
hollandsch van then weledelen grijsaard . En van Nolet's
deeg en stempel zij er nog veel in onze hooggeroemde
taalkamer."
Dit zijn de kalmste en bezadigdste stalen die ik heb kunnen
vinden ; moest ik al de andere aanhalen, dan was er geen
enkel kamerlid of hij verdiende 't minst van al, in het hoog
genootschap opgenomen to warden .
Intusschen bestaat de Taalkamer nu reeds dertig jaar, en
't goed of 't kwaad dat ze gedaan heeft is aleven onbeteekenend . Zij is zonder invloed en Gezelle die dit gevoelde,
was daarom gewoonlijk, als 't op stemmen aankwam, van
den "onthoudersbond ."

HOOFDSTUK IV.
DE BESTUURDER .
1889-i 899 .

Kortrijk .
Dieper nog dringt hij in de stilte van zijn eigen gemoedsleven, dieper in de mystiesche innigheid van zijne vrome
groote ziel en hooger stijgt hij nit het geniepig gedoe van
de kleine menschjeszielen in de hooge ongestoorde hemelruimten van zijne dichtkunst.
In de tien laatste jaren van zijn leven maakt hij zich
geheel van de wereld los om nog slechts to leven in zijne
beschouwing als dichter en als priester .
Wie hem van naderbij gekend hebben binst then heerlijken
levensavond, weten hoe benevens den steeds grooter wordenden dichter er in hem een mystieker aan 't groeien was, met
andere woorden, een godgeleerde, godminnende ziel, die
haar honger naar godwetendheid en haren dorst naar
leven-in-God ging voeden en lesschen aan de bron van het
hoogste wat de christelijke leer ons bieden kan, en ons biedt
in de werken der groote mystiekers : hij ging en hij voedde
zich met die stof, in afwachting dat de volheid van zijn hert
over zijne lippen en uit zijne pen zou vloeien . Had God hem
't leven gelaten, er zou nit hem een Ruusbroeck, een Geert
Groot of een Tauler ontstaan zijn . Want het is een van de
perels aan Vlaanderens gloriekroon dat het zoo kunstveerdige
kinderen heeft en dat ze hunne kunstveerdigheid bet best
gebruiken wanneer ze die ten dienste stellen van een meer
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dan menschelijk, van een hemelsch ideaal 1 Zijn beste schilders waren mystiekers, zijn beste dichters ook : met Memlinck
en met Ruusbroeck staat Vlaanderen aan de spits van de
mystiesche kunst in de wereld en, ,God zij gedankt voor
dezen" zooals grootvader zei.
Guido met zijn zacht-minnende mystiesch aangelegde ziel,
moest dus niet ver zoeken om zijne ziel to laten weiden op
eigen weigrond in de werken van de Vlaamsche mystieken
der middeneeuwen, en hoe zal zijn Vlaamsch-zijn genoegen
gevonden hehben in 't bewustzijn dat hij dronk aan die koele
bron en dat ze Vlaamsch was!
Toen hij stierf vond ik op zijnen bidbank Ruusbroeck
openliggen, in de uitgave der Gentsche bibliophilen, hij had
er zijnen dagelijkschen kost van gemaakt : en de overgang
zal haar licht geweest zijn, wanneer zijne ziel, van zijn
lichaam scheidend, mocht zuchten :
In loco pascuae ibi me collocavitl

en hij mocht opvaren van de inchoatio der mystiesche tot de
consummatio der hemelsche beschouwing .
Hij was niet voor het parochiaal priesterleven gemaakt
en, doe wat men wil, dwingt eene ziel uit haar ingeboren
neiging en ze zal na langer of korteren tijd zich weer rechten
op haar zwaartepunt .
Van Tangs om meer wordt bij hem de man van de daad
ingenomen en verdrongen door den studiemensch, den dichter .
En, men begint het hem aan to zien, in zijne omgeving
wordt bet klaar dat hij meer tijd, meer stilte behoeft . Hij
is ten anderen reeds 59 jaar, en, indien een Caplaan op zulken
leeftijd zijnen dienst niet meer in acht neemt met de stiptheid van eenen seminarie-knaap, zoo ligt dit niet aan den
Caplaan maar aan de omstandigheden . Hij zou dus eindelijk
van zijnen post ontslegen worden . Den 21n December 1886
reeds, weten ze to Brugge hoe hij overlast is ; Rembry
schrijft hem
jai un petit reproche a me faire a votre endroit . Il y a
cinq ans, vous avez consenti, sur ma demande, a traduire
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1'histoire manuscrite de la chartreuse de Nieuport, par Dom
Jacques Long . Nul plus que vous n'est capable de mener ce
travail a bonne fin, et vous l'avez assez prouve par la traduction du chapitre consacre a la chartreuse de Shene .
,,Mais vous etes surcharge de travail, crible de besogne .
Vos epaules ont a porter le fardeau d'un lourd ministere .
Loquela necessite des etudes et des recherches, qui rempliraient une vie d'homme ; vous voila maintenant academicien,
force de faire d'assez frequents voyages et de trouver des
heures disponibles, vous qui n'avez plus meme des minutes
a perdre .
„Voulez-vous que je vous delie de votre promesse? . . ."
En inderdaad ze vonden hem voor alles en nog wat : er
werd hem werk gevraagd en opgeleid als hadden de dagen
geen 24 maar driemaal zooveel uren aan, en velen kwamen
hem dienst verzoeken of uitleggingen vragen die de rnoeite
ontzagen het zelf to doen of na to zien
. En hij, hij kon niet
weigeren . Ik, zoowel als vele anderen, moete op mijne borst
kloppen en mijne schuld erkennen daar ik meer dan eens
met vraag om gelegenheidsversjes of ander prullewerk eenen
zoo kostbaren tijd heb helpen verkwisten . Zij die versjes vragen
bedenken niet, hoe zij misschien niet alleen zijn om er to
vragen, en hoe een huwelijksgedicht of ander gelegenheidsstuk soms voor dagen, ja weken, den dichter ongesteld en
ongemakkelijk maakt, totdat het van zijne maag is .
Hij wist het wel! en daarom stak hij in zijnen T'dkrans
al zijne gelegenheidsgedichten, opdat ze ze daar vinden
5000 franks
konden, en hem gerust laten . Het heeft hem
gekost den vijfjaarlijkschen prijs ! 1
In 't begin van '89 begint tusschen het bisdom to Brugge en
Guido's pastor eene onderhandeling waarbij de mogelijkheid
-en de middelen worden ingezien om hem van zijnen dienst
to ontslaan, om hem alzoo meer tijd to geven tot werken .
Maar dit ontslag moest ,eervol" zijn en de synagogue zou
men met eere begraven .
Rembry houdt zijnen vriend getrouw op de hoogte van
den gang der besprekingen.
' Zie blz. 232 .
Guido Gezelle .
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Twee, drie familien
van Kortrijk, vrienden van Guido,
stellen voor dat zij op zeer bedekte
en zeer,
kiesche
manier,
in het onderhoud van den dichter zullen voorzien, en Janssens
van Sint-Niklaas, vraagt als een gunst, bij die vrienden to
mogen gerekend worden, op voorwaarde dat Gezelle er
zich toe verbinde, jaarlijks een paar dagen bij hem aan de
zee to gaan doorbrengen .
Dit voorstel wordt gunstig aangenomen, doch er is eene
moeilijkheid volgens Rembry : "de mildheid van die vrienden
moet noodzakelijk geheim gehouden worden ; voor de oogen
van de menschen zult gij dus een ontslagen priester zijn,
ontslagen zonder voldoende reden, daar gij noch oud, noch
ziek, noch gebrekelijk zijt ."
Zulk een toestand blijkt niet eerbaar genoeg voor hern ;.
men zoekt hem to Kortrijk zelf eene plaats to geven die,
zonder lastig to zijn, hem een eerbaar voorkomen late tegenover zijne ambtgenooten en tegenover het publiek . Indien
hij zulk eene bediening weet, hij mag ze noemen, en seffens
zal hij ze hebben . "Eene pastorsbediening zou u niet gaan,
laat mij toe u dit to zeggen, gij zoudt u weer verloren
geven in alle slach van bestuurskleinigheden en gij zoudt
uwe lieve boeken mogen toedoen ." Hij moet er dus over
nadenken en dan hem schrijven "Iamquam JraIri."
Nu, om kort to maken, de bediening biedt zichzelf aan
eene uitgeweken Fransche kloostergemeente is to Kortrijk
gaan een onderkomen zoeken, en daar wordt hij zoo zaan
Bestuurder van gemaakt
"Dieu soit loue!" schrijft Rembry, "vous etes content,
vous etes heureux et on Pest autour de vous . Votre nomination de Directeur n'a donne lieu ici, pas plus qu'a Courtrai
a aucune interpretation facheuse . On y a vu un desir manifesto par vous, de passer le reste de votre vie
- qui
sera longue encore, je 1'espere - dans une retraite studieuse et honorable . Tous les gens senses approuvent votre
determination .
"La conservation de tous vos pouvoirs, doit vous avoir fait
plaisir. "
En ik weersta niet aan de begeerte om bier geheelRembry's brief over to schrijven, ten bewijze dat Gezelle's
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getrouwste vrienden medeen de schoonste zielen waren
„C'est la une faveur tout-a-fait exceptionnelle, qui vous dit
assez 1'estime que Monseigneur professe pour vous . Je m'estime
heureux d'avoir pu contribuer pour une petite part a votre
bonheur . Ce bonheur je ne 1'aurai probablement jamais . Il me
faudra etre chevalier de plume et d'ecritoire' , jusqu'au jour
ou mes mains ne pourront plus tremper la plume dans son
encrier. Que la volonte de Dieu soit faite toujours et en tout!
Apres-demain i1 y aura 31 ans qu'agenouille aux pieds de
mon eveque, je repondais a sa demande par un solennel
promizzo de respect et d'obeissance . J'ai toujours obei jusqu'a
ce jour ; je veux mourir en pretre obeissant . Priez pour moi,
je prie pour vous .
"Comptez toujours sur votre vieil ami
ERN. REMBRY."

En Gezelle was tevreden ; hij last bet weten aan Janssens
"Ik ben, zoo ge weet zeker, geestelijke bestierder van de
Filles de l'Enfant Jesus, tot Kortrijk, en ben als onderpastor
vervangen, zoo nochtans dat ik de priesterlijke macht, die
'k eertijds hadde, blijve behouden om er gebruik van to
maken daar 't pas geeft" z .
En bet gaf zoodanig pas dat zijne talrijke biechtelingen
hun geld bijeenbrachten en hem met een mooigesneden eiken
biechtstoel vereerden die geplaatst werd in de Gravenkapel :
der O . L. V . Kerk to Kortrijk, en die er nog staat .
Om eens goed adem to halen en wat versch bloed op to
doen, steekt hij intusschen over naar Engeland, gaat er at
zijne oude vrienden bezoeken en komt terug om zijne stille,
zijne late levensperiode to beginnen, waaruit bet ander deel
van zijne schoonste werk, Rimsnoer zal geboren worden .
Nu stuurt hem Rembry brief op brief, waarin hij hem
de stilte en de eenzaamheid terzelvertijde van herten gunt
en benijdt, waarin hij nu ]even en werken kan
,,Beata solitudo! Non omnibus data! j'espere que votre
solitude vous plait chaque jour davantage ! Que votre nouveau genre de vie vous va bien ; je dis nouveau, en ce sens
' Secretaris van 't bisdom .

° 25 Juli '89 .
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que vous etes libre et ne dependez plus de personne : ce
qui n'est pas petite chose pour un homme d'etude, comme
vous 1'etes . Je vous souhaite tout le contentement et tout
le bonheur que peut procurer une retraite studieuse" 1 .
Het zij hier in 't voorbijgaan gezegd dat hij slechts vier
jaar in de nieuwe bediening blijft : den 25n September 1893,
nemen de Fransche zusters het besluit, terug naar hun vaderland to trekken . Gezelle was dus zonder bediening : en,
daar hij nu in de oogen van het publiek reeds hoog genoeg
stond, om geene nieuwe bediening meer noodig to hebben
om zijne eer to kavelen, en daar hij anderzijds gemakkelijk
bestaan kon, bleef hij op zijn eigen vragen, zonder bediening .
De stilte en de ingekeerdheid begonnen weldra hunne
vruchten to dragen . Met Januari '89 verscheen de nieuwe
Rond den Heerd : Biekorf voor den eersten keer. Rond
den Heerd lag op zijn reeuwstroo, maar Duclos, hoewel hij
er nu jaarlijks 400 frcs . moest insteken, wilde hem nog
twee jaar to leven schenken om hem na zijn 25e jaar to
laten doodvallen .
Demonie laat weten dat Rend den Heerd geen bloed
meer in heeft en stokoud wordt : er moet iets nieuws komen
,,of 't gaat al to gaar om zeep!" Al de vrienden zijn bijeengekomen, en ze zijn beslist met Januari to beginnen verschijnen. Hij schrijft hun aanmoedigend dat hij al aan 't
vergaren en aan 't sparen is voor den nieuwen Rond den
Heerd. Ondervinding is voor de mannen van ,Luitgaarde"
en "Biehalle" eene harde school geweest en Demonie voegt
ondeugend bij zijn brief :
,We zullen fraai en doegse
douce zijn, met alien overeenkomen en : planer dans les spheres sereines de fart et
de la science !"
Ze wachten nog slechts op zijn commando en ze komen
van de pers .
Het was geen triomphale intrede maar een nederig begin,
waarborge van een vasten en langen duur . Gezelle bleef
' z6 Juni '89 .
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aan 't bestuur van Biekorf tot het einde van zijn leven en
een regelmatig medewerker tot de laatste jaren - een onverschil met den opstelraad, deed hem geheel op 't laatste
terugtrekken .
Regelmatig verschenen in Biekorf de nieuwe gedichten
van den Meester . Men luisterde scherp en men gevoelde
dat er iets aan 't komen was . Het kwam, en het was eene
nieuwe uitgave zijner werken aldra gevolgd door T'dkrans.
We hadden hooger reeds de gelegenheid om de ontvangst
to beschrijven die T/dkrans ten deele viel' .
De dichter was er diep door aangedaan, maar ditmaal
niet genoeg om hem tot zwijgen to brengen . Over mijnen
Tijdkrans", schrijft hij aan Gustaf Verriest,
"zijn twee drie
gunstige beoordeelingen verschenen, maar, hoe weinigen
die hem verstaan! de een schrijft den anderen na, en ik
twijfele of een der beoordeelaars hem gelezen heeft
. . . Nu,
al en ware 't maar voor u gedicht en van u verstaan, 't is
nog genoeg en meer als genoeg voor
Uw zeer toegenegen
GUIDO GEZELLE ."

Hij dichtte voort en in 1895 verscheen zijn laatste verzenbundel : R!msnoer, in 1900 door tusschenkomst van
prijs bekroond ;
Gustaf Verriest met den vijfjaarlijkschen
en deze bundel, zegt Deflou 2 , overtrof in kracht van opvatting, in diepte van gevoel en in scherpheid van opmerking alles wat de Vlaamsche letteren tot dan toe op het
gebied der poezie bezaten ."
Tusschenin dichtte hij, om op muziek gezet to worden
de XI V slonden of de bloedige dagvaart onzes Heeren : een
soort mysterie-spel, een oratorio over den kruisweg ; het
gedicht werd gemaakt voor den componist Jozef Ryelandt,
een begaafd leerling van Edgar Tinel, die er muziek voor
maakte ; doch deze week terug voor de moeilijkheden der
uitvoering, en het stuk wacht nog immer op zijne eerste
opvoering .
,,Hij vertaalde ook nog, to zamen met E . H . Cuppens
'
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Montalembert's Heilige Elisabeth van tJngarn en zijne laatste
letterarbeid bestond in het vertalen der Meditationes theoloGoddellke
gicae van Mgr . Waffelaert onder de benaming van
beschouwingen. In dat werk legde Gezelle er zich op toe, om
de geheele terminologie van godgeleerdheid en zedelijke wijsbegeerte in zuiver Nederlandsche bewoordingen to vertolken .
De dichter werd in 1899 benoemd tot de plaats van Bestuurder van het ,Enge1sche klooster", een der voornaamste
onderwijsgestichten to Brugge .
Doch het nieuw werk en de nieuwe plaats bleken beide
to zwaar voor zijne reeds verzwakte schouders . Hij bezweek
eronder.
Brugge .
Op Witten-Donderdag Son Maart 1899, omtrent 4 uur to
Brugge, kwam ik van het kerkenbezoek tehuis en vond er
Noom Guido, tamelijk opgewekt, aan 't praten met mijnen
vader en mijne moeder, broers en zusters . Hij kwam niet
dikwijls bij ons aan huffs, nooit voor een lang bezoek, tenzij
; hij was immer
op de eene of de andere familieplechtigheid
welkom als een engel onder ons, maar wij waren alien, tot
vader toe, min of meer benauwd van hem, om ziju hooggeleerdheid, zijn priesterkleed, dat zoo groot en zwart vlekte
in onze woonkamer, hij koos immers altijd zate op eene
ongelegen plek to midden den vloer en zat, met zijn groot
lijf op eenen stoel achterover geleund, uit eene lange, telkens
eene nieuwe, witsteenen pijp to rooken ; wij kropen mijde
ievers aan eenen kant en lieten hem spreken . Zijn gouden
bril stak hij over de diepe groeven in zijn voorhoofd, hij
hiold zijnen hoed op, achteruit in den nek geschoven, en
zijne hand beefde waarmede hij zijne pijp vasthield . Hij
kon hertelijk lachen en kluchten vertellen en uitgelaten zijn
met kleine kinders, maar gewoonlijk was zijn blik stuur en
zijn wezen streng en wij zeiden 't onder malkander dat we
't niet konden zien of noom kwaad dan welgezind was .
Maar dat was slechts uitwendig, zoowel als over zijn broer
had hij over zichzelf mogen dichten dat :
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. . . .beneen den bast
van buitenwaardsche onteederheid
hij teerheid in zijn herte droeg .
Niets dan teederheid !
Wij gevoelden en zagen 't wel dat hij met geheel zijn
hert bij ons was, maar niet met zijnen geest : ons huis was
zyn leven niet en zijne gedachten waren altijd elders ; dat
hield ons op een afstand . Hij was weinig gesprakig en 't
verwonderde ons, zijne neven, wanneer men ons vertelde
dat hij met kinderen uit andere huisgezinnen doorgaans zoo
plezierig en kind mee was .
Maar dien Donderdag, zag hij er bijzonder opgewekt uit
en zenuwachtig, hij kwam immers van het bisdom waar hij
zijne nieuwe benoeming had ontvangen tot geestelijken
bestuurder van het klooster der reguliere kanonikessen van
St . Augustijn, of Engelsche Damen, to Brugge .
,,Guido komt naar Brugge wonen," zeide moeder en dit
was voor ons als een donderslag . Noom Guido en Kortrijk
waren in onzen jongen geest zoodanig tot een vergroeid dat
we nooit op de mogelijkheid van eene verandering zouden
gedacht hebben .
Hij was ontsteld en verlegen, benauwd om allerhande
kleinigheden : om zijne verhuizing, zijne boeken, zijn nieuw
ambt, en om den indruk dien hij, ,zoo'n oude man," als
hij zeide, in dat klooster zou maken .
Vader en moeder trachtten hem gerust to stellen zooveel
ze konden, wij boden hem allen onze hulp aan voor zijne
verhuizing en verzekerden hem dat alles op wieltjes zou
loopen . Maar hij trok er vandoor met een zwaar hert ; hij
schudde zijn hoofd, droef to moede, en ik hoor 't hem nog
zeggen
"Een oude boom wil niet verplant worden ."
Het stond hem nochtans vrij zijn nieuw ambt to weigeren,
maar dat wou hij niet : en zes maandeu nadien was hij dood!
Zijne nieuwe benoeming was 't niet die zijne dood kostte,
neen, deze was hem een troost, eene herstelling en een blijk
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van de vereerende genegenheid door den nieuwen kerkvoogd, Mgr. Waffelaert, hem toegedregen . Wederzijds schatte
Gezelle zijnen ouden vriend zeer hoog en had hem lief . De
herstelling was hem dus dubbel welkom, maar ze kwam to
laat ; daarbij, de wijze waarop hij zijne benoeming aanveerdde
en de al to groote nauwgezetheid waarmede hij zijn ambt
wilde uitoefenen, waren zijn doodsteek .
"Hij begon zijn nieuwe arbeid met den kinderlijken iever
van een pas ontloken priesterhert" ' , schrijft Dequidt, en men
zou veel meer mogen zeggen : uit genegenheid voor zijnen
Doorluchtigen Vriend, uit ingeboren plichtgevoel en dienstveerdigheid, uit oude schuchterheid en omdat hij ingenomen
was met al wat Engelsch is, dus uit eene soort voorname
"gentlemanliness" ging hij aan zijne nieuwe taak met de
verlegen zorgzaamheid van eenen versch ontloken seminarist .
Sedert hij to Brugge was, kwam hij geregeld eens in de
week bij ons to noenmale ; hij kwam toe omtrent half twaalf
en moest half drie weer thuis zijn voor 't een of 't ander
van zijn bestuurwerk ; kloosterzustertjes hebben geern dat
de wereld zich naar hunnen heiligen regel voege : zij zien
geern de puntjes op de ietjes gezet en alle kleine ditjes en
datjes pront op gepaste uur geschieden . Ons maakte dat
razend juist omdat hij zich eraan verslaafde . Hij zou to drie
uur of to half vier thuisgekomen zijn in zijn klooster, daar
zou geen draad bij gebroken geweest zijn, doch neen ! van
een uur voort had hij noch rust noch geduur meer en kwart
over een, was hij reeds op straat .
Niemand had hem verboden to rooken op zijne kamer,
doch toen hij zijne pijp aanstak, ging alhier of aldaar voorzichtig een deur of venster toe . Wie hem gekend heeft weet
hoe groot een liefhebber hij was van zijne pijp, vooral
wanneer hij die rooken kon to midden zijner lieve boeken .
Maar hij verbood zichzelf, om niemand to storen, dit onschuldig genot : de rook met den reuk van den Vlaamschen tabak
had kunnen door deurspleten binnen 't klooster dringen en
dat vermeed hij zorgvuldig als hadde er zware boete op
gestaan ; en niet alleen voor zichzelf maar voor alwie zijne
'
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kamer betrad. Geregeld hoorden wij hem van zijne werktafel
opstaan, de trap afkomen en, met de versch gevulde pijp in
zijne hand, trok hij den gang door, al over den bloemtuin in
een bouwvallig biljartkot en rookte daar in 't stille zijne gading .
Zoo leefde hij dit nieuwe leven zes maanden, geheel opgenomen door de bewerking van de Goddellke beschouwingen, geheel verslonden in de studie der Vlaamsche
mystiekers, gevend zijne zusters hunne conferentien en de
pensionnairen lessen in christelijke leering ; voor 't overige
zich gereedhoudend elk uur van den dag om to beantwoorden aan 't rinkelen van 't schelletje dat, van uit het slot
beroerd, in zijne werkkamer zijne rust kwam breken en
hem melden dat men hem noodig had .
Hij ging zoo dikwijls als men hem riep . Maar reeds na
korte dagen gevoelde hij dat Brugge geen Kortrijk was en
dat hij weer aan den keten lag ; hij zelf heeft me met het
eigenste beeld eens zijne nood geklaagd
- "Ik lig hier aan de keten," zuchtte hij, en zoover men
mij de keten laat, zoover mag ik rondloopen ."
- En wanneer gaat Ge nu weer eens aan 't verzen
maken ?" vroeg ik .
- ,Ach! voorzeker nooit meer!"
,,Weerde Meester !
Hoe gaat het met u? 't is al to lange dat ik van a niets
en hoore noch niets en leze : zit ge misschien over kop en
ooren in de vertalinge van 't werk van den Bisschop en
hoelange gaan we daarover nog onzen dichter derven ?
Uw oud-dankbare
G . VERRIEST. "

Inderdaad hij dichtte sedert eenige maanden niet -meer,
tenzij in den geest van zijn nieuw werk en studie : wanneer
de schoonheid van de mystieke beschouwing hem to machtig
werd, liet hij 't proza los en vaart hij uit in hoog geestdriftig lyrisme : drie of vier stukken heeft hij alzoo ingewrocht
als eelgesteenten to midden zijne prozavertaling .
Verders had hij stof gereed liggen voor eenen nieuwen
verzenbundel : stukken geheel af, andere ten deele, andere
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waarvan slechts een vers drie of vier, of niets dan de titel,
lagen geschreven op velletjes postpapier ; maar hij had geen
tijd noch lust meer om er de hand aan to steken : en ze zijn
blijven liggen tot na zijne dood' .
't Was de avond, de deemstering, 't was de naderende nacht !
Een gespannen leven als dat, was den ouden man to zwaar .
Kort nog voor zijne dood, werd hij uitgenoodigd door zijnen
bisschop om hem to begeleiden op eene reis naar Engeland :
hij durfde 't niet afslaan hoewel hij dan reeds ziek was en
aan 't vervallen .
Hij kwam nog 's morgens eer hij vertrok, opgewekt en
met een kinderlijk genot, zijn nieuw pak toonen, zijn clergyman's kostuum en zijnen nieuwen hoed, en vragen dat mijn
broer hem zou willen twee aarden pijpen inpakken om mee
to dragen . Maar mijne moeder stond, toen zij hem bezag,
met hare oogen vol tranen : ze had hem zeer lief en zag
hoe blijde, hoe verlegen en hoe ziek de man reeds was .
"Ocharme!" zeide ze tot ons, „hij zal nooit levend ginder
geraken, men kan hem uit zijn kleederen schudden!"
Hij kwam levend ginder toe en maakte er zelfs zijn laatste
- een blijschertsend - gelegenheidsgedicht : " Clapham!" 2
het was zijn zwanenzang .
Hij kwam levend terug, maar met de dood op zijn schouders :
"Beminde Broeder," schrijft hem zijn broer Jozef, nu verplaatst als pastor to Steene-bij-Oostende, "gisteren heb ik
vernomen van Kanonik Duclos dat gij ziek waart, en dat
men in uw plaats heeft moeten gaan biecht hooren in 't Engelsch klooster . Wil toch de goedheid hebben mij aanstonds
to laten weten wat er de waarheid van is : dit nieuws maakt
me ongemakkelijk en beneemt mijne ruste ."
De waarheid was dat hij erg ziek was .
Korte dagen nadien kreeg ik, to Leuven verblijvend, een
schrijven van t'huis : "Noom Guido is zeer ziek, gezwel aan
elleboog en hoofd, achter 't linkeroor, algemeene vermoeid' Uitgegeven bij L . J. Veen, Amsterdam, met titel : ,Laatste Verzen ."
° Zie Guido Gezelle, Gelegenheidsverzen, verschenen als i[e en rze Deel
der volledige uitgave, bij L . J . Veen, Amsterdam.
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heid, altijd gekwollen met grooten dorst, verzoekt Dr G .
Verriest dat hij hem zou komen verzorgen, hij wil van geenen
anderen Dokter ."
Verriest was door zijne menigvuldige bezigheden en lessen
op de hoogeschool, belet aan dit verzoek to voldoen, maar
hij stelden den Brugschen Chirurgijn, Dokter Verhoef in zijne
plaats om den zieken dichter to verzorgen . Toen deze erbij
kwam was de ziekte reeds zoover gevorderd, dat het den
armen dichter onverschillig was welke dokter aan zijne
sponde stond ; hij was in 't bad gegaan en had de kracht
niet om er weer nit to komen : gesteund op de armen van die
hem bijstonden, sukkelde hij tot op zijn kamer terug, gehuld
in een schamel kamerkleed en viel overeind in zijn bed : zijn
geest was weg, zijn schoone geest, eene van de best begaafde
die nit Gods milde hand kwam, was vertrokken . De zieke lag
met een gebedenboek en hield het verkeerd in zijne handen,
maar zijne lippen daverden als had hij neerstig gebeden .
Nu en dan, voor enkele oogenblikken, kwam zijn verstand
in het kranke lijf terug en dan verzocht hij dat men hem
alleen zou laten : "ik heb nog zooveel to peizen !" zuchtte hij .
Ik had het geluk hem bij to staan tot zijnen laatsten snik
een oogenblik toen we getweeen alleen waren, zong het
zilverklokje van het klooster door de zonnige stilte van den
zondagmorgen en op den gevelpunt voor zijn venster, zat
een kwiksteert en lispelde zijn liedjen af .
"Ach!" zuchtte de zieke en lichtte zijne oogen op, "wat
hoorde ik toch geerne de vogelkens schuifelen !"
Daags voor zijne dood bracht Monseigneur Waffelaert hem
een bezoek ; sedert twee dagen was de zieke dichter meest
van zijne zinnen : het purper aan de bisschoppelijke toog,
het goud van keten en borstkruis trof zij ne oogen en bracht
hem ineens tot het bewustzijn terug . Met eene laatste inspanning van krachten richtte de stervende man zijn gebroken
lichaam omhoog en bracht hij zijn laatste hulde aan die
teekenen van het heilig gezag en aan hem, zijnen hoogen
vriend, die er van Godswege mede bekleed was .
Ik mocht hem voor zijne heenreis, zijn eigen God toedienen
then hij zoowel bemind had en zoo ootmoedig gediend op
de wereld . Hij drukte mijne hand en fluisterde in mijn oor
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,,ik heb geleefd in simplicitate cordis et veritate!"
's Zondags namiddag 27- November om een uur, stierf
hij arm en verlaten, en zette met eene eenzame dood de
kroon op zijn eenzaam leven .
God hebbe zijne schoone ziel !
Het nieuws dat Gezelle dood was, viel als een donderslag
en vloog als de wind : hijzelf had geieischt dat we niemand
van zijn gevaarlijk ziek zijn zouden verwittigen, en velen die
als eerste mare van zijn ongesteld-zijn, zijn doodsbericht
vernamen, dachten dat hij schielijk overleden was .
"Zijn afsterven bracht als bij tooverslag geheel Brugge in
opschudding, heel Vlaanderen in ontroering . Den man dien
de meesten uit het oog verloren hadden, herinnerden zich
opeens alien . "Gezelle is dood!" Het was eene treurmare,
als de dood van eenen vorst, onder een verkleefd yolk . Het
stedelijk bestuur kondigde het overlijden van den dichter
aan en ettelijke maatschappijen riepen door plakbrieven hare
leden voor de uitvaart bijeen .
,,De reusachtig groote kathedraal bleek veel to klein om
al die drommen yolk, uit alle standen der samenleving to
bevatten, die den echt koninklijken lijkstoet volgden' . De
klokken van Brugge's Halletoren weenden ; de gaslantaarns
waren met rouw omhangen ; allerwege hingen omfloersde
vaandels halftop aan de gevels to treuren, en de krainen
der Brugsche torens waren van dien dag in den grijzen winternevel weggedoken . Volk en overheden brachten den afgestorven dichter eene eere en eene hulde die eenen vorst met
ontzetting zou geslagen hebben . Het was Vrijdag en zitting der
' Terwijl wij traag den lijkstoet volgden tusschen eene dubbele baag toegestroomde nieuwsgierigen, als voor eene processie, kwam iemand nit het yolk
naar mij toe en fluisterde in mijn oor : „Vergelijk eens die twee begravingen
Gezelle's en Vanhove's. 11 y a une justice immanente !" Vanhove biz . iii ,
eerst gestegen tot het hoogste aanzien, was in ongenade gevallen, en tegelijkertijd door zijne gelukster en al zijne vrienden verlaten, was hij gestorven
en begraven in eene zoo opvallende verlatenheid dat het pijnlijk aandeed to
bemerken hoe buiten zijn naaste bloedverwanten, hem niemand van zijne
vrienden tot bij 't graf getrouw was gebleven .

253
Bestendige Deputatie : met den Gouverneur der Provincie aan
het hoofd kwamen de hoogste gezaghebbers van Westvlaanderen zich eerbiedig op de markt scharen, toen bet lijk van
Vlaanderen's nederigsten zanger voorbijgedragen werd"' .
Heel het Vlaamsche yolk stond, volgens het woord van
Dr . Lauwers 2 , ootmoedig, weenend en bewonderend gebogen
voor zijne zegepralende grootheid .
Een kunstenaar, een om wiens naam en wezen een zekere
gloor van befaamdheid heeft gehangen tijdens zijn leven,
verdwijnt van het wereldtooneel gelijk de zon ondergaat na
een hellichten dag . Lang nog, nadat ze achter de kim is weggezonken, dralen in een heerlijk avondrood, hare stralen over
de achterblijvende wolken ; het schemerlicht aleer de nachtvalt .
Over de heel grooten valt de nacht nooit, en het is de
tijd die de groote kunstrechter is .
Gezelle had zijnen schemeravond, hij heeft hem nog . Komt
de nacht ooit over hem? ,Kunstgeschicht ist Kunstgericht ."
Zijn stoffelijk overblijfsel was nog niet ter aarde besteld,
en reeds gin g het zoo medeen aan 't luiden op alle torens
van bet letterkundig Vlaanderen.
De nieuws bladen eerst gaven in de eerste gauwte alles
wat ze bijeen konden krijgen in rouwberichten en lofartikels .
De tijdschriften volgden, voordrachten werden gehouden,
nieuwe uitgaven van des Dichters werken bezorgd ; de arme
nederige man kreeg een praalgraf op 't kerkhof to Brugge
en een standbeeld bij O. L. V . Kerk to Kortrijk, straten
werden naar zijnen naam herdoopt, gilden en kringen onder
zijnen naam gesticht en meer dan een Vlaamsch-christelijke
huisvader liet zijn eerstkomenden zoon Guido doopen .
In de letterwereld, zooals er in Noord-Nederland een JongHolland was, bestond er in Zuid-Nederland een Jong-Vlaanderen . Kloos in zijn Litteratuurgeschiedenis, Van Deyssel in
zijne Opstellen, gaven den wagen eenen harden duw in de
'
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nieuwe richting en kegelden in 't voorbijloopen al de oude
bonzen omver. In Vlaanderen ging het, minder geweldig,
juist denzelfden gang . Van Nu en Straks nam de leiding
op : de anderen volgden en het kwam zoo ver dat ze de
ouden in hunne vaart meesleepten. Tijdschriften als De Gids,
Dietsche Warande, die eerst de jonge beweging van Tweevan De nieuwe Gids, van De
maandeliksch TIdschrift,
XXe eeuw, van Van onzen Tod, van Van Nu en Straks
en Vlaanderen en Jong Dietschland met leede oogen hadden
aangezien, draaiden bij, zetten hunne deuren open voor de
jongeren, 't was algemeene fooi in 't Vlaamsche land en oud
en jong het sloeg al de handen ineen en 't sprong en 't huppelde al door malkaar.
Allen beriepen zich op Gezelle, als hun leider . Allen
hadden hem het oudst gekend, het best begrepen, het langst
vereerd en schimpten op de anderen die hadden oogen gehad
en den grooten man niet gezien .
in Vlaanderen,
"Gezelle !" schreef Van Langendonck
"al wat maar een pen voert heeft nu over hem geschreven,
ieder van zijn standpunt en met zijn rhetoriek ."
En inderdaad werd bet stille mystiesche dichterbeeld op
een houten voetstuk geplaatst en in politieke stoeten en
kiesmeetingen meegevoerd als een schuw of een schutswapen .
Tot jolijt en ieders hertverkwikking diene 't volgende
een sociaal-liberaal pamphlet, afkomstig uit Harelbeke, dat
verspreid werd tijdens de onthulling van G . Gezelle's standbeeld to Kortrijk :
"Achteruit! gij alien glorieschuimers, gij alien die hem
hebt doen lijden ; gaat en wascht uwe handen, waarmede
gij hem menigmaal heete tranen uit de oogen hebt geduwd !
,,Achteruit! Hij hoort u niet toe! Hij heeft u moeten missen
in zijn leven, hij heeft u niet noodig in den dood !
"H!f hoort toe aan u alien, nederige werkers van ALLE
KLEUR 1 , die zoo menige milde hulp nit zijne liefdadige
handt ontvingt, aan u, kleine burgers, die hem liefhadt en
hem vereerdet en wier lot hij in zorg en kommer deelde.
"Hij hoort toe aan alle vrijzinnige mannen, voor wie het
' bier komt de aap uit de mouw!
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genoeg is goed en eerlijk to zijn om geeerbiedigd, en talent
to hebben om gehuldigd to warden.
" U alien hoort hi toe . . . enz . . . .
"Achteruit! Die perel is de perel van het Vrte Vlaamsche
Volk .
"A chieruit ! Aan ons de eerste plaats bij zijn borstbeeld . . . enz .
,,Achteruit! Verbasterde Vlamingen, want uwe hulde en
uw geweld zijn comediespel, vaschheid en onbeschaamde
exploitatie.
,,Maar neen, bloft M! Wij willen ons aan Gezelle's vrijmoedigheid spiegelen en met hem uitroepen : " God vergeve
'I hun, want z~7 weten niet wat z~7 doen!"
Ieder met zijn rhetoriek!
,,Nu hebben ze hem allemaal uitgevonden," gaat Van Langendonck voort, ,wat werd er al niet met hem geposeerd!
Hij de stilzwijgende, de afgetrokkene, de in zichzelf levende,
de eenigszins menschen- en vriendenschuwe, werd nu opeens
allemans vriend . Wanneer ik al dat getater en gedeklameer
hoor, zie ik zijnen fljnen glimlach terug en vraag mij af,
wat hij op zijn vergoelijkend-ironischen toon zou zeggen,
moest hij weer in levenden lijve voor ons verschijnen en
den geur opsnuiven van den rond zijn beeld tot stikkens toe
gebranden wierook, die niet altijd is van de fijnste kwaliteit .
,,Nu is zijn reputatie geworden als een zwaar gewicht dat
de een na d' ander ter foore optilt om zijn kracht to toonen .
Wie dit het hoogst heft, blijkt de machtigste . Sommigen
steken het, met al hun ingespannen kracht, zoo hoog als
ze maar kunnen om het des to feller op het hoofd hunner
vijanden to laten neerbonzen."
Nu zijn reeds twintig jaar verloopen sedert Guido Gezelle
begraven is, De eerste geestdrift is al lang bezonken . Er
is niemand meer om hem to stellen hoog boven de hoogsten,
ook niemand om to zeggen met Dr Chs Lecoutere van
Leuven dat hij nooit iets meer heeft voortgebracht dan een
hoop gelegenheidsgedichten .
De tijd begint zijn werk to doen : neffens de jongeren in
Vlaanderen, die op hunne beurt ouderen geworden zijn, is
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de jongste school ontstaan die zich liever op Rodenbach
beroept voor hun leider, en de letterkundige baan van
Gezelle daarlaat als klein en niet volledig .
Natuurbeschrijving, ja dat willen ze wel, maar niet als tot
hoekjes en kantjes voor hunne grootsche paneelen, waarin
ze den vorst der natuur, den mensch, willen plaatsen.
Gemoedsaandoeningen, ook, maar liever 'dan de zachte en
en teedere : de geweldige, de drift, de grootsche tragiek .
't Zij zoo ! Goed heil op hunne baan, en kunnen ze groote
werken leveren des to beter . Laat ze zich enkel behoeden
voor de verkeerde meening als zou de gemoeds- en natuurpoezie daarmee to veroordeelen en to vernietigen zijn .
Had Vlaanderen in zijn glorierijke schilderschool slechts
Rubens bezeten, dan zou het slechts op Rubens kunnen
bogen hebben ; nu heeft het gelukkig ook nog Jordaens en
Teniers, de Breughels en Brouwer en Steen, het heeft Rembrandt, het heeft waarachtig ook de Van Eyck's en Hans
Memlinck, en het is er niet to armer om .
Hoe meer stemmen er opgaan in Vlaanderens wonnegaarde, des to schooner zal 't er klinken, zoo men niet doen
wil als de raven die 't al zoeken dood to schreeuwen .
Zoo dikwijls is hier de naam Gustaf Verriest onder mijne
pen gekomen bij 't opmaken van deze levensbeschrijving .
Hij kome er nog eens voor 't alderlaatst .
Onlangs had ik het geluk hem to mogen gaan groeten
in zijn ballingsoord to St . Cloud bij Parijs. Zelf banneling
was ik gelukkig aldaar een deeltje van 't verleden en van
't vaderland terug to vinden, al pratend over Guido Gezelle .
Verriest liet mij enkele dezer bladen hem voorlezen, en bij
een bepaald gedeelte onderbrak hij met de woorden
„Ja 't is jammer dat ze hem to Leuven niet benoemd
hebben, wat zou er al uit zijn hoofd en hand geboren zijn
van geleerde werken over taalwetenschap! Maar kom ! Wat
hebben wij onzeggelijk meer aan zijn heerlijk dichtwerk
dan aan al de geleerde taalboeken van de wereld !
EINDE .

AANTEEKENINGEN .

1 . blz . 3 . Stevenist = aanhanger van de schismatieke secte die aan de
echtheid van bet concordaat tusschen Pius VII en Napoleon gesloten Diet
geloovende, zich afscheidde van de groote meerderheid der priestess en geloovigen, en den goddelijken dienst, then zij in de kerken niet meer wilde
bijwonen, in bezondere huizen verrichtte . Deze secte, die in Frankrijk lapetite
Eglise beet, kreeg bij ons den naam van Stevenisten, d . i . aanhangers van den
beer Stevens, vicaris-generaal van bet bisdom van Namen, een rechtschapen en
godvreezend man, die geenszins zoo eenen smaad verdiende . De Stevenisten
zijn maar in zeldzame plaatsen en in een klein getal meer to vinden . De Bo,

Westvlaamsch Idioticon .
2 . blz . 67 . Die groote verlegenheid is hem bijgebleven tot op zijn laatste
dagen, zij vermengelde zich, verdook zich om zoo to zeggen, achter een kinderlijk ontzag voor zijne overheid, eene vreesachtigheid tegenover haar . Toen hij,
bij koninklijk besluit, tot lid werd benoemd van de nieuw benoemde Vlaamsche
Academie, meende hij de benoeming niet to kunnen aannemen zonder eerst de
toelating gevraagd to hebben van zijnen Bisschop. E. H . E. Rembry, alsdan
grootvicaris, raadde hem die vraag of
blz . 226 . Sommigen hebben er hem
een verwijtsel van gemaakt en eene reden daarin gezocht om hem verdacht to
maken van flauwhertigheid, vleierij of kuiperij
: hij zou zich door bet gezag,
woorden en daden hebben laten opdringen in strijd met zijn wezen en overtuiging : woorden en werken die anders onverklaarbaar waren als komende van
hem . Doch in deze schuchterheid is Guido Gezelle niet geheel ; hij bad ook
nog een andere grond waarop zijn eerbied voor 't gezag gesteund ging : bet
grootste deel en bet edelste deel van zijn wezen en daaraan, zooals men verder
zien kan, is hij getrouw gebleven tot zijn dood .
Zijne schuwheid was 't die hem met een gebroken Bert en zonder dat hij
't durfde to bekennen, van Kortrijk deed weggaan naar Brugge . hoewel zijn
Bisschop slechts eenen wensch had uitgedrukt en bet hem vrij stond to kiezen
tusschen Kortrijk en Brugge : hij verkoos Brugge en stierf ervan
blz . 247 .
Bedeesd was hij als een klein kind, toen hij, in de laatste maand van zijn
leven, reeds verzwakt en vervallen, door Mgr . Waffelaert, verzocht werd als
reisgezel op eene overvaart naar Engeland, en niet durfde to weigeren
blz. 250 .
Kinderlijk bedeesd toen hem 't werk to lastig werd in zijne laatste bediening,
en hij niet durfde to spreken, maar liever onder den last bezweek .
Bedeesd wel, maar men kan hem toch niet loochenen wat schering en inslag
was van zijn innigste wezen : hij was priester, katholiek priester uit 66n stuk,
Guido Gezelle.
17

258
en zijn geloo deed hem 't gezag aanzien als komend van God, dus als heilig,
en hij heeft het geeerbiedigd tot zijnen laatsten adem : een wensch van zijne
overheid was voor hem een gebod en toen zijn overste gesproken had zweeg hij .
3 . blz . 74 . En wil men nog andere versche getuigenissen
Van Oye 1 4, 1 /'59
„Als gij de goedheid hebt van mij to schrijven, wil het mij a . u . b . in
of in 't Italjaansch dat wij
't Engelsch doen, in 't Duitsch of in 't Zweedsch
beloofd hadden to gaar to spreken na 't vertrek van Domenico de Pisani? gij
weet waarom ."
Dezelfde in '6t utt Leuven :
,,Ik heb een Nieuw Testament in 't Grieksch gekocht en lees er van tijd
tot tijd een kapittel uit : ik zou geern mijn grieksch herleeren en trachte hetopt
mijne of liever op uwe
manier to doen, gelijk ik andere, levende, talen
geleerd heb ."
Dezelfde in '58
onder 't verlof
9n April
,,Denk toch niet dat ik zoo gansche dagen in het niets doen passeer . Ik heb
al de twee eerste boeken van Virgilius Aeneis gelezen, 8 of 9 kapittels van
de officiis,
5 kapittels van De moribus Germanorum van Titus Livius - 3 bladzijden van Homerus daarin ben ik ten achteren omdeswille ik noch uwe aanteekeningen, noch dictionarium ter hand hebbe den eersten boek van de Con .
solatzone Philosophzae van Boetius, in 't fransch Meditations de St Augustin
's nuchtends en s' avonds 3 akten van Vondel's Lucifer en 5 kapittels uit uw
Nieuw Testament en vandage moet ik Le Vegliate del Tasso beginnen ."
Engeen Van Oye was een dichter!
Een andere zijner gewezen leerlingen - Broeder Amandus van de Paters
Picpus to Leuven, in de wereld DevriBre en door zijne studiematen Baron
gedoopt, schrijft in '63 op St Alwijnsdag :
„'t geen dat gij misschien niet en zult gelooven, 't is dat ik altemets nog
grieksch studere, maer vergelijkenderwijze lijk in poesis ; anders is talen leeren
oudbakken brood eten en bersten en splijten op regels en vervoegingen . Waerlijk
'k moet het bekennen, al 't grieksch da 'k nog kenne, 'k heb het al bij u
geleerd, al dat ik in de andere klassen heb opgevat is bij N. een naem van
leeraar? Homerus was duist mael schooner met zijn saxvov vs xlastg, als al
die andere fabels . - Nu ge moet u entwaer mee bezighouden als ge zes jaer
't gat van uw broek moet uitrijden op de banken ."
4. blz . 82 . Zijne collega's waren, naar opgave van Pastor Callewaert
Superior :
Mgr. Faict .
philosophia : Mr Huys, deken to Poperinghe gestorven .
rhetorica :
Mr Vanhove, later superior .
mathem :
Mr Van Heule.
3e
Mr Messiaen begreep Gezelle hoegenaamd niet .
4e
n Bierre .
5e
„ Rooze.
6e
,, Lefever .
Victor Huys, schrijver van Bakelandt .
7e
serveillant : Delbar 2e en Deleu te .
Econome :
Bethune.
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Uit de brieven van die heeren weet ik stellig dat Van Heule, en de twee
Huys en Bethune, hem zeer wel verstonden en zeer bevriend waren ; De Grijse
overdrijft voor zichzelf in zijn bitteren toon . Hij schreef mij
1 4-3-'07 :
„Ik heb aan Guido Gezelle dikwijls gezeid : „Dokter," - 'k noemde hem
altijd z66 - ,mijne tafel is altijd open voor u," en ik zou blijde geweest zijn
hem to zien komen. Hij was daar gevoelig voor doch maakte geen gebruik van
mijne uitnoodiging ."
Volgens Pastor Callewaert was Mr Delbar eigenlijk jaloersch op Guido's
gezag - hij maakte Mr Vanhove op en Mr Vanhove maakte Mgr. Faict op die
alsdan grootvicaris van 't bisdom was, onder Mgr. Malou.
5 . blz. io6 . ,Dante est bien plus engage . . . dans la commerce deslettres
it repudie les dialectes provinciaux, pour s'attacher a ce qu'il appelle l'idiome
des tours . Toutefois quand it s'agit de composer son style, ne croyez pas
qu'il se contente de ce vocabulaire affadi que les rumeurs du temps se passaient
de main en main . Lui aussi va chercher Ie langage poetique a sa veritable
origine, c'est a dire dans le peuple ; it ramasse les fortes expressions, les rudes
metaphores que le moissonneur a laissees tomber dans le sillon, et le pelerin
sur le bord de la route . II n'hesite pas, j'oserais meme dire pas asset, a
recueillir le terme trivial, dont it aime la saveur amere et sauvage . C'est ainsi
qu'il se fait sa langue, et qu'il fixe en meme temps celle de son pays
."
FRAD . OZANAM, Les Poetes franciscains p . 215 .
6 . biz . lo6 . „De werken van den gemoedelijken, echt volksaardigen Vlaamschen
dichter Gezelle, ofschoon niet in den eigenlijken Westvlaamschen tongval geschreven zijn van groot belang voor de kennis van het Westvlaamsch, omdat
de dichter in zijne verzen ruimschoots gebruik maakt van de rijke schat van
eigenaardige Westvlaamsche woorden en vormen en rijkelijk put nit die bron
die elders in Nederland reeds lang verdroogd en verstopt is, maar die in Westvlaanderen steeds blijft vloeien en er de volkstaal oorspronkelijk rein en levensfrisch houdt .
De taal van Gezelle's gedichten is echter nog veel minder geijkt Nederlandsch . Neen, maar ze is zuiver en schoon Nederduitsch, echt oorspronkelijk
Nederlandsch, duizendmaal, schooner, zuiverder en oorspronkelijker dan modern
Hollandsch is, om van de geijkte boekentaal, maar niet to gewagen . Ach! dat
alle niet-hollandsche Nederlanders z66 weinig hollandsch, z66 schoon Nederlandsch schreven !"
JOHAN WINKLER, Algemeen Nederduitsch & friesch
Dialecticon, II, blz . 3547 . blz. 107 . Gezelle zelf in een brief aan Ste Luitgaarde gilde, noemt zijn kunsttaal wel Westvlaamsch, maar bedoelt't in ruimer zin dan zij tie blz. 193-17S :
„Wij trekken gezaamder hand en gezaamder krachten, zoo niet aan 't zelfste
zeel, toch aan denzelfsten wagen . . ." „Niet aan het zelfste zeel" zeg ik, en
dat wil ik ronduit bekennen dat ik aan de wording eener toekomende algemeene
mgne eigene maniere werkzaam
Nederlandsche of Nederduitsche tale maar op
geweest en ben.
Ik heb namelijk de overstroomende en overweldigende macht van het hollandsch dialect tegengewrocht met ons dialect, het westvlaamsche, of het
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vlaamsche, zoo gij wilt, mond en sprake to verleenen en, door den druk, de
nederduitsche wereld kenbaar to maken .
lk en heb niet anders als Westvlaamsch geschreven . . . enz .
Dat mag nu een gril zijn of een liefhebberije
heeten, 't mag hooger doel
hebben of niet, het bewijst 66n dingen : dat het Westvlaamsch nu gelijk eertijds
kan geschreven worden en dat het geschreven en door den druk gemeen gemaekt
hier en tot in Noord-Holland toe, lezers vindt en die het verstaan en die het
als Westvlsamsch kwaad of goed, lief of leelijk
keuren .
Daar zijnder vedr mij geweest die aan dat zeel trokken . Ik kenne er van to
midden de jaren 1200 en ik kander u aanwijzen tot in 1814 toe, die geen
andere tale en spraken of en schreven als Westvlaamsch ; ja ik zou moeilijk
kunnen toestaan dat men in deze oude streken, veer dit laatstgenoemde jaar,
ooit anders geschreven hebbe als Westvlaamsch.
De geleerden geven toe dat, in vroeger tijden, ons Vlaamsch den toon gaf
in bet Neerlandsch sprekend en schrijvend vaderland, nu kan't het Hollandsch
zijn dat over ons terug wilt meest van al daarom dunkt het mij, omdat wij,
sedert 1814, ons eigen dialect bijkans teenemaal ongeschreven hebben laten varen ."
Zie : Gilde van Sfe Luitgaarde Handelingen Brugge 1875 . ie jaar, blz . 86 .
blz . 112 .
Rousselaere 2 April 1862 .
Hoort hier wat er mij laetst gebeurd is, een aerdlge zake to wege
maer waervan ik de schuld was . Met nog twee drie andere stelden we elk
'nen zang over, juist gelijk gij, nit Hiawatha ; we meenden dat er de professor
zou content van zijn ; maer als wij in de classe kwamen, we waren er nevens :
ce n'6taient pas la des mati6res de devoirs ; d'abord les vers 6taient sans
rimes, ensuite tons ces mots barroques, puis toutes ces r6p6titions : altijd dieper,
dieper, dieper . . . on pouvait faire ainsi des vers autant qu'on on voulait. Cela
pouvait titre trios beau en Anglais, mais en flamand ce n'6tait pas de la litt6rature .
Wat daerop gezeid ? Waerlijk 't en was daer niets op to zeggen. 'k Vertelde
de take aen E . Wallays die mij aenraedde van een bedoken donker fabeltje
to maken en dat to geven als devoir ad libitum. 'k Vond de zake goed en
maekte 't volgende fabeltje, in 't Fransch, malheureusement j'avais trop 6clair6
ma lanterne en 'k heb geweten aen wat prijs .
8.

Le Gascon Confondu .
C'6tait au temps jadis, dans un fameux musee,
Une peinture antique au public exposee
Attirait les regards des plus fins connaisseurs ;
Chacun louait 1'artiste, admirait les couleurs,
Quand un Gascon, soudain, des bords de la Garonne,
Dans ses bottes dress6, d'une voix fanfaronne
Se prit it critiquer et dit aux amateurs :
,,D'un barbouilleur de toile, 6 sots admirateurs,
,,Vows portez jusqu'aux cieux les mauvaises peintures ;
„Je n'y vois que defauts : naturel des figures,
„Justesse des couleurs, enfin, rien n'est gard6 ;
„Ce peintre, 'a mon avis, n'a jamais poss6d6
„La moindre notion de fart incomparable
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,,Que les produits fameux, le talent admirable
„De Rubens et Van Eyck eleverent si haut ."
Sa voix tonnait encore et deja le nigaud
En fait de jugement se crut une merveille,
Lorsqu'un des connaisseurs lui souffla dans l'oreille
:
,,C'est Rubens, mon ami, l'auteur de ce tableau
„Cessez de critiquer l'artiste et son pinceau,
"Et que cette lecon vous apprenne a vous taire
,On ne m6prise point ce qu'on on ne connait guiire ."
Die verzen en waren juist 't schoonste van mijne histerie niet ; maer ze
waren gemaekt en gegeven, en ik moeste zoo rap naer de kamer van Mr Vanhove
en van daer naer Mr Betnof . Deze zeide que ce fin connaisseur etait Mr Gezelle .
Ik en had er niet eens op gedacht . . . enz. . . ."
Uit eenen brief van J . DEBAERE .
9 . blz . 115 . "Le plus humble parini les eveques Macarios Hadade, Eveque
de Damas, coadjuteur du Patriarche grec uni d'Antioche, d'Alexandrie et de
Jerusalem, a tons ceux qui verront la presente, salut et benediction.
Pendant notre tournee dans le diocese de S . G. notre cher frire Mgr . Malou,
tres-digne Evgque de Bruges, nous fumes remplis d'une joie spirituelle en voyant
et considerant la piete, la saintete et la bonne catholicite de plusieurs d'entre le
peuple et surtout de plusieurs membres du clerge qui sont remplis de zele
pour la gloire de Dieu et Ie salut des times, pour 1'etude des sciences spirituelles
et ecclesiastiques, ainsi que des differentes langues
.
Parmi ces venerables ecclesiastiques nous avons trouve Mr Gezelle, homme
d'une piece fervente, orne de science et de la connaissance de beaucoup de
langues, d'un zele ardent pour le bien spirituel du prochain, d'une grande
sagesse et d'une gravite d'esprit, en un mot, doue de qualites tres louables et tresaimables, qui, au moment oil l'on converse avec ce jeune et pieux pr8tre,
apparaissent naturellement ; et comme les honneurs doivent etre donnes a ceux
qui les meritent, nous croyons avec raison qu'il est convenable de le nommer en notre qualite de coadjuteur de son Eminence le Patriarche Grec catholique chanoiue de Jerusalem, apres avoir obtenu a cet effet la permission de S . G .
l'Eveque de Bruges, Mgr . Malou, a qui ce titre d'honneur fut agreable a cause
du grand merite de son cher fils Mr Gezelle . . .
Ainsi pour assurer et certifier tout ce que nous venons de tracer nous donnons
cette lettre ecrite en Arabe, de notre propre main, munie de notre signature
et cachet ."
10 . blz . 117 . Gezelle vertelt zelf hoe hem zijne Westvlaamschheid in zijne
gedichten door Conscience verweten werd zie b1z . 173-194 :
„Ik heb niet anders als Westvlaamsch geschreven . . .
Dat heeft men mij dikwijls verweten en met recht, onder andere Hendrik
Conscience, die groote meester in 't vertellen . Of hij taalmeester is of wilt zijn
dat late ik daar, en anderen mogen 't beslisseen .
Hij schreef mij in eenen zeer dankbaar ontvangen brief
,, Wat aangaat het gebruik van Westvlaandersche woorden en wendingen, mij
hindert dat geenszins ; maar in het gevoel van liefde voor u en uw werk is
eene treurnis. Uw schoon en dichterlijk boek kan zoo veel goeds stichten, en
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bet zou goeds gesticht hebben in de mate zijner verspreiding en der weerde, die
men den maker zou hebben toegekend . Waarom zijnen gang door de wereld,
zijnen vlucht belemmerd door eene gril? Waarom den dichter eenen philoloog
aan den hals gebonden? Het mope nuttig zijn voor de taal eenige schilderachtige synonimen aan to winnen . Wat heeft de zending des dichters daarmee
gemeen? Ik weet bet door ondervinding ; wanneer men eens op bet veld der
kunst zijne ware zending heeft gevonden moet men niets beoogen dan die alleen,
volstrekt alleen, to vervullen . Alle bijgaande roem is schadelijk ."
,,Later op bet congres to Brugge, herhaalde de gevierde schrijver de uitspraken
van dat zelfste gevoelen, en hij zei dat sommige mijner kleengedichtjes wel de
eere weerd waxen van in 't Vlaamsch vertaald to worden ."
Ste Luztgaarde glide . HandeZingen Brugge 1875 . I. blz . 87 .
11 . blz. 12o . Er is voorzeker verwarring bij Deflou . Le Bien Public spreekt
niet van Gezelle's taal, maar van zijne kunst . Hier volgt de bedoelde plants :
,Nous nous empressons d'autant plus a signaler an public ces exercices poetiques, que nous les croyons tres propres a conserver au mouvement flamand son
veritable caractsre ."
Hier vaart de schrijver nit tegen hen die in 't Vlaamsch de realistischheidensche letterkundige Fransche voortbrengsels overbrengen en namaken :
,,l'auteur rompt en visiere aver eux, ii est national, it est religieux, it est
vsritablement poste catholique flamand .
Qu'on ne s'y trompe pas cependant, tout West pas fait quand on a enseigne
an flamand a parler et a scrire sa langue avec correction et meme avec elegance ;
la langue ne doit servir que comme instrument pour communiquer les idses et
les sentiments ; la litterature pour etre vraiment flamande ne doit pas vivre
d'idses empruntses, de sentiments strangers. Tout en elle doit porter l'empreinte
nationale. Eh bien! sous ce rapport, elle laisse encore a desirer . Nous laissons
de cots de grandes et honorables exceptions . Ne voyons-nous pas en effet des
ecrivains flamands mettre toute leur gloire a habiller a la flamande des productions
les plus infames que la france ait produites
? . . . Ces littsrateurs qui s'appellent
flamands, qui prstendent travailler a la cause flamande ne sont pas plus flamands
que ne 1'est M . Dumas et Georges Sand .
Nous repoussons avec indignation cette nouvelle manisre de faire la contrebande littsraire : nous repoussons cette litterature francaise dsguisse comme le
plus grave danger auquel la cause flamande puisse titre exposse .
La litterature flamande pour titre nationale doit titre catholique car tels sont
les flamands : la patrie, la religion, les mceurs, la foi, les traditions des flamands,
voila ce dont elle doit s'inspirer .
Le livre que nous annoncons an public a 6minemment ce caractere . Le poste
s'est inspire aux sources vives de la patrie et de la religion . Chez lui tout est
enz . . . .
flamand : le fond et la forme, la pensse et l'expression,"
Op geen enkele plaats is er spraak van de teal. Ik heb niet meer reden
dan iemand el, om den Bien Public voor to staan . Timeo Danaos . . . maar,
waarheid vooral .
12. blz . 126 . Van Fabel tot Waarheid - Rousselaere 1907, b1z . 6-7 .
„Ik verliet bet college om op bet Engelsch seminarie to Brugge to gaan
inwonen . Ik moest er strekkingen vinden die verre van stichtelijk waren . De
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studenten waren van 3 verschillige natien : Engelschen, Ieren en Belgen, en onder
hen lieten de gevoelens van broederlijkheid en christelijke liefde veel to wenschen .
Maar wat mij meest van al tegenstak, was de partijdigheid van den ondervoorzitter Guido Gezelle, de Engelsehe tekst laat bier den naam weg, maar heeft
in de plaats : a man
fanatical disposition , die wel een goed dichter was, maar
terzelvertijde weinig geschikt om een gesticht to besturen Engelsch : devoid of
common sense . Een zeker getal leerlingen waren zijne lievelingen en hij ontving
ze vertrouwelijk op zijne kamer . De andere waren verdacht en versteken . Zulke
handelwijze verdeelde bet seminarie in twee partijen die malkander noode
zagen, en zij eindigde met eene ware omwenteling to veroorzaken, toen hij,
door eene soort van coup d'6tat, bet voorzitterscbap wilde overweldigen van
eene sprekersgilde, waarvan hij zelfs geen lid was . Zekeren avond, als wij voor
eene zitting vergaderden, vonden wij de stoelen op rang gezet, ieder van hen
een papierke dragend op hetwelk onze naam geschreven was, terwijl de dichter
zelf den voorzitterszetel ging bekleeden . De studenten waren zoo verrast over
die handelwijze dat zij, na korte woordenwisseling, de zaal verlieten . De man
had wel zijnen tijd gekozen . De wijdingen waren aanstaande, en hij had
gehoopt dat de vrees van niet bevorderd to worden, de stoutsten zou tegenhouden .
Hij werd evenwel in zijne verwachting bedrogen . Gansch het , seminarie was in
gisting en het gevoig was dat bet grootste getal der studenten, ik onder andere,
voor de orders geweigerd werden . Alzoo werden er vele van ons gestraft door
van den onderpresident, die aan zijnen kant zelf
de schuld Engelsch :
weinig eer behaalde van zijn werk, want korten tijd daarna werd hem zijne
plaats ontnomen ."
En de schrijver vergeet ? er bij to voegen dat Guido Gezelle zijne plaats
. - Bovenverloor om de eenvoudige reden dat bet seminarie afgeschaft was
staande tekst is getrokken uit de vertaling -- door eenen Vlaming van Rumby Fred. Bonte,
beke - van den Engelschen tekst : From fiction to Fact
London, The pionneer press, igo6 . De vertaling is niet getrouw of liever is
opzettelijk ontrouw. Zij is van 't begin tot het einde doorspekt met kleine
afwijkingen van den Engelschen tekst . De Vlaming die schrijft met politieke
bedoeling, wijkt links of rechts van den tekst of volgens hij het noodig of
oorbaar vindt voor zijne Vlaamsche lezers : hij mag niet to scherp hunne gevoelens
kwetsen en hij rondt de hoeken af, daar de oorspronkelijke auteur schrijvend
voor protestanten, bits en bitter zijne gal uitspuwt, en in zijn gewezen meester
daar hij den dichter niet bekladden kan, den priester door de modder sleurt .
De vertaler en de schrijver zijn dus malkander weerd .

of
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13.

blz . 137 .

Brugge, Zoo Mei 1896 .

,,Eerweerde Heer ende Meester,
Ik zag uwe koeien daar zooeven hoorne omhooge, voor mijne oogen bijzen ;
en daar wilde er almedeens een gevoel van spijt nit mijne penne, een gevoel
dat mij overkomt telkenkeere ik eene wandelinge doe in uwen heerlijken buiten .
Ik heb Hiawadha, Evangeline, Dreizehnlinden, Goliath, Mireille, Enoch
Arden, enz . enz . gelezen en herlezen en met altijd stijgend genot . Gansch een
hoek van Gods prachtige scheppinge mocht ik daar genieten met verve en zang
en geur en licht en schaduwe, met rijzende planten, waaiende boomen, springende
en zingende dieren, maar vooral mocht ik erin den her teklop gevoelen van den
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mensch, met zijn minnen en haten, verlangen en pogen, wroeten en stenen en
werken, hopen en weenen, van gansch zijne ziele, in een woord . Zij - die
dichters - schonken mij een paradijs to genieten, met den mensch erin : Gods
meesterwerk.
Gij moogt kwaad of blijde zijn, Eerweerde Heer ende Meester, om mijne
redens, maar ik zegge dat ik nog nooit, neen nog nooit, een paradijs en heb
gezien, zoo tooverachtig schoon, zoo diepe uitgewrocht, zoo w'aarachtig waar als het
paradijs van uwen Tafdkrans en van de landouwen, waarin gij ons, in Biekorf,
van tijd tot tijd rondleidt .
Hoe blijde en ware ik niet, wildet gij ons een Vlaanderen hertooveren gelijk
gij in uwe vluchtige gedichten doet, en daar den Vlaming insteken met gansch
zijne ziele.
Weber heeft Elmar in zijne Nethegouw doen lijden en strijden, Elmar dien
hij gekneed heeft uit gansch bet Sassenvolk . Toen hij zijn werk aanlei en voltooide was hij ouder dan Ueerw . 't Is genoeg gezeid dat gij nit uwe zestig
jaar geen reden en zoudt mogen halen om Vlaanderen niet to verrijken met
het epos dat ik droome, en dien niemand en zal afwerken gelijk gij het
zoudet kunnen .
Daar is mijn gevoel van spijt in gelegen, dat een mensch den strijd van zijn
]even niet en levert in uwen prachtigen buiten .
Zou die droom geen waarheid worden? Wie weet het al . Ik wilde alleszins
eens den pak van mijn herte, en daar is de eenige reden van mijn schrijven .
Daarop neme ik eerbiedig afscheid van Ueerw . en
Groete Ueerw. vol achting
SERAPHYN DEQUIDT ."

14. blz . 138 . Reeds vroeger, in zijnen Ieeraarstijd, hebben wij zijnen broeder
Jozef hooren klagen dat Guido niet dikwijls genoeg naar huis komt blz. I to .
Was dit ondankbaarheid bij hem, ongevoeligheid of erger nog, beschaamd-zijn
over zijn familie ? Zooniet, hoe is dat nit to leggen, hoe to verontschuldigen?
Hem to verontschuldigen ligt evenmin in onze bedoeling als binnen de paten
van dit werk . De uitlegging van zijne bonding tegenover zijne familie ligt, ons
inziens, gedeeltelijk hierin : hij was zijne familie geheel en gansch ontgroeid .
Kinders van arme menschen of van kleine burgers die op een college besteed
worden om hunne priesterstudii n to doen, zijn, al vroeg, en voorgoed weg, niet
a116 6n nit de ouderlijke woon, maar ook uit bet famieleven . 't Zijn vogels die
gauw den nest ontvlogen, ook gauw den nest ontvreemd worden en vervreemden .
Het is hunne schuld niet, al wordt het hun somtijds ten laste gelegd, dat de
familiebelangen, tehuis, een tientwintigtal jaren, hunnen gang gaan buiten
hen om : twee, driemaal, slechts op een jaar en dannog voor enkele dagen of
weken, komen zij naar huis terug, en telkens, hoe langer hoe meer, ondervinden
zij dat ze van takjes tot boompjes worden met een eigen zelfstandig, een
hooger leven, een ruimer leven, dan dat tehuis, los van den vader- en
moederlijken scam, verder en verder van broeders en zusters, die, ten anderen, ook
aan hunnen kant hunne eigen wegen beginnen to gaan . En 't is niet nit eigenwaan, nit misplaatste ijdelheid, dat de jonge student ziju ]even hooger en ruimer
vindt, dat hij zich onder het ouderlijk dak to eng, to benepen begint to vinden : hij
gevoelt het zoo omdat het zoo is . Hij lijdt eronder, en bet wordt hem verweten
dat hij vervreemdt ; hij doet zijn best om we8r kind van den huize to worden ;
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en het gaat in de eerste oogenblikken : zijne huisgenooten zijn er zelfs een
stond gelukkig om, en laten niet na hem dat geluk to toonen ; want, wat zij
zoeken is niet anders dan hem terug to dwingen in dat leven dat het zijne niet
meer is : zijn hert en geest zijn bij zijne boeken, bij zijne maten ; later als
hij professor geworden is, zal zijn geest en hert bij zijne kinders en collega's
zijn ; de belangen van de familie zijn voor drie maanden ver van hem geweest
hij kan ze nu voor de enkele dagen dat hij tehuis is, niet gaan aanpakken en
aanpassen als een ontwende kleed .
Telkens komt hij naar huis met verlof, om rust na drie maanden werkens, en
met een verlangen alsof geheel de tijd der verlofdagen niet zou Lang genoeg zijn
om het to voldoen ; en nauwelijks is hij een paar uur tehuis of, alles is verteld,
alles is uitgepraat : elk doet voort aan zijne bezigheid en hij staat alleen, de
handen in den schoot, zonder boeken, zonder werk, zonder iets .
Wanneer vader, moeder, broers en zusters uitgepraat zijn, laten zij hem
alleen tot 's noens, tot 's avonds, wanneer ze hem zullen wedervinden als't hun
lust : wanneer zij moede van werken zullen verlangen naar een uitrustend
praatje ; maar dan, en gedurig, is hij 't nietsdoen al lang moe en beu : hij heeft
zoo weinig to zeggen : hij gevoelt zoowel dat de plaats die hij openliet, toen
hij den nest ontvloog, stillekens aan toegegroeid is ; hij zelf is gegroeid, to
groot geworden, met eigen vlerken voorzien, en hij kan er niet weer in . Zij
lijden en hij lijdt, hij ondervindt wat E . Poe genoemd heeft : the torment of
meditation : de foltering van to moeten dagen achtereen met zijn eigen gemoed
bezig zijn, zonder dat er stoffe
toe is .
Dat vervreemden verergert nog, met den tijd . Wanneer men professor geworden is, en zijn eigen werkkring heeft gevonden ; wanneer men daarbij priester
is, past men in een college, gelijk een hand in een handschoe ; men is gelukkig,
omdat men zich gevoelt als een visch in 't water . Schielijk, zonder overgang,
wordt men regelmatig om de drie maanden, daaruit gegooid, om to gaan leven,
wekenlang, in een ander element, in een huis, dat vergeleken bij een college,
klein is als een notedop : natuurlijk en zedelijk gesproken, loopt men er overal
tegen den muur ; dat huis is niet ingericht voor een priesterleven : men loopt
er als een uitzondering op den hoop, als een zondagskind, voor wie het eerste
en 't beste voorbehouden wordt door al to zeer genegen naastbestaanden . En
't is misschien wonder om zeggen : het belang zelf dat in u gesteld wordt,
is lastig om dragen, doet lijden . Een verlof van een paar maanden in den
huiskring over brengen, is voor een kind, eene zaligheid ; voor een volgroeid
zelfstandig mensch, eene beproeving .
Want, hij moet zich sterk houden ; om er zoo weinig mogelijk van to laten
blijken ; en de andere, niet to doen lijden ; spijts zijn uiterste poging om alles
binnen zichzelf to houden en liever aan de brok to bersten, leekt het links en
rechts de gaten nit, en zoo ontstaat er misverstand, stil verwijt van ondankbaarheid, van grootschheid en te-klein-achten van ouders, broers of zusters . Hij
hoort het, en hij ziet het, en zou in hunne plaats gevoelen en denken, zooals
zij, maar hij kan er nets aan doen, de afstand is er en kan niet overbrugd
worden, hij is to wijd.
Hoe sterk hij ook weze, daar kan hij niet tegen op, en daarom worden zijn
bezoeken zeldzamer, korter.
Voor een werkzaam gemoed is een half uur van volstrekt nietsdoen eene fostering
en voor een gevoelig temperament is zoo eene gespannen lucht onuitstaanbaar .
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Dit is een kant . Er is nog een andere
Zooals de ouders en naastbestaanden trachten, nit genegenheid, den „uitgevlogene" telkens hij terugkomst weer hun leven to doen meeleven, zoo achten
zij zich anderzijds gerechtigd om ook het zijne voortdurend mede to leven .
Ouders stellen zich moeilijk voor dat hun kind, al wordt 't vijftig jaar oud,
geen kind meer is ; broers en zusters blijven in hem voortdurend uitsluitelijk den
broeder zien en beiden vergeten den zelfstandigen
mensch to erkennen die hij
geworden is : het lid in de samenleving, den leeraar in het onderwijs, den
priester in zijn priesterambt, met plichten en verplichtingen, met recht op
vrijheid, jazelfs met eene volstrekte
noodwendighe .d aan algeheele vrijheid ;
met een invloed die hem dikwijls het zwijgen oplegt ook tegenover hen, met
eene roeping waar zij geheel en gansch moeten buiten blijven .
Welnu, mate is t' alien spelen goed, maar, mate is t' alien spelen zeer moeilijk !
Ouders en naastbestaanden geven zoo gemakkelijk het woord aan hun hert
in plaats van aan hun verstand, en worden lastig, uit genegenheid .
De jonge en later de rijpe man, priester, is gemakkelijk to doordrijvend in
het vrijwaren van zijne bedreigde onafhankelijkheid .
Daaruit ontstaan soms pijnlijke oogenblikken, daaruit volgt noodlottig, verwijdering .
Dit is wellicht het geval geweest met Guido en zijne familie : hij was niet
ongevoelig, niet ondankbaar : hij hielp ze, met zooveel dat bekend is en nog
zooveel meer dat alleen zij en God kennen . Maar, in hunne onderlinge betrekkingen hebben beiden wellicht de juiste maat niet weten to treffen of to
handhaven .
15 . blz . 172 . t2n Febr. '74 schrijft Adolf Duclos
„Wij hebben eene gilde gesticht van Sinte Luitgaarde, voor taal en oudheid,
onder kenspreuke : Rond den Heerd. Zij bestaat nit werkende leden en eereleden .
Een raad staat aan 't hoofd . Binnen de acht dagen zult gij een exemplaar van de
wet ontvangen . 't Is de Raad die voor de redactie van Rond den Heerd zorgt :
Eerevoorzitter : Meerssemau, prof .
voorzitter : uw dienaar.
greffier : P. Baes .
Leden : Van Coillie .
Mervillie.
Fraeys.
Carette.
K. Verschelde
nog aan to winnen.
Dr Vansteenkiste
16, blz . i77 . Zij wilden zelfs meer : zij wilden dat hij hen volgen zou in
de belachehjke overdrijving waartoe hun al to groote ijver voor het Vlaarnsch
hen dreef ; ze wilden over hem meester spelen en dat op eenen toon! Men
leze maar het onderstaande stuk :
Uit Moscroen, den 18den in nieuwjaarmaand '93 .
"Eerweerde Heer,
,,'k En kan 't niet gelooven!
Ik ontvange daar zooeven eene handmare nit Brugge, die aldus begint :
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,Moet ik mijnen kop tegen den wand slaan of moet ik krijschen
lijk een kind : of zult gij het doen? Ge kent onzen leeraar Mr Declerk .
Enwel : iemand heeft rijmen gemaakt voor zijne toekomende wijdinge .
Die rijmen zijn in 't fransch! En wilt ge weten wie ze gemaakt
heeft? Raad eens : Ge 'n zult er nooit zijn : 't Is Mijnheer Guido
Gezelle. Deze laatste heeft het zelve gezeid aan Mr De Laere, die mij
dezen avond dit nieuws heeft medegedeeld ."
'k Zegge nog : 'k en kan 't niet gelooven, en nochtans, men bevestigt zoodanig
dat ik het moete gelooven, oftewel geheel die handmare is eene kluchte, om mij
in 't garen to jagen.
Maar ja, wie zou zulke dingen gaan uitvinden, wegens u ? Niemand in geheel
Vlaanderland en zou zoo iets in zijn gedacht krijgen . 't Is dus waar? Hemelsche
deugd !
Fransch spreken, als 't nood doet ; eene fransche leerrede houden in de
0 . L . V . gilde van 't Vlaamsche Kortrijk, dat kan er nog door : ge kunt
zeggen, en ge zeidet mij inderdaad, „'t is noodig, 'k en mag niet anders ."
Maar, fransche stukken opstellen voor eenen Vlaming, zonder eenige noodzakelijkheid, dat gaat alle menschen to verre !
Eertijds zongt gij
,,Gefranscht maar als wij moeten!"
Dan waart ge in de waarheid . Maar nu !
Hadde 't nu in 't Duitsch of in 't Engelsch geweest, dan zou ik gezeid
hebben : een stukske uit luim, en kan Been kwaad, integendeel dat zal toogen
dat Gezelle meer kan als Vlaamsch alleene ; dat hij meer kan als menig andere .
Maar in 't fransch! In de tale tegen dewelke wij gestadig strijden moeten,
in de tale die zoovele Vlamingen veel to wel kennen, die nog meer Vlamingen,
och arme! willen wel kennen, dat is onvergeeflijk! Dat en is geene eere meer,
maar schande ! Schande ware 't voor mij en voor een ander ; nog meerder
schande is 't voor iemand lijk gij, die zoo hooge staat in de achtinge aller
welmeenende vlamingen ." . . .
JAN CRAEYNEST .
En zoo gaat de man voort vijf bladzijden lang met kermen over Gezelle's
lransche zonde, over zijne „groote verergernfssen door geheel het Vlaamsche
vaderland." Hij smeekt hem bij alles wat hem dierbaar is dat hij het stuk
zou terugeischen, enz . enz .
Hoe wil men dat de groote man hen zou volgen in zulk kleingeestig geweste ;
hoe wil men dat hij menschen aanvoere die hunne eigene zaak schaden en belachelijk maken met ze onredelijk to willen doordrijven !
Gezelle had de goedheid nog op deze afstraffend to antwoorden
: maar hij
had met harde partij to doen
,, Iwe antwoorde en voldoet mij maar half en half!" schrijft hemJ
. Craeynest
terug : „Zulk fransch werk en zou ik maar doen in geval van meerder nood,
met besprek dat ze 't aan niemand en zeggen, dat het niet gedrukt en worde,
of ten minste, dat het maar gedrukt en worde zonder mijnen naam daarbij to
zetten, anders hebt ge den schijn van ook naar den name to staan van
franschen vinder!" enz .
Hoe wil men dat hij zou mededoen aan een purisme dat hen de vlaamsche
taal wilde doen zuiveren van alle vreemde elementen en deze uitroeien met
wortel en al tot in hun diepste vertakkingen!
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„Hebbe hier alreede menige stukken ontvangen met bet volgende thuiswijs :
mijn eerw . beer J. Craeynest onderherder onderpastor zelfs eenmaal met hat
volgende : onderherder to Moscroen,,en 't kwam er ook ."
"Morgen ontvangt de herder van Moscroen zijnen vriend . . . enz ."
„Tusschen hier en weinig tijds en zal onderherder, herder, niet meer vreemd
klinken, voor niemand . Het zij zoo!"
En zij wilden Guido Gezelle op then leest schoeien, maar 't ging niet .
Zekeren dag was een van die taalzuiveraars op bezoek bij eenen vriend van
dezelfde school . Dien ganschen avond hadden ze gezocht - zonder het to
kunnen vinden - naar een zuiver germaansch woord om er een van romaanschen
oorsprong mede to vervangen . Daarop gingen ze slapen . 's Anderendaags v66r
dag en dauw, trok de gast zijn kamervenster open en riep zijnen gastheer
wakker
„jan! Jan!"
Jan schoot uit rijn vredigen slaap en Rep naar 't venster, sweet bet open!
„Jan! ik heb bet gevonden!" riep hem zijn vriend .
Maar de meld die in de keuken reeds aan 't koffie malen zat, en die tweespraak vernah schudde haar hoofd en mompelde al voort draaien
„Mijn meester is zot, maar deze is nog veel zotter dan de mijne!"
Geen wonder hebben die twee taalzuiveraars later bet gedacht opgevat een
schuimwoordenboek uit to geven, dat is eene voorbodige ljste van dagelijks
gebruikte, doch mijdbare schuim- of bastaardwoorden, vervangen door evenveel
beteekenende Dietsche woorden, die 't yolk bezigt of die in gedrukte en ongedrukte oorkonden to vinden zijn
door Jan Broeckaert
en Jan Craeynest
I8go, maar 't bleef bij 't gedacht ;
en 't zou uitkomen bij Siffer to Gent, in
en later werd Jan Craeynest even ijverig voorstander van 't Algemeen Nederlandsch als hij eerst hardnekkig purist had geweest. Wat nieuws dus, maar
wat beters.
,spraakkunst voor Westvlamingen"
17 . blz . I77 . L . De Bo heeft eene
samengesteld, die slechts enkele bladzijden groot was, en zekeren tijd heeft
dienst gedaan op de vrije colleges van Westvlaanderen . Naderhand heeft ze
plaats gemaakt voor iets meer uitgebreids, meer wetenschappelijks en vooral
meer in verband met bet programma van bet openbare onderwijs .
J . Vercouillie heeft in '82 eene Westvlaamsche spraakkunst gemaakt en laten
drukken en hij vraagt er Gezelle's oordeel over hr een tijdschrift . Maar ze is
nooit openbaar verschenen .
Duclos, die van Gezelle op eene slimme wijze eenen brief heeft uitgelokt waarin
I" Maart '74
deze de hoofdtrekken van zijn taalstelsel uiteenzet, schrijft hem, x
„Wij zijn derhalve t' accoord op al de groote kwesti&s. Uw brief zal ik
voorenlezen in den raad en hij zal een mondstopper worden, immers ik vreesde
de eenheid!! gekomen zijn met de
dat de eene of de andere zou willen tot
Hollanders . Wij zullen onze studie, die serieus zal zijn, eindigen met de uitgave van onze taalregels en spellingregels ."
Hij vraagt derhalve Gezelle's uitspraak over verscheidene Westvlaamsche
spraakkunstregels en . . . klopt aan doovemans deur, er komt geen antwoord .
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18 . blz . 18o . ,Frans de Cort is mij komen opzoeken : hij is, in den grond,
van ons gedacht . Hij zal u komen bezoeken : tracht hem eens goed to beklappen
en to doen verstaan dat wij willen werken tegen den uitsluitenden geest van
Hollanders en Brabanders, die ons particularisten noemen omdat wij eene algemeene
taal schrijven met alle de Vlaamsche, Limburgsche, Brabandsche, enz ., elementen
erin, daar zij hun particularisme i . e. dialect uitgevonden door eenige zoogezeide
geleerden - die al 't verstand en de beschaving voor hen willen hebben ons
willen opdringen .
De Cort wist erop to antwoorden dat men ons niet en verstond in
Braband .
Ik zei dat men ons in Braband en Holland beter verstaat als de Hollanders
en Brabanders hier door 't yolk en zelfs door geleerden verstaan worden : en
dat dit maar en effen zou komen als men eens ons recht zal erkend hebben
.
Zoohaast onze woorden en wendingen in de woordenboeken zullen staan, zullen
de Brabanders en Hollanders ons veel beter verstaan als wij hen ."
DuCLOS 25n Juni '74 .
19. blz. 183 . Hier volgen met de titels der brochuren en der artikels de
verschillende phasen van den onverkwikkelijken pennestrijd :
1 . Notice sur le particularisme linquistique flamand de la Flandre Occidentale par M. Nolet de Brauwere van Steeland, associ6 de l'acad6mie royale
de Bruxelles. 1874, Bulletin de l'acaddmie. - Tome 37 p. 206-2 35 .
2 . Westvlaamsch Taalparticularismus, door M . Nolet de Brauwere van
Steeland . Aprilnummer van De Toekomst. 18743 . Lettre a M . Nolet de Brauwere van Steeland au sujet de Ia note sur
le particularisme linquistique flamand de la Flandre Occidentale, par les
r6dacteurs du Rond den Heerd .
4 . Westvlaamsch door M . DeBo . Juninummer van De Toekomst. 1 874 .
5 . Critique du ,Westvlaamsch Idioticon" par Mr P. Willems. - Revue
catholique, livraison du 15 avril 18746. Quelques remarques a propos de la communication de M . J . Nolet de
Brauwere van Steeland sur le particularisme linquistique de la Flandre
Occidentale, par M. P. Willems, membre correspondant de l'Acad6mie .
Bulletin . Tome 37 p. 467-69. 1874 .
7 . R6ponse aux quelques remarques de M . P. Willems concernant ma
notice sur le particularisme etc . etc. Bulletin . Tome 371p . 667-76 . 18 74S . Nederlandsch contra Westvlaamsche Taalparticularisterij door M. Nolet
de Brauwere van Steeland. Julinummer van De Toekomst, 1874 .
9. De Logica, van Dr Nolet enz
door Mr DeBo . Oegstnummer van
De Toekomet. 1874To. Taalparticularisten en Idiotica door Dr Van Helten, leeraar van het
Gymnasium, to Rotterdam . Oegstnummer van De Toekomst . 1874.
11 . Een laatste antiparticularistenwoord, door Dr Nolet enz
Septembernummer van De Toekomst . 1874.
20 . blz . 183, 184 . I. Wie zich wil inlichten over het zeer vruchtbaar, en zeer
nuttig werk door de Westvlamingen in then tijd voortgebracht, vinde op den
omslag van het verslagboek over de Handelingen Van Sinte Luitgaarde Gilde, Brugge, Dezattere, 1874 en volgende - de lange lijst hunner werken .
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Iseghem 2o April 1896 .
„Eerweerde Neer,
Volgens dat M . Vanspeybrouck mij gezeid heeft, begeert gij grootelijks dat
Ste Luitgaarde gilde weder in leven kome . 'k Ben gereed, lijk hij u gezeid
.
heeft, om als gewezen greffier daaraan mede to helpen
Maar, aangezien vroeger Mgr . Faict goed gevonden heeft de gilde voor
eenigen tijd to laten rusten, zoo zou Mgr . Waffelaert daarover wel dienen gesproken to worden" . . . enz .
get . : P . BAES .
Ontwerp
.
BIEHALLE
.
III.
Op den 31 in Lauwe 1887 is er, tusschen de Heeren Jules Claerhout, van
Desselghem, Leeraar to Thielt ; Jan Craeynest, van Oost-Roosebeke, Leeraar to
Brugge ; Emile Demonie, van Rousselaere, Leeraar to Brugge ; Guido Gezelle, van
Brugge, onderpastor to Kortrijk ; Alfons Janssens-Deschrijver, van Sint-Niklaas, to
Sint-Niklaas ; Ameet Joos, van Hamme, Leeraar to Sint-Niklaas, Eduard Van
Robaeys, van Pithem, Leeraar to Brugge ; Pieter Van Bogaert, van Temsche,
Leeraar to Eccloo, to vrienden huize vergaderd zijnde, eenpariglijk beraamd,
overeengedragen en besloten hetgeen hierna volgt :
Ten In Dat het alleszins van groot nut zou zijn bestonde er eene glide wier
leden, elk afzonderlijk of vereenigd in getijdige vergaderingen, werkzaam waren
in het navorschen, het handhaven en het gebruiken van al de rechten der
Dietsche Volkstale .
Ten IIn Dat bovengenoemde Heeren, benevens andere verbeide bijtreders,
stichters en leden willen zijn van zulkdanig eene gilde .
Ten III" Dat de name der gilde voorloopig onbestemd blijft . De Dietsche
Biekorf ?
Ten IVn Dat de gilde binnen Gent haren zetel zal hebben en hare gewone
vergaderingen houden.
Ten Vn Dat de gilde zal bestaan uit een bepaald getal werkende en een
onbepaald getal medewerkende en beschermende leden .
Ten VIn Dat de verschillige werkzaamheden der gilde onder de leden
ervan zullen verkaveld en verdeeld worden, na elks bezondere gadinge en
bekwaamheid.
Ten VIIn Dat elk lid, zooveel mogelijk, zal trachten medehelpers to vinden,
zoo binnen zoo buiten de gilde, tot het kwijten van den aangenomen last .
Ten VIIIn Dat de gilde zekere penningen zal bijeenbrengen, bewaren en
besteden, ter ondersteuninge van hare werkzaamheid .
Ten IXn Dat de gilde zal pogen het vertrouwen en den steun to verdienen
zoo van de Koninklo~ke Vlaamsche Akademie voor Taal- en Letterkunde, zoo
van diergelijke genootschappen en inrichtingen .
Ten Xn Dat de gilde zal middelen beramen om de leden die daartoe genegen
mochten zijn in de mogelijkheid to stellen van boeken, schriften en andere
have, na hun overlijden, aan de gilde over to laten .
Ten XIn Dat de werkzaamheden der gilde zullen bestaan in
1 . Net verzamelen en het stelselmatig schikken van den woordenschat der
Dietsche Volkstale.
2 . Net verzamelen en het stelselmatig schikken van den woordenschat der
Dietsche Volkstale, voor zoo vele hij spreek- of dichtveerdiglijk gebruikt is
II.
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geworden in Dietsche spreuken, spreekwoorden, raadsels, dichten, zeisen, liederen,
vertellingen, enz .
3 . Het stelselmatig navorschen en verzamelen der wetten van spraakkunst,
zinbouw, enz ., die bij het gebruiken van den Dietschen woordenschat zijn in
acht genomen .
4 . Het voorzichtig en doelmatig verdietschen van vreemde en wanstaltige
woorden en zinwendingen die dc nederlandsche tale, en bezonderlijk de gesprokene volkstale, ontsieren en verduisteren .
5 . Het verzamelen en 't bewaren van boeken, handschriften, en andere oorkondschap, die de gilde in het bereiken van haar doel oorbaar kunnen zijn .
6 . Het navorschen, 't verzamelen en 't stelselmatig schikken van geboekte
a de geschiedenisse, b het oudheidensch
of ongeboekte wetendheid betreffende
en 't oudchristelijk geloove, c de oude zeden, wetten en gebruiken van onzen
Dietschen stam .
Ten XIIn Dat verdere wetten en beschikklngen, niet op voorhand gemaakt
maar, allengerhand aan zullen gevonden, gekeurd en geboekt worden .
21 . bl . 185 . Wat Anna Bjns zou worden blijkt nit een plan in zijn eigen
handschrift bewaard in 's dichters nalatenschap
„Anna Bmns.
Een jaartijdbladtje voor katholieke vlaamsche vrouwlieden voor katholieke en
vlaamschgenegeu vrouwlieden
voorjaartijd
zomerjaartijd
oestjaartijd
najaartijd

nieuws
kinderkamer
brieven
levens
oude
poesis
nieuwe
„
spreekwoorden
verschenen
waarschuwingen
feesten

Men schrijft in voor niet min als

uitlandige vrouwen
raadsels
gebeden
boeken
vlaamsch nieuws
voorbeelden in andere landen
Pater Poirters

12 afdruksels, ten prijze van

stuk ."

22 . blz . 188 . „De ondergeteekende Guido Gezelle, onderpastor van 0 . L.
Vrouw Kerke to Kortrijk, verklaart bij dezen, aan den Eerw . Heer Adolf
Bond den Heerd,
Duclos, tegenwoordigen hoofdopsteller van het weekblad
woonachtig to Brugge, Mariastraat, 2, alle welkdanig recht of to staan, dat hij
zoude kunnen bewaard hebben over den eigendom van gemeld weekblad, hierin
begrepen de verschenen jaargangen, printen en boeken, die met de gelden van
Rond den Heerd gekocht wierden .
Kortrijk, den 16n februari 1874

.
get.

Gurno GEZELLE.

„Met den eigendom van Rond den Heerd aan den eerw . Heer Adolf Duclos
voornoemd of to staan, hebben wij hem het uitsluitelijk recht toegekend van
alle welkdanige artikels, door ons in gemeld blad geschreven, onder vorm van
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boek of anderszins heruit to geven ; zoodanig dat Mr Duclos alleen, en onder
voorwaarden door hem vast to stellen, gezeide recht aan anderen zal kunnen
oveizetten .
Kortrijk, den 21n April 1877 .
get.
23 .

Gumo GEZELLE ."

bl. 192 . Bijvoegsel op Loquela n °. Y, .

Mijn Heer,
Loquela, dat is de name van een hand-, hulp- en vervoegbladtje, dat ten
dienste gesteld wordt van al degenen die hun gelegen laten aan eigen vlaamsche
tale, uitinge van eigen vlaamsch wezen en leven .
Gevolgentlijk is Loquela een blad voor eigenvlaamsche taalliefhebberije en
voor eigen vlaamsche taalgeleerdbeid .
Voor de schrijvers van Loquela is de tale de tale gelijk de sterren de sterren
zijn : zij bestaat, zij is daar, zij leeft en zij roert nog dagelijks, en wij zoeken
ze, met eerbied, to kennen en to doen kennen, in haar wezen en in hare waarheid,
in hare oorbaarheid of goedheid en in hare bewonderlijke schoonheid .
Al vele is er in dit vak van de Vlamingen gedaan, dat in Holland, Duitschland, Engeland, ja tot in Vrankrijk toe, geprezen wordt, doch nemo propheta
in Patria, en het laatste ,verslag van de Jurij" over den „vijfjaarlijkschen
prijs" in de ,nederlandsche letterkunde, Moniteur Beige 20 Januari 1881,
nr 20," beweert van ambtswege dat er in Belgenland, geene taalgeleerdheid
eigenlijke taalkunde philologie . . .,
betracht en wordt, zeggende : ,Dit vak
blijft tot heden onbeoefend
."
Een groot getal inschrijvers, medewerkers en medewervers van Loquela zullen,
is 't to hopen, het bovenstaande beweren van den Moniteur welhaast kunneu
leugenachtig heeten .
Over de gedaante van Loquela kan men oordeelen op den eersten numero ;
over den inhoud to wege ook of daaromtrent .
De prijs is 2 fr . 5o, voor elk vervolg van twaalf numeros, die, daar of daar,
maandelijks zullen kunnen gereed zijn .
De namen van de menigvuldige medewerkers schuilen onder de handteekens van
Dr GUSTAF VERRIEST, Hoogleeraar to Leuven,
Dr KAREL DE GHELDERE PAN HONDTSWALLE,
Geneesheer to Couckelaere,
Z . E . L . DE Bo, Pastor van Elverdinghe,
GUIDO GEZELLE, Onderp . to Kortrijk .
24. blz. 193 . Westvlaamsche Idioticon . L. De Bo .
Loquela . G . Gezelle .
Algemeen VZaamsch Idioticon . L . W . Schuermans .
Hagelandsch Idioticon.
't Daghet in het Oosten . De Limburgers.
Janssens begint een Idioticon van het Land van Waas, in medewerking met
Amaat Joos, om de overheersching van het Hollandsch tegen to gaan en een
Algemeen Vlaamsch woordenboek- to maken ,om de dwingelandij van 't Noorden
to verdrijven ."
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Aan Gezelle schrijft hij 16-g-85

:

„Gij, eerweerde Vriend, kunt alles verrechtveerdigen hetgeen gij buiten de
woordenboeken gebruikt, maar wat moeten wij toch doen, ik en een ander,
die niets van uwe geleerdheid bezitten ? die gevoelen dat bet Vlaamsch Been
Hollandsch en is, maar niet weten waarop steunen noch waaraan houden ."
27-8-'86 schrijft A . Joos aan Gezelle
„Op mijn ingeven, zijn eenige jonge geestelijken bezig met een Idioticon voor
de kempen to maken .
In 't kort zal ik naar de Vlaamsche school eenige artikels zenden om de
sinjoren wakker to schudden en zoo ook een Idioticon voor de stad Antwerpen
en omstreken re krijgen .
Zoo zijn we straks in alle gouwen van Idioticons voorzien . . ."
Ook in Noord Nederland vond 't voorbeeld navolgers :
De Zaansche volkstaal. Dr G . J . Boekenoogen noemt zijne : bijdrage tot de
kennis van den woordenschat in Noord-Holland een Idioticon . En hooger
hebben wij reeds een dergehjk werk van Johan Winkler, vermeld Aant . 6 .
25. blz. 198 . G. Verriest, Eeredag van Guido Gezelle, b1z . 7
„Als in 1895 Tzjdkrans in keus kwam voor den vijfjaarlijkschen prijs van
Vlaamsche letterkunde, werd door de Heeren der commissie op voorstel onzer
Taalkamer daartoe benoemd, de onsterfelijke dichter terzij gescboven en afgericht," men noemde bet een der zwakste werken van den dichter .
Inderdaad RJmsnoer ging to wege langs denzelfden weg der oificieele commissie
van de Taalkamer, bij den vijfjaarlijkschen prijskamp, in den Doofpot
. Men zou
bet niet eens in aanmerking nemen . Fr. De Potter schreef mij toen ik ervan gewaagde, dat bet to laat was, en dat Rzjmsnoer voor den prijskamp niet ingezonden
was . Welnu, opdat een werk zon mededingen, is 't niet noodig dat bet ingezonden worde, 't is genoeg dat het verschenen zij : dat weten die juryleden
toch wat best! Nu, genoeg . Verriest kwam er langs eenen anderen weg
tusschen : Rz_jmsnoer werd die heeren juryleden onder den neus geduwd, en
't werd bekroond 1
26 . blz . 229 . Dequidt in G . G . Leven en Werken, bl . 21, schrijft over
Tiidkrans :
„'t Is op aandrang van Tinel dat hij dit werk begon ; hij had voor hem de
Aventliederen gedicht."
Dit is niet geheel juist . Tzjdkrans is opgevat en geboren op niemands aandringen, maar is tien jaar lang gegroeid in 's meesters hoofd en er dan nit
geboren toen de tijd kwam der voile uitspreekbaarheid : der volborentheid.
Maar het is vast en zeker dat Gezelle met Tine] een werk aan 't beleggen
was in den aard van 't geen Cuppens en Devocht later gedeeltelijk uitgevoerd
hebben, to weten een krans van dubbel kunstgewrocht om het kerkelijk jaar :
Gezelle zou gelegenheidsstukken maken voor geheel den ring van bet kerkelijk
jaar en Tinel zou er muziek voor dichten . Dit was een andere Tgdkrans, die
nooit tot volwassenheid kwam .
27. blz . 233 . ,Le 1o mars 1853, quelques Flamands de France, groupes
autour d'Edmond de Coussemaker, jetaient a Dunkerque les bases de notre
18

27q.
association . Dans le court, mais substantiel programme qu'ils r6digeaient pour
faire connattre a leurs compratriotes le but et les tendargces de la Soci6t6
personnel
naissante et pour lui servir de manifeste, ils prenaient en leur nom
et en celui de leurs coll6ques a venir l'engagement de recueillir pour le Comit6
et de lui faire connattre tons les Renseignements et les Documents flamands
sur
10
,,
.
Les Sciences, l'Histoire, les Lettres et les Arts ;
Le droit f6odal, les jurisdictions seigneuriales
et les Coutumes ;
Les institutions litt6raires telles que Chambres de rh6torique, Confr6ries
th6atrales, etc.
,4°- Les L6gendes et chants populaires ;
. Les Traditions, les Usages et les Coutumes ;
,5,-,,60
Les Croyances populaires ;
n7 ° • Les Saints du pays et ceux qui y sont particuli6rement honor6s ;
„8 0 . Les Miracles, les Processions et autres Cer6monies religueuses particuli6res au pays ;
„9 °. Les Corporations et M6tiers ;
Les Proverbes et Maximes populaires ;
„10° .
Les Soci6t6s d'archers ;
Les Noms d'hommes et de choses ;
„13° . Les Inscriptions tumulaires et autres ;
,,I4 ° . La Biographie et la Bibliographie des Flamands de Flandre ."
Uittreksel nit de „ 4nnales du Comzte iamand de France ."
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wijst aan : vers, proza of vertaling van Gezelle ; tijdschrift of genootschap door
hem opgericht ; tijdschrift of dagblad waaraan hij heeft meegewerkt
.
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