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die niet begreep hoe zooveel menschen
zich Christenen durfden heeten,
maar die zich troostte met te leven
en te werken voor 't gezin ;
die mij Gods wijsheid leerde lezen
in de kunstige wetenschap
van cijfers en van lijnen,
en Gods almachtige heerlijkheden
in Vlaamsche, in Hollandsche en in Duitsche landschappen.
en aan den hoogen sterrenhemel.

Op Vlaanderens K uns td ag W
Mannen en Vrouwen uit Vlaanderen

'k Ben hier gekomen met den daver op mijn lijf ; maar nu ik
hier sta ben ik= blij, blij van verrukking om wat ik hier zie.
Gij allen wier oogen gewend zijn aan schoonheidsgenot, ik
vraag u of ze ooit een schoonheid aanschouwden als deze.
De schoonheid, die hier samenzwalpt vandaag ; de schoonheid,
die heden straalt uit u aller gelaat ; de schoonheid, die thans als
een geestelijk fluidum de lucht doorzindert en doorschittert :
Neen, zulk een schoonheid zag ik nooit.
Want dit is7 de schoonheid van 't geluk, dit is de schoonheid
van de geestdrift, dit is de schoonheid van de kracht, dit is de
schoonheid van de zegepraal voor gansch een volk.
Vlaamsche volk, in opgetogen liefde, die toch niets anders is
dan --- eindelijk — rechtmatige zelfbewustheid, komt ge vandaag
uw eigen wezen aanschouwen, uw geestelijke krachten monsteren,
uw titels tellen van intellectueelen rijkdom, en vieren de dragers
van den adel uwer kunst.
Voorwaar, Vlaamsche volk, gij hebt uw dag goed gekozen.
(1) den 16n Juli 1911, te Gent.
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Sedert eeuwen zong uw Klokke Roeland geen zegelied als dit ;
sedert eeuwen kreeg uw VIaamsche Maagd geen bruiloftskleed als
dit : sedert eeuwen zag uw Blauwvoet, in zijn landelijke vIucht
naar de oneindige zee, geen jubileerend Vlaanderen als dit.
Dit is nu de tweede maal in de Europeesche geschiedenis dat
wij opgaan tot de grootheid.
Och, wij verbloemen het niet : 't Wordt een klassieke gemeen~
plaats, dat er tusschen de eeuwen, waarin het paradijs VIaanderen
daar te zweven scheen over dit werelddeel als een hangtuin van
sociale en artistieke heerlijkheid, en tusschen den huidigen dag,
waarop wij weer dringen met een ontembare wilskracht naar een
plaats in de beste en de schoonste volkenrij - er ligt een verval,
een spanne van drie eeuwen sleepende ellende en chronische schande.
Wij ondervonden de zware les van de wereld..· Wij hadden de
wereld verbaasd, en de wereld vergaf het ons niet. Het brutale
geweld, in den tijd waarin het nog onbeperkt heerschen kon, hee£t
zich botgevierd op ons .
En wij waren dood
Het werd gezegd overaI. En groote en
kleine volkeren rondom ons verlichtten intusschen met hun £aam
het vasteland '0£ overstraalden de oceanen.
Wi; waren dood ... alsof een ras, dat niet sterven wil, sterven
kan ; dood, alsof een yolk, dat in alle hoeken van zijn klein gebied
de onsterfelijkheid had gebaard in steenen en in kleuren en in
klanken en in boeken - alsof dati volk geen leven had, taaier dan
aIle geweld.
Bij ons is toen gebeurd, wat overal gebeurt bij de volkeren die
't verdienen. De geest der natien waarvan een onzer grootste
wekkers zoo dikwijls droomde (1) - de geest der natien zag toe,
en hij zond zijn bode.Die bode was, zooals altijd, de letterkunde.
(1) Conscience.
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De letterkunde sprak haar Bijbelsch verrijzeniswoord t a 1 it h a
c u m i ; of liever, de letterkunde kwam staan voor het volk, gelijk
eenmaal Michel Angelo stond voor: zijn gebeitelden Mozes. En ook
zij riep : Gij leeft, welnu, spreek !
En --- 't is driekwart eeuw geleden -- Vlaanderen sprak.
Schrijvers en dichters vuurden weer het Vlaamsche woord de wereld
in.
Dat woord, het sprak en gebood :
Gij zult uw vaderland beminnen, en zijne taal en zijnen
roem. (1)
Dat woord, het sprak en vermaande :
Gij Vlamingen, die dit boek leest, overweegt bij de roemrijke
daden, welkg het bevat, wat Vlaanderen eertijds was, --- wat het
nu is, en nog meer, wat het worden zal, indien gij de heilige
voorbeelden uwer vaderen niet vergeet. (2) .
Dat woord, het sprak en het troostte :
Zij liggen lang begraven, maar zijn voor ons niet dood. (3 )
Dat woord, het sprak en het zweepte met mannenzwaai :
Wie stond recht als ons Vlaanderen verraden lag aan band ? (4 )
Dat woord, het sprak en het trilde van vrouwenlippen :
Wel mag hete Vlaamsche harte
Fier in onzen boezem slaan,
Als wij, Jacob van Artevelde,
Op uwen, geboortegrond; staan. (5 )
Dat woord, het sprak en het koesterde :
O Landeke, o, zijt maar kleen,
Niet meerder zou 'k u geren.
En 'k zie u, — zulk en is er geen —
En 'k zie u toch zoo geren ! (6 )
(1) Willems. (2) Slotwoord van Conscience's Leeuw van Vlaanderen.
(3) Hiel. (4) Destanberg. (5) R. Loveling. (6) G. Gezelle.
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Dat woord, het sprak en het droomde :
Verkoren Dietsch, waar de kloekte en de teerheid
Van Noorden en Zuiden in samenvliet,
Soms grommend als Hekla's dondergerommel,
Soms neurend zoo zoet als een gondellied. (1)
Dat woord, het sprak en het preekte ;
Werk alleen maakt sterk
Vereenigen wij onze krachten
wij brengen het zooverre als anderen het brachten
Men kan
ons verachten, niet versmachten — Geen klachten, gedachten ! (2)

--

Dat woord, het sprak en het spotte :
Adieu, colonne (3) , uw steen en brons
Zijn Fransch tot in hun ornamenten ;
Maar toch zit er iets in van ons
Zij zijn betaald met onze centen. (4)
Dat woord, het sprak en het eischte :
Zij wilden wat was recht, en wonnen wat zij wilden. (5)
Dat woord, het sprak en het vocht :
Aan ons, die mannen, Flaminganten. Laat
Ons hun maar zeggen hoe een volk kan groot
En hoe het klein kan worden ; hun vertellen
Van al die oude helden, die ze zelfs
Bij name niet meer kennen. Laat ons hun
Maar zeggen in de taal die zij verstaan,
Dat deze taal een' schat is... dat de taal
Het volk is... dat waar geen taal
Gevonden wordt, daar ook geen volk bestaat. (6)
Dat woord, het sprak en het zwoer :
(1) Am. De Vos. (2) Van Droogenbroeck. (3) De Brusselsche Congreszuil. (4) Moyson. (5) Ledeganck. (6) Vuylsteke.
10

Gij zegt dat 't Vlaamsch te niet zal gaan,
't En zal
Dat vreemd gezwets zal boven slaan,
't En zal
Dit hopen, dit begeeren wij ;
Dit zeggen en dit zweren wij ;
't En zal, 't en zal, 't en zal ! ( 1 )
Dat woord, het sprak en het vlamde uit den mond van hem,
die zijn zieke borst heeft kapot gehamerd onder 't bonzen van zijn
lied •
Weg de bastaards, weg de lauwaards !
Ons behoort het Noordzeestrand !
Ons de kerels ! ons de klauwaards !
Leve God en Vlaanderland ! (2 )
En zoo vernam de wereld dat we niet dood waren. Een kreet
van verrijzenis ging door onze heele letterkunde.
O, een der besten onder u heeft het zoo goed gezegd : « Als
ik de eerste vij ftig jaren onzer herleving doorblik, dan kan ik niet
de Vlaamsche letteren van de Vlaamsche beweging afscheiden. » (3)
En bij 't herdenken heden van 't opstandingswerk uwer onmiddellijke voorgangers, ,rijst, me dunkt, een vraag :
Moeten we blij zijn of droef over onze eeuwenlange mizeries ?
Is die lange schijndood niet geweest een aanhoudende ophooping
van geheime kracht, die zich al dadelijk bij de stemmen ter verrijzenis
openbaarde ? Waren we mede de normale ontwikkeling der volkeren
gegaan, zouden we nu niet gekomen zijn in dat stadium van andere
naties, een stadium van verslensing en versletenheid, dat men zoo
behendig: thans « overbeschaving » noemt ? Hadden we niet zoo'n
(1) Gezelle. (2) Rodenbach. (3) Vermeylen.
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vreeselijke school van beproeving doorgemaakt, zouden we ons dan
gevoelen zoo frisch, zoo jeugdig, zoo veerkrachtig, zoo gezond als
nu ? Had het' leed ons niet gelouterd, had het lijden de levenskiemen
in ons niet gezuiverd, zouden we in de 20e eeuw niet veeleer onzen
herfst dan wel onze lente beleven ?
Ziedaar de vraag.
Nu, dit is een feit : Sinds de ontwaakte letterkunde tot het
volk heeft gesproken — ik noem geen namen, maar onder de eerste
zou 'k moeten noemen den naam van dien grooten grijsaard
daar ( 1 ) — is hier ontstaan een weergalooze ontplooiing van kracht,
geestelijk en stoffelijk.
Sedert meer dan een halve eeuw wordt in ons Vlaanderen
ontzaglijk gewerkt. En een volk dat werkt, dat moet er komen.
Gelijk een volk dat renteniert den dieperik ingaat.
Maar in dit' land, waar 't zoo goed zou kunnen zijn, wordt aan
een volk dat leven wil, geen recht tot leven gegund. Onze Vlaamsche
strijd, dat is de strijd om dat recht op elk gebied.
En gij, Vlaamsche letterkundigen, gij de zoons der herauten
van daareven, gij zijt weer de voormannen in dien strijd.
Want gij voelt het allen : ook voor u is die strijd een geluk.
Strijd is in zoover een genot dat hij onze beste krachten prikkelt
en staalt. Een volk dat strijdt, is of wordt een sterk volk. Wacht
u voor een volk dat pantof felt. Waar 't altijd pax is doet men ook
alles in pace. En daar is geen kunst: Kunst, literatuur, vraagt
hartstocht. En onze strijd is een heerlijk element van hartstocht.
't Zijn de hartstochtelijke klanken van 't literaire woord die
Vlaanderen blijven aanvuren in den kamp.
Dat weet gij, en daarom staat uw gelid voorop in de strijdende
volksgelederen.
(1)

12

Max Rooses.

Geen letterkunde nergens, die zoo goed als de Vlaamsche
begrijpt dat dichter en volk malkander noodig hebben. Geen letterkunde, die zoo onmiddellijk werkt uit het volk en voor het volk.
Geen letterkunde, die zoo vol verkondt wat het volk denkt, voelt,
wenscht, eischt. Geen letterkunde, die zoo standvastig haar stof grijpt
uit het leven, werken en streven van het volk. Geen letterkunde,
die zoo dadelijk van uit het volksleven overstapt in haar dichterschap.
Geen letterkunde, die zoo schoon hare rythmen cadenceert op de
polsslagen van het volk. Geen letterkunde, die zoo barmhartig
medelijden koestert met dei nooden van het volk. Geen letterkunde,
die zoo trouw uitzingt wat er aan lijden en vreugde, aan beproeving
en moed, aan volharding en blijde hoop ligt te roeren in de ziel
van het volk. Geen letterkunde, die zoo goed weet, dat de poëzie
is niet enkel een kracht uit hooger kracht, maar ook een kracht uit
lager kracht gesproten. Geen letterkunde, die zoozeer beseft, dat
vooral in een tijdperk als dit, de literatuur iets meer is dan een
weelde-artikel, iets beters dan parade, iets heel anders dan een optooi
van pronk en praal.
En uw loon is dit : Gij schrijvers en dichters vare Vlaanderen,
gij zijt hier aan 't maken een der schoonste literaturen van Europa.
Omdat gij voelt met uw heele volk, blijft uw kunst gezond.
Gij gingt u niet isoleeren als elders in een eigen republiekje ; gij
gingt u niet inlijven, kliekjesgewijs, in scholen van -ismen, om
malkander te bekampen in verwoeden strijd van parnassiens en
symbolisten, en decadenten en humanisten en somptuaristen. Gij
bracht niet over uw eigen kunst het gele gevaar : het subjectivistisch
miniatureeren op zijn Chineesch.
Gij weet dat de echte, goede, groote natuur beter is dan om
't even welke mode. Bij u dan geen vraag tot welk genre of welke
school uw boeken behooren. Uw boeken behooren tot het eigen
slag van ieder van u, en tot den aard van uw volk daarbij. De
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toon is altijd van u zelf, maar die tonen, hoe kunstig-ingewikkeld,
hoe heerlijk-vernuftig soms ook, worden altijd gedragen op den
adem van moeder Vlaanderen.
Vandaar de echtheid van uw werk, de onmiddellijke waarheid
en de koesterende warmte. Vandaar die trouwe objectiviteit, en
toch altijd weer die zelfbewuste persoonlijkheid.
Gij allen, scheppers van drama's en zingers van lyriek ; gij,
beschouwers en beschrijvers, gij, vertellers en verhalers.
Gij, die uw zielen loslaat in tragischen hartstocht of in
humoristisch gekeuvel.
Gij, die scheppend uitgaat van de plots-vizionnaire ingeving ;
gij, die scheppend uitgaat van de lang-gemediteerde gedachte.
Gij, die uw zielerijkdom uitgiet in de beelden der werkelijkheid ;
gij, die uit de werkelijkheid ophaalt de verbeeldingen van uw
geestesgenot.
Gij, vinders van de hoogste idealen ; gij, bevinders van de
strengste realiteit.
Gij, die roept in schoonheid, en gij die fluistert.
Gij, die schreit in schoonheid, en gij die lacht.
Gij, die geeselt in schoonheid, en gij die gekscheert.
Gij, die jubelt in schoonheid, en gij die jammert.
Gij, die orgelt in schoonheid, en gij die neuriet.
Gij, die gaat om uw ingeving naar de schoonheid der Kruisafdoeningen ; gij, die gaat om uw ingeving naar de schoonheid der
oude Vlaamsche kermissen.
Gij, die verliefd zijt in schoonheid op de primitief-mystieke
maagdenrijen ; gij, die verliefd zijt in schoonheid op de paradijzenEva's der Renaissance.
Gij, die weeft in schoonheid aan ragfijne symbolen ; gij, die
zwoegt in schoonheid aan ruw-brute waarheid.
Gij, die schrijft met het stralend geluk van 't geloof in uw
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oogen ; gij, die schrijft met den parelenden angst van den twijfel
op uw voorhoofd.
Gij, die de heerlijke naïef beid van, uw dichterwezen uitspreekt
in poëzie voor de kleinen ; gij, die uw bezieling doet vlammenschieten
door de zwaarmassieve schatten van uw vorschersstudie.
Gij, die de verfijningen van uw diepste kunstbezonkenheden
laat opwellen in rythmen wonderteer ; gij, die den gouden klepel
der geestdrift doet klokkebonzen op uw rijmen van brons.
Gij, die uwf woorden droppelen laat naar 't getik in uw eigen
rustelooze borst ; gij, die uw woorden meedeinen doet op het
zwoegen van 't menschenhart, de tijden en de landen door.
Gij allen wordt bemind, bewonderd en gevierd door uw
Vlaamsche volk. Want gij allen schrijft en zingt toch ten slotte
voor uw Vlaanderen.
Gij allen stemt saam met den huldezanger aan den vader der
dietsche Dichteren algader :
Ja, allen moet de dichter leven,
Zichzelven niet. Wat daar 't gemoed
Der menigte met duister streven
Doorwoelt, hij moet het wedergeven,
Volschapen en bezield met zijnen hartegloed. (1)
Gij allen stemt saam met den leider, een uwer ouderen reeds,
maar jeugdig altijd, hij die gister nog vuursloeg uit aller hart met
zijn Lied van het Recht. (2)
Gij allen stemt saam met den jongere, die, váor hij zijn toortsen
aan 't zwaaien ging, fier zijn kondschap over Vlaanderen joeg :
De wereld viert de kleinste volken,
Die groot zijn in den minsten man. (3 )
Allen roept gij uit al uw boeken :
(1) Van Beers. (2) Poi de Mont. (3) R. de Clercq.
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« Volk, Vlaanderen ! » niet meer als den stervenszucht van
den vermoorden wijzen Man, maar als den strijdkreet van onze
eigen hoogste leefbaarheid.
Welnu, Vlaamsche letterkundigen, het volk is u dankbaar.
Dankbaar, omdat gij het beurt op uw sterke armen uit zijn
vale valleien van verdrukking naar de hoogvlakten van uw horizonten,
schitterend allerwege van licht.
Dankbaar, omdat gij hem geeft de hooge les van wilskrachtigere
arbeid ; omdat gij hem leert dat het uur is gekomen om elk op zijn
gebied alles te doen wat maar doenbaar is.
Dankbaar, omdat gij zulke heerlijke Zondagen schept in zijn
weekdaagsche leven van veel inspanning, veel zweet en last.
Dankbaar, omdat gij zijn ziel, bezwaard door al de beslommeringen en bekommeringen van den dag, opheft naar hooger vlucht,
naar idealen levensinhoud, naar 't volkomen bewustzijn van al zijn
rechten.
Dankbaar vooral, omdat gij redt de taal van het, volk.
Die taal, gescholden voor minderwaardig, gij schept er in uw
meesterstukken, die worden vertaald over heel Europa.
Die taal, gescholden voor arm, gij maakt ze tot een taal zoo
rijk, dat ze alles uitdrukt wat een heroplevend, geestdriftig volk voelt
in zijn jonge, boordevolle ziel.
Die taal, gescholden voor lomp, gij maakt ze tot een taal die
zegeviert over alle moeilijkheden, in de hoogste vluchten der verbeelding en in de diepste schachten der gedachte.
Die taal, gescholden voor weerbarstig, gij maakt ze lenig in
't worstelen tegen alle hindernissen van 't reusachtig ontwikkelde
moderne leven.
Die! taal, gescholden voor afgeleefd, gij maakt ze tot de sterke
draagster van alles wat de wetenschap ontdekt en alles wat de
kunst verzint.
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Die taal, gescholden voor ruw, gij maakt ze tot een weergalooze.
Gezelliaansche muziek voor het oor.
Die taal, gescholden voor dialectisch ontaard, gij rijgt ze als
een keten om uw heele volk ; een keten, de eenige, die licht en
roemvol valt te dragen, en die tevens onbreekbaar is.
Die taal, de arme miskende, die men geen plaats meer gunde
op haar eigen grond, die verbannen was uit de huizen waar grootheid
erf weelde wonen, die als een verworpelinge rondzwierf buiten van
hutje tot hut, — die taal, gij hebt ze genomen onder uw hoede,
gij hebt ze gekoesterd aan uw borst, gij hebt haar lompen uitgetrokken, gij hebt ze verheven tot uw geliefde, tot uw uitverkorene,
tot uw éénige ; gij hebt ze gekleed en gekroond tot ons aller vorstin,
een vorstin die nu tronen zal overal ; in kerken en paleizen, in
beurzen en hallen, in banken en gerechtshoven, in lagere, in middelbare en in hoogere scholen.
Zoo staan we dan op den schouwdag van heden. Allen staan
we rechtop, geleund op ons werkdaagsch getuig, op spa of ploeg,
op truweel of bijl, op mast of meter, op stoomhamer of weefgetouw.
Allen staan we, ziende naar u die de fakkelen draagt.
We schouwen het Oosten in, het lichtende Oosten, waaruit
gij allen daagt, het Oosten, dat met zijn groeiende heerlijkheid
den Vlaamschen hemel overgiet van de komende tijden. Ziet de
zegezonne stijgen, gevoerd door u, Phaëtons van de kunst. Wij
schouwen en wij hooren toe : Zet de gouden poorten open, en
laat hem galmen, den kreet die uit honderden scheppende borsten
barst over 't voorgoed ontwaakte Vlaanderen
Fiat lux ! Het worde licht !
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Hendrik Conscience'
Conscience te behandelen als internationaal figuur zou geen
klein boekdeel vragen. Te dezer gelegenheid kan ik daarover in
al te korte woorden het volgende zeggen.
Een bijna algemeene wet is deze : genie wordt geboren uit
rassenmenging. Deze wet geldt ook voor 't genie, dat we thans
vieren.
Conscience's vader was een Franschman uit Besancon, de
geboortestad van Victor Hugo.
Conscience's moeder was een Vlaminge, uit Antwerpen, de
geboortestad van zooveel groots.
Langs den geheimzinnigen weg van het bloed heeft Frankrijk
medegewerkt om ons den rassigsten Vlaming te schenken, den man
die als mensch en als kunstenaar het innigst en het vruchtbaarst
zijn Vlaamsche volk heeft liefgehad.
Dat Frankrijk zoo iets voor ons heeft gedaan, daarvoor zullen
we 'r steeds blijven danken.
De kleine Conscience sprak Vlaamsch met zijn moeder, Fransch
en Engelsch met zijn vader, die zeeman was. Zulk een opleiding
vervangt al heel veel van 't geen Conscience, bij gebrek aan
(1) Rede gehouden op den Conscience -dag te Gent, den 20i' Juli 1912.
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schoolopleiding, missen moest. Met zijn grooten kunst- en tijdgenoot
Dickens had hij zijn ziekelijke kinderjaren en zijn onschoolsche
vorming gemeen.
Nog een inte rn ationaal element voor den kleinen, zieken jongen,
buiten zijn drie talen om, was de houten kluis, waarin hij te
Borgerhout zijn kinderjaren doorbracht. Die was immers door vader
opgetrokken uit een scheepswrak van de Lloyd-maatschappij, een
Amerikaanschen driemaster. Wijl Conscience zijn zieke lijfje moest
slepen door die barak, omhing zijn vroegrijpe verbeelding de wanden
met fantasieën van zeereizen naar alle wereldstreken.
Dat waren zijn aardrijkskundige horizonten.
Horizonten van geschiedenis en legende werden hem geopend
door vertellingen van moeder en door vertooningen in den Poesjenellenkelder : De Heemskinderen, Maleghijs, Fortunatus, Cabonus
en Peccavia, en wat al meer.
Nu vader een papierhandel wou opzetten, werden thuis karrevrachten oude boeken gelost. In dien rommel ontdekte de leesgrage
Hendrik Nederlandsche reisboeken, werken over natuurkunde en
gebedenboeken. Vooral trok hem aan : Johan Nieuhof's gedenkwaardige Zee- en Landreizen, Amsterdam, bij Jacob Meurs, 1582.
De boeken over natuurwetenschap hielpen hem begrijpen wat hij
zag in den tuin, waar hij in lente en zomer bloemen en insecten
bespiedde.
Toen reeds droomde Hendrik Conscience van een groote
toekomst. Hij wilde worden een man van de wetenschap, een
natuurkundige, een scheikundige, een ontdekker, een uitvinder.
Zijn beste vriend in zijn jongelingsjaren was Jan, de Laet ; Jan
leende hem Fransche boeken. Zoo heeft Conscience de Fransche
klassieken gelezen, en Chateaubriand en Lamennais en Hugo, en
de mannen van 't Cenakel, en André Van Hasselt. Ook Engelsche
boeken kreeg hij in handen, en met voorliefde las hij Scott, den
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pseudo-Ossian en Milton. In het Duitsch, dat hij zich ook eigen
maakte, was vooral Schiller hem lief.
Overdreven is het dus wel als men beweert dat Conscience
niet las. Hij zelf draagt schuld aan die bewering, wijl hij steeds
verklaarde dat hij bang was, door lezing zijn eigenaardigheid in
te boeten. Feitelijk las Conscience tamelijk veel, maar weinig romans.
Ongetwijfeld heeft hij minder romans gelezen dan hij er zelf heeft
geschreven.
't Was op aandringen van De Laet dat Conscience begon te
schrijven. Hij beproefde 't vooreerst in 't Fransch. Geen wonder,
wijl dit de taal van zijn letterkundige eigen-opleiding was, en wijl
geen andere beschouwingen in zijn geest daar vooralsnog tegen
opkwamen. De Vlaamsche beweging was nog niet geboren ; haar
wordingsredenen moesten zich nog ontwikkelen, aangezien we tot
Conscience s 18 e jaar bij Holland hoorden.
Het onderwerp voor zijn eerste werk, voor zoover het OudAntwerpen betrof, vond hij in een van die rommelboeken op zijn
zolder : Beschrijving der ganscher Nederlanden, door Guicciardini,
edelman van Florence, verschenen te Arnhem in 1617. In de
omgeving daar geschetst, paste wat Conscience vertellen wou over
de Beeldstormerij, met wat liefde daartusschen. (1) Maar in
't Fransch vlotte 't niet. Zoo begon hij in 't Vlaamsch... en 't was
een sluis die voor een stuwenden stroom werd opengezet.
Conscience schonk ons een Vlaamschen roman over het
• Wonderjaar 1566 ». Maar voor ons is het wonderjaar ► : 1837, het
jaar zelf dat de roman verscheen. Toen immers is dit wonder
(1) Wat Conscience van den Beeldenstorm zelf afwist, kan hij niet
hebben gehaald uit Guicciardini, die daarover niets vertelt. Conscience's
geheugen heeft dus in zijn « Geschiedenis mijner Jeugd » in dezen gefaald.
Eug. De Bock, in zijn zeer goed boek over Conscience, meent dat onze
romanschrijver voor zijn Beeldenstorm het « Antwerpsche Chronyckje » van
Ullens heeft gebruikt.
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gebeurd : Uit een doode taal werd een levende letterkunde
opgeroepen. Sinds tweehonderd jaar lag in Vlaanderen de letterkundige overlevering gebroken : geen Vlaamsch proza meer, tenzij
in wat gebedenboeken en heiligenlegenden ; geen Vlaamsche verzen
meer, tenzij nu in de jongste jaren, de eerste kreupele rijmen van
« den Door ».
Conscience zette zich aan 't schrijven, en het Vlaamsche woord
was weergevonden. Toen is het Vlaamsche woord zijn weg begonnen,
zijn langen, nog steeds voortgezetten weg, om Vlaamsche daad te
worden.
Conscience heeft gewerkt in de Europeesche periode van het
romantisme. In geen enkel tijdvak wist de letterkunde zoogoed en
zooveel te « vertellen » ; zelfs niet in de Middeleeuwen, toen toch
de menschen tijd en geduld hadden om te luisteren.
Het romantisme bij ons was iets anders dan elders, iets meer
dan een letterkundig gevecht. Het was een gevecht om een eigen
volksleven. Dat romantisme draagt overigens ook elders nationale
kenmerken genoeg.
In Frankrijk was 't een katholieke terugwerking tegen den
Revolutiegeest. In Italië ook, met een onbestemd streven daarbij
naar « l'Italia una ».
In Duitschland was 't een vlucht uit de werkelijkheid, uit het
Germanendom, door Napoleon geknecht en verknoeid, naar het
droomenrijk der mystiek, naar den cultus der vrome Middeleeuwen.
Ook in Engeland was 't iets gelijkaardigs, maar toch speciaal
Angelsaksisch : een verzuchting van 't bij uitstek practische land
naar meer platonischen levenszin, een poging om meer innerlijkheid
te brengen in 't verstoffelijkte bestaan.
In Vlaanderen was het romantisme een Vlaamsche reactie tegen
den Franschen geest van 't jaar '30.
't Was een weergaloos tijdperk van vruchtbaarheid. Roman21

schrijvers van vijftig, zestiq, zeventiq, honderd boeken waren geen
zeldzaamheid,
In Frankrijk Hugo, Dumas, Sue, George Sand, Balzac.
In Engeland Walter Scott, Dickens, Thackeray, George Eliot,
Bulwer Lytton, Disraeli, Charlotte Bronte.
In Duitschland Gotthelf, Alexis, Auerbach, Freytag, Spielhagen,
Heyse.
In Holland Van Lennep, Schimmel, Mevrouw BosboomToussaint.
In 't Noorden Andersen, Ingemann, Bjornson.
Al die grooten staan, met uitzondering van den geboren navolger
Van Lennep, zoogoed als onafhankelijk van elkander. Ben groote
eigen persoonlijkheid is immers het kenmerk van het genie. En
ongetwijfeld onder die allen is Conscience een der zelfstandigsten
en een der vruchtbaarsten.
Velen van minderen rang hebben zijn invloed ondergaan : ten
onzent nagenoeg al zijn jongere tijdgenooten, en elders, om enkel
een paar van degenen te noemen die nog heden worden gelezen :
Blicher in Denemarken en Caballero in Span]e,
't Is bekend dat Alex. Dumas uit Conscience's « Loteling »
brokken haalde voor zijn « Dieu et Diable ». Het plagiaat verwekte
zelfs opschudding te Parijs ; maar Dumas had eigenlijk niets
verheeld, want uit dankbaarheid had hi] den held van zijn hoek
Conscience geheeten. (1) De verdere drukken verschenen dan ook
onder den titel « Conscience l'Innocent ».
Heuscher heeft Dumas met Conscience gewedijverd een
anderen keer op een ander terrein. 't Was in 1867. Conscience,
toen arrondissements...commissaris te Kortrijk, ontving er 't bezoek
(1) Dumas zelf schreef over e Le Cas de Conscience» in e L'univers
lllustre », 6 Dec. 1865, p. 774-775.
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van Hugo en Dumas. Hugo, die toen reeds zijn « art d'être Brandpère » verstond, was gedurig met de kinderen bezig. Onderwijl bleek
uit het gesprek dat Alex. Dumas evenmin als Conscience een
vreemdeling was in de kunst van Vatel. Dadelijk ving de wedstrijd
in Mevrouw Conscience's keuken aan. De Vlaamsche romanmeester
maakte een uitstekende kervelsoep, en de Fransche een lekker nagerecht. Een van de zeldzame keeren dus dat Dumas zijn publiek
onthaalde op kost die niet in 't minst was aangebrand !
Conscience's romantisme, eigenaardig verschijnsel binnen de
groote strooming, heeft als minder goede kenmerken een al te breede
borsteling in 't karakteriseeren, een voorliefde om den lezer te doen
schreien, en een bedenkelijke taalslordigheid. De andere gebreken
van onzen volksschrijver zijn ook bij de beste romantiekers voorhanden.
Niemand onder zijn tijdgenooten, behalve Scott en Dickens,
is zoo druk vertaald geworden als Conscience.
In 't Duitsch verschenen verschillende van malkander onafhankelijke vertalingen, t e Munster, te Keulen, te Regensburg, te Stuttgart, te Bonn, te Leipzig, te Augsburg, te Meissen.
Frankrijk gaf de zeer bekende vertalingen van Wocquier en
Lebrocquy.
Voor Zwitserland werd een Duitsche uitgave bezorgd te Zurich.
In Italië werd hij verspreid door uitgevers van Florence en
van Modena.
In Londen, na verschillende vertalingen van afzonderlijke
romans, verschenen in éen reeks Conscience's volledige werken bij
Burns en Lambert.
In Scandinavië spanden zich voor een der beste Consciencevertalingen Carlsten en Tallgren. Reeds in 1850 was het « Wonderjaar » in 't Zweedsch te Stockholm verschenen. In 1853 maakte
de « Loteling » furore in de Finsche hoofdstad Helsingfors.
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Ook in 't Spaansch, het Portugeesch, het Poolsch, het Czeksch,
het Armenisch werd Conscience aan de gretige lezers voorgelegd.
Te Baltimore verscheen een heele omgewerkte Engelsche
vertaling, die door heel Amerika werd verspreid.
Van meest al de vermelde overzettingen zagen uitgaven op
uitgaven het licht. « Het Wonderjaar » was in 1870 reeds aan zijn
S en Duitschen druk.
Och, sinds eeuwen wist de wereld niet meer dat er een
Vlaanderen. was, waar men Vlaamsch sprak. Dumas zelf, om
Conscience in te leiden, moest de Parijzenaars leeren, dat er ginder
ergens tusschen Schelde en Noordzee menschen woonden, afstammelingen der oude Teutonen, die een eigen taal spraken, gelijkend op
Duitsch. Door Conscience heeft de wereld tot in de verste hoeken
vernomen dat Vlaanderen nog leefde, dat zijn taal nog leefde, en
dat die taal, door de kunst van éen enkele, nog een heirbaan rondom
onzen aardbol kon slaan.
De groote kritiek heeft zich weinig met Conscience ingelaten.
Zoo heeft b. v. G. Brandès in zijn « Hauptströmungen der Litteratur
des 19. Jahrhunderts » den goocheltoer verricht, stroomen van namen
door zijn vijf bundels te stuwen, en Conscience onvermeld te laten I
Maar boven de uitspraken der geleerde heeren — of boven hun
stilzwijgen` -- steeg onafgebroken de vox populi in alle landen.
Naar Conscience's eigen oordeel was 't beste boekje over hem
dat van G. Eeckhoud. In Holland schreef Schimmel een flinke studie,
en in « Mannen van Beteekenis » verscheen een goede levensschets.
In Duitschland wijdden hem lof o. a. Mgr. Diepenbrock, zijn eerste
vertaler, Auerbach, Ida von Düringsfeld, Hofken, Kuranda,
Hoffmann von Fallersleben. In Frankrijk trokken op hem de aandacht Al. Dumas, Gustave d'Alanx, Victor Figarol, Jos. Vilbort,
de Pontmartin, René Taillandier, Cuvillier-Fleury, Jules Clarétie,
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en Léon Wocquier, een zijner beste vertalers. (1) In Engeland,
naast korte inleidingen op de vertaalde werken, verscheen van
Paul Jane in het Fransch K La Rénovation flamande »" (1875 ) een
in menig opzicht merkwaardig boek.
Hoffmann von Fallersleben kwam in tamelijk drukke betrekking
met Conscience. Toen hij den jonggehuwde eens opzocht aan zijn
huis op den Beeldekensweg, en hem daar niet vond, bleef hij wachten
op zijn vriend in een herberg van de buurt, en schreef er het
volgende stukje, dat al eens meer werd aangehaald, maar toch ook
hier op zijn plaats is :
Bij pinten en, kannen
Zoo zitten de mannen
en praten fransch altemael
over vlaemsche zeden en vlaemsche tael,
hebben fransche gedachten en fransche gevoelen
om over de vlaemsche zaek te woelen,
en gelooven aen elke kant
de litteratuer in hun vaderland,
gelijk als het de Franschen bedrijven,
op te heffen door prijs uitschrijven,
Maer de poëzie laet zich nooit dwingen,
men mag niet naer opdracht dichten en zingen.
Om goede gedichten en liederen te schrijven
moet men vrij van buiten en van binnen blijven,
en niet naer den loon der wereld trachten,
noch bijval of prijs van de wereld verwachten.
En een vlaemsche dichter moet begeven
het vreemde fransche wezen en leven,
(1) Jan Bernaerts verzamelde ter gelegenheid van de Conscience-feesten
(1912) een uitgebreide Conscience-bibliographie.
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moet zijn vaderland van herten minnen
om vlaemsch te worden van buiten en' binnen,
En heeft hij v,redergewonnen zijn vaderland,
dank mag hij naer vlaemschen aerd en trant
zijn eigen volk bezielen en laven,
tot al het goede en schoone staven,
dan maekt hij de vlaemsche beweging waer,
dan zal 'ik zeggen over 't jaer
Mijne heeren, ik bid om vergeving ;
Uw vlaemsche beweging is de volksherleving.
Onder de vele huldebrieven die Conscience van vreemde
beroemdheden ontving, was hem wel het dierbaarst de hartelijke
dankzegging van den grooten von Humboldt om « Eenige Bladzijden
uit het Boek der Natuur. »
Een eigenaardige Fransche kritiek over Conscience moet hier
toch worden aangehaald ; ze werd uitgebracht door den ouden
grooten Larousse :
«... Ei refusant de donner a ses oeuvres littéraiues une autre
forme que le flamand, en persistant ä combattre l'introduction de
la langue f rancaise dans la littérature de son pays, Conscience
nous paraat avoir obéi a un patriotisme exagéré, d'autant mieux
qu'il ne doit pas s'abuser sur les chances de restauration d'un idiome
abandonné depuis longtemps, et non sans raison. Quoiqu'il en soit,
et grace au bon marché que nous savons faire de notre vanité
nationale lorsqu'il s'agit d'une oeuvre de mérite, nous avons accordé
droit de cité parmi nous et une place honorable parmi nos meilleurs
romanciers à M. Henri Conscience. Taus ces livres ^--- et nous le
constatons malgré le dédain de M. Conscience pour notre langue —
tous ses livres, bien que portant en eux le parfum du terroir, et
marqués au cachet d'une originalité native incontestable, sopt francais
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par biens des cótés, n'en déplaise a leur auteur, et principalement
par le ton vif et rapide du récit, la grace des) caractères, le brillant
des descriptions et l'intérêt savamment ménagé de la composition.
C'est pourquoi la littérature f rancaise à adopté M. Conscience, non
comme un étranger, mais comme un enfant prodigue longtemps
absent du foyer paternel et dopt on fête le retour... »
Waarom' heeft deze portrettist het beeld niet voltooid met den
trek dat het meest Fransche boek van Conscience « De Leeuw
van Vlaanderen » heet ?
Maar andere Franschen zelf hebben deze potsierlijkheid gewroken. Laat me even den minst bekende vermelden : Paul Mariéton,
in een vlugschrift over Conscience :
«... Qui tient sa langue tient en effet la clef qui de ses chaines
le délivre.
» Eh bien, Conscience apparút à l'heure décisive oil la dernière
tentative de renaissance flamande allait prospérer ou mourir. Il
réveilla le culte d'autrefois, it vivifia la conscience de son peuple,
i1 fit revivre le culte de Vanden et riche idiome national, l'amour
de la patrie, l'espoir d'un avenir glorieux. » (1)
Boven werd al gezegd waarom 't niet aangaat de groote
romantiekers onder malkander te vergelijken. Maar wat nu volgt
kan toch alleen van onzen Conscience worden getuigd :
1° Conscience heeft niet enkel een letterkunde geschapen, hij
heeft een taal gered en een volk gered. Niemand heeft het kerniger
gezegd dan Joz. Alberdingk Thijm in zijn huldevero :
Al zou Conscience alleen bij Vlaandrens Liebaert staan,
De heilige Vlaamsche zaak zal nimmer ondergaan. (2)
(1) « Les Flamands à propos de la mort de Henri Conscience. » Lyon,
1884.

(2) in Conscience's feestalbum.
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2° Steeds heeft hij zijn ingeving gezocht in het leven, het
lijden en het streven van zijn eigen volk, in zijn roemrijk verleden,
in zijn nederig heden. Hij was de Mozes die ons verloste niet enkel
uit een Egyptische slavernij, maar uit een Doode Zee van vernieling.
3° Anderen heeft hij laten schrijven om millionnair te worden
of om hun schulden te dekken. Steeds heeft Conscience geschreven
uit den drang van het volle gemoed, nooit op aanvraag of bestelling.
Hij mocht het zeggen op zijn levensavond : K Den dichter in mij
heb ik steeds geëerbiedigd. »
4° Conscience sprak de taal van zijn hart, maar dat was ook
het hart van een weergaloos goed mensch. Is 't dan wonder dat
hij overal werd verstaan, overal waar eenvoudigen van harte wonen ?
Dit is 't groote geheim waarom zooveel verschillende volkeren hem
genoten, met hun uiteenloopenden smaak en hun veelal tegen elkaar
ingaande letterkundige behoeften. Zooiets heeft Balzac b. v. nooit
bereikt.
5° Conscience's kunst, hoewel ze totaal buiten de hedendaagsche
mode van den woordcultus ligt, is kunst van de groote traditie :
Monumentaal is ze naar ingeving en uitvoering, altijd rijk-gevuld,
altijd vruchtbaar veelzijdig. En toch mocht hij 't getuigen : Ik heb
geen enkelen regel geschreven, die niet eenieder lezen kan, die niet
eenieder lezen mag.
6° Hij, wiens faam door de beide halfronden wandelde, bleef
de eenvoud zelve+ in zijn leven. Arme daglooners, die 't afsmeekten
als een gunst hem even op hun sterfbed te mogen de hand drukken,
hebben hem daar ook zien verschijnen, met zijn handen vol geld
en zijn hart vol troost.
7° Bijna vijftig jaar heeft Conscience geschreven. Steeds was
en is en blijft hij de lieveling van zijn volk. Zooals Dr. Polak het
terecht in zijn « Studiën » opmerkte, is Conscience's loopbaan van
zijn « Wonderjaar » af een onafgebroken triomftocht geweest. Nooit
,
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was er kwestie van zelfs maar tijdelijke ontrouw zijner tallooze lezers.
En die weergalooze schrijversvoorspoed steeg uit op een modern
kapitool : bij 't verschijnen van zijn honderdste boek, een betooging
van zijn heele volk en van afgevaardigden der gansche wereld, een
huldeviering zooals Vlaanderen, dat nochtans weet wat << feesten »
is, er geen tweede heeft tot stand gebracht. Toen hield Conscience,
de groote Vlaamsche redenaar van zijn tijd, een rede zooals hij er
nooit een gehouden had. Een rede die openvlamde in den kreet :
« Vlamingen, gij bemint mij omdat ik u bemin ! » Een donder van
gejuich was het antwoord der scharen. En die betooging van één
heuglijken dag werd vereeuwigd in 't oprichten van Conscience's
bronzen standbeeld het jaar nadien.
Voor één enkel ander schrijver der XIXe eeuw was iets dergelijks ook gebeurd, voor den Deen Andersen.
Treffend is het levensparallelisme van die beiden : droeve,
ziekelijke kinderjaren ; in de eerste jeugd almaar tasten en zoeken ;
plotse ontplooiing van geniale vertellersgaven een leven lang ;
eenvoud, werkzaamheid, liefde voor de kleinen en de ongelukkigen,
christelijke deugdzaamheid en vrome godsdienstzin. (1)
Beiden hebben door hun hart het harte van de menschheid veroverd. Beiden werd dan ook gelijke dankbaarheid betuigd door de
oprichting van een standbeeld voor hun dood, een eer, die in de
geschiedenis steeds was voorbehouden aan koningen, helden, stichters
van volkeren.
Maar een koning, een held, en een volkenstichter, dat was onze
Conscience.
Een koning was hij die zijn scepter zwaaide over millioenen
en millioenen lezers, over bijna alles wat lezenstijd vond in alle
wereldstreken.
(1) Jan De Laet wees op dit paralleel Conscience-Andersen in zijn
belangrijke brieven aan de Revue générale na Conscience's dood.
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Een held was hij : Ondanks zichzelven is deze schuchtere en
vreedzame getreden in het strijdperk waar de wereldroem wordt
bevochten. Deze schrijver voor de kleinen heeft nagenoeg al de
grooten overwonnen. Hij mocht hun toevoegen de woorden van
zijn Breidel : Gij hebt den klauw van den leeuw gevoeld.
Een volkenstichter was hij. Dat voelen wij Vlamingen, allen
Wat wij nu zijn, innerlijk en in 't aanschijn van; Europa, dat heeft
ons Conscience gemaakt. Uit zijn boeken is onze verrijzenis opgestaan. Nog op heden is onze dankplicht dezelfde als op zijn sterfdag,
toen de Spectator getuigde : « Geen enkel Nederlandsch schrijver
van het begin onzer geschiedenis tot heden is met zulk een luister,
zulk een liefde, zulk een geestdrift gevierd. » Gisteren, heden,
altijd, blijft Conscience onze groote wekker. Veel anderen destijds
beproefden mede de taak van Conscience. Maar 't ging niet. Het
volk bleef liggen. Daar zet zich Conscience aan 't schrijven. Als een
tooveraar ging hij staan aan de donkere kimme, waar lood hing sinds
eeuwen in plaats van licht. Het Oosten kleurde, en de zon rees over
dit arm vergeten lapje grond. Nog steeds bereikte ze niet haar
zomerhoogte ; of ze die halen zal ligt aan ons en aan 't nageslacht.
Maar de hoop leeft zoolang wij en onze kinderen het slotwoord
gedenken van het Leeuwenboek onzer jeugd. Ziedaar, waarom de
Conscience-viering eigenlijk een bedevaart van dankzegging werd.
En aan de letterkunde van hier en elders heeft deze volksredder
nog dit geleerd : Om genie te wezen is 't niet noodig de wereld
te verbluf f en met stoutheid en geweld, de wereld te verblinden met
verbeeldingschitteringen, de wereld te beroeren met uitbarstingen van
passie, de wereld te verpletteren onder bliksem en dondervertoon.
't Kan alles veel eenvoudiger : Om genie te wezen, om de onsterfelijkheid te veroveren, de nederigste misschien, maar dei stevigste op
den duur, zijn twee dingen onmisbaar : de schoonheid van uw eigen
ziel en, de liefde tot uw volk.
,
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August S n i e d ers W
Ook de beeldende kunst heeft zich voor dit eeuwfeest opgemaakt. Daar hebt ge dief treffelijken Sniederskop van Ed. Pellens.
Zoo, schiep hem de natuur ; zoo vermocht hem te herscheppen, met
de ziel die in dei trekken zwiert, de sterke en rijke kunst van den
Antwerpschen teekenaar. De « snider » op 't papier door den
« snider » in het hout.
Snieders heeft het zelf getuigd : Zijn heele leven bleef hij een
Kempische boer. Maar een boer, die in de plaats van te vechten
met zijn hei, de heele stad Antwerpen heeft aangedurfd, en de beide
Nederlanden daarbij, karweiend dag in dag uit met de ploeg van
zijn geest ; en, op het gelaat, door alle weer gebronsd, het glorierijke
zweet, dat bij dit eeuwfeest zal worden gevierd door de duizenden
onder ons die weten wat arbeid is arbeid voor iets hoogers dan
de stof.
Arbeid in den nooit versagenden ernst van plicht en wil.
Zoo zag hem Pellens ; zoo gaf hem zijn vaardige kunst. Het kloeke
voorhoofd van al de Sniedersen ; maar dit van alle het hoogste en
het hardste, met vertikale groeve der inspanning die altijd bezig
is, met de horizontale der aandacht, wier veelomvattendheid steeds
verder uitbreiding zoekt.
(1) Rede gehouden in de Koninklijke Vlaanische Academie, den 21" April
1925, honderdsten gedenkdag van Snieders' geboorte.
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Het geheele gelaat één strakke speurzin : de oogen, de Doren,
de neus, alles in wilskrachtige, veerkrachtige actie. En die vastmassieve uitdrukking van durven en doen, in een harige lijst, door
geen ouderdom te dunnen op de hersenpan, en overwoekerend
wangen en kin en mond met een ruigheid, die ruwheid kon worden ;
maar die 't niet werd, omdat het heftig temperament werd getemd
in de tucht van den geestelijken werkijver.
De mond en de kin en de kortgestuikte bakbeenderen, verborgen
in de baardweelde van den ouderen dag, hadden verfijnd-humane
wellevendheid met iets als ascetische versterving geopenbaard,
zooals die alvast zijn te merken in een zijner jeugdportretten, en
zooals de oudere broer, dokter Jan Renier, die zoo prettig liet prijken
tusschen prachtige bakkebaarden. Maar bij Renier sprak meer de
rustig-zachte goedheid, bij August de plichtmatig-methodisch
gedrilde voortvarendheid.
Pellens heeft zijn held meer in de stugheid gezien van zijn
verderen leeftijd. De Sniedersche beminnelijkheid, die Renier meedroeg naar al zijn patiënten, bezat in ruime mate ook August ; maar
hij beperkte ze, heerlijk man en vader, tot zijn gezin, en tot een
keurig gekozen kringetje van vertrouwden, terwijl hij daarbuiten
liever kranigheid dan zachtheid liet blijken.
Wil men hem zooals hij was in zijn sanctuarium, dan moet
men gaan zitten vóór het olieverf-portret van Verlat (1890) , den
Snieders met den gullen glimlach, of vóór het pastel van Albrecht
De Vriendt (1894), den Snieders, in de prettig voldane rust van
het gouden arbeidsjubilee, beide in 't familieheiligdom van het gezin
Deckers-Snieders bewaard.
Met dit alles is dit het bijzondere van Pellens' kunst : van
den stuggen Snieders heeft hij een warm portret geleverd ; een
portret dat noopt tot bewondering voor een groot man, maar ook
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tot eerbiedige sympathie voor eens voortreffelijk mensch, tot iets als
een cultus-in-'t gemeenzame...
Deze is dan de jongste en de grootste; telg uit het Sniedershuis,
die Kempische heerlijkheid, die opstraalt uit Bladel.
Twee uur van Hilvarenbeek af, van 't beroemde klooster, een
der middeleeuwsche lichtbaken onzer beschaving ; en drie uur van
Oosterwijk af, de wieg van den Hollandschen Poirters, die onze
populairste Vlaamsche schrijver werd.
Omstreeks 1520 verscheen daar te Bladel, Nicolaus Cuyl, uit
een Utrechtsch geslacht, dat reeds bloeide in den 'tijd van de
Kruisvaarten. In 1523 is hij schepen, en in 1538 meteen griffier
der heerlijkheid Reusel... Sindsdien wordt de Bladelsche schepenbank voortdurend ingenomen door nazaten van dien schranderen
Cuyl. In 1626 is 't Hendrik, in 1640 is 't jan. --j 't Was een zoon
van dien jan, die in 1689 het huis bouwde, dat er nu nog staat,
en dat als het « vaderhuis » onsterfelijk leeft in de letterkunde.
In 1808 trouwde de laatste erfgename der Cuyl's met J. Th. Snieders,
logementhouder, brouwer en boer. En zoo werd het oude Cuylshuis
met Sniedersen bevolkt. Want de moeder, een der heerlijkste vrouwen
uit dei heele Meiërij, kreeg negen kinderen, waarvan er zes grootgroeiden, allemaal zonen en allemaal kunstenaars, wier avonden
waren gewijd aan muziek, of aan teeken- en schilderkunst, of aan
poëzie.
Vader, een joviale vent, die enkel, naar de traditie het wil,
te veel rookte, stierf in 1842. Maar vier zonen, die niet huwden,
bleven bij moeder thuis. En de twee, die de wereld ingingen,
brachten elk jaar op vacantie vrouw en kinderen mee.
Anton was de oudste. Na vaders dood leidde hij, als voorbeeldig huiselijk financier, het bedrijf : de brouwerij, en de hoeve,
Lekker kon hij 't bier voorproeven, maar in alles hield hij mate.
Jan Renier ging op studie : Roermond, Eindhoven, Hoogeschool
,
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van Leuven, tot hij in 1838 een, piekfijn doktersdiploma thuisbracht,
en zich aldra vestigde in Turnhout, de meest nabije stad. Hij werd
de dokter der Kempen, met een overdrukke practijk, en woekerde
met zijn vrije uren zoo dat hij letterkundigen roem verwierf, op
weinig na zoo stevig als die van Conscience en zijn broer.
jozef werd burgemeester van Bladel in 1852, en hij bleef het
tot zijn dood, in 1878, terwijl hij meteen zijn laatste levensjaren
zetelde in de Staten van Noord-Brabant. Hij was de populairste man
van de heele Meiërij, omdat hij de beste was. De boeren noemden
hem hun « Salomo ». Hij was hun burgemeester ; maar ook hun
dokter, hun ingenieur, hun rechter, hun vader, hun groote broer.
Onder zijn beleid werd de heide ontgonnen, de boschteelt uitgebreid, de akkerbouw verbeterd, de veestapel opgedreven, de markt
opgericht, het armenwezen hervormd, de school, de kerk en het
raadhuis vernieuwd, het onderwijs zoomaar op eigen houtje verplicht
gemaakt, en de heele gemeente met beplantingen langs bermen en
kanten tot een lusthof getooverd.
Geen boerengeschillen — ook in de Acht Zaligheden (1)
kwamen twisten voor ! — of ze werden in der minne geregeld door
dezen t wijze », die de ongekroonde vorst was van 't zuidoostelijk
deel der provincie, en wiens dood een weerklank vond van rouwtot bij de hooge heeren in den Haag.
Lodewijk, in gulheid en vroolijkheid het evenbeeld van vader,
was van alle broers de beste muzikant, en de grootste propagandis t
voor de kunst. Hij begon op 't oksaal, met een groepje van een
half dozijn. Geen kerkelijke diensten in heel het bisdom als die
van Bladel, geurde pastoor Van Baast. En 't getal der zangers
groeide steeds aan, tot Lodewijk het aandorst in 1843 een harmonie
te stichten. En hij drilde zijn mannen zóó, dat ze overal in den
(1) De groep van acht gemeenten, wier naam uitgaat op-sel.
34

.

omtrek werden, verzocht, en dat het kleine Bladel op een wedstrijd
te Nijmegen den derden prijs weghaalde.
Frans-Cornelis, de vijfde broer, volgde Jozef op als burgemeester. Al de Sniedersen waren jagers voor den Heer ; maar
Frans Cornelis sloeg 't rekord. Geen die de fauna en de flora van
't gewest kende als hij ; en wetenschappelijk ook, want hij had op
't klein seminarie te Sint-Michielsgestel zijn meesters beschaamd
met zijn kennis van alles wat leek op natuurlijke historie. En als
de jacht open was, zorgde hij, met moeder, voor de befaamde geuren
uit de keuken van 't Sniedershuis.
August, de jongste der negen, werd geboren den 8 n Mei 1825.
Noord-Nederlander was hij dus ; maar Groot-Nederlander, wijl hij
ter wereld kwam onder de 15jarige Unie. Die staatkundige toevalligheid, die slechts reikte tot zijn vijfde jaar, heeft Snieders later,
in denken en doen, als een merklijn door zijn leven getrokken. Een
opvallend karakterverschil met zijn ouderen broer Dr. Jan Renier, die,
Hollander geboren voor de vereeniging, en hoe kordaat ook Vlaamsch
Kempenaar en Vlaamsch kunstenaar geworden, rassiger zelfs dan
zijn junior, ofschoon lang niet zoo veelzijdig, toch hardnekkig
Hollander bleef, nationalistisch Oranjeman tot in 't knoopsgat.
Intusschen werd de veel voortvarender Vlaamsche strijder August
tot Belg genaturaliseerd --- geschenk van een rechtopstaande en
toejuichende Kamer van' Volksvertegenwoordigers aan een man, die
steeds preekte ten overstaan van zijn vrienden Gerrits, De Laet en
Coremans, weleens op 't onthutsende af : « Voor ons, Vlamingen,
zijn en blijven Noord en Zuid één. »
Maar zijn leven lang bromde hij tegen dat ellendige Calvinisme,
dat nu weer door Groen en Kuyper in 't politiek ge li d werd gesteld ;
een satansche splijtzwamteelt, naar hij beweerde ; want in den naneef
woelde nog 't bloed van den Utrechtschen edelman Cuyl, vrij
Nederlander, maar trouw Katholiek.
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En het heeft toch wel iets te beduiden, als geestelijke verwijzing
naar de broederschap onder de volkeren. 'dat de beide groote letterkundige wekkers van de Vlaamsche herleving, voor zoover ze een
volksbeweging mag heeten, geen Vlamingen waren van dat « onverbasterde » ras, dat nog steeds op onze meetings bezworen wordt
met groote woorden en groote gebaren. De een immers was de zoon
van een Fransch Napoleonistisch marinier, en de andere een kind
uit de Meierij, uit dat aloude villa Platella, dat zoolang een twistappel bleef tusschen Spanje en Oostenrijk.
Conscience had zijn zesde boek geschreven, zijn Siska van
Roosemael, en droeg al zes jaar den roem van De Leeuw van
V laenderen, toen August Snieders in de « stad der dichters » kwam
aangeland. Waarschijnlijk ontmoetten de toenmalige griffier aan de
Academie van Beeldende Kunsten en de letterzetter aan 't pastak.
gestichte Handelsblad malkander voor 't eerst in den Olyftak.
Conscience was eigenlijk de koning van 't heele gezelschap. Maar
zoo'n soort « roi parapluie », die zich niemendal liet voorstaan,
veeleer verlegen, en met al zijn genie eerst recht op zijn plaats in
de Vlaamsche taveerne, bij kaartspel en pijp. En tusschen Gerrits
en de Van Ryswyck's in, verscheen daar die lange, schrale slungel
van 19 jaar, de broer van den dokter uit Turnhout. Ze werden
vrienden. Want de letterzetter was ook letterkundige, en had al
een paar geestige versjes geschreven, die hem hadden bevorderd
ook wel een beetje door de broederlijke genade van den toenmaligen voorzitter Dr. J. R. Snieders — tot correspondeerend lid
van het Turnhoutsche Tael en Letterlievend Genootschap De
Dageraed. En August werd gezellig opgenomen in den groep, waarin
toen de politiek en de nijd nog niet spookten.
Antwerpen veroverde Snieders.
« Wat al avonden en, nachten slenterden wij dichters,
schilders, beeldhouwers, allen met denzelfden geest bezield
door
---
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de oude straten der stad, met haar diepe' en fantastische schaduwen
in de eeuwenoude gebouwen, langs die eeuwig jonge en frissche
Schelde, in die enge en kronkelende steegjes, met vooroverhellende
puntgeveltjes, die ons voorkwamen als grafgalerijen, aan wier
gewelf een weifelend licht was opgehangen, en die, als de sneeuw
scherpe lijnen teekende, aan een spokenstad deden denken. »
De Van Dieren's en redacteur Vleeschouwer op 't Handelsblad
zagen weldra dat de jongen, die 't jaar te voren met zijn Bladelsche
huifkar uit zijn dorpje was heengereisd, niet langer thuis hoorde
in de zetterij. Snieders stak vol verzen uit Hollandsche dichters, uit
Vondel en Bilderdijk en Feith en Helmers en Tollens en Van Lennep
en Beets, die hij graag en flink reciteerde. En voor de vuist schudde
hij zoo maar zijn eigen rijmen af als een populier zijn katjes. Daar
verschenen zijn Eerste Zangen in Van Ryswyckschen trant, met
die geestige dingetjes daarin : Ha, ha, ha ! Plagen, Hans en Els je.
Met zoo iemand was er op de Redactie iets te doen. En toen
de grillige Vleeschouwer, die aan zijn vrijheid hechtte op zijn
Amerikaansch, er het bijltje bij neerlegde, werd August Snieders,
nog niet volle vier en twintig' jaar oud, hoofdopsteller van Het
Handelsblad van Antwerpen. (1849)
Zoo zetten de omstandigheden dezen jongen at kaaskop » van
het « Repos ailleurs » op den weg, langs welken hij, op zijn beurt,
ook Antwerpen zou veroveren. En dat heeft hij gedaan; als niet één
van zijn tijd. Want wat Antwerpen thans op Vlaamsch gebied
beduidt, is in de eerste plaats te danken aan dezen man, die steeds
een mandaat van de hand wees, maar die leidde, vast en taai,
hardnekkig en hardhandig, van uit zijn Redactie.
En dat er tot nog toe geen gedenkteeken prijkt, noch in die
stad, noch op zijn graf, is wel een schande, maar niet voor hem.
Evenmin als hij zelf het verhelpen kan dat er geschiedschrijvers
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onzer Vlaamsche Letterkunde thans worden gevonden, die niet eens
Snieders' naam, uit hun pen krijgen.
Heeft zelfs die door en door ernstige Max Rooses 't niet klaar
gespeeld, zijn schetsenboeken vol te schrijven over oud en nieuw
— en daarin August Snieders volstrekt onvermeld te laten ?... Dat
heette objectiviteit in die jaren, waarin P. Fredericq, en op zijn
voorbeeld Jan ten Brink, Jan te Winkel en Gerard. Kalf,f, het werk
van Sleeckx en Mevrouw Courtmans boven dat van Snieders
plaatsten. Gelukkig voor de goede letterkundige zede, kwam de
kentering van dezelfde zijde, van Paul Hamelius met name. Dan
volgden en vulden aan Coopman en Scharpé, tot men thans . opdaagt
in Zuid en in Noord voor dO hulde, die wel iets als een eereboete
mag heeten.
Maar laten we vooreerst nog even Het Handelsblad gadeslaan.
Meer dan een halve eeuw bleef daar Snieders op zijn post.
En allengs groeide 't - blad, in 't eerst maar amper een, derdedaagsch
propatria-vel, tot het formaat van een dagelijksch slaaplaken »,
zooals een benijder van zijn voorspoed en invloed het noemde.
En 't werd niet enkel het grootste, maar ook veruit het beste
blad van Vlaamsch België.
Een halve eeuw lang was Het Handelsblad dé autoriteit in de
Vlaamsch-katholieke pers, en een autoriteit in de Belgische.
De Vlamingen werden opgewekt, aangevuurd, gestuwd naar de
verovering van hun recht. De Vlaamsche grieven werden uiteengezet
in een taal, helder als glas en stoer als eikenhout ; ze werden altijd
met ernst en bedachtzaamheid, nooit met heethoofdig-erop-losstormen,
den vijand voorgezet.
Het hoofd der meetingisten was Aug. Snieders. Hij heeft die
partij buiten partijen gepantserd, geharnast, geleid. En die politieke
opvoeding van het Antwerpsche en Vlaamsche volk, vormt zonder
twijfel het glanstijdperk in Snieders' journalistische loopbaan. Wie
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de jaargangen 1850 tot 1895 van het Handelsblad doorbladert, krijgt
van Snieders weinig minder dan een reuzenbeeld voor oogen. Op
grond van dezen arbeid, schier vergeten, maar zeker voor 't Vlaamsche volk niet verloren, mag dan ook gerust worden beaamd wat
een ongenoemde in Herder's Lexikon schreef : K Snieders war der
unerschrockenste Vorkämpfer der vlämischen Volksrechte. »
Tot den koning toe, die wel uitstekend Duitsch en Engelsch
sprak, maar geen Vlaamsch, las de meester uit het Handelsblad
onomwonden de les, -- niet een enkelen keer, maar 't werd chronisch,
-- en 't zette kranig in
Bij zijn vierde bezoek aan de stad (1849) ontving Leopold I
tal van huldes, die trouwens welverdiend waren. Maar men weet
voor de rest wat of ficieele aanspraken beduiden. En tusschen al de
gejaste heeren in, die bogen naar behooren, verscheen Snieders,
rechtop in zijn Handelsblad, ook met een speech. Het was de volledige lijst der Vlaamsche grieven. En enkel aan de spelling kan men
merken dat ze 75 jaar oud is ! Wat Snieders vroeg onder de bedeeling
van Desroches en het Gentsche Taalcongres„ vragen we thans nog,
maar wat minder fier, en met wat minder reden tot fierheid ook,
onder de akademische vormen van De Vries en Te Winkel, of
onderr de naakter vereenvoudigde van Kollewijn
't Zelfde geldt even onafgebroken, ofschoon aanvankelijk
zwakker, maar met de jaren in stijgende mate, van Snieders' voorvechterschap in zake katholieke, leer en leven. Ook hij was in zijn
besten tijd wat Veuillot zichzelf heette te zijn -- en met volle recht,
« een kluppeldrager voor de Ark des Heeren. »
Maar alles in verdraagzame wellevendheid jegens personen. Een
zijner beste vrienden was en bleef A. Goemaere, redacteur van de
Précurseur. Daarentegen lag Snieders nogal eens overhoop met de
Patriote, die hij s Pater jood » had gedoopt.
De Haulleville van het Journal de Bruxelles erkende er in de
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Belgische pers maar twee als zijn gelijkwaardigen : Snieders en
Verspeyen. Er was iets als een epische gang in Snieders' twisten
met Précurseur, Etoile Beige en Indépendance, en in dat stoute
geschiedkundig betoog, door zooveel kolommen van het Handelsblad
heen, vlak in 't gezicht van Hansen en de Geyter, dat de Spaansche
Inquisitie hier te onzent nooit heeft bestaan, en dat de hooge geestelijkheid zelve haar niet zou hebben geduld bij de regeling van de
bisschoppelijke Hiërarchie.
Na zijn dagelijksche zeven, acht uren Handelsblad, ging
Snieders naar huis, om zoo dapper als Conscience romans en novellen
te schrijven.
't; Was inderdaad van 1851 af als een wedstrijd tusschen onze
beide vertellers voor 't volk. « Onze Gust, wanneer slaapt gij toch ? »
vroeg hem telkens Renier, die toch ook wist wat werken was ; en
die, als dokter, paf stond bij dat wonder van zijn broer, graatmager
van alles-opvretenden arbeidslust, 'en toch in dien tijd 't was in
1868 — nog mede opnemend de redactie van de Belgische Illustratie,
in dat slag het beste dat wij ooit mochten krijgen.
Zie nu maar even de beiden aan 't werk : Conscience, na zijn
beroerd-zwarten tijd, de man der trouwens welverdiende sinecures
te Antwerpen, te Kortrijk en te Brussel ; Snieders, die maar door
zwoegde, eiken dag, omdat elke dag zijn zwoegpartij bracht :
In 1851, van den een : Rikke-Tikke-Tak en De Arme Edelman ;
van den ander : Burgerdeugd, Beelden uit ons Leven, De Arme
Schoolmeester.
In 1852, van den een : De Gierigaerd yam den ander Een
stem uit de Geschiedenis des Vaderlands.
In' 1853, van den een : De Grootmoeder, De Boerenkrijg, De
Plaeg der Dorpen ; van den ander : De Landverrader, De Dorps
pastoor.
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In 1854, van den een : Hlodwig en Clothildis ; van den ander :

De Orgeldraeijer.
In 1855, van den een : Ret Geluks van Rijk te zijn ; van den
ander : DeGasthuisnon, Het Bloemengraf.
In 1856 van den een : Moeder [ob, De Geldduivel ; van den
ander : De Verstooteling.
In 1857, van den een : Mengelingen.
In 1858, van den een : Batavia, De Omwenteling van 1830,
De lange Nagel; vanden ander : De Fortuinzoekers.
In 1859, van den een : Simon Turchi, De Kwael des Tijds ;
van denander : Avond en Morgen.
In 1860 van den een : De Jonge Dokter, Het IJzeren Graf ;
van den ander : Juffer Kleppermen, De Wolfjager.
In 1861 van den een : Bella Stock, De Burgers van Derlinqen:
van den ander : De Broeikes van den Roem, Arme Julia, Sneeuw.. .
olokske. Het Femilileoen in Belqie.
In 1862 van den een : Het Goudlend, Moederliefde ; van den
ander : Het Jan Kleessenspel.
In 1863 van den een : De Koopman van Antwerpen ; van den
ander : Op de Bruilojt, Hoog vlieqen, diep vallen,\Jan Scharesliep.
In 1864, van, den een : Een Uitvinding des Duivels, M enschenbloed ; van den ander : De V rijheid in Belqie.
In 1865, van den een : De Ziekte det Verbeeldinq, Bavo en
Lieveken, Valentijn ; van den ander : Verborgen Geluk, De Koningin
van het Voetlicht, De Ooivaars.
In 1866, van den een : D~ Burqemeestet van Luik ; van den
ander : Herinnerinqen uit het Vlaamsche Leven.
In 1867, van den ander : Het Zusterken det Armen, In 't ver...
leten Huis.
In 1868 van den een : Levensiust ; van den ander : Llit het
Leven eener Vod, Steven Waggelaar, Graaf en Valkenier.
t
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In 1869, van den ander : Op den Toren, Job Jeurick, Naar
Cayenne, Chauvins, Giele Goele.
In 1870, van den een De Kerels van Vlaanderen ; van den
ander : De Speelduivel.
In 1871, van den een : Een O te veel ; van den ander : De
Voetbranders, Een door en door geleerd Man.
In 1872, van den een : Koning Oriand, Een Goed Hart, Een
Stem uit het Graf, Een Zeemanshuisgezin, Een Slachtoffer der
Moederliefde
de ; van den ander : De Heer van 't Kasteel, Gedenkboek
van den Oorlog 1870.71.
In 1873, van den een : De Minnezanger, De Baanwachter ;
van den ander : Lodewijk Gerrits, Oranje in de Kern pen.
In 1874, van den een : De Keus des Harten, Everard 't Serclaes,
Eene verwarde Zaak ; van den ander : Maria Stuart, Waar is de
Vader 7
In 1875, van den een : Schandevrees ; van den ander : J. I.
de Beucker.
In 1876, van den een Gerechtigheid van Hertog Karel ; van
den ander : Antwerpen in. Brand, Anne-Dieu-le -Neut.
In 1877, van den een : De Oom van Felix Roobeek ; van den
ander : Kiokketonen.
In 1878, van den een De Schat van Felix Roobeek ; van den
ander : Oud Speelgoed, Gedenkboek van den Oorlog van 1877.
In 1879, van den een : Het Wassen Beeld ; van den ander :
Kerstmis in de kerk en Kerstmis in huis, De Kraaien zullen 't uitbrengen.
In 1880, van den een : Een Welopgevoeder Dochter, Een
Gekkenwereld ; van den ander : Alleen in de Wereld.
In 1881, van den een : Geld en Adel ; van den ander : Villa
Platella, Ragna de Norin.
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In 1882, van den ander : Zoo werd hij Rijk, Op de Punt van
den Degen, Gevallen Ster.
In 1883 stierf Conscience, Zijn klacht : « Wie neemt nu na
mij de taak op van volksschrijver ? » mocht minder moedeloos hebben
geklonken. Want Snieders bleef rechtop staan, nog vijftien jaar
lang. En onafgebroken ging het voort : Yolande, Bloemen op het
harde Pad, De Nachtraven, Fata Morgana, Stille Waters, diepe
Gronden, Op den Kruisberg, Wim en Grim, N° 24, Dr. J. R.
Snieders, Onze Boeren, Vijftig jaar geleden, Het Kwartier Kempen
land, joh. Alf. De Laet, Freule Faesheim, judas, den Prince van den
ka, Blond Ameltje, Scherpen
Snaphanen, Dit syn Snideriën, Rijfka,
heuvel, en een massa kleiner werk.
Zulk een letterkundig tweemanschap, schier een halve eeuw
lang, is vrijwel een eenig schouwspel. Hoe men een vervallen volk
door het boek --- het echte volksboek, --- vermag op te tillen, wordt
hier geleerd. En dat gebeurde in diezelfde taal, die zoo verworpen
lag, dat ze bij! ministeriëelen monde niet eens voor de lagere school
werd. goedgeacht. 't Is waar, 't was de taal van Vondel, die immers
ook nooit school had gelooperi -- en van deze beiden, die Vondel's
taal nog leefbaar voelden te zijn, had de eens zijn onderwijs genoten
in den ouden boekenrommel, og vaders zolder, en de ander, bij zijn
jaarlijksch bezoek aan Bladel en aan 't oude gemeente-schooltje,
mocht getuigen « Hier had ik mijn Academie I » Dat zijn de
kerels, die, vader en zoon van hun werk, het brachten allebei tot
doctor honoris causa van Leuven !
August was veertig jaar toen hij huwde, in 1865, met juffrouw
H. C. Kets, oud negentien, een pracht van een meisje uit een
Antwerpsche familie, die vroeger aan de stad een paar magistraten
schonk. Het kind kwam uit een verfranschte omgeving, en kende,
toen ze Mevrouw Snieders werd, nog amper Vlaamsch genoeg om
de meid te verstaan... Na twee jaar las ze de romans van haar

-
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man, en voortaan, ofschoon ze steeds haar Fransch hooghield, praatte
ze thuis zoo gezellig Antwerpsch als dei redacteur van het Handth
blad zelf. Deze mooie vrouw was ook een sterke vrouw, voor
Snieders in zijn taak en zijn kunst een hulp en een toevlucht. De
muziek-traditie van Bladel herleefde nu in de Ommeganckstraat,
vooral toen de kinderen, Maria en August, grooter werden. Want
ook moeder was muzikaal begaafd. Maria, de huidige Mevrouw
notaris Deckers, werd een virtuoze ; en August, thans notaris te
Schooten, treedt nog op, af en toe, in 't choraal van De Vocht.
't Was een heerlijk gezin, dat kleine groepje, later in de
nog later in 't eigen huis der Van Leriusstraat. Alle
ordaensstraat,
J
vrije uurtjes van vader waren voor de zijnen. Altijd samen uit,
altijd samen thuis. En Mevrouw Deckers herinnert zich nog heden
zoo stipt de dagtaak van vader, alsof ze nu nog zijn « Trotje »
was, met wie hij zoo heerlijk stoeien en kuieren kon.
's Morgens om zeven uur in de mis. Ons half negen weg van
huis, met Maria aan zijn hand, om ze naar school te brengen in
de Keizersstraat. Maar ze bleven zoo zelden gezellig hun tweetjes.
De vrienden en klanten van 't Handelsblad kenden den weg, en
ze daagden] op : Jacobs, De Laet, Coremans, Kessels, Backx... En
zoo werd ook het dochtertje ingeleid in de Meeting... Van de
Keizersstraat naar het blad. 's Middags bleef hij op zijn redactie,
nutte zijn broodje met koffie, en weer aan de taak tot half vier ;
intusschen ook af en toe ontvangst van bezoekers. Een der trouwsten
was de gouverneur in persoon, baron Osy ; en men kan in de
kolommen van 't Handelsblad doorloopend merken dat de hoogschatting weerkeerig was. Om half vijf kwam hij met Maria weer
thuis. Om vijf uur was 't gezamenlijk middagmaal en gekeuvel over
't nieuws van den dag. Dan een luchtje geschept bij goed weer,
in den tuin. Om zes uur naar zijn kamer, met een, gezellige sigaar.
Hij bleef aan zijn lectuur tot acht uur. Dan deed hij weer mee met
-
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het groepje in den tuin of rondom de kachel, of vertelde sprookjes
van Andersen of van Dickens of van eigen gefantaseer, tot het
slapenstijd werd voor de kinderen.. Ongeveer negen uur, weer naar
zijn kamer, met de avond-correspondentie van 't Hande'l'sblad, die
hem thuis werd gebracht. Terwijl Mevrouw naast hem haar boek of
krant las, zat hij zijn artikel te pennen voor den volgenden dag,
of een hoofdstuk van den een of anderen roman. Om middernacht
naar bed, en dan een gezonde Kempische slaap, zes uur aan één
stuk. Want ziekte kende Snieders niet. Eéns in zijn leven is hij,
voor de krankheid van den ouden dag, onder dokters handen
geweest.
Had hij weer iets moois klaar, dan kregen vrouw en kinderen
de primeur. Want lezen kon hij als weinigen, met die zachte, zoete
stem, zoo zuiver als muziek. Toen Wambach zijn « Yolande » aan
't componeeren was, kwam de musicus telkens weer aan : « Toe,
lees dat nog eens zelf. Als u den tekst leest heb ik dadelijk de
melodie. »
Dat was dezelfde man, die desnoods de Bladelsche vuisten kon
ballen ! Want in de woelige tijden der echt-Belgische verkiezingen
van de jaren '70 en '80 was hij natuurlijk vanwege de politieke
vijanden een mikpunt. Wat een dreigbrieven heeft hij ontvangen i
De zijnen beleefden,, soms angstige dagen. Maar hij suste en glimlachte. Kom, zoo kwaad zijn ze geen van allen ! En wapens te
dragen verkoos hij niet. Maar wel vond hij 't gezellig, steeds een
« casse-tête » op zak te hebben. Laat nu degenen die 't wenschen
maar eens kennis maken met mijn Kempische kneukels, gekscheerde
hij. Nooit kwam het zoo ver. Toch werd het eens nogal warns
't Was na de verkiezingen van Juni '84. « Le grand ministère »
lag omver. Het gepeupel in Antwerpen ging zijn gang. Bij Moretus
de Theux sloegen ze alles kort en klein. Nu zou de beurt ook aan
Snieders komen. Want aan de ruiten van 't Handelsb`l'ad hadden
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ze niet genoeg, en ze waren nu tock in de buurt van de Jordaensstraat. Snieders bracht de zijnen in veiligheid, en keerde dan kalm
weer naar huis... Heel alleen zat hij op wacht, tot advocaat
De Martelaere, die inderdaad erge dingen vreesde voor zijn zwager,
hem kordaat gezelschap kwam houden. Verlamde ten slotte de
eerbiedi voor den schrijver van zooveel moois, ook door het volk te
genieten, de schennende handen ? Een feit is 't, dat de bende,
eenmaal vöor dit geestelijk paleis, dat een onschuldig, doodgewoon
burgershuis bleek te zijn, verlegen werd met haar razernij, en weer
afdroop.
K Mon cher », zei Minister Beernaert, die wist wat Snieders
over 't Vlaamsche land met zijn Handelsblad had gedaan, « cette
fois vous avez sauvé le pays. Que voulez-vous pour vous meme ? »
Kom, antwoordde Snieders, met decoraties kan 't nu al schikken,
en fortuin vraag ik niet. Aan de mijnen leer ik, dat het geluk van
het leven bestaat in wèl te doen. Maar mocht de groote Meester
mij oproepen, help dan zorgen voor mijn vrouw en mijn kinderen. »
Niets liever dan de stilte had deze ontzaglijke werker ; maar
spontaan barstte over hem de eindeloos--toejuichende donder los,
toen hij verscheen op het Mechelsch Congres in 1889.
De Zondag was voor de ontspanning : wandeling buiten de
stad, of schouwburg, of tentoonstelling van oude of nieuwe kunst.
Die exposities waren zijn kermissen. Hij, die zelf zoo mooi teekenen
kon, en die in zijn jeugd zich weleens een schilderstoekomst had
gedroomd, zat er te kijken en te genieten tot het zijn gezelschap
beslist verveelde. Ook was eigenlijk het liefste wat hij deed, voor
zijn blad te vertellen van het nieuws dat hij wist in de kunst.
De Zondagavond, of ook weleens, per buitenkans, een middagje
in de week, werd uitgespaard voor de vrienden. Dan kwamen op
bezoek de oudere broers, of de politieke voorvechters, of de letterkundige geestverwanten, of de Antwerpsche kunstenaars : Dr. J.
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Renier uit Turnhout, burgemeester Jozef uit Bladel, Pater Van
Tricht, Mgr. Van Weddingen,, Nolet de Brauwere, Prof. Willems,
P. Génard, Coremans, De Laet, Pastoor Claeys, Pater Daems,
K. Verlat, P. Benoit, Lod. De Koninck, die •--- heerlijk naïef —
telkens een dessert-surprise meebracht : een karavaan alexandrijnen
uit zijn Menschdom Verlost !
Augustus was voor de zee, voor Blankenberghe, dat dan ook
een overwegende rol speelt in zoovele van zijn romans en novellen,
vooral in Alleen in de Wereld. Daar werd dan heel' wat bedisseld :
raad werd geslagen, nu met Beernaert, dan met Woeste ; eri schier
eiken dag was 't kransje van den journalistischen model-trio :
Snieders,', Verspeyen, de Haulleville. Samen aan tafel of samen op
wandel, tot Oostende of tot Knocke of tot Sluis. En eiken dag een
paar uren alleen in de duinen, al potloodend zijn artikel voor 't blad.
Maar de eigenlijke vacantie-maand was, voor hem en de zijnen,
September in Bladel, althans zoolang Frans-Cornelis er 't oude huis
bewoonde. Telkens kwam dan ook voor enkele dagen Renier en
zijn gezin over uit Turnhout. De familiezate herleefde, en met haar
't heele dorp, want in elke woning waren de kinderen welkom, nog
meer als neefjes en nichtjes der groote weldoeners, Jozef, Lodewijk
en Frans-Cornelis, dan als 't kroost van den wijd zich uitbreidenden
Nederlandschen roem van hun vaders.
Het krioelde dan ook van groote en kleine Sniedersen in 't vaderhuis, onder de hoede van Jozef en Frans-Cornelis. In den druksten
tijd steeg de kring tot vijftien
Na 1885 was 't uit, helaas, met de telken jare weerkeerende
idylle.
Den 13 n April 1886 werd Frans-Cornelis begraven. De luiken
van 't vaderhuis werden gesloten voorgoed, en meteen de gouden
dagen voor Bladel. Wel bleven daar nog bij enkelen de oude
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herinneringen leven, maar 't Bladelsche geslacht is uitgestorven.
En men moet gaan tot Dommelen om Snieders' naam terug te vinden
bij een achterneef, den brouwer van 't dorp. Geen der thuisgebleven
Sniedersen huwde, Renier's kinderen stierven allen vöör vader, en
de beide van August bleven in of dichtbij de groote stad.
Het was een harde dag, die 13 e April, voor den ouden Renier,
toen 74, en ook voor August. Vier lagen er nu, omringend moeders
graf, onder 't kruis dat preekte, sinds 1856 ; « Kinderen, bemint
elkander ! » Eén voor één waren ze door den dood gebroken, de
schakels der « ouwe trouw ».
« God, mijn; God, wat valt het, scheident'hard ! 70 Nog eenmaal
rondgegaan. En als laatste herinnering nam August mee van den
zolder het langvergeten zegel der Cuyl's en 't verhakkelde portret
van den stamvader, — geschilderd door wien ? — en hij liet het
zoo goed als 't ging restaureeren door Jef Schippers.
« Mijn God, uw wil geschiede ! » schreef hij in zijn laatste
memento aan Bladel ; en weer slaakte hij denzelfden kreet, met zijn
anders niet zoo makkelijk vloeiende tranen, toen hij twee jaar daarna
te Turnhout dien heerlijken broer Renier ten grave moest dragen.
Hij alleen van de zes Kempische paladijnen stond nog rechtop.
Nog zestien jaar lang. Meer en meer werd hij, na zijn Handelsbladuren, de stille man van de studie en den huiselijken haard. Maandelijks eens naar de Koninklijke Vlaamsche Academie en naar de
Académie de Bruxelles, en nu en dan met de kinderen een verkenningstochtje naar de plaatsen, waar speelden zijn historische of
maatschappelijke romans, die in wording waren. Zoo reisden ze, in
Kempische bedevaart, al de heiligdommen van Onze Boeren af.
Toen kwam in 1895 de apotheose van zijn, 70e jaar, en zijn
gouden jubilee in de journalistiek. Het heele Vlaamsche land en de
heele Belgische pers waren er mee gemoeid. En een stoet van volks48

hulde golfde door de straten van Antwerpen, zooals er sinds
Conscience's gloriedagen geen was gezien.
Nu kwamen de kleinkinderen, en over hun blonde kopjes
tintelde de devote schemer van grootvaders laatste scheppingskracht... In de avondweelde van den heerlijk gevulden langen dag
nog een laatste bliksemslag : de schielijke dood van zijn dierbare
vrouw, wier zorgen de 77-jarige nu verder ontberen moest. Maar
daar was weer zijn « Trot », en Mevrouw Deckers leidde den
gebroken grijsaard naar 't groote huis op de Turnhoutschebaan,
waar hij nog twee jaar zich mocht koesteren in de liefde en veree
ringl van Paul's en Maria's steeds groeiend gezin.
Met de meubelen van zijn eigen studeerkamer rondom zich,
rezen nu voor zijn geest al de oude beelden op, in lief en leed,
« een parade, — getuigde hij eens, in den trots van grooten en
grootschen arbeid volbracht, -- zooals nooit een vorst heeft mogen
droomen »...
Van de vroegere vriendschap tusschen Conscience en Snieders
is in 't latere leven niet veel terecht gekomen. Conscience, ziek en
af van 't geknoei rondom hem vanwege politiekers en afgunstigen,
kreeg genoeg van 't groote leven en trok er uit, « wijl men te
Antwerpen met ijskegels wierp en niet meer niet sneeuwkogels »,
en zag maar uiterst zelden zijn geboortestad weer. En Snieders,
die 't zoo weergaloos druk had, vond geen tijd voor gezellig verkeer,
en achtte zoo stilaan vrienden, naar Ibsen's later woord, een al te
kostbaren luxus. Daarbij, op malkander berekend waren Snieders
en Conscience niet zoo bijzonder. Noch als mensch, noch als
schrijver, noch in karakter, noch in richting. Enkel een pracht van
vertellersgave hadden ze met elkander gemeen.
Maar ook die vertellersgave was grondig verschillend van aard.
Conscience was natuur, vrijwel zoo gaaf als welke dichtende
droomer ook uit de oude of nieuwe letterkunde. Hij vertelde zooals
,
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vertelden de onsterfelijke grooten, aan wie we danken de Odyssee,
of de Cid, of de Orlando Furioso, of Don Quichotte, of Ivanhoe,
of La Petite Fadette. Conscience schrijft uit de volheid van zijn
primitief genie, los, mollig, gemoedelijk naar ietwat vrouwelijken
trant, en dus ook wel het liefst over mannen die heiden zijn. Meest
al zijn verhalen, hoe romantisch ook, en hoezeer ook gehouden in
de atmosfeer der toenmalige Duitsche ballade, die hem, den man
van schier uitsluitend Fransche lectuur, toch zoo lief was, — meest
alle zijn ze schematisch-eenvoudig op 't klassieke af, zoodat het,
was Conscience niet geniaal geweest, onuitstaanbaar-eentonig zou
zijn geworden. Of is er in het heele oeuvre van Conscience één
braafheid, die niet wordt beloond naar aardsche burgermaat, en
één boosheid, die niet wordt gestraft, weer naar diezelfde maat ?
Of is er één meisje bij hem, met blonde haren en blauwe oogen,
dat niet is een toonbeeld van deugd door alles heen, en dat, na
onverdiende beproeving, niet hém krijgt, van wiens flinken kop en
sterke armen en kloek verstand en dapper hart ze steeds heeft
gedroomd ? Of is er één leelijkerd bij hem, krom en scheel of ros,
die ook naar de ziel niet is het uitschot der schepping ? Waren
onze Vlaamsche menschen gelijk Conscience die ziet — wel, nooit
of nergens had de aarde zulk een heerlijkheid gedragen. En waren
onze vijanden, (of diegenen die niet zoo door het toeval werden
gezegend, dat ze op dit uitverkoren plekje mochten geboren worden }
gelijk Conscience ze zag, — ze waren allang gestikt in hun eigen
ellendigheid.
En zeg niet : och ja, die Romantiek ! Want de gelijktijdige
Romantiek van Oltmans, Van Lennep, Potgieter, Beets; Toussaint
in 't Noorden, Sleeckx en Van Kerckhoven bij ons, was heel anders.
En zeg niet dat iemand, die over zulk een wereld vertelde, zijn
succes had te danken aan het feit dat hij schreef voor de primitieven
van Europa. Deze wonderman werd, in alle talen vertaald, en werd
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in de grootste, zoowel als in •de kleinste, de lieveling van duizenden
lezers.
Die afmetingen heeft Snieders' faam niet gekend, hoezeer hij
ook in tal van grootere talen werd overgezet. En 't geheim ligt
hierin, dat hem niet het kinderlijk natuurgenie van Conscience was
toebedeeld.
Maar geniaal waren ook zijn gaven. Mannelijker geniaal. En
wat talent en wilskracht vermogen, heeft hij uitgewerkt als weinigen
onder ons. Ook hij begon in Conscience's trant, en 't ging goed.
Getuigen Bloemengraf, Fortuinzoekers, enz. En zijn kloeker greep
condenseerde fermer dan Conscience het vermocht. Met minder
zuiver. natuurlijke aandoening, ofschoon ook hij zijn hart liet spreken
en wist hoe dat var, anderen te roeren, bracht hij het, in die jaren
reeds, met flinker technisch onderleg, tot een vastheid van stemming
en een hem eigen kleurvolle soberheid in Sneeuwvlokske zoo
mooi, dat Conscience's kunst dit nooit bereikte.
Maar toch was hem dit genre te zoeterig-braaf ; en weldra
liet hij de Kempische novelle aan den meester en aan zijn broeder
Renier. August was nu eenmaal de persman en de ingeburgerde
Antwerpsche stedeling. Hier wordt het voor zijn psyche heel wat
ingewikkelder.
Naar de groote Vlaamsche stede was hij gekomen met veel
idealisme en veel illusies en veel naïveteit. Weet u nog hoe 't hem
trof dat al die menschen zoo jaagden, en malkander voorbijliepen
zonder te groeten ?... Het was de jongen van buiten, die met
moeders kruisje oil het voorhoofd en in den kop, naar de grootstad
wou om kunst en om brood — en die slagen zal maar juist ten
koste van veel idealisme, en veel illusies, en veel naïveteit.
De verteller boette bij de ontgoocheling zijn idyllische gemoedelijkheid in van voorheen, maar gelukkig niet « den geest van het
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vaderhuis », niet zijn geloof, en ook niet het geloof aan het beste
in den mensch.
Maar juist van dat beste in den mensch kwam in 't geen hij
hoorde en zag rondom zich niet veel terecht. En nu' was de bewuste
daad van den christen en den kunstenaar in Snieders, dat beste
te projecteeren in de geschiedenis van zijn stad en zijn land, ien
uit die) bezieling van zware, maar groote tijden te halen zijn
historische romans terwijl hij de hedendaagsche grootstad haar
zieleroof, gepleegd op het kinderlijke in hemzelf, betaald zette met
de satire van zijn stedelijke schetsen en novellen. En zoo zagen
we 't belangwekkend schouwspel dat Conscience, die eigenlijk wel
een beetje melancholicus was van nature, en zeker niet veel steun
vond in de kracht van zijn katholiek geloof dat veeleer latent
in hem aanwezig was naast allerlei vaag--deistisch geliefhebber —
toch de benijdenswaardige kunst verstond, door 't leven heen te
redden zijn heerlijke kinderlijkheid, die hem steeds optimistisch
bezielen bleef -- terwijl Snieders, de trots alles trouw orthodoxe
katholieke strijder, zijn geld- en genotzuchtige omgeving, die
Christendom huichelde of tot uiterlijken slenter verlaagde, te lijve
ging met een stortvloed sarcasme, waardig van een scepticus op
weg naar 't cynisme.
Maar in de rust van zijn gezelligen huiskring, na de zware
dagtaak, onder 't getoover der trouw-huiselijke hanglamp, kwamen
de beelden uit het groote verleden. En daar zate hij dan, in de
weelde van zijn historieele verbeeldingen, vergetend al het leelijke
van de :wereld, dat zwalpte door de straten en door zooveel van
die huizen zijner toch zoo geliefde stad ; en hij schiep, in een
prachtmengeling van c Dichtung und Wahrheit » : Op den Toren,
Oranje in de Kempen, Antwerpen in Brand, De Wolf jager, Anne
Dieu-le-Vent, Den Prince van den Snaphanen, Onze Boeren, Rij f ka,
Scherpenheuvel... met de telkens weer opstralende les : het eigene
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is het goede, het vreemde is het slechte. Of trouw naar de gulden
herinneringen van zijn eerste Antwerpsche jaren teekende hij die
Karakters en Silhouetten, die weergaasch-levende koppen van
Conscience, De Laet, Gerrits, de Van Ryswyck's, Vleeschouwer,
Hendrickx, Heremans, Génard en zooveel anderen.
Maar het heden... Men kon er ongeveer zeker van zijn
Degenen die bij Snieders op de Redactie kwamen zeuren om een
kruiwagen of een decoratie, of die hem kwamen kittelen met hun
gezwets, hun geknoei, of hun pogingen weleens tot omkooperij, en
die hij dan kordaat en kortaf de deur wees -- ze mochten er op
betrouwen dat ze weldra... weer door Snieders werden ontvangen,
maar ditmaal in een van zijn stukken satire : al die von's en die
van's, al degenen die uitstaan hebben met de Geschiedenis eenex
Vod, of met Mijn Ezel te Blankenberghe, of met het heele JanKlaassenspel, of met De Nachtraven, of met De Speelduivel ; of
die 't mogen ontgelden in Zoo werd hij rijk, in Alleen in de Wereld,
of in een der kortere schetsen van Fata Morgana, Klokketonen,
Oud Speelgoed.
Vooral, in de jaren 1860 en 1870 was die groote schoonmaak
de geliefkoosde bezigheid van den schetsen- en novellenschrijver.
Maar dat dit nu inderdaad de bezigheid was naar zijn hart is mij
niet bewezen, des te minder daar juist in dit genre, hoezeer hij te
onzent daarmee ook al zijn tijdgenooten overtreft, hij niet het
oorspronkelijkste van zijn gaven heeft uitgestald. Hier immers is
veelal den invloed, te merken van zijn rijke belezenheid. Waar men
in Conscience's destijds zoo gevierde natuurbeschrijving al te veel
den leerling bespeurt van Bernardin de St-Pierre, van Chateaubriand
en Lamennais, kan men telkens bij den Snieders der stadsnovellen
zien dat hij zich voor zijn sa í`ire heeft geschoold bij Shakespeare
en Swift, en Dickens, en Thackeray, en Balzac, en Veuillot, en
Karr, en Spielhagen, en Heine.
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De meest persoonlijke Snieders als artist is tevens de sereenste.
En die is vooral te waardeeren in zijn geschiedkundige en hedendaagsche, stedelijke en landelijke romans, in die kortere stukken uit
Avond en Morgen, uit Fata Morgana, uit de Snideriën, en in die
andere novellen en schetsen, waaruit onsterfelijk de geest van het
vaderhuis spreekt, met al de mildheid en al de poëtische traditievastheid van zijn vromen Kempischen aard. Hier is 't opvallend
hoeveel meer Conscience de kunstenaar was die bladzijden gaarde
uit het boek der natuur, en Snieders de kunstenaar, die 't album
volschreef van het heerlijke katholieke familieleven.
Wel bleef Conscience verliefd op zijn Kempische heide, maar
in zijn later jaren kwam het enkel tot kuiertochtjes per rottingmet-ivoren-appel door de stad van de Roobeek's ; terwijl Snieders
amper eenmaal per jaar greep naar zoo'n wandelstok, een eenvoudiger, een erfenis van zijn vader om in de vacantie der Septembermaand zijn bedevaart te ondernemen naar Bladel en naar het witte
huis met de linden...
En zoo zijn onze beide grootste volksschrijvers, elk in zijn trant,
voor ons, ondanks alle kunstevoluties, de blijvende grooten.
Conscience, de vertellende dichter ; Snieders, de vertellende dichter
en- denker voor het volk. Conscience bezit het onsterfelijk geheim,
de jeugd naar zich toe te halen en te leeren liefhebben het vertellende
boek. Maar is men eenmaal in die liefde grooter gegroeid, dank
zij den besten en den meest onbewusten der paedagogen, dan gaat
men bij voorkeur naar Snieders, om te weten wat men nu denken
moet van der menschen geschiedenis en van hun huidig bedrijf.
Die stevige wijsbegeerte van Snieders, die aan zijn heele werk die
zuiver-katholieke tendenz geeft, zonder over 't algemeen zijn vertelkunst te schaden, en die te voorschijn flitst uit die ontelbare korte
aphoristische zitten van hem, de meeste wellicht klappend en striemend, maar andere dan weer luchtend zijn heerlijk idealisme van
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christelijk-dichterlijk droomer. Want kon de Snieders van zooveel
jaren journalistiek geen groot verschil ontdekken tusschen « 't lawaai
der menschen in de groote centrums en 't gehuil der wilde dieren
in de onmetelijke wouden » (1) , een ondergaande zon deed weer
den dichter knielen voor die « landschappen met bergen en dalen,
een gouden wereld, die nooit door menschelijken voet, misschien
alleen door dien der engelen betreden wordt. » (2 )
Zoo is dan Snieders in onze Nederlandsche Letterkunde degene
die het meest typen heeft geschapen, daarin enkel benaderd door
Van Lennep en door de later gekomenen, Couperus en Buysse.
Maar bij Snieders geen psychopatische uitrafeling of al te sappiganecdotische omhaal. Een paar kloeke houwen, en ze staan er.
Hier is de stoet : Koningen, ministers, kamerleden, kasteelheeren, hutbewoners, boschwachters, jagers, wildstroopers, diplomaten, snobs, straatjongens, boekaniers, kantoorklerken, beursklanten, beunhazen, spelers, bankiers, schoolmeesters, pastoors,
paters, gasthuisnonnen, begijntjes, zusterkes der armen, freules,
boeren, smeden, timmerlui, leidekkers, bouwmeesters, machinisten,
stokers, renteniers, soldaten, generaals, marketentsters, bedelaars,
herbergiers, tooneelspelers, tooverheksen, koppelaarsters, lichtekooien,
lichtmissen, studenten, blokkers en rolders, marskramers, poppenmannetjes, muziekmeesters, toondichters, klokkenisten, schilders,
ingenieurs, dokters, notarissen, apothekers, advocaten, rechters,
barbiers, visschers, schippers, matrozen, brouwers, koetsiers, voer
mannen, grenskommiezen, stouwers, reeders, orgeldraaiers, straatleurders, balgasten, acrobaten, politieagenten, wevers, vaandrigs,
kleermakers, molenaars, slagers, zonnekloppers, kwezels, kostschoolju f f ers, kruideniers, zaakwaarnemers, groothandelaars, burge(1) Naar Moeder,
(2) 0 Cara Memoria.
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meesters, dienstboden, kosters, schutters, schoenmakers, naaisters,
deurwaarders, lijkbidders, kruiers, zigeuners en hagepreekers...
Helden en schurken uit al de klassen. der maatschappij, wijzen
en gekken, geleerden en pedanten, sluwerds en dwepers, mondaines
en trappisten, kluizenaars en jeneverneuzen, blozende kinderkopjes
en stervende stakkers, blinden, kreupelen, mirakuleus gestraften of
genezenen. Antwerpenaars en Bladelaars, Spanjaards, Franschen,
Duitschers, Engelschen, Amerikanen, joden, Turken en negers.
Honden en paarden, ezels en papegaaien, apen en olifanten, vlinders
en ooievaars, duiven en kraaien ; de Bladelsche beukeboom, de
linden, de dennen, de hoppebellen, en al die bloemen, en « o, dat
rivierke ! »
Heidelandschappen en grootsteden, zonnefeesten en brandrampen, kerken en treinen, beurzen en kloosters, Vlaamsche huwelijkstrouw en gebroken levens, moeder met haar kerkboek en
citoyenne Respublica, de Lieve Vrouwe en de speelbanken te Spa.
Hark de Noor, Willem van Oranje, Amalia van Solms, Cuyl,
Maarten van Rossum, Anna Byns, Farnese, Marnix, Sancho d'Avila,
Philips II, Albert en Isabella, Hendrik IV, Aerssen, Oldenbarneveldt,
Van Nyen, Willem Ogier, Bilderdijk, Cordonnet, Dargonne, Jardon,
Thierry-Brutus, Van Gansen, Constance Teichmann.
En dan de Schelde, die toch maar stroomen blijft, ert de toren,
de Reus, die, waar ze allen voorbijgaan en vallen, steeds' sterk staat,
en met bronzen stemme zingt het lied van trouw aan 't verleden
en van hoop in de toekomst...
Maar deed ook Snieders niet, zoowel als Conscience, aan optimistische tendenz-romantiek ? jawel, voor de helft van zijn werk,
mag men zeggen. Maar hij kon ook anders. Er is een ontwikkelingslijn in zijn kunst die gaat -- om die evolutie nu maar even met een
paar namen te merken -- van Rousseau en George Sand, naar
A. Daudet en Thackeray. Conscience daarentegen evolueerde niet.
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Wat meer is, als Snieders' mannen en vrouwen helden zijn, weten
ze waarom, en hebben ze den strijd gekend, ook met zichzelf. Heeft
hij met schoften en fielten te doen, dan laat hij ze niet door den
bliksem treffen, of zich zoo maar braafjes bekeeren ; maar ze dragen
allang het touwtje op zak, waarmee ze eenmaal zichzelf zullen
opknoopen !
Maar hebben we hier dan psychologie ? Ontzaglijk meer dan
bij Conscience, voorzeker. Maar niet de psychologie, die Balzac of
Meredith of George Eliot of Raabe of Bosboom-Toussaint of
Dostojefski of Proust onsterfelijk maken.
Snieders was en bleef de simplistische volksschrijver :
Vlaamsche volk, zoo zijt gij ; Vlaamsche volk, pas op, dat ge niet
wordt gelijk dezen : dat was zijn psychologische zending. Alles
transponeerde hij naar de vatbaarheid van ons volk. En zoo zijn
er dan ook een massa typen bij hem, die tot charges zijn aangedikt.
Maar als hij eenmaal doordiepen wilde, en schreef wellicht meer
voor zichzelf dan voor zijn publiek, dan schiep hij een paar van
de flinkste psychologische stukken in onze heele letterkunde :
Gevallen Ster, Aan den Oever der Zee, 't Is beter zoo !...
Opvallend is 't dat hij zijn kunst liefst laat doordringen in de
ziel van politici, diplomaten, en spelers, `t zij op de bank, 't zij
op de planken.
En voor de rest komen in dit oeuvre al de gaven van den
idealen volksschrijver bijeen :
Romans, forsch en gaaf getimmerd, als Op den Toren en De
Nachtraven.
Novellen, keurig-rank geweven, als Heibloemke en Giele Goeie.
Bladzijden van fijnzinderende stemming, als De Geest vare het
Vaderhuis (1) en Klein Vrouwke (2).
(1) Klokketonen.

(2) Dit syn Snideriën.
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Bladzijden van poëtische gemoedelijkheid, als Sneeuwvlokske en
O, dat .Rivierke ! (1).
Bladzijden van dramatische kracht, als De Dood van den
Smokkelaal' (2) , en Naar Moeder ( 3) .
Bladzijden van plastische vaardigheid, als Nelia's Vlucht uit
de kostschool (4), en de Feestdronk ( 5) .
Bladzijden van humoristische gezelligheid, als 't Gevecht met
den bezem (6), en Vlaamsch Leven (7) .
Bladzijden van satirische vaart, als De Held Nippel (8) en
Murg (9) .
Bladzijden van historische schildering, als het Antwerpen der
X VIII® eeuw ( 10) en de Paardenrit (11) .
Bladzijden van aphoristische wijsheid, als de Waterdruppel (12)
en Hoppebellen (13).
Bladzijden van wijsgeerige beschouwing als Ongeloof en
Omwenteling (14) en Ons levensdoel ( 15) .
Bladzijden van vizionnaire grootschheid, als Lokker's bedrijf (16)
en als de Dood van Evert (17) ; als in schier elk van zijn boeken
(1) Fata Morgana.
(2) Onze Boeren.
(3) Dit syn Snideriën.
(4) De Nachtraven.
(5) De Wolf jager.
(6) Anne-Dieu-le-Veut.
(7) Dit syn Snideriën.
(8) Zoo werd hij rijk.
(9) De Nachtraven.
(10) Ri j f ka.
(11) Scherpenheuvel.
(12) Oud Speelgoed.
(13)
»
»
(14) Naar Cayenne.
(15) Waar is de Vader ?
(16) Op den Toren.
(17) De Kraaien zullen 't uitbrengen.
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een of ander fragment, waarin hij als 't ware zich opricht tot
Shakespeariaansche inspiratie... En altijd datzelfde talent van boeien
tot het einde, van verhalende bouwkunst, 't zij op grooter, 't zij
op kleiner plan, van vast en verrassend in mekaar zetten, waarmee
hij eenig staat in onze Nederlandsche Letterkunde.
Dat ligt aan zenderlei, naar ik meen : Vooreerst die benijdenswaardige doseering van geest en gemoed, van verbeelding in dienst
van de leering, die steeds het geheim van den echten volksschrijver
blijft ; dan, zijn aangeboren dramatische gave ; zijn studie van de
volkszeden in alle klassen der maatschappij ; zijn door en over alles
heendartelende poëtische stemming ; zijn vlugge verhaaltrant en zijn
behendige fantazie in 't vertellen op het feuilletonnistische af, in den
trant van Dumas. Dat kan wel eens een goedkoop trucje worden,
maar in elk geval was het succes van den volksschrijver verzekerd,
en wat er in moest ging er in, ook de minder verwerkte en de minder
waarschijnlijke hoofdstukken ! Maar dat alles bekroond door de
hooge liefde voor zijn volk en zijn kunst.
Want Conscience en Snieders beiden evenzeer mochten
't getuigen : Mijn Vlaamsche volk, ik bemin u ; ik heb steeds
geërbiedigd uzelf en den dichter in mij.
De zenuwachtige vlugheid van Snieders is dan ook wel de
reden waarom hij zich den tijd niet gunt tot uitvoerig schilderen
van landschappen, of omstandig voorstellen van personen. Zijn
werkwijze was een schier doorloopende illustratie van Lessing's
Laokoon-theorieën : de plastiek neemt voor zich de lichamen, de
poëzie neemt voor zich de daden.
De wereld van August Snieders is een wereld voortdurend in
actie.
Met dat al kan het niet anders of deze man van honderd kleine
en groote vertellingen, en van dagelijksche dagbladkarwei een halve
eeuw lang, nam het niet steeds even nauw met taal en stijl ; en in
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zake slordig Nederlandsch heeft Snieders niet zoo heel veel minder
dan Conscience op zijn kerfstok.
Maar hier ligt het groote verschil tusschen onkunde en onbeholpenheid en taalarmoede bij Conscience, die bij al zijn genie het
genie onzer taal moest missen ; en 't geen bij Snieders op rekening
kwam van de vliegende haast, die maar doorpende, in een van de
drie taalschakeeringen, die hij met een wonderbaarlijke, schier
diplomatische routine er op nahield : Antwerpsch gekleurd schreef
hij in 't Handelsblad ; Vlaamsch getint, in zijn romans en novellen ;
Nederlandsch in zijn lezingen voor Holland bestemd, en in zijn
wetenschappelijke bijdragen, als die over Willem Ogier, over
Bilderdijk, over Folklore in Kempenland.
Aan taalvirtuositeit in den zin van de nieuwe school, die
opkwam in zijn oude dagen, heeft Snieders nooit gedacht. Een
grooten woordenrijkdom bezat hij evenmin, ofschoon hij in dezen
verre Conscience de baas blijft : maar zijn schat is toch lang niet
toereikend om telkens met de gewenschte stiptheid gedachte en
gevoel weer te geven. Dat de jongeren dat beter konden heeft hij
eigenlijk nooit erkend. Maar als hij er zich eens met zorg toezette
om het fijnste te geven wat hij naar zijn eigen trant vermocht,
dan hoefde hij, naar vorm en inhoud, voor niet één der Tachtigers
verlegen te staan. Daarbij met de jaren klom de zorg voor zijn
taaltoilet, tot hij 't Vlaamsch verzaakte en liefst zuiver Algemeen
Nederlandsch schreef.
Zoo zal het dan stilaan wel zijn uitgemaakt, nietwaar, dat
August Snieders aan de spits van de Vlaamsche romantiek, vlak
naast Conscience komt te staan. En — laat het ons duidelijk
zeggen tal van keeren erboven. Doodzonde zou 'k het achten,
Conscience's faam te kleineeren. Maar de cultus voor hem, die ons
volk leerde lezen, mag ons niet blind maken voor het feit dat hij
zich na zijn eerste tien jaar schrijverschap geen stap verder ontwik60

kelde. Het geniale « laisser aller » van het schier mirakuleuze kind
uit de Pompstraat, werd op den duur banale gemakzucht. En 't geval
Conscience is een waarschuwing dat ook de meest begaafde niet
straffeloos aan 't rentenieren kan gaan. Terwijl August Snieders
triomfantelijk de wilskracht heeft hooggehouden, en in zijn ontwikkeling van boeiend verteller, van geestig en kleurig verdichter, van
ernstig wetenschappelijk vorscher, klom en klom, in een gave evolutie,
tot werk waarvan we in Conscience vruchteloos de wederga zoeken.
Daarbij, hun beider vertelgave was, ik herhaal het, zoo verschillend van aard -- Conscience de epieker, en Snieders de dramatieker --- dat ze nooit in malkanders weg stonden, en dat we geen
van beiden missen kunnen. En het groote baanbrekerschap blijft
immer Conscience's onsterfelijke roem.
Eenig is en blijft Conscience onder ons om zijn epische weidschheid, zijn milde naieviteit, zijn folkloristisch evocatievermogen, zijn
hartelijkheid zonder éen rimpel daarin. Maar in naam van de rechtvaardigheid mag de kritiek niet verzwijgen dat geen zijner geschiedkundige of maatschappelijke romans het uithoudt naast het beste
in Snieders' galerij ; en dat Conscience bedaard heenging naar zijn
Kortrijksche en zijn Brusselsche tent, terwijl Snieders zijn hoogen
Vlaamschen strijdpost betrok zoolang het dag bleef voor hem.
Toen hij dan, diep in de zeventig, zijn kracht en zijn pen
voelde breken, mocht de eerbiedwaardige grijsaard in geweten
getuigen : « Ik heb geen enkel beeld de wereld ingezonden, waarover
ik te blozen heb. »
Dat is zeker niet de minste les, die deze wijze en groote ons
heeft nagelaten ; en dat kwam omdat hij zijn heele weergaloos
rijkgevulde leven trouw bleef aan 't vaarwel van zijn moeder op
de huifkar te Turnhout, in die heuglijke Septembermaand 1844,
toen hij voor 't eerst naar Antwerpen toog : Mijne moeder hield
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mijne hand in de hare omkIemd ; geruimen tijd had zij het stilzwijgen bewaard. En eindelijk als een gevolg op hare gedachten,
zeide ze lutd, maar toch altijd fluisterend : « Houd immer uw naam
in eere. » Ben poos later zeide zij : « En als ge moe gedwaald zijt,
kom dan terug in ons huis, daar zal het u altijd weI zijn ! »
« En toen zij den reeds hooq-opqeschoten jongeling alles
indachtig had gemaakt wat in zijn gemoed bewaard blijven, daar
kiemen en zich ontwikkelen moest, en dat hij nederig als een kind
geluisterd had, zeide zij nog :
« V ergeet niet elken avond te bidden ; zoolang ge dit doet,
zult gij eerlijk leven. »
« Met die eenvoudiqe, groote waarheid ben ik de wereld
ingegaan. »
Tot het einde. Dat kwam voor den tachtigjarige den
lin November 1904.
Toen is hij, beloond in zijn zorgende kinderen am 't geen hijzelf
voor zijn ouders was geweest, uitgedragen naar zijn dierbare vrouw,
naar zijn moeder weer, en naar al de ztjnen, van wier' edel en groat
geslacht deze jongste de grootste en de edelste was.
Over dat gra£, nu twintig jaar gesloten, glorieert op heden,
en voor immer, de dankbare hulde der beide Nederlanden.

Virginie Loveling. l
(

)

Buiten en boven alle partijen gaat men de dichteres en romanschrijfster Virginie Loveling vieren. Ons Volk Ontwaakt is wakker
genoeg, om zich zonder aarzelen, al zij 't behoudens eenige bedenkingen, onder de huldebetoogers te scharen. Tot ons groot genoegen
liet zich ook reeds geestdriftig Het Handelsblad hooren bij monde,
welsprekend, van joost. Zoo hartelijk en zoo eerbiedig als de beste
komen we toejuichen de groote letterkundige vrouw van het
Vlaanderen der 19 e eeuw ; en dankbaar komen we getuigen van
het hooge en reine kunstgenot, dat ze ons een halve eeuw lang
heeft geboden en, in haar blijvend werk, nog eeuwen aan onze
kinderen schenken zal.
Conscience, Snieders, Loveling. Zij is het derde lid van het
gouden klaverblad, dat ondoofbaar blinken blijft in onze volksletterkunde. En al is de zuster minder populair vooralsnog dan haar
beide oudere kunstbroeders, in het groote volkshart en in den ruimen
volksgeest komt allengskens ook plaats voor haar, en heur glans
verheldert gestaag, wijl de schittering der andere twee van hun
verschijnen af zoo vol was, dat ze niet meer verhelderen - kon.
De beide mans hebben gewerkt en gezwoegd aan hun kunst,
(1) Geschreven voor « Ons Volk ontwaakt » in zijn huldenummer voor
den Loveling-dag, den 28n April 1912, te Gent.
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de tweede vooral in 't volle strijdrumoer van 't herwordend
Vlaamsche leven. Overdag was hun pen een zwaard, eerst des avonds
werd hun pen een tooverstaf voor jong en oud. De vrouw intusschen
leefde stil en eenzaam, beschikkend over al haar dagen en al haar
uren om zachtjes en geleidelijk, zonder uiterlijke stoornis, maar in
vruchtbaren innerlijken strijd, te groeien tot het beste en het hoogste
dat ze, onder hare bijzondere levensomstandigheden, bereiken kon ;
en zoo verzamelde deze scheppingsvaardige een schoonen voorraad
van die mannelijke sterkte, die 't vereenzaamde denkersleven schenkt,
ook aan de vrouw.
^

Virginie werd geboren in 1836 te Nevele. Ze was de jongste
van negen kinderen (1) . Mevrouw Loveling, als meisje Marie
Compayré, was eerst gehuwd met Jacques Frédericq, uit Fransche
ouders in België geboren. In dat eerste huishouden was Fransch
de gewone omgangstaal. Evenals haar; man was mevrouw zeer ontwikkeld ; ze kende haar Nederlandsche en Fransche letterkunde.
Vader Cats stak met al zijn levenswijze rijmen in haar hoofd,
en evenzeer was ze vertrouwd met de Fransche schrijvers die toen
als de grooten golden, met Voltaire en Rousseau.
Jacques Frédericq liet een weduwe met vier kinderen achter,
waaronder Cesar, dien we straks nog ontmoeten, en Sophia, de
latere Mevrouw Mac Leod, de schrijfster van dat lieve schetsenbundeltje « Heen en Weder », na haar dood door haar schoondochter
bezorgd.
(1) De meeste levensbijzonderheden van V. Loveling, althans tot in
i bij « Mannen en Vrouwen van Beteekenis in onze dagen »,
1896, borg k
Aflev. 4, door W. Stellwagen. Zie nog uitvoeriger : M. Basse : « 1 let
Aandeel der Vrouw in de Nederlandsche Letterkunde », Gent 1920-1921.
-
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Mevrouw Frédericq ging een tweede huwelijk aan met Herman
Anton Loveling, uit Papenburg ( Hannover) . Ook deze man was
een flink uitgeruste geest. Hij had een heerlijke boekerij en bezat
een buitengewoon uitgestrekte talenkennis. De taal van 't huisgezin
was nu meer Vlaamsch geworden. De kinderen Loveling kwamen
dapper aan. Maar langdurigen invloed kon de vader op zijn kroost
niet oefenen ; hij stierf immers toen Virginie tien jaar oud was.
Virginie ging niet naar de school ; met haar zuster Rosalie,
die twee jaar ouder was, en met twee buurmeisjes, kreeg ze thuis
privaatles. Intusschen genoot ze onbewust het stil Nevelsch buitenleven ; inderdaad niet altijd zonder nevelen voor haar bakvischjesziel.
Virginie was immers achterlijk, en ze kon haar maatjes niet
bijhouden. Zoo liet het gezelschap haar wel wat links liggen, terwijl
Rosalie door de andere meisjes om haar vluggeren geest werd
gezocht. Ze bleef ook zoo klein. Speelden de kameraadjes « blinder
kalle » en werd zij bij toeval door de geblinddoekte vastgegrepen,
dan riepen de anderen « kattevleesch ». Van al die minder vermakelijke dingen hield Virginie steeds de heugnis bij, en menigmaal is
deze in haar letterkundig werk te voorschijn getreden : o. m. in
Pia van « de Bruid des Heeren ».
Toch was Rosalie daar om zich steeds, toen de andere meisjes
weg waren, over Virginie te ontfermen. En de jongste hechtte zich
steeds meer aan haar oudere zuster. Beider zieleleven ontwikkelde
zich gelijkloopend. Ze wandelden samen door het heerlijk Vlaamsche
landschap en door de kleine gebeurtenissen van dat stille dorp. Ze
gingen niet veel bij de menschen, maar de menschen kwamen naar
hen toe, thuis. 't Waren boertjes en boerinnetjes die hun pacht
kwamen betalen, want moeder was eigenares van landerijen en
« kortwoonsten ». De beide meisjes keken en luisterden goed.
Toen reeds begonnen zij met haar versjes. Van prosodie of
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versificatie kenden ze zelfs den naam niet. Maar vaders boekerij
stond open voor haar, en daar hadden ze o. a. een bloemlezing uit
Tollens en Ledeganck's « Bloemen mijner Lente » ontdekt. Voor
Ledeganck werd het een echte dweperij. Boven elke genieting van
uitstapjes of lekkernijen, hadden ze verkozen eens in haar leven
Ledeganck te mogen zien.
Na den dood van haar tweeden man ging moeder met de
kinderen wonen naar Gent, waar de zoon, Cesar Frédericq, zich
als dokter gevestigd had. Cesar was vader van twee jongens, die
later als professor hoog zouden aangeschreven staan. Paul, te Gent ;
Leo, te Luik... Virginie kwam zelfs een tijdje lang inwonen bij
Cesar ; ze was de lievelinge van Cesar's vrouw, die haar diploma
van onderwijzeres bezat, en die veel heeft gewerkt aan Virginie's
ontwikkeling.
Intusschen had Virginie geleerd voor haar eerste Communie,
in de parochie van H. Kerst. Ze was kinderlijk vroom, en in dien
tijd beleefde ze wat ze later in « de Bruid des Heeren » van Pia
vertelde.
Maar het duurde niet lang meer of wat ze hoorde en zag in
haar naaste omgeving begon haar geloof te verdoffen. In 't Gentsche
huis van haar moeder hoorden haar allessnappende kinderooren de
gesprekken van Cesar's vrienden : studenten, geneesheeren, advocaten, die weleens in jeugdige liberale onbezonnenheid over de Kerk
verder praatten dan ze konden verantwoorden. Ook met de priesters,
die ze bij toeval in haar kinderjaren leerde kennen, had Virginie
het niet getroffen. 't Waren meestal menschen die om 't een of
't ander sprekend gebrek haar afkeer inboezemden.
Stilaan begon de twijfel in te sluipen, vooral onder den vertrouwlijken omgang met een dame, die zij zeer hoogschatte, en die
wel streng-zedelijk maar bepaald ongeloovig was.
Die twijfel deed Virginie aanvankelijk pijn. In de wetenschap
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trachtte ze troost en afleiding te vinden : ze deed aan talenstudie
en natuurkennis. Behalve haar Vlaamsch en Fransch, leerde ze nu
Duitsch, Engelsch, Italiaansch, Spaansch, Deensch. Met haar
ouderen broer Alexander ging ze dagelijks naar den plantentuin.
Ook in fraaie handwerken werd ze zeer bedreven.
Het ontwakend dichterstalent van het troetelkind der familie
rankte steeds trouwer om de rijkbegaafde Rosalie. En allengs werd
het meenens met de versjes. Maar van uit te geven nog geen sprake.
Ook de verhaalkunst voelden ze groeien in zich. En Virginie
zal zelf later beweren dat iedereen gemakkelijk een roman kan
schrijven, als hij maar de gebeurtenissen van zijn eigen ondervinding
tot grondslag van zijn verhalen neemt.
Intusschen werd het Gentsche huis der Loveling's een steeds
drukker bezocht rendez-vous voor het high-life der wetenschap.
Daax kwamen de hoogleeraars Francois Huet, Gustave Carlier,
Em. de Laveleye. De gesprekken liepen vooral over letterkunde en
geschiedenis. « L'Histoire des Girondins » van Lamartine werd
luidop gelezen. Rosalie en Virginie luisterden als vinken.
Na die drukke Gentsche jaren verlangde de oud-wordende
Mevrouw Loveling naar 't stille Nevele weer ; en zoo keerden ook
Rosalie en Virginie naar de geboortestreek terug. De landelijke
wandelingen werden hernomen. Elke winteravond werd in lezing
doorgebracht. Klaus Groth was hun lieveling. De zomer ging op
in reisjes naar Brussel, naar Parijs, naar Holland, naar verdere
gewesten. Een leven te ideaal om in dit dal van beproevingen duurzaam te zijn.
Rosalie werd ziek en zou jarenlang stilaan zakken naar 't graf...
Toch zijn dit juist de jaren waarin de schrijfsters haar verzen en
haar eerste proza wagen onder de oogen van 't groote publiek.
In 1871 verschenen bij Wolters, te Groningen, de « Gedichten
van Rosalie en Virginie Loveling. » Ze zijn gemeengoed geworden
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van jong en oud, en een gemeenplaats zou 't wezen hier nog eens
hun lof te verkonden. Eenvoudig en frisch zijn die lieve, kleine
dingetjes. Gezien en gevoeld, en dat gevoelde en geziene weergegeven in een taal zoo natuurlijk, zoo sober, zoo fijn, dat vele
van die versjes ook na een enkele lezing voor altijd in 't hoofd
blijven hangen. Maar niet allemaal achter mekaar te lezen, dan
worden ze drukkend... Ze geven u zoo dadelijk-direct de toestanden
uit de kleine wereld, alles wat in huis of op straat, in 't dorp of
in 't omliggende is voorgevallen. Met een paar trekken schilderen
ze een heel tooneel. 'k Geloof niet dat het mogelijk is met eenvoudiger
middelen grooter effecten te bekomen.
Onder het vele onvergetelijke dat uit het stille Nevele door
het stille zusterenpaar aan al wat Nederlandsch lezen kan werd
geschonken, herdenken wij : « Te gemoet gaan » ; « het Geschenk » ;
« de Verzoening » ; « de Gouden Bruiloft » ; « Moeders Krankheid », van Rosalie ; « Begoocheling » ; « 's Morgens vroeg » ;
« het Ontwaken » ; « In 't Lof » ; « Grootmoeders Portret » ;
« de Inhaling van den Pastoor » ; « de schoone Reis » ; « de
Biecht van het Nonnetje », door Virginie. Hoe jammer- dat de
bundel ons niet wat meer schenkt in den trant der laatste. Want
meest altijd rijst het geraamte en de zeis van den dood achter die
lieve versjes. Bedenk echter daarbij dat voor de kwijnende Rosalie
levenslust moeilijk ware geweest : hopelooze ziekte met ondermijnd
geloof.
Potgieter las die versjes... en weer trok de geestdriftige koopman
zijn laarzen aan en begaf zich op reis, om de nieuw zich openbarende
letterkunstenaars persoonlijk op te zoeken. De groote Gidsman vond
de meisjes bij Prof. Heremans, en hij sprak het uit, wel wat al
te wellevend jegens de jonge dames : « Voor die versjes geef ik
de halve nieuwere Vlaamsche literatuur cadeau. »
Toch zwegen de dichteressen voortaan ; maar al dadelijk lieten
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ze zich in proza hooren : onder den titel : « Novellen », verschenen
in 1874, vijf verhalen van Rosalie en zeven van Virginie.
Ook de « Novellen » spelen in het nederig hoekje van
Vlaanderen. Zoek hier geen groote karakters, geen prachtuitstallingen van drift ; ge vindt hier eenvoudige menschen, boeren en
burgers, een kant van hun persoon belicht door een reeks kleine
lotgevallen, bij voorkeur van die speciaal Vlaamsche familieherrietjes
vol hebzucht en achterdocht. En altijd weer die troostelooze levensberusting ; gelukkig hier en daar, vooral bij Virginie, met een lichtje
humor overglansd en een kwalijk verholen diepere liefde voor het
platteland. Onvergeten blijven steeds die heerlijke « Meester
Huyghe » ; « Jan Oom en Belle Trezeken » ; « Broeder en Zuster » ;
« M. Daman en zijn Erfgenamen ».
De 4e Mei 1875 was de groote rouwdag voor Virginie, voor
de familie Loveling en voor heel Vlaanderen en Nederland. Rosalie
stierf, 41 jaar oud. 't Waren harde dagen voor onze letterkunde ;
pas te voren waren de even jeugdige Simon Gorter en Tony
Bergmann gestorven, en straks moest volgen nog een gelijke in
talent en in jaren : Frans De Cort.
Na Rosalie's dood verschenen nog onder beider naam :
« Nieuwe Novellen », waarin o. a. « De Vijftig Franken » van
Virginie ; en « Polydoor en Theodoor, en andere Novellen en
Schetsen » waaruit blijkt dat na Rosalie's heengaan, ook Virginie's
werk met nog droever kijk op de werkelijkheid wordt gekleurd en
door hopeloos pessimisme overrompeld... De wanhoop om 't sterven
van haar zuster schijnt ook haar geloof den genadeslag te hebben
gegeven, getuige « In onze Vlaamsche gewesten » een politieke
schets, een pamflet veeleer, onder deknaam Walter.
Toch gaat ze regelmatig ter kerke, nog jaren lang. En haar
liefde tot de geringen en kleinen, vooral tot de kinderen, zal steeds
blijven getuigen dat een mooi deel van 't Evangelie haar nooit
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vreemd is geworden. Zie maar even naar heur klein werk in de
eerste tachtiger jaren ; den bundel « Het hoofd van 't Huis en
Allerlei Schetsen » ; daarin die teeder tengere stukjes : « In de
arme huisjes » ; « Medelijden » ; « Tranen in de Kerk ». (1)
Vergeet ook niet Virginie's kinderverhalen uit dien tijd, die
modelletjes zijn : « Josijntje » ; « De Muisjes » ; « De Sledevaart ».
Deze kinderverhalen, die ze steeds heeft bijgehouden, groeiden op
den duur tot twaalf deeltjes aan, en daarmee bezet ze, ook in onze
kinderliteratuur hier in 't Zuiden, de hoogste plaats.
In 1879 had Virginie haar eersten, afzonderlijken, grooten
opgang gemaakt met haar « Drie Novellen » : « Vreemde Invloed » ;
« Mijn goede Faam » ; « Kromme Cies ». Letterkundig zeer hoog
staat het tweede maar hoe 't met haar kerkelijke gesteldheid is
blijkt hier beter dan ooit te voren. 't Is de geschiedenis van een
kwezelzusje, dat ondanks al haar vroomheid, aan geen enkele
ondeugd ontsnapte : zoo ijdel, zoo behaagziek, zoo pronklievend,
zoo kwaaddenkend en afgunstig als de ergste.' De heldin biecht dat
zoomaar uit... anders zouden we 't misschien zoo gauw niet gelooven.
Allengerhand zet Juffrouw Loveling haar schrijversdurf ;uit, en
ook haar anti-katholieke tendenz. In 1881 komt « Sophie » te voorschijn in twee deelen. IJverige politieke trawanten hebben dat werk
zoo beroemd willen maken, dat het eigenlijk berucht is geworden...
't Is de beschrijving van 't geestelijk Vlaanderen ten tijde van den
schoolstrijd. In haar ergste politieke jaren verzekerde Virginie
Loveling, dat ze met haar schetsen en portretten nog beneden de
waarheid was gebleven. Virginie Loveling is intusschen tweemaal
zou oud en wel viermaal wijzer geworden. Over den Schoolstrijd
,

(1) Daarop wordt o. a. ook gewezen in de uitstekende bladzijden door
Coopman en Scharpé in hun « Geschiedenis der Vl. Letterkunde » aan de

Loveling's gewijd.
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zijn ook wij niet te spreken ; maar « Sophie » dagteekent uit de
periode toen al Virginie's menschen die 's morgens een kruisje
sloegen of ter misse gingen, zich in den loop van den dag fataal
moesten bezondigen aan een of andere grofheid, aan dronkenschap
of achterklap. Zij die gelooven zijn ossen en koeien van domheid.
En wij, de ossen en koeien van heden, we krijgen over ons gezicht,
bij 't lezen van zulke dingen, den glimlach der Oudheid, toen de
beesten zoo smakelijk lachen konden. Een glimlach daarbij van
ontfermend medelijden over die hoogstaande, fiere, voorname dame,
die zoo flink op de hoogte van het katholicisme meent te zijn,
omdat ze de lesjes van haar catechismus nog kan afratelen ; maar
die van onze diepere godsdienstige gevoelens en van onzen innigen
geestesrijkdom en van onzen hoogen levensadel al zoo weinig afweet
als een Chineesche matrone. Sans rancune, hoor ! Maar we begrijpen
best dat we nog op heden voor haar neef Cyriel, — dien we
intusschen evenveel verstand toewenschen als hij talent bezit —
« wonderbaarlijk » heeten.
Niet lang na den dood van Rosalie is Virginie voorgoed naar
Gent komen wonen. Toch is ze de beschrij f ster van het Vlaamsche
platteland en van de Vlaamsche buiten-zeden gebleven. En ras
volgden de romans en novellen elkander op.
« Op Boveghem » ; « Een Winter id het Zuiderland » ; « De
Troon van Engeland » ; « Idonia » ; « Een Idylle » ; « Een Vonkje
van Genie en andere novellen » ; « De Bruid des Heeren » ;
«Mijnheer Connehaye » ; « Het Land der Verbeelding » ; « Een
Stierengevecht » ; « Onzei Idealen » ; « Madeleine » ; « Een dure
Eed » ; « de Twistappel » ; « Erfelijk belast » ; « Het Lot der
Kinderen » ; « Jonggezellenleveng » ; « De Groote Manceuvers » ;
« Het Revolverschot » ; en straks komt in samenwerking met haar
neef Cyriel Buysse, als feestgave : « Een Levensleer ».
Inderdaad een uiting van letterkundige scheppingskracht, die
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ontzag en bewondering wekt. Want al is de schrijfster partijdig,
al werpt de strekking weleens een klad op haar kunstenaarswerk,
meest altijd is ze vöor alles kunstenares, ietwat stijf jawel, maar
nooit is diepere ontroering er uit, en, men heeft het goed gezegd,
« haar menschenkennis wordt verteederd door menschenliefde ».
De Muze van deze vrouw is een reine Muze, en zoo heeft ze voor
de Vlaamsche kunst ontzaglijk veel goeds verricht.
Door haar heele werk heen loopen de volgende stellingen als
leidmotieven : Het Vlaamsche platteland is onbeschaafd ; ruwheid
van zeden, bijgeloovigheid, kwalijk begrepen godsdienstzin en item
godsdienstpraktijken.
Aan dat Vlaamsche platteland moet beschaving en verlichting
worden gebracht.
De verbetering moet vooral uitgaan van het vrouwelijk element.
Zedenverreining, ijvering voor het huwelijk, verstandelijke ontwikkeling, geestesvrijheid, verzorging van de kinderen, liefde voor de
natuur.
Ik voel me volstrekt niet geroepen om het programma van
Virginie Loveling als geheel te weerleggen... -- Enkel over de
middelen loopen de zienswijzen uiteen. En zou ze nu zelf allengs
niet beseffen dat juist de godsdienst, dien zij om wille van enkele
verkeerde uitingen heeft bestreden, het alpha, en omega der groote
redding is, hier en elders en overal, gister, vandaag, morgen en
altijd ? Ik voel me wél geroepen om hier even te zeggen hoe groot
mijn bewondering is voor die processie van landschappen en figuren,
die uit haar werk thans aan mijn oog voorbijtrekken. Wat een rijke
realistische soberheid in die beschrijvingen, wat een kranige vaste
hand in die karakterteekeningen ! 'k Vind het echter uit zuiver
kunstoogpunt jammer, dat er nevens zooveel onderpastoors
Teeuwissen, maar éen enkele pastoor van Crocke staat, dat er
nevens zooveel ontaarde kwezels maar éen zuster Blondine verschijnt,
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dat er nevens zooveel minachtende schouderschokking bij de kerkelijke ceremonieën maar een paar sympathische neerbuigingen zijn
als bij de « berechting » van Meetje, zonder die heerlijke kunstontplooiing te vergeten bij het paardenwijden op St. Elooi te
Vorselaere.
Meetje roept ons naar « Een dure Eed », het meesterstuk van
Virginie Loveling, op den vij f jaarlijkschen Academieprijs vergast,
en zoo innig-mee doorleefd en zoo ruim en diep-inzichtig ontleed
door Mej u f f er Belpaire in haar « Landleven in de Letterkunde ».
Marcellien en Filip, twee weezen door hun grootouders opgevoed, zijn verloofd met twee meisjes-vondelingen uit het godshuis :
Veria en Reine.
Veria is een meisje zooals er vele zijn : behaagziek, lichtzinnig,
zelfzuchtig : maar ze is mooi. Reine is minder bevallig, — maar
wat een zieleschoonheid ! — Onbaatzuchtigheid, zelfopoffering,
alles vriendelijk-ernstig, zacht-huiselijk. In zusterliefde geeft de
laatste alles, in eigenliefde ontvangt de eerste alles zonder wedergeven.
De twee broeders moeten naar Frankrijk, om een kleine erfenis.
Beiden dragen vanwege hun bruiden den eed mede van liefde en
trouw. De verloofde van Reine sterft in Frankrijk. De andere blijft
ingelijfd voor zeven jaren in 't Fransche leger en wordti door Veria
al spoedig vergeten ; uit berekening huwt ze met een gegoeden,
gedaagden weduwnaar. Reine, in trouw aan den doode, wijdt zich
aan de zorg voor de thans alleenzittende grootouders.
Daar is Marcellien uit Frankrijk terug. Veria is weduwe, —
Reine is huishoudster bij de oude sukkels. Veria lokt Marcellien,
maar deze gevoelt zich natuurlijk tot Reine getrokken. Thans begint
bij Reine de strijd tusschen haar hart en, haar eed. Eindelijk geeft
ze toe en wordt de vrouw van den overblijvenden broeder.
Dat is 't levensdrama zich zoo heerlijk afspelend in 't gemoed
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van dit eenvoudig landmeisje, midden in dat bloeiende Vlaamsche
landschap : ziel en natuur zijn hier even fijn afgekeken en even
kleurig weergegeven ; alles is echt, doorpeild en doorvoeld. Hier
ligt voor ons mee van 't beste wat de Vlaamsche romanliteratuur
ooit heeft geleverd.
Bijna even merkwaardig is « de Twistappel », een opvoedingsroman, met, als opzet, het verschil van karakter en godsdienstige
overtuiging tusschen vader en moeder, en de gevolgen daarvan voor
de kinderen. Een roman die weleens tot een vergelijking kon uitlokken met Fogazzaro's werk.
Uit « de Twistappel » ( 1 ) blijkt eens te meer hoe Virginie
Loveling het godsdienstig vraagstuk nooit loslaat, maar ook zelf
door het godsdienstig vraagstuk nooit wordt losgelaten. Hoe
zielkundig-averechts de katholieke Fernande ook is uitgewerkt, toch
ligt hier weer het bewijs dat de godsdienstige gevoelens van
't menschdom den speurzin van Virginie Loveling blijven opwekken
zoo, dat het haar een echte obsessie is geworden.
't Wordt nu tijd afscheid te nemen. En 'k herlees de laatste
bladzijde van « de Twistappel ». Fern ande is gestorven in 't klooster.
Haar man, de ongeloovige Matthijs, vindt haar terug op de
begrafenis :
Arme versukkelden, dacht Matthijs, ge aanroept een wezen
dat niet hoort, gij in uwe ellende en lijden •--- schept u een
godheid naar uw evenbeeld, wraakzuchtig, grillig, wetten makend,
die hij zelf omwerpt !... » en dan ; « alle volkeren bezitten een
geloof, het een verhevener of primitiever dan het ander ; eenieder
voelt behoefte aan voortbestaan, aan opheffing uit het aardsche tot
het geheimzinnige, heerschende, ongeziene.
-

(1) Van dit werk werd door L. Duykers in Dietsche Warande en
Belfort » 1905, een grondige bespreking geleverd.
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» Uit een zijdeur viel een geelachtig schijnsel van waslicht,
— strijdend tegen de gekleurde) klaarte van 't gewelf. Als door een
vreemde macht geleid, richtte Matthijs zijn schreden er heen.
» Daar was de voormalige kapel van het herbouwd gesticht
van den Treurwilg, en eensklaps zei die naam hem iets ; een halve
herinnering ontwaakte ; kende hij dat oord van vroeger niet, —
dat eigenaardig laag gewelfd gebouw met de versleten vloer-steenen ?...
» En hij keek rond, was het niet hier ? Iets bracht hem in de
war : alleen nog houten banken en geene ornamenten meer...
» Enkele lieden in 't gebed.
» Hij bemerkte kale schedels, grijze achterhoofden, gekromde
ruggen van oude mannen uit het nabijzijnde godshuis, zag de zolen
der schoenen van de knielenden ; zag kinderen uit het weezenhuis
benieuwd naar iets kijkend laag bij den grond, omgeven door
brandende kaarsen. En Matthijs ook ging kijken, net als de kinderen
deden, doch zonder nieuwsgierigheid.
» Daar stond een baar, daar lag een doode non, zuster St.
Charles Borromée, geheel gekleed in haar gewoon gewaad met eene
kroon van verkleurde kunstrozen, een rozenkrans gevlochten tusschen
de geelwassen gekruiste vingeren met paarswordende nagels, en
grove wollen sokken aan de voeten, die recht van onder 't saaien
kleed stijf kwamen, uitgestrekt.
» Zijn blik viel op het deels beschaduwd aangezicht. Hij schrikte
zoo hevig, dat een gedempte, schorre snik uit zijne borst opsteeg,
zoodat de mannen in hun vroomheid verstoord, en de aanwezige
kinderen, verwonderd naar hem opkeken.
» Fernande ! » had hij ze met den eersten oogopslag herkend,
zooals ze daar lag in treffend lijkmysterie, jong, evenals vroeger,
de fijne rimpeltjes van den tijd alle plechtig-'eerbiedig door de hand
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des doods uitgeveegd, omringd door de schare dergenen die ze had
bijgestaan, geholpen en versterkt, gevend altijd, terugkrijgend nooit.
» Fernande ! mijn heilige ! » stamelde hij onhoorbaar, een
woord gebruikend dat voor hem, den vrijdenker, geene beteekenis
hebben mocht, en in eene natuurlijke beweging van aanbidding,
— zonder weten, -- vouwde hij de handen saam.
» Fernande ! Fernando ! heel zijn wezen vlood naar haar toe,
al de teedere snaren eensklaps er in opgewekt. Hij werd met macht
gedrongen om tot dicht bij haar te gaan, en nochtans, ware hij
alleen geweest, hij zou het toch niet gewaagd hebben haar voorhoofd
of den rug harer handen als laatste afscheid met den kleinen vinger
aan te raken.
» Van uit de kerkkapel daarnaast stegen voortdurend de
treurzangen op : K De profundis clamavi » als noodkreet van het
menschelijk wee ; en eene stem die hij nog nooit gehoord had
galmde tevens in de diepe vestingen en schuilspelonken van zijn
ontroerd en wanhopend ledig gemoed.
» Indien het eens waarheid was, dat de wetenschap faalt, dat
de mensch een hoogere bestemming heeft dan deze van geboren
te worden, van genieten, lijden en vergaan ? »
» Synthetisch saamgevat bestormde 't nu 'zijn brein : de geest
voortlevend na de stof, nog zelfbewust en niet een bloote kracht,
ontredderd en verdeeld ; tot nut van andere organieke schepsels
of planten, als de ontsnapte gassen en de vuigere overblijfsels van
't ontbonden lijk... Het onbegrepene mogelijkheid geworden,
't bovennatuurlijke verklaarbaar thans ; de ziel haar ideaal bereikend,
de volmaking naderend... niet in een zelfgeschapen hemel, niet
verwezen tot de foltering van een hel, maar; op een wijze onvatbaar
voor de zwakheid van het menschelijk vernuft...
» Matthijs voelde zich als opgeheven van den grond in plotsen
aanstoot naar 't oneindige, naar de eeuwige gerechtigheid, voor
76

welke in hem een lang reeds sluimerende dorst en honger gretigeischend wakker werd.
» En verontwaardiging borrelde en ziedde op ira, hem daarbij :
geweten, plichtbetrachten, onbeloonde deugd en toewijding, het
vast vertrouwen van 't geloof door zooveel lijdenseeuwen heen,
't volhardend roepen van het harte naar een schepper en een God ;
het streven naar vooruitgang ; en de liefde, de onbaatzuchtige liefde
tot den evenmensch... niets dan eene herschenschim, 't ontzaggelijkst
natuurbedrog in 't innigst wezen van den sterveling zelf 'gelegd ! .. .
» Neen, neen, wie weet... misschien ?... »
» Voor de eerste maal van heel zijn denkend leven schitterde
er eene twij f elstar, een star van hoop en bijna van berusting, aan
het uitspansel der toekomst van den zieleloochenaar... »
Op dit haar feestgetij bieden we Virginie Loveling deze
bladzijde aan. Wij zijn arm ; uit haar eigen rijkdom kiezen we deze
woorden als een diepgevoelde hulde aan haar eerlijken en heerlijken
arbeid.
Wij wenschen onze beste schrijfster een gelukkigen levens.
herfst... En in de eeuwigheid, voor al 't geen ze haar volk heeft
geschonken, de hemelsche belooning vanwege den God van liefde
en schoonheid.
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M. E. Belpaire. (1)
Het hoogste leven is : in alles toewijding, en over alles wijding.
In Vlaanderen hebben we thans enkele zulke levens. In verschillenden stijl. Tot den luidruchtigen toe. Maar 't spreekt van
zelf, dat men er meer in de stilte zal vinden.
Zoo gaan we vandaag naar een stille vrouw. Een die zich,
heel symbolisch, in een ouden Vlaamschen kapmantel stopt, om door
de wereld en door al haar modes heen te gaan.
Zoo is 't bijv. niet naar de mode, dat een kleindochter van
een Belgisch goeverneur zich gaat inlaten met Vlaamsche letterkunde.
Nog minder is het naar de mode, dat iemand die over millioenen
beschikken kon, ze wegschonk broksgewijze, en zich afslooft, dag
in dag uit, ver buiten de perken van den Europeesch-wettelijk
gezegenden achturen-arbeid.
Nog veel minder is het naar de mode, dat, =een vrouw, in 1914
op haar twee-en-zestigste jaar, naar het front spoedde bij onze
jongens van twintig, en hun bijbleef, de a vier wondere jaren »
lang, in een huisje « bachten de kupe », dat voor haar, die toch
weet en waardeert wat comfort is, een hutje was, daverend onder
't geschut, maar dat voor de duizenden, die er heen togen was
« moeders thuis ».
(1) Verschenen in het feestnummer van « Ons Volk ontwaakt », voor
de 70e jarige, 6 Aug. 1922.
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Maar heelemaal niet naar de mode is het, dat een vrouw, die
zoo gezwoegd heeft haar leven lang, geen sporen draagt van
ouderdom of versletenheid.
Maar buitensporig tegen de mode is het, dat een vrouw, die
op haar eerstkomenden verjaardag de zeventig bereikt, en die dan
zou moeten gevierd worden met hulde en geschenken, nu al dat gedoe
voorkomt met een middeleeuwsche daad, uit den tijd der kerk- en
kloosterstichters, en daar verschijnt met in haar handen, hic et nunc,
in dit land en in dezen tijd, een Vlaamsche Hoogeschool.
Of zulk een vrouw op haar plaats is in Ons Volk ontwaakt 7
We zijn in den kring der Teichmann's en der Belpaire's, en
Theodoor Teichmann is goeverneur der provincie Antwerpen. Zijn
dochter Betsy ( geboren 1822) , is sinds 1842 gehuwd 'met Alphonse
Belpaire ( geboren 1817) , gelijk ook een andere broer Belpaire huwde
met een andere zuster Teichmann. En in 't negende jaar van
grootvaders goeverneurschap, in 1853, den 31 Januari, werd het
jongste van hun vier kinderen, Marietje, geboren in het huis op
den Oever.
Marietje's vader stierf weinige maanden daarna, in 1854, oud
37 jaren. Die vader was, kort en klaar, een heilig genie. In een
tijd en in een kring, die zijn beschaving rechtstreeks uit Parijs
betrok, bleef hij de kranige West-Vlaming, voorbeeldig vroom en
voorbeeldig werkzaam. Op zijn zeventiende jaar was hij ingenieur.
Zijn technisch vernuft en zijn wetenschappelijke arbeid verbaasden
de mannen van 't vak ; maar zijn vertrouwden waardeerden vooral
in dien strengen wiskundige den dichter en den musicus.
Zoo zette het leven van 't blonde kindje in met een ramp.
Zoo werd ook deze bevoorrechte gemerkt met de keurijking van
het lijden. Haar moeder, weduwe op haar 32 jaar, was een moedige,
levenslustige vrouw. Haar troost vond ze in haar zorg voor haar
twee jongens en haar twee meisjes. En juist wijl ze steeds verkeerde
11
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met haar dooden man, dien ze in den hemel wist, bleef ze altijd
opgeruimd. In 1892 vierde ze feestelijk haar gouden bruiloft. Een
zeldzamen keer kreeg ze een weemoedige bui. « Allons, Madame
Betsy », troostte dan Schaepman, a vous n'allez pas, devenir vieille
comme vos f illes ! »
De zalige geest van vader, de gedurige zorg van moeder, en
daarbij over 't blonde kopje de wake van tante Constance, die in
al haar drukte nooit haar kleine nichtje vergat. 't Prikkelbare
Marietje had meer dan een haartje naar haar overwerkten, door
scrupules geteisterden vader. Tante Constance leerde haar sterke
kalmte, en ook de groote les dat het geluk van 't leven bestaat in
liefde te geven veel meer dan in liefde te ontvangen.
Fransch was de taal des huizes. Maar in 't gekeuvel en bij
den gemoedelijken omgang met de dienstboden kwam telkens
't Oostendsch West-Vlaamsch der Belpaire's te voorschijn.
Na haar veertiende jaar kreeg 't juffertje niet langer les. Toen
eerst kwam ze voorgoed op haar eigen school, de beste. Een vaderlijk
leider trad op in den persoon van vaders vriend Edouard Huberti
(1818-1880), de sereen-kinderlijke dichter in. kleuren en tonen, van
wiens heerlijk-stemmig schilderwerk we in de lente van 1912 te
Brussel een tentoonstelling zagen.
Huberti, die geen meisjes had, nam Marietje als een lievelinge
onder zijn zacht-koesterende hoede. 't Was romantiek, en van de
fijnste. Voor de rest leefde Marietje zeer stil, met haar vroom
geloof, haar bewondering voor tante Constance, haar aanhankelijkheid aan haar geestelijken voogd, en haar vele boeken. Bij zichzelve
achterhaalde ze zooveel van taalstudie, of liever van talenkennis,
dat zij alle Romaansche en Germaansche vlot leest. Maar 't bleef
niet bij lectuur ; het werd studie, vooral in de wijsbegeerte, en vooral
in de Engelsche en de Fransche, bij voorkeur Newman en Gratry.
Dat was nu de denkende Romantiek. En daar ligt de basis van
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haar heele gedachtenleven, zoo lenig als dat van al die groote wekkers
in 't begin der 19 e eeuw, allemaal denkende dichters, weidscher en
grootscher dan de latere wijsgeeren ; niet zoo stevig en vast als
de besten, die uit St. Thomas en Kant zijn geboren, maar dan ook
niet zoo stug, en zich optimistischer-plooibaar schikkend naar 't rijke
leven en de rijke kennis, zonder daarom iets van hun schoone
Roomschheid te offeren.
Zoo werd ze rijp voord de Universiteit « in partibus » die zich
daar telkens kwam scharen aan de tafel van grootvader, of later
aan de tafel van oom Frederik, zelf een van de gaafste menschen,
die ik ooit mocht ontmoeten : Benoit, Conscience, Schaepman, de
Laveleye, Jos. Alberdingk Thijm, Kurth, Tinel, Verhuist, Jan de
Laet, Mansion, Helleputte, Cartuyvels, Claeys, Oomen, Van
Heukelum... En dan van zulke partijtjes naar heur stille kamer in
't gezelschap van Lacordaire, Ozanam, Dickens, Shakespeare,
Mrs Browning, Dante.
Onder een paar duwtjes van Jan de Laet was Marietje ter
sluiks met Vlaamsche verzen begonnen : van haar 17 e jaar dateeren
a Herdenken » en 't a Gebed des Grijsaards ». Teekenend voor
haar melancholische Romantiek is dat dit « Rozekens uit de Lente »
zijn. Daarop volgden aldra, in schappelijker toon, wiegeliederen,
liedjes aan de schoonheid ; en prozastukjes als « Het Kerkportaal »,
het a Liedeke van Scheiden », a Een Glimlach », K Kerstliedje
voor arme en rijke kinderen ».
Op haar 20e jaar deed ze haar eerste groote reis : met de
familie naar Zwitserland.
Intusschen ontwikkelde zich ook, dank zij Huberti en ook haar
moeder, die bizonder veel aanleg had, haar zin voor schilderkunst ;
en, door tante Constance vooral, kwam ze tot de muziek.
Haar studie van 't zuiverste romantisme in Wijsbegeerte en
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Letterkunde leidde de aristocratie vanzelf tot de democratie. En zoo
kwam ze logisch te staan buiten haar vroegste opleiding. Ze groeide
tot Vlaamschgezinde volksvrouw.
Hier komt haar een groote hulp van elders. In 1873, ter gelegenheid van het Nederlandsch Congres te Antwerpen, leerde ze
Schaepman kennen. 't Werd haar grootste vriend, en voor haar
was hij de wijze man, en de diepste menschendoorpeiler dien ze
ooit mocht ontmoeten. Schaepman zag haar dichtproeven na, las
haar de les over haar al te groote rijmgemak en spoorde tot proza.
« Het Liedeken van Scheiden » werd in zijn « Wachter »
opgenomen.
Veel van haar latere poëzie : « Het laatste Rozeke »,
« Rozekransstralen », « Herfstrozen, ter nagedachtenis mijns
vaders », « De Hoef ter Linden », ter nagedachtenis van Edouard
Huberti, draagt dan ook de sporen van Schaepman's kritiek. Toch
kwam de literair-ijzeren Bismarck, die hij was, aleens in een ongemakkelijke positie te staan tegenover de f ulpenl « Sappho », zooals
hij haar plagend betitelde.
Het beste van haar eerste schetsen en verzen verzamelde
Juf. Belpaire in <` Uit het Leven » (uitgave van het Davidsfonds,
1887) . Uit dit bundeltje spreekt vooral duidelijk door wat moeilijkheden deze vrouw, met haren rijkdom van gedachten en gevoelens,
zich had heen te worstelen voor ze, naar haar mooie overtuiging,
haar schrij f stersroeping vervullen kon.
Haar bestgeslaagde verzen kin dien bundel en in de latere
zullen wel zijn haar vertalingen uit Longfellow, uit Weber en uit
de liturgie. Zoo is haar « Ego dixi : In dimidio dierum meorum »
een toonbeeld van statige kracht en van tengere teerheid meteen.
Maar om te beseffen hoe zeer ze te kort schiet in taalheerschappij
hoeft men maar even haar vertaling van Musset's « Meinacht »
te leggen naast die van Jac. Van Looy.
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In 1892 werd het letterkundig zusterschap Belpaire-Hilda Ram
geboren. Voor beider talent een gelukkige tijd, de tijd van
« Wonderland ». Het kwam tot acht bundeltjes. 't Was Andersen
in 't Vlaamsch : lichtgewiekte fantasie rondom 't heerlijke gevoel
der Franciskaansche broederschap van alle schepselen. Over dit
fijnste samenleven somberde, helaas, Hilda's lange ziekte en vroege
dood (1901).
Toen kwam het talent van Louisa Duykers, zoo sterk en zoo
lief als het schuchter is, de leege plaats innemen. Een samenzijn
van eiken dag in studie en in schepping, in arbeid en gebed.
Maar Schaepman's leiding bleef. Getuige vooral Belpaire's
« Christen Ideaal ». Bij haar zoowel als bij hem de poëzie der
wetenschap. Van op de toppen der christelijke wijsbegeerte laten ze
beiden hun blikken gaan op de gouden glijding der zonnestralen
naar de menschenwereld op haar best.
Dat « Christen Ideaal » (1905, 3 e druk 1921) is een reeks letterkundige meditaties, geregen op 't snoer der acht zaligheden. Want
voor de schrijfster is elke belofte van de Bergrede een lichtbaak
in de kunstgeschiedenis. Al de geniale schitteringen der menschheid
komen hier saamgestraald tot de apotheose van Christus en van
't Christendom.
Het geheel is een éénig kunst-credo. Hier heeft zich in een fijn
gekozen technische afbakening een geestdriftig katholiek hart uitgezongen en een schrander-sterke katholieke geest uitgezegd :
De eerste zaligheid wordt verheerlijkt door St. Franciscus,
Jacopone, Giotto, Dante, Dickens.
De tweede door Corneille, Racine, Shakespeare, Vondel.
De derde door Dostojefski, Toergenev, Tolstoj, de Musset,
Beethoven.
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De vierde door Gregorius-Hildebrand, Shakespeare, Schiller,
Vondel, Calderon.
De vijfde door Elisabeth van Hongarije, Dickens, Andersen,
Xavier de Maistre.
De zesde door Elisabeth Browning, door de heilige idealen
Maria, Cecilia, Agnes, Catharina, Dorothea, Rosa van Lima, door
Fra Angelico, Memlinc, Palestrina, Orlandus Lassus, Haydn.
De zevende door de Middeleeuwsche Liederen, Thomas a
Kempis, Longfellow en door het lied dat Brugge zingt.
In de achtste : het lijden in vreugde, komen al de grooten bijeen.
Schaepman, de vratige romanlezer, wees ook Juf. Belpaire naar
't beste op dat gebied. Maar hier ging ze toch voor alles 'haar eigen
weg, een idyllischer, dan dien van den Doctor, die zelfs niet afkeerig
was van Zola. Zoo kregen we als een min of meer systematisch
notaboek van haar : « Het Landleven in de Letterkunde » (1902) .
Ze doet hare ronde door Midden- en Noord-Europa en ze vertoeft
met haar christelijke kritiek in de landen waar ze beste romandichters
van het buitenleven vindt : In Vlaanderen, Conscience en Virginie
Loveling ; in Engeland, George Eliot en Jan Maclaren ; in Frankrijk,
George Sand en René Bazin ; in Duitschland, Rosegger, Anzengruber
en Auerbach ; in Noorwegen, Björnson.
In ruimere en sterkere geestelijke atmosfeer, in die van haar
« Christen Ideaal », beweegt ze zich met haar « Kunst- en Levensbeelden » (1906, 2 e druk 1913) . Kunstbespiegelingen, innig-stil,
maar witglinsterend van inwendigen gloei. Wat een bloemengroei
van idealen rondom haar geliefkoosde grooten en grootheden :
Benoit, Lamartine, Brugge, Schaepman, Vrouweninvloed, Vaderlandsliefde en Rasgevoel, Poëzie, De) Vrees voor 't leven, de beide
Mrs Ward, Edouard Huberti, Fogazzaro, Jörgensen. Maar of zij
die zooveel van rozen houdt ook distels weet te strengelen ! Die
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zijn voor de « Modernen », en voor degenen die 't niet heelemaal
eens zijn met de Belgische Omwenteling van 1830 ! Hoe ridderlijk
ze, met haar vaandel voorop en in 't harnas van Jeanne d'Arc,
tornooi kan spelen heeft August Vermeylen ondervonden en betuigd.
Toch ligt het geheim der waarde van haar kritisch werk, veel
meer dan in de wetenschap, in de atmosfeer en 't aroma. Ze heeft
het altijd over de « ziel ». Telkens komt haar dat woord op de
lippen ; telkens ook breekt de fijnheid van haar ziel met haar warme
licht door alle vormenstroefheid heen.
Want Juffrouw Belpaire kent zoo heel veel talen, dat haar
kennis van het Nederlandsch daaronder steeds gaat gebukt :
woordenrijk is ze niet, en niet zoo' flink als haar. vriendin Hilda Ram
kan ze 't juiste, of het technische, of het schilderende treffen in
den taalvorm. Niet steeds zegt ze de zaak zoo goed als zij ze
klaar-stevig denkt en diep-vol voelt. Ach, had Schaepman haar
eens iets kunnen fluisteren van het recept zijner almachtige proza
kunst
Onze vriend Ontrop zal eere brengen aan Juffrouw Belpaire's
« Beethoven ». Zoo kom ik dan tot « Constance Teichmann » (1908) .
Dit boek is een standbeeld voor een der grootste vrouwen die
ooit in België werden geboren : een standbeeld voor Antwerpen's
grootste dochter.
Maar niet een ijdel menschelijk glorie-werk.
Nooit heeft Constance Teichmann vermoed dat uit haar eigen
nederige zelfstandigheid haar een monument zou worden gesticht ;
dat zij zou verrijzen, onsterfelijk ook voor de wereld, uit haar
brieven aan haar God, aan haar familie, aan Benoit, aan Tinel.
Wat leeft er alweer een ziel in die brieven, een ziel, zoo
volledig, zoo groot-nederig, zoo moedig-onzelfzuchtig, zoo heldhaftigbeminnend, zoo bovenaardsch-zuiver, zoo hemelschitterend-licht, dat
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men zijn verbeelding geweld moet aandoen om dit wonder wezen
met een menschelijk lichaam te omkleeden.
Men spreekt veel van übermenschen thans : bovenmenschen...
Maar de ware übermensch, weet gij wat hij is ? Dit boek
leert het u.
Dit is übermenschlich : Uw rijke meisjes-jeugd van goeverneurs-kind te rukken uit de wereld, uw schoon jong maagdenleven weg
te stoppen voor bewonderende oogen, de feesten der groote stad
te verzaken om te blijven in de eenzaamheid, bij God, bij zijn
bloemen, zijn vogels en zijn sterren.
Dit is übermenschlich : Uw rijke gave van geest en hart voor
de toejuichingen der wereld te duiken, en ze enkel te ontplooien
in haar schittering als het geldt aan de menschen opnieuw te laten
hooreis der engelen gloria.
Dit is übermenschlich : De hoogste ontwikkeling van uw
kunstenaarsgaven te versmachten onder de roeping om met Jezus'
evangelie het lijden der menschheid te heelen en de ellenden te
genezen der armsten, der kleinsten en der meest verdrukten op
aarde : Muziek-virtuoze te zijn en gasthuisbestuurster te worden.
Dit is übermenschlich : Als een misdadige weg te vluchten
van huis om zielen en lichamen te gaan redden uit de verpesting,
die de cholera over Antwerpen spuwde.
Dit is übermenschlich : Zich los tel scheuren uit de sidderende
armen harer dierbaren, en, onder den kogelregen van 1870, moeder
te gaan zijn voor hen die heen moesten, weg van hun moeder, naar
't slagveld, omdat Frankrijk en Duitschland het goed vonden, de
barbaarschheid der wildernissen over te jagen naar Elzas-Lorreinen.
Ja, die zoo'n leven leefde is van 't oude, groote geslacht der
übermenschen : van 't geslacht onzer heiligen !
Uit den schat van de familiedagboeken heeft juffrouw Belpaire
nog kunnen halen haar « Antwerpen voor honderd jaar »
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(1914-1919) , de beroerlijke tijden door de Teichmann's en de
Cooppal's meegemaakt ; en ook het leven van haar vader, dat straks
verschijnt, en dat een der heerlijkste biografieën zal zijn, in onze
taal gesteld. De groote gaven van den vader verheerlijkt door de
groote gaven van de dochter.
Want dit is de zeldzaamheid : Nooit heeft bij Juffrouw Belpaire
het hoofd het hart geschaad. Nooit werd haar vroom--reine eenvoud
door haar klare, kloeke studie overgroeid. Zij, die met haar christen
ideaal een plaats mocht vinden onder de wijzen, in de tooveringen
van Rafaël's visioen de aanbidding vierend van 't mysterie, blijft
liefst van al staren in de oogen der kindertjes, om haar eigen ziel
daarin te zien weerspiegelen en de luisterende kleinen te vertellen
van witte rozen...
'k Moet uitscheiden. Ofwel te mijner hulp roepen, onze vrienden
Vliebergh en Scharpé, om hun over de eerste jaren van « Dietsche
Warande » te laten vertellen. Ikzelf kan, helaas, voorloopig niets
meedeelen, dat het geëerd publiek nog niet weet. Juffrouw Belpaire
is, nu sinds 22 jaar, van het tijdschrift de ziel en de brandkast.
En aan haar machtgordel hangt ook de sleutel. Gelijk in alle
gezinnen,: waar 't practisch goed gaat, draagt zij de broek. Maar
huiselijke aangelegenheden verklap ik niet. Misschien komt het over
enkele jaren met de vrienden tot een feestmaal, bij de zilveren
bruiloft van het morganatisch-mystieke huwelijk. Mogelijk dat we
dan, in de heildronk-stemming, loslippiger worden. Voor Mevrouw
durf ik echter niet instaan, want die hoort verstoktelijk tot een
zwijgersfamilie I Nu kan ik enkel zeggen dat ik er nogal enkelen
ken van zeer nabij, die sinds jaren dapper aan 't schrijven zijn,
maar die niet veel papier zouden hebben gevuld, was Juffrouw
Belpaire er niet geweest. En wijl men, van heildronken sprekend,
allicht bij, voorbaat aan. 't smekken gaat, komt het nu ook eventjes
over uw dienaar :
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Er bestaat een lied van Thijm aan Vondel, en ik haal er uit
een strofe voor haar, die immers ook voor dikke Bertha's niet bang
is gebleken :
Aan u het werk, met jeugdig vuur begonnen,
Aan u de strijd, in Christus' dienst gestreén,
Aan u de buit -- werd hier wat buits gewonnen,
't Saluutschot onzer krijgskanonnen,
De kransen onzer eertropeén.
^

De grootsche gelegenheid voor dit Belpaire-nummer van, « Ons
Volk ontwaakt » is eigenlijk de Hoogeschool voor Vrouwen. Maar
al kreeg die thans zulk een kermisbrok, godweet wat dat ander
lievelingskind van Juffrouw Belpaire nog te wachten staat : de
St. Ludgardisschool.
Mag ik beginnen met een beetje herinnering ? Zoogauw er
grijze haren priemen heeft men immers recht daartoe ?
't Was in 1908, dat Juffrouw Belpaire, naast haar monumentaal
• Institut » in de Bomstraat, — waarvan de voorgevel en de hall en
de refter en de Beethoven-zaal Brunetière in verrukking brachten,
en zooveel andere bezoekers voor en na hem in de Sanderusstraat
haar school begon te bouwen, bestemd voor de, kinderen van
Antwerpsche Vlaamschgezinden, en waar, met het Nederlandsch
als voertaal, model-onderwijs zou worden gegeven, lager en
middelbaar.
't Moest gauw gaan, gelijk alles wat Juffrouw Belpaire onderneemt. Er werd getooverd met metsel- en timmerwerk. En een der
zeldzame sportproeven van mijn leven was, in blijde, lenigheidwekkende verwachting van onze school, te gaan tipvoeten over de
balken, die eenmaal Vlaamsche klassen zouden dragen...
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V•ór den winter was alles klaar. Behalve de gewenschte
bevolking. De Vlamingen vervoegen immers voorbeeldig den
volmaakt verleden en den toekomenden tijd van al hun werkwoorden,
maar in hun tegenwoordigen tijd krioelt het van fouten... Zoo
werd, voor dit geval, door een groep Antwerpenaars, in 1909, een
« Oudersbond » gesticht, tot uitbreiding en verbetering van het
katholiek Vlaamsch onderwijs.
Tot alle vaders en moeders van 't Vlaamsche land richtte die
Oudersbond », voorgezeten door Frans Van Cauwelaert, een
oproep, die op 't volgende neerkwam :
De lagere school moet heel en gansch een Vlaamsche school
zijn, willen we er voor zorgen dat onze kinderen later goed Fransch
kennen, zoo wel als goed Vlaamsch. Het gezond verstand en de
ondervinding van alle tijden en landen leert dat het kind eerst zijn
moedertaal flink moet bezitten. En kent het eens naar behooren
die taal, dan kan het met een tweede beginnen. Even duidelijk
is het dat de moedertaal van het kind de voertaal van het onderwijs
moet blijven ; dat het onderwijs geen onderwijs is als het niet
wordt gegeven in de taal van het volk, waarvan het kind een telg
is, waaronder het kind leeft, groeit, denkt en; werkt.
Aldus onderricht kwamen de ouders met hun kinderen naar
Juffrouw Belpaire's Sint-Lutgardisschool.
Vier jaar mocht zich die school ongestoord ontwikkelen. De
Antwerpsche burgerij bewees eens te meer dat ze nog beschikt
over een gezonde Vlaamsche kern. Met een keur van onderwijskrachten verkreeg men zoo schoone uitslagen, dat zelfs de bestvertrouwenden zich verbaasden.
Toen kwam de oorlog, en de school — zonder stop te zetten -dunde] natuurlijk angstwekkend uit.
Eenmaal de wapenstilstand daar, ging onmiddellijk het vertrouwen der Vlaamsche ouders, waaronder nu zoovelen in het
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buitenland hadden gezien wat het onderwijs in de moedertaal
beduidt, naar de Sint-Lutgardisschool terug.
Het zou Al te bescheiden zijn hier te spreken van een geleidelijke
ontwikkeling. Het drietal schooljaren, die de gezamenlijke inrichting
sinds den oorlog heeft doorgemaakt, zijn én wat het getal der
bevolking én wat het gehalte der leerlingen betreft, sprongstijgingen
geweest, die niemand had durven verhopen. Van 45 leerlingen
even na den wapenstilstand, klom de Sint Lutgardisschool tot ver
boven de 200.
Naast het Froebel- en lager onderwijs staat daar nu, volledig
ingericht een middelbaar onderwijs en een Vlaamsche Klassieke
Humaniora-afdeeling. Aldus sluit het heele complex aan bij de
Hoogeschool voor Vrouwen, die één geheel vormt met de SintLutgardisschool.
Gezonde opvoedingspractijk, uitstekend onderwijs, vaste tucht,
strenge zorg voor het Vlaamsch en het godsdienstig leven hebben
dit wonder verricht. De groei is zoo geweldig dat er op 'ti oogenblik
veel meer vraag is dan plaats. Spoedige uitbreiding, dringt zich op,
tevens met het oog op de kostschool, die ook haar vlucht neemt.
Het uur is thans geslagen voor het Vlaamsche land om de
vennootschap, die instaat voor de belangen dezer heerlijke inrichting
te steunen metterdaad, opdat in het thans herboren Antwerpen
onze jeugd de modelschool bezitte, die wij steeds hebben gedroomd,
en opdat, naar die modelschool, er over 't Vlaamsche land vele
worden opgericht, zoodat in de jaren die komen moeder « Lutgardia »
kan uitzien van de Noordzee tot de Maas naar kinderen gerezen
uit haar schoot.
Wij hebben thans het derde Ste-Lutgardisfeest meegemaakt.
Dat feest, moet ge weten, is elk jaar een krachtenschouwing. En
vanwege de kinderen, die hurl ouders vergasten op prestaties van
zang en muziek, van turn- en tooneelspel. En vanwege de ouders
90

zelf, die fier op hun school, en almeer verlekkerd op wat daar aan
kunst, en aan fijne kunst, wordt geboden, zoo talrijk verschijnen,
dat geen, zaal in de school zelf ze nog herbergen kan, zoodat het
nu telkens in de groote feestzaal van St-Jan op de Meir is te doen.
Overvol was ze vooral op den jongsten « Toon- en Tooneel
avond door de leerlingen hunne ouders aangeboden », (18 juni
1922) . Burgemeester en Deken zaten voor. En ons beste Vlaamsch
Antwerpsch publiek was aanwezig. Stemmig en keurig ; 'k wil
zeggen, oog en oor voor hetgeen werd vertoond op de planken,
en niet in de zaal. Geen overladen hoeden trouwens, geen overmaakte
borsten. Men kwam er om kunst, en men kreeg ze, gaaf en natuurlijk,
voornaam en verfijnd, uit, de handen van achttienjarigen, maar ook
van vierjarigen. Er was muziek van Benoit en Ghesquiere, van Ontrop
en Van Hoof ; van C. Van Rennes en van Meulemans ; er was
proza van Hammenecker ; dat stralende « Lutgardis die blind
wordt ». Er was oude jolijt van Grootmoeders Dansje en jonge
belofte van « Wij willen zijn als 't zonnelicht ». Maar o, dat « Reepelsteeltje » ! daar was het hof van Dorea, koningin, met die koninklijke
prinses Miranda, die, zooals ze zong, niet voor niemendal de
bewonderenswaardige heette ; met dien typischen Molenaar uit de
St-Amandsbergsche Molenstraat ; daar waren de Kaboutertjes met
Reepelsteeltje voorop !
't Is nog altijd als in 't Evangelie en in het Oude Testament :
uit den mond der kinderen klinkt Gods heerlijkheid, ook in de kunst.
't Gaat er hardnekkig thans, in 't geestelijke België : Oog om
oog, tand om tand. Maar dien dag, van vijf tot acht, had zich
saamgetrokken, binnen die muren van St-Jan, alles wat Vlaanderen
aan echte beschaving en sereene fijnheid bezielt.
De gouden draden die hij spon
Dat zijn de stralen van de zon.
Ei, 't was in de Mei !
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Zoo zongen de Kabouters van Reepelsteeltje. En of 't in Mei
was ! Wij voelden ze allen, oud en jong, zinderen door ons heele
wezen, op de maat van 't Kaboutergetrippel.
Maar zij die onze kaboutertjes te drillen weet, bij dat feest,
en in de Lutgardisschool, en voor de Vlaamsche toekomst, zij die
inderdaad om dat heele Antwerpen van Vlaamsche ouders en
Vlaamsche kinderen de gouden draden spint, die zijn de stralen
vare `de stijgende zon... de fee bleef onzichtbaar. Tot eindelijk de
Burgemeester, hoofd der politie, haar gebood, vóór de juichende zaal
rechtop te staan. Maar aldra moest hij weer optreden, want de
heele zaal drong naar Juf. L. De Schutter,; de Bestuurster der Sint
Lutgardisschool toe, op gevaar a f haar onder zooveel bewonderende
geestdrift te versmachten. Lang integendeel leve ze, en bloeie ze
voort met haar school !
Ook daarvoor zal juf. Belpaire blijven zorgen, met al degenen
die helpen willen, en helpen moeten, zooveel ze maar kunnen.
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Thijm en Vlaanderen.
Het eeuwfeest van Jozef Alberdingk's geboorte mag in het
tijdschrift dat hij stichtte, nu 65 jaar geleden, niet ongemerkt voorbijgaan. Toch bedoelen we geen eigenlijke jubileeringshulde. Vóór
15 jaar deed in dat opzicht, ter eere van Thijm en de heele Thijmfamilie, de Warande het hare, toen ze dat nummer gaf, dat, in
wedijver met haar Gezelle-nr, in Noord en Zuid populair is geworden.
Bij deze gelegenheid, nu Noord-Nederland om ter drukst
Multatuli viert en Thijm, zullen wij het voor éen keer kalmer doen,
en praten stilweg over Alberdingk erf Vlaanderen.
Er is inderdaad pratensstof. Geen enkel onzer Noorderbroeders
toonde zich zoo echt een broeder als Jozef Alberdingk. Geen enkel
ook liet zich zoozeer aan de Vlaamsche beweging gelegen en heeft
zooveel bladzijden over ons en onze belangen nagelaten.
Weet u wel dat die bladzijden, saamgegaard, een fraaie bundel
zouden vormen ? Want deze polygraaf, die bijna zooveel als
Bilderdijk en meer dan Vondel schreef, en wel, in nog sterkere mate
dan zijn beide groote meesters, om te « getuigen » steeds, heeft
binnen zijn belijderschap ook Vlaanderen betrokken, in een tijd toen
bijna heel Noord-Nederland ons negeerde of minachtte.

Over België, zooals 't in '30 werd gemaakt, viel Alberdingk
maar schameltjes te spreken.
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Hij was tien jaar oud toen de scheuring gebeurde. En de lagere
schooljongen barstte los in zijn dichtcahier :
Op mannen op, gordt aan het strijdgeweer,
Vliegt dan nu heen met Hollands dappre scharen.
Komt, houwt met hen vol moed den Belg ter neer,
Wilt door uw moed het Vaderland bewaren.
Vliegt dan ten strijd, geeft eer en pligt gehoor,
Doe 't vrijheidsvuur steeds in uw boezem blaken.
Ja, dat gij eer uw eigen borst doorboor'
Dan dat ge uw trouw aan Holland zoudt verzaken.
Dat dan nu vrij de Brit en Franschman koom',
't Regt woont bij ons, daar wij op God vertrouwen ;
Wij blijven kalm en vechten zonder schroom
Om 't erfdeel onzer vaadren te behouen.

En denk niet dat dit vanwege dat Amsterdamsche tweedebroekr
ventje zoo maar wat schoolsch-lyrische kaaskoppigheid was.
Hij zal u een half leven later ons 1830 beredeneeren als volgt :
« Tot de grieven, die de kinderen van « 's Conincx Nederlanden », na vele jaren van onrust, eindelijk in 1815 werkelijk
onderdanen eens konings geworden, omtrent 1830 met nadruk lieten
gelden, behoorde het opdringen der nederduitsche taal aan de
waalsche bevolkingen, en, in 't algemeen, de gewelddadige verhollandsching der Belgische Provinciën.
« Ik heb er nog niet in mogen slagen het logisch sluitende
te vatten van eenige staatsleer, waarin aan het recht tot opstand
een plaats zou zijn ingeruimd. Ten eerste grondt men de redeneeringen, die tot wettiging van dit vermeende recht zullen leiden
op niets hechters dan zekere dichterlijke schilderingen en willekeurige
appraeciatiën van zelden behoorlijk waargemaakte verdrukking ; ten
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tweede, hebben zij, die zich op de natuurlijke rechten des volks
en 's menschen waardigheid beroepen, nog nimmer kans gezien
het bewijs te leveren, dat werkelijk, naar het oordeel des volks,
deze rechten geschonden zijn, noch ook dat aan de leiders van den
opstand het privilegie zou toekomen te dekreteeren, idat het feit der
schending van deze rechten bestaat ; ten derde, leeren mij de Heilige
Bladen, dat ik de Christelijke zedewet! wél overschrijd, wanneer
ik mij het goed eens anderen, en dus ook de beschikking over zijne
staatsmeeningen in hare toepassing aanmatig ( gelijk noodwendig
het geval is, waar, zij 't ook eene nog zoo kleine minderheid den
gevestigden staat van zaken wenscht te behouden) — zij leeren mij,
dat ik zalig word, zoo ik zachtmoedig en vreedzaam ben, zoo ik
weene, zoo ik honger en dorst naar de rechtvaardigheid, en daar
vervolging om lij de maar ik heb nergens gelezen dat de kennis
en handhaving mijner rechten als staatsburger eene voorwaarde ter
zaligheid zou zijn. Dit wil niet zeggen dat ik de burgerplichten,
waartoe ook het voorstaan der rechten behoort, zou geringschatten :
maar dit wil zeggen, dat waar het onzeker is, of ik mij al dan niet
tegen de handelingen der Overheid mag verzetten, ik het minste
misdoe en mij het veiligste voor schuldplichtigheid hoede, als ik mij
aan het onrecht onderwerp. Het is zeker een manlijk edelmoedig
karakter onwaardig, zich aan de algemeene zaak van land en volk
niet te laten gelegen zijn, en niet binnen de grenzen door de bestaande
wetten voorgeschreven, het mogelijke te doen om de rechtvaardigheid
te doen zegepralen : maar tot heden kan ik het recht der Revolutie
niet inzien ook omdat het een recht is zonder grenzen, en een
recht zonder grenzen geen recht kan zijn. En daarom, ten spijt van
de billijkheid hunner grieven, betwist ik den Belgen van het jaar '30
hun recht tot opstand, hun recht tot het uitspreken der formule :
wij, Belgen, die bij monde van ons leger en onze staatsvertegenwoordiging trouw gezworen hebben aan de konstitutie en den koning
,
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der Nederlanden, wij verklaren dat de tijd, waarop die eed verbond,
verstreken is, en wij scheiden ons af.
« De grieven der Belgen waren niet te min gegrond. Eene
bevolking wie eene vreemde taal wordt opgedrongen, heeft recht
zich te beklagen, vooreerst om het verlies der heerlijke taalform
zelve ; ten tweede om de denkbeelden, de zeden, de overtuigingen,
de historische herinneringen, de beschavings- en veredelings-werktuigen, waarvan die taal de drager is . Nog onduldbaarder dan
alom in uwe stad de wachtposten door vreemde uniformen te zien
betrekken, is de vernedering dat gij om een ambtenaar toe te spreken,
die uit uw eigen staatskas betaald wordt, -- om een proces te voeren
over uwe heilige rechten — om het orgaan uwer eigene regeering
te lezen, — om op te trekken met alle landskinderen, om het
vrije woord tot uwen koning te richten, die het niet alleen is bij
de genade Gods, maar ook bij de toestemming des volks, — dat
gij, voor dit een en ander, eene vreemde, eene aangeleerde taal
behoeft.
Zietdaar het geval der Walen ongeveer voor 1830.
Maar zietdaar ook het geval der Vlaamsche Belgen tot op
den dag van heden » (1).
Alberdingk destijds dacht als veel katholieken in Nederland.
Toen nog, ofschoon het Herstel der Hiërarchie al zeven jaar in
't verleden lag, leefden die menschen daar nog zeer schuchtertjes,
gestyleerd sinds eeuwen in 't zwijgen, en dulden, en ze stonden of
lagen tegenover hun Regeering als de Vlamingen tegenover de
hunne nu nog staan of liggen. Intusschen zijn de Hollandsche
Roomschen, langs d o wegen hun door Schaepman gebaand tot hun

(1) Alb. Thijm : Dietsche Warande, 1860 blz. 526-527.
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volledig recht geraakt ; en; wij Vlamingen, hoe ver hebben wij van
uit dezelfde vernedering het gebracht binnen denzelfden tijd ?
Uit dien onmondigen staat van voorheen is te verklaren
Alberdingk's vlug begrijpen van onzen eigen toestand ; en uit zijn
besef van de Roomsche minderwaardigheid in den Nederlandschen
Staat groeide tevens 't verlangen naar hereeniging met Vlaamsch
België, dat immers het noodig aantal katholieken zou leveren om
te zamen met de protestanten, onder de hoede van gelijk recht
steunende op het feit van gelijke macht, de Nieuw-Nederlandsche
toekomst in te gaan. Dat is Alberdingk's droom gebleven, zooals
't reeds de `droom van vader Vondel was : « Zuidt- en Noordtzij
weer te paren ». Maar beiden waren te trouw-traditionneele
dichtersnaturen om ooit maar met een zweem van revolutionnair
gebaar practisch "daarheen te gaan.

De eerste stappen ter kennismaking met Vlaanderen deed
Alberdingk, toen hij Prof. David in de Middelaer om herbergzaamheid vroeg voor zijn orthographische denkbeelden : 't was in
1843, in den tijd van den Spellingsoorlog bij ons. Alberdingk, die
zoojuist zijn eigenaardige Spelling van de Bastaardwoorden had
uitgegeven, zond naar de Middelaer een korte beschouwing over
de cht en gt als slotletters.
David, destijds een veertiger, maar toch al acht jaar professor,
had van toen a f al heel wat vaderlijke manieren, en nam den
schranderen jongen uit Amsterdam in zijn patroneerende belangstelling op. Nog datzelfde jaar zond hij Alberdingk een boekgeschenk. En in den weidsch-beleefden stijl van dien tijd dankte
Thijm :
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Zeer Eerwaarde, Hooggeleerde Heer,

Te midden der genoegens en onaangenaamheden, welke de
beoefening der letteren niet nalaat voor iederen schrijver op te
leveren, is mij maar weinig ontmoet, dat zoo krachtig tegen de
bezwaren opwoog, noch ook dat zulk een zoetheid gaf aan de
gesmaakte voldoening als de heusche welwillendheid, die mij van
Uw Hooggel, mocht te beurt vallen en de achting waarvan ik het
geluk had, mij door Uw Hooggel, de blijken te zien waardig keuren.
Een jong auteur, meer dan eenig ander, is diepe erkentelijkheid
verschuldigd aan beroemde mannen, die hem vereeren met hunne
genegenheid en bescherming : eensdeels, om de groote waarde dier
bescherming zelve, waarvan zijn succes dikwijls afhankelijk is ;
anderdeels om den adel des gevoels dat haar voortbrengt, dat
vertrouwen stelt in wie nog niet bewijzen kon daar recht op te
hebben — dat dienst doet aan wie misschien nimmer in de gelegenheid zal zijn ze door wederdienst te vergelden. Ontvang dan,
Hooggeleerde Heer, mijn oprechten en warmen dank voor uwe
goedgunstige denkwijs ten mijne opzichte voor het toelaten in uw
tijdschrift van mijn paar woorden wegends de cht en gt als slotletters, voor de vriendelijke aankondiging mijner Bastaardwoorden,
en bovenal voor het boekgeschenk, dat de kiesche beleefdheid van
Uw Hooggel, mij zoo aangenaam, zoo dierbaar wist te maken... (1)
't Volgend jaar verscheen in « De Middelaer » Thijm's beroemd
vers bij Royer's Borstbeeld van Bilderdijk. Dat maakte de vriendschap nog hechter, zóó zelfs dat het bij den kalmen David tot een
hartstocht kwam die het uitjubelde : K Geliefde Heer, kost ik het,
ik zoude U koning willen maken, maar uw romantismus is van mijn
smaak niet. »

.

.

(1) « Jos. Alb. Thijm in. zijne brieven... », door Cathar. Alb. Thijm.
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Toch deed de oudere om 's jongeren wille aldra wat water in
zijn wijn, of, zoo ge 't verkiest, een scheutje wijn in zijn water.
Immers op Alberdingk's eigen ex. van zijn « Drie Gedichten »
staat de nota : « Prof. David, de eerste mij onbekende geleerde
van Wien ik aanmoediging ondervond, wilde mij ten gevalle, de
strengheid van zijn kunstsmaak wel wat matigen. »
Intusschen was Alberdingk, bij al zijn werk in vader's zaak
(de befaamde « verduurzaamde levensmiddelen ») , zoo druk aan
't pennen geraakt, dat hij er van '43 af zijn eigen tijdschrift op
nahield, den « Spektator, kritiesch en historiesch kunstblad »
(1843-49), 't welk hij redigeercè met Dr. Cramer, V. J. Van den
Berg, enz. Nu en dan bekeek cie Spectator ook onze toestanden.
Stoutweg kwam hij los in '48, in 't algemeen Europeesch Revolutiejaar, met : « Vlaamsch Belgiën en Noord Nederland ».
Vooreerst krijgen de toenmalige Vlaamsche schrijvers' een gul
compliment, en dan gaat Alberdingk voort :
« Daar heerscht wel geen vijandschap, maar toch voortdurend
nog een zekere onverschilligheid ten onzent voor hetgeen de grootste
helft der kinderen van onzen stam, waaruit wij oorsprong nemen,
die met ons dikwerf dezelfde invloeden ondervonden, onder dezelfde
omstandigheden hebben geleefd, en ook dezelfde taal bleven spreken,
in kunst en wetenschap hebben ondernomen en tot ons gemeenschappelijk voordeel ten einde gebracht. Wel zien wij uitstekende
mannen van den meest uiteenloopendeñ aard en inzichten ten onzent
gedurig de pogen naar Belgiën slaan en ons wijzen op de vrucht,
die uit een inniger verkeer, eene algeheele samensmelting, in de
geesten van Hollanders en Belgen zou voortkomen' --- maar het volk
en het grootste deel der geleerde wereld durven de gekleurde streep
niet over, die de slak der staatskunst, kruipende van de Zeeuwsche
wateren naar de Duitsche grenzen, tusschen Holland en Belgiën
heeft achtergelaten. »
^>^

Uit half Sept. 1846 dateert een brief van Thijm aan Snellaert ( 1 )
waarin de Hollander zich bij zijn Vlaamschen vriend beklaagt over
de minder heusche wijze, waarop Conscience hem, op een bezoek
ter kennismaking, ontving: ... «Hij recipieerde mij met een salvo
schimpscheuten op de Hollanders; en nu weet ik wet dat mijn
landgenooten gewoon ztjn, dat in den vreemde zelven bevorderlijk
te zijn, en evenzeer, dat ik mijn medehollanders in ons landjen weI
dikwijls hard vat doch daarom mag ik buitenslands ze niet laten
uitjouwen ... Ik heb dan ook eene apologie van een halfuur lengte
(te voet) tegen den heer Conscience moeten uitqalmen, eer hem
belezen was; en toen werd hij heel vriendelijk... ».

*

*

*

In 1849 verscheen van « J. A. Alberdingk Thijm, lid van de
Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam en
van het Noord-Brabantsche Genootschap voor Kunst en Wetenschap; korrespondeerend Lid van dd Koninklijke Maatschappij van
Schoone Kunsten en Letterkunde te Gente van de Maatschappij
« De Taal is gansch het Yolk » aldaar, van het T'aal- en Letterkundig
Genootschap der Leuvensche Hooqeschool, enz. » : De giftbrief van
Koning Karel aan zijn getrouwen Diederik. het voetstuk der Histone
van onzen Staat. -- Het vlugschrift was opgedragen « aan den heere
J. David, Phil. et Litt. Doct., Kanunnik-Honorarius der Metropolitaan-kerk van Mechelen, Lid der Koninklijke Akademie van Brussel.
Professor in de Landsgeschiedenis en Vlaamsche Letterkunde aan
de Hoogeschool te Leuven. »
En daarna de opdracht zelve met Potgieteriaansche omslachtiq(1) Opgenomen in Dr A. Jacob : « Briefwisseling van, met en over
H. Conscience uit de [aren 1837 tot 1851 ». - Gent, 1914, biz. 196.

100

heid, die ook Thijm gauwer dan de innigheid van den meester had
overgenomen :
Hooggeleerde Heer> Wel EerwaardeV riend !

« Men bevoorrecht niet straffeloos een aankomeling in de
Letteren met zoo veel blijken van goedheid en vereerende vriendschap ! Vroeg of laat drijft zijn hart hem tot openlijken dank :
en zie, ten loon der goedgunstigheid wordt men gekompromitteerd
in eene of andere opdracht, en willends of onwillends zet men waarde
bij aan eenig geschrift, dat wel dien steun behoefde, doch vaak
geen recht had er anderszins aanspraak op te maken. Kan ik er
evenwel iets aan doen, dat uw beroemde naam op deze bladzijde
sterker schittert dan de dank, dien ik U wilde toebrengen ? Daar
is toch geen ander middel, om te betuigen wat achting ik heb voor
uw kennis en talenten, hoe veel warme sympathie ik U toedraag en
hoe erkentelijk ik U ben voor de gulle vriendschap, die mij onverdiend van U, weervaart, dan het in de form eener opdracht uit te
spreken ! Ik doe het bij deze ; vergeef mij, dat ik de behoefte van
mijn hart, zonder uw voorkennis, heb ingevolgd.
« Ik schuil onder de schutse van uw naam met deze proeve
van historiesch onderzoek ; maar ik doe tevens een beroep op uw
oordeel ; ik zie verlangend uit naar terechtwijzingen van den schrijver
der « Vaderlandsche Historie » van Belgiën, waar ik mocht gedwaald
hebben.
« Ik ben; onwillekeurig tot het schrijven van dit stukje geleid,
toen ik eenige historische onderzoekingen in 't werk stelde, ten nutte
van mijn dezer dagen met ander dichtwerk uitgegeven vers « Holland
gegrondvest ».
« Mocht het een, bijdrage zijn tot toelichting van een der tijdvakken, waarin de beide gedeelten van Nederland, door U en door
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mij bewoond, tot hetzelfde Rijk behoorden ; of wel, mocht het een
spoorslag zijn, om iemand tot zoodanige toelichting te roepen.
Ik ben met eerbiedige en hartelijke vriendschap
uw Z. Eerw. Hooggel. dw. dienaar,
J. A. ALBERDINGK THIJM.

Datzelfde jaar 1849 kwam het eerste Nederlandsche Taalkundig
Congres bijeen te Gent : Hofpredikant Abraham des Amorfe Van
der Hoeven was voorzitter, Jan David was ondervoorzitter,
Alberdingk en Blommaert werden tot secretarissen verkozen. 't Was
voor den jongen Thijm een gelegenheid ter kennismaking met alles
wat het Zuiden aan Vlaamsche voormannen bezat. Hij voelde zich
dan ook gestemd tot een « Afscheidsgroet aan de Vlaamsche
Broeders ». Weinig dichters zijn er die, als ze officieel moeten doen,
zoozeer dichter blijven als doorgaans Thijm. Toch, hoewel « de
Eendragt » verzekerde dat het stuk « wel opgesteld en zielroerend »
was, weten we dat het vers zich beter thuis voelt in de Archieven
der Taalgeschiedenis dan in 't Pantheon der Poëzie. Maar een stuk
voor 't Archief blijft het zeker :
« Een toon moet mij van 't hart, eer, broeders, eer wij scheiden. »
Zoo sprak, in 't maliekleed, de held zijn broedren toe,
Op 's keizers stem vergaard ter keering van den Heiden,
Die 't kristelijk Nederland kwam geeslen met zijn roe.
Zoo blonk een teedre traan den wakkren zoons in de oogen
Van Graaf en Forestier ; zoo beefde hun de mond ;
Zoo sloeg er hand in hand eer al de broeders togen
Naar ieders veldbanier, die ginds te wappren stond.
Ook ons vereent een band in werken en gevoelen ;
Ons blinkt een zelfde wit aan 't eind van de eigen baan ;
De band, dat wij den bloei van 't Nederlandsch bedoelen ;
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Het wit, dat Eenheid heet in 't Nationaal Bestaan.
Ginds wappren vaan bij vaan ; in bénden afgezonderd
Wordt lichter door ons heir, dat hem rondom belaagt,
De geest der bastaardij van 't hoog gestoelt' gedonderd,
Verpletterd door een volk, dat slechts te leven vraagt.
ja, broeders, ja mijn hart geeft antwoord op uw stemme ;
Ook 't Noorden bleef, helaas ! bleef niet van aanval vrij ;
Schoon vreemde landaard ons de borst nog niet beklemme ;
Reeds sluipt hij bij ons rond, kwam onzen aard nabij.
Drong in 't satijnen kleed van fransche logenschriften
Schier tot het zuiver hart van onze maagden door,
Bedreigt èn smaak èn taal, en zweept de laagste driften
Tot muiting tegen God, tot duizling buiten spoor.
Voorwaar, de geest, die eens den wakkren burgerijen
Van Gent en Amsterdam haar deugd en veerkracht schonk,
Vloeide uit geen fransche pers, geen fransche fantazijen,
Maar leefde door zichzelf, groeide uit de boezemvonk,
Door God ons in 't gemoed, dat trouw gemoed ontstoken ;
Neen, neen, der vaadren oog zag aan geen vuig Parijs
<4 Verborgenheden » af, in helsche nacht gedoken,
Doch thans, tot Frankrijks eer, ontbloot naar Fransche wijs.
De vaadren leerden daar geen gruwlen, zelfs geen greepen
Als Frankrijk in deze eeuw aan ons tot voorbeeld geeft ;
De vaadren wisten met geen hersenschim te dweepen,
Zij dweepten met den roem, door Gods genáa beleefd.
Mijn broeders, in de stad, waar eenmaal Charlemagne,
Ons beider Vorst, zijn vriend (1) dat C.iodshuis (2) heeft betrouwd'
En waar zijn naamgenoot, haar lievend boven Spanje,
Zich, neen, geen Keizer meer, maar burger heeft beschouwd
De stad, ons Noord zoo eng, zoo inniglijk verbonden,
Daar klinke de afscheidsgroet, die stroomt uit onzen mond ;
Haar veste galm ze weer en moge luid verkonden
Dat we allen Burgers zijn in 't eigen Volksverbond.
Aanvaardt, aanvaardt den dank, uit vol gemoed gesproken ;

-

-

(1) Einhard.
(2) De abdij van St. Bavo.
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Veracht op mannentoon geen warme' erkentnistraan.
Gij grijpt de handen vast, geestdriftig toegestoken :
Dat, broeders, is genoeg : gij hebt ons hart verstaan.
En thands -- verneemt ons woord in deze plechtige ure,
God ziet met welk een kracht 't hier in mijn binnenst brandt,
Wat ooit ook martelaars der goede zaak verdure —
Wij blijven trouw aan God, de Taal, en Nederland.
Wij zullen neven u, wij zullen met u werken ;
Dat niet der vaadren schim de hoon zij toegebracht
Te zien, hoe bastertkroost met uitgespreide vlerken
De panden laf ontvlucht van 't wakker voorgeslacht ;
Opdat met vreemde taal, met vreemde leer en zeden,
Geen ondeugd uit den vreemde ooit hier heur wortlen schiet ;
Opdat dus wij, die zelf, die kloek en rustloos streden
Verdienen dat ons God zijn vaderhulpe bied ! (1)

Pas weer thuis greep Thijm, die ook in zijn correspondentie
een model was van wellevende vlugheid, naar de pen, en hij schreef
den 7n Sept. 1849 een brief aan Snellaert, zoo uitvoerig date ik voor
't geheel naar Dr. Jacob moet verwijzen. (2) maar Al te belangrijk
om er niet het hoofdzakelijke uit over te nemen :
K Mijn waarde en hartelijke Vriend, ik kan u niet zeggen wat
diepen indruk de ontvangst in uwe gastvrije stad bij mij en al deHollandsche vrienden heeft achtergelaten. Wij zijn dan, innig verlangend om de betrekking tusschen Noord en Zuid levendig te
houden, de broederschap te bestendigen, de beide elementen geheel
in eén te smelten ; en onze wenschen willen deze climax niet langzamerhand toegepast zien — maar Hollandsch en Vlaamsch eén
(1) Jos. Alb. Thijm : « Voorgeborchte en andere Gedichten », blz. 99-100.
(2) o. c. 2e deel, blz. 241-244.
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Kunst en Letteren van Noord- en Zuidnederland voor 't vervolg
niet meer gescheiden --- eén Letternederland, zooals onze wakkere
Van Duyse zeggen zou ziedaar het verlangen. Het zijn de
jongere geleerden, kunstenaars en dichters, die moeten en die zullen
verwezendlijken, waar aller hart op den weerklank uit Gent van is
gaan branden . — nauwere aansluiting met U allen, vleesch van ons
vleesch, eene aansluiting waarvan de zichtbare knoop gelegd moet
worden in een Nederlandsch Letterkundig Instituut, waarvan de
hoofdbureelen te Amsterdam en te Gent behooren gesticht te
worden...

« Het exklusivisme van het tegenwoordig Noord-Nederlandsch
Instituut is eene miskenning van de eischen onzer tijd.
Het is exklusief door :
1° Vlaamsch Belgiën als een vreemd land te beschouwen ;
2° slechts mannen, die hun carriere voltogen hebben en moe
zijn van den arbeid tot leden aan te nemen, die dan natuurlijk
ook niets uitvoeren ;
3° kunsten, letteren en geschiedenis in verschillende cellen op
te sluiten.
« Onze tijd eischt wel specialiteiten --- maar elke specialiteit
moet slechts de bijzondere ontwikkeling van een aangegeven punt
der veelzijdigheid zijn.
« Mijn denkbeeld is, dat dichters, romanschrijvers, historici,
taalkundigen, aesthetici bij elkaar hooren... »
Snellaert bleef niet uit met zijn antwoord. (1) Hij was veertien
jaar ouder dan de toen dertigjarige Thijm ; en hoeveel minder
heetgebakerd dan de vurige Amsterdammer !
(1) o. c. 244-246.
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« Gent, 11 Sept. 1849, Waerde Vriend, hoogst verheugd ben
ik te zien dat het Nederlandsch Congres in 't Noorden reeds zoo
schoone vruchten begint te dragen. Ik wist het wel dat myn oproep
de kreet was van een algemeen lyden, en dat met de erkenning
van 't kwaed het geneesmiddel by de hand zou genomen worden.
En zie ons daer reeds voor de poort van een Nederlandsch instituet 's
Vriend, uw plan vind ik allerbest, uitmuntend en allergeschikst om
tot ons doel te geraken. Maer laten wy ons niet overhaesten, en
vooral niemand voor het hoofd te stooten. Zoo ik my niet vergis,
dan moet in uwe meening ons Instituet tegenover Koning Lodewyks
instelling staen, gelijk de « Gids » tegenover de « Vaderl. Letteroefeningen », en, om een beetje op zijn Potgieters te spreken, gelyk
Vlasbaerden tegenover Pruiken. Vriend, ik geloof dat het Kor.
Ned. Inst. Benige graden warmte minder bezit dan onze Brusselsche
Akademie. ik heb zelf indertyd tegen de sloffende uitgevers van
Maerlants rymkronyk uitgevaren ; het moge my grieven dat geen
Belgische schryver, met hoe gloeijend een Nederlandsch harte bezield
ooit lid van het Nederlandsch Instituet worden kan ; welnu, dit
zyn by my zoovele redenen om niet voor den pruikenwinkel onfatsoenlyk te staen lachen.
« Volgens prof. Geel is het instituet toch een ding ; en gy
weet dat elk ding zyne bewonderaers, althans zyne vrienden heeft.
Werkt gy nu vijandig, of schynbaer vijandig, dan wanen zich de
vrienden in massa in den stryd begrepen en gy moogt u op allerlei
aenvals- en verdedigingsmiddeltjes voorbereiden, en het jonge, het
liberaler instituet gelukt noch beter noch slechter dan de Gids.
« Gy zyt van gevoelen dat het Koninklyk Instituet binnen kort

vallen moet. Niets minder dan dat. Het instituet is eene noodzake
lykheid, zelfs als pruikeninstelling, omdat de pruiken zoomaer niet
ineens uitsterven. En moet het inderdaed vallen, dan zie ik er geene
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dringende redenen in dat wy er eene speer op breken zouden. De
wraek zou ons vervolgen en de laster op ons kleven, en, dat om de
ydele voldoening eenen stervende eene por te hebben toegebragt.
Denk liever aen den ouden Leeuw der fabel, en laten wy hem zachtjes
de eeuwigheid insluimeren, zoo hy sluimeren moet. In eén woord,
het instituet is sterk of niet sterk. Is het sterk, wy moeten niet
noodeloos er tegen opstaen. Is het niet sterk, dan zal het wel zonder
onze handen vallen. Zoek toch geene vyanden op waer gy gerust
langs straet moogt wandelen.
« Myn gevoelen is dus, niet dat wy tegenover, maer dat wy
naest het instituet iets moeten oprigten. Een vry instituet gelyk ten
onzent de vrye hoogescholeni naest degene van den staet. Zoolang
de pruikenwinkel open staet, moogt Gy u zelven den drempel ervan
niet laten ontzeggen. Neem te dien opzichte een voorbeeldjen aen
ons. De Akademie was radikael fransch, en thans hebben wy er
een duchtig woordjen 'in te brengen. Ik vind nogthans niet kwaed
dat wy geene leden van 't koninklyk gesticht onder de onzen
opnemen ; doch ik zou het ten uitersten inpolitiek vinden, indien
men onze inrigting als hun vyandig deed doorgaen. Willen zy met
ons niet meé, wO zullen ze links laten liggen om ze des noods opzy
te dryven of over het lyf te loopen als zy ons den weg veesparren
willen... » (1)
Maar van dien mooien droom, die trouwens nogal erg diplomatisch werd ingezet, kwam niets in huis. De eenen waren bang
om mee te doen : Conscience b. v. vreesde zijn sinecure aan het
Kon. Paleis te verliezen. En Alberdingk zelf schreef straks aan
Snellaert, dat hij ten slotte wel iets voelde voor 't Instituut, als hem
de kans maar geopend werd om er binnen te geraken : « A'dam,
22 Nov. 1849... de Nederlandsche Akademie ? Gij en anderen
(1) Dr Jacob, o. c.
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hebben mij bewezen, dat we niet buiten de pruiken om kunnen,
en mét de pruiken zie ik er geen heil in. Intusschen zoo gij met
de pruiken wilt onderhandelen, en gij wilt et ook jonge Hollanders
in hebben, dan zal ik het mij mogelijk te beurt-vallend diploma goed
in waarde houden... (1)
Abraham des Amorfe van der Hoeven zorgde er voor, binnen
't halfjaar, dat zijn vriend Snellaert werd benoemd tot « Correspondent der Tweede klasse van het Kon. Ned. Instituut ».
Weer maakte zich Alberdingk tot den drukken loopjongen om
zooveel mogelijk Vlamingen over te halen naar het 2 e Nederlandsch
Congres te Amsterdam in 1850, en om er ook zooveel mogelijk te
nestelen in 't bureau. Aan Snellaert schreef hij, 19 Juli:
« Amicissime, 't is noodlottig dat ge niet langer dan 36 uren blijven
kunt. Zoo vervalt dan het uitzicht van wie U gaarne voorzitter
zagen van 't Kongres ? — Gij hebt gevoeld dat ge niet duidelijk
genoeg waart met uwe opgave wegens het bureau. Gij noemt
Bormans en David, Conscience en Mertens, St. Genois, Vander
Hoeven, mij, Koenen, Heije, Tollens. Dat is 10 stuks. Meer dan
5 zie ik geen kans te stallen. Zouden Bormans en David beide
geschikt en geneigd zijn, om, een van beiden, als voorzitter plaats
te nemen ? Komponeer mij, en toutes lettres, een bureau en wij
zullen zien. Zoo min Hollanders als mogelijk is — uit gepaste
beleefdheid. Conscience is zeer in 't onzeker of hij komt. En
Mertens ? Ik heb omtrent Tollens niets gehoord... » (2)
Snellaert antwoordde op 3 Aug : ... « Wat de samenstelling
van een, vast bureel voor 't Congres betreft, ik wensch dat David
voorzitter wierde. Hy is de beste onder ons voor de mise en scène.
,

(1) o. c., blz. 250.
(2) o. c. blz. 260.
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Bormans spreekt te onduidelyk om aen 't hoofd te storen. Hij zou
wel doen als ondervoorzitter. Doch myne lyst ware deze :
« Voorzitter-David, ondervoorzitter-Conscience, secretarisVan Duyse.
« Een even getal Noordnederlanders dienden in het bureel aenwezig te zyn, nl. een ondervoorzitter en een secretaris. Gy kent
natuerlyk beter dan ik de heeren voor die postjes geschikt... My
komen Tollens als ondervoorzitter ( indien de oude zanger nog kracht
genoeg bezit) en Koenen als secretaris nogal best geschikt voor. » (2 )
Niet Koenen, maar Thijm was alweer secretaris. Den Zondag
voor het Congres (16 tot 18 Sept.) had Jhr. P. H. Bikker eenige
Vlaamsche en Noord-Nederlandsche leden op zijn heerenhoeve
Belvedere onder Overveen genoodigd. Daar geraakte Alberdingk
eens te meer onder groot-Nederlandsche bezieling. En op ditzelfde
Congres was het hoofdzakelijk dank zij Thijm, dat het ontwerp van
het Algemeen Woordenboek der Nederlandsche Taal tot een stevig
besluit werd gebracht.
In 't zelfde jaar] '50 gaf Thijm zijn « Gedichten, ontleend, aan
de noord- en zuid-nederlandsche literatuur der 12e, 13 e , 14 e , 15 e
en 16 e eeuw. » De verzameling was opgedragen aan de nagedachtenis
van Bilderdijk en Willems.
Twee jaar nadien kwam Alberdingk met een nieuwen bundel
klaar : « Het Voorgeborchte en andere Gedichten. » Daarin is voor
ons van belang de strijd op Duvelandt in het jaar 1304, met opdracht
aan Alberdingk's Gentschen vriend, baron Julius de St. Genois :
« Sta mij toe, geachte Heer en Vriend ! dat ik het volgende
dichtfragment bij de opneming in dezen bundel onder de bescherming stelle van uwen naam. Il heb daarmee eerst ten doel u dank
(1) o. c., blz. 261.
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te zeggen voor 't geen ook gij, met uw talent en gulhartigheid,
toebrengt tot de verbroedering ;der, helaas, staatkundig gescheiden
Nederlanders, en alzoo tot de bevestiging eener Nationaliteit, die
mij, boven alle beschrijving, dierbaar is. In de tweede plaats moge
de opdracht van dit stuk aan een echten Vlaming bewijzen, dat
mijn bewustzijn onzer stamgemeenschap, onzer wederzijdsche liefde
en voorbestemdheid tot volkomen hereeniging, te sterk en te levendig
is, dan dat, in mijne schatting, de schildering van eenen strijd
tusschen ons beider gewestgenoten in, 't minste zou kunnen getuigen
tegen mij, of tegen de hoop eener toekomst, die (onder lijdzame
berusting evenwel in de huidige staatsverdeeling !) van de Voorzienigheid wordt afgebeden.
Amsterdam, half Mei, 1852. »

Maar de twee groote letterkundige ondernemingen, waarin
Thijm zich levenslang met al zijn rijke schakeeringen openbaren
zou, zijn « De Almanak voor Nederlandsche Katholieken » (van
1852 af) en « Dietsche Warande » (van 1855 af) .
Voor beide vroeg en erlangde de redacteur ook de medewerking
van het Zuiden.
En inderdaad nagenoeg allen op wier hulp Alberdingk gesteld
was werkten mee : Angillis, Antheunis, Blommaert, Bormans,
Conscience, David, Dautzenberg, Van Duyse, Van Even, Van Oye,
de Gheldere, Génard, Gezelle, Nolet, de St. Genois, Serrure,
Snellaert, Stallaert, James Weale.
In den Almanak liet hij o. m. Dautzenberg zijn pandietschheid
uitvieren, zonder er eigenlijk zelf aan mee te doen. Ofschoon hij,
nog in 1865, toen de goede « gemütliche » jaren helaas ! naar hun
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einde spoedden, zonder iemand van zijn Warande-lezers in 't minste
te kwetsen, getuigen mocht : « Wij zijn warme Germanophielen ».
In den Almanak kwam de strijdbare Alberdingk minder ex
pro f esso te voorschijn, dus ook niet zoozeer de Vlaamschgezinde.
Al kan men wel bij voorbaat weten dat iemand als Thijm zijn
natuur nooit aflegt, en allerminst als hij zijn cultuur-historische
novellen schrijft.
Zoo krijgen we inderdaad o. a. in « Isabella Clara Eugenia »
wat we mochten verwachten van dezen ridderlijken vereerder van
de Vorstin der Nederlanden, « die mij, in mijn jeugd, reeds als een
lieflijke verschijning voor den geest plach te zweven, wijl ze een
zoo vurige vereerster was van St. Joseph, mijn patroon. » En daarom
ook zal hij het den « liberalisten » eens vertellen, met zooveel
Roomsch vuur dat het Vlaamsch-Nederlandsche pitje in die schittering volkomen verdwijnt.
« Aan wie de schuld ( van al de rampen) ? Aan het regeeringsstelsel der belgische vorsten ? Of aan den opstand der gewesten
die de orde verbraken en het oorlogsvuur in lichter laje hadden
aangeblazen ? Men moet zich verwonderen dat bij zooveel onrust
en onheil, nog eene mate van welvaart kon staande blijven, die
twee eeuwen later de beklaagde Oostenrijksche Nederlanden tot
eene mogendheid verhief, welke de vergelijking met den noordelijken
nabuur in alle opzichten kon doorstaan. Hadden de nederlandsche
gewesten, die onder de gehoorzaamheid der Aartshertogen leefden,
dus minder stoffelijk geluk dan de « Vereenigde Provinciën » —
't blijkt nergens uit dat hiervoor hetzij aan de Haagsche Staten,
hetzij aan de Graven van Nassau dank geweten moet worden.
Heeft Prins Maurits het Vlaamsche genie van Simon Stevijn voor
zijn zeilwagen gespannen heeft Amalia van Solms het
Antwerpsche genie van Jordaens werk gegeven in den Haag en den
Jezuiet Br. Daniël Seghers met gouden geschenken vereerd, —
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daarmee werd maar een gering gedeelte van den zuid-nederlandschen
geest bezig gehouden ; en er bleef adem genoeg om eene vlaamsche
schilderschool te doen verrijzen, die zich met de voortreffelijkste
meten kan. En moesten hier in Holland een Rembrandt, Van der
Helst, Jan Steen, Pieter de Hoogh en anderen leven van de toevallige
liefhebberij, of meer nog, van de bewerkte ijdelheid der Heeren
Regenten en rijke kooplieden komt daaruit voort de onbeduidendheid der sujetten van de voortreffelijkste schilderwerken, die Holland
heeft aan te wijzen — in Zuid-Nederland plaatste een verlicht
Vorstenpaar zichzelf aan het hoofd der wordende kunst, en wees
haar de zinrijkste bladzijden van het verhevene dichtboek des Bijbels
en van de rijkgestoffeerde geschiedenis der Kerk tot voorwerp aan.
En zonder dit Vorstenpaar — zonder den edelmoedigen kunstzin
var Albert en Isabella, had Rubens zijn vastgesteld voornemen ten
uitvoer gebracht om in 1609 naar Italië terug te keeren, en, met
de verwijdering van het hoofd der groote vlaamsche school der
XVIIe eeuw, had zich misschien het leven der opgroeyende leden
minder gelukkig ontwikkeld : althands Van Dyck, Jordaens,
De Craeyer, Van Thulden, Diepenbeeck, David Teniers, de vrome
Erasmus Quellijn, en zelfs de architekt en beeldhouwer Fayd'herbe ---zei waren niet geworden wat ze zijn zonder den heldhaftigen voorgang van den grooten maëstro ! De aanwijzing van het patent,
waarbij Rubens, den 23" Sept. 1609, benoemd wordt tot kunstschilder, verbonden aan het Aartshertogelijk Huis, vindt men in
den « Inventaire des Archives de l'audience » Dl. I, bi. 39 (1) .
Gewis, de koorden, waarmeë Rubens alla carissima sua patria, zoo
als hij de Nederlanden noemde, verbonden werd, waren niet alleen
« gouden koorden » maar de aanbiedingen, die hem uit Italië
(1) Em. Gachet, « Lettres inédites de P.-P. Rubens », 1840, bl. XIV.
Zie voorts Michiels, « Rubens », bl. 102. — (Nota van Thijm).
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werden gedaan, waren toch zoo voordeelig, zijne liefde voor de
taal van Tasso en Petrarcha zoo groot, zijne vereering van Giulio
Romano, Titiaan, Michelangelo was zoo vurig --- dat het verlaten
der Nederlanden van Rubens ( die door eerlijke maar vruchtbare
middelen zijne fortuin wilde maken) stellig moest verwacht worden,
indien de Aartshertogen hem niet door goud, eer en liefde( aan hun
Huis en persoon wisten te verbinden.
« De blaam, die men altijd getracht heeft op ZuidNederland te werpen, wegens eene vermeende achterlijkheid' op het
gebied der beschaving, komt hieruit voort, dat de nederduitsche
letterkundigen daaromtrent bijna alleen aan het woord zijn geweest ;
en dat deze, door den aard der staatsfeiten in de XVIIe Eeuw,
in Zuid-Nederland minder onderscheiden werden dan de beoefenaars
der beeldende kunsten en andere wetenschappen. Wij willen niet
gevraagd hebben of een deel van den roem des vermaarden Heidendoopers, den Hagenaar Cornelius de Bye (1), niet ten goede komt
aan de Aartshertogen, in wier armen hij overleden is (1614) , maar
een land en tijdperk, dat, in de natuur- en aardrijkskundige wetenschappen, nog vervuld was van de frissche herinnering van mannen
als Vesalius, Dodonaeus, Mercator, Ortelius, en Cornelis de Jode
dat geleerde diplomaten bezat als Jan Kaspar Gevaerts, Michiel
Routart en Lodewijk Vereycken (2) persoonlijkheden als de
stoute fyzioloog J.--B. van Helmont, als de schilder-ambassadeur
« Pietro-Pauolo (sic) Rubens », enk dan ook op de eerste nederlandsche kunstgeschiedschrijvers, in Van Mander, De Bie en Hemelaer
kan wijzen — dat Justus Lipsius, Erycius Puteanus, eene falanx
van beoefenaars der staatswetenschappen en van elegante latijnsche
---

(1) Foppens, i. v.
(2) Verg. Bentiv. « Verh. -B. », bl. 198, en H. de Groot, « Grol »,
Ed. Loris, bl. 7. — (Nota van Thijm).
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schrijvers (1) zijne scholen niet versieren, dat groote geschiedwerken
doet ondernemen, als dat der Bollandisten, waaraan, in NoordNederland, niets tegenoverstaat — dat eene onafzienbare godgeleerde
bibliotheek voortbrengt, in 't Nederlandsch als in 't Latijn, •-- dat
land behoeft geen vergelijking met andere landen in het zelfde
tijdperk te schromen.
« Men zegt, de pers lag er aan banden : maar wat beteekent
dit verwijt ? Zoú men meenen, dat de Andwerpenaar Vondel geen
verlof van de zuid-nederlandsche censuur zou gekregen hebben,
om in Brussel te schrijven, wat hij in Amsterdam geschreven heeft ?
Men zegge niet, dat geen Moerentorf straf feloos een hekeldicht
tegen Spinola zoú hebben mogen drukken, — Heeft Abr. de Wees
het straffeloos zelfs maar tegen de vervolgers van Palamedes mogen
doen ? Men weet bovendien wat er is van die censuur — van het
oogenblik af, dat niets van hetgeen op den Olympus in eere was,
kontrabande bleek in de christelijke maatschappij. Van alles,
volstrekt van alles is er in Belgien uitgegeven, ondanks de censuur,
en verscheen dat alles in 1600-zoo-veel niet in de zelfde hoeveelheid,
waarmeê de folio-schotschriften der fransche encyklop ae disten en
andere Godverzakers ter XVIIIe eeuw in Holland verschenen —
we vragen of dit zoo groote schande voor Zuid-Nederland is. We
willen toegeven, dat, in geval Albert en Isabella de Nederlandsche
Taal- en Letterkunde beoefend en beschermd hadden, gelijk zij
geleerden aanmoedigden, die in de vreemde literaturen uitblonken,
(1) Men denke, onder de Jezuïten- alleen reeds, aan Hosschius (15961653), Wallius (1599-1680), Wilh. Becanus (1608-1683), Habbequius (15801607), Hesius (1634), Libens, vooral aan Herman Hugo, wiens « Pia Desideria » door den niet minder talentvollen Harduinus vertaald zijn Herman
Hugo, die meê ten oorlog toog, om te beter geschiedschrijver te zijn : hij
stierf in de vesting Rijnberk. Zie Foppens, i. v., een paar belangrijke artikelen van Mr. Prudens van Duyse, in Dl. II van het « Belg. Museum », en
Goethals, « Hist. des lettres », II, bl. 1140. (Nota van Thijm).
114

dit gunstig op deze schoone uiting onzer nationaliteit zoú hebben
kunnen werken ; wij zullen de eersten zijn, om te betreuren, dat
ook de Stadhouders uit het Huis van Nassau zich evenmin aan
onze letterkunde ;iets hebben laten gelegen zijn ; maar of men in
Belgiën al slechthoofden gelijk Baudius en Zevecotius en lieden
zonder charakter als Heinsius en Barlaeus, of dweepachtige polyglotten als Anna Maria; Schurmans in het land gehouden had --- ik
weet niet, wat men daarbij hadd' gewonnen. Wat deze, wat Van
Mander, De Rekenaere, de kosmograaf Jan de Laet ( 1 ) goeds
konden voortbrengen, bezitten we evenwel, en gedeeltelijk in de
gemeenschappelijke taal. Wie heeft er iets bij verloren, dat de
vlaamsche Bijbelvertalers in en voor Holland gearbeid hebben ?
Men moet ook, bij vergelijkingen, niet eischen, dat twee staten in
het zelfde, op de zelfde wijze uitmunten. Had Belgiën den Muiderkring en de Dortsche of Zeeuwsche dichtscholen niet : het neder
landsche geestesleven sprak er zich weër op eene andere wijs uit :
in de rederijkerskamers, boogschutters- en andere gilden met hunne
prachtige feesten, volksspelen, voordrachten van dicht- en toonstukken, ommegangen, die, omdat ze gedeeltelijk een kerkelijk
charakter hadden, niet achterstonden bij de openbare feesten in
Holland. In tegendeel : sedert de aristokratische opvatting van het
staatsgezach --- sedert men het geestelijk leven geheel binnen de
wanden van het ontcierde en letterlijk gedoode, van zin en doel
beroofde kerkgebouw, of in de spreekwoordelijke « binnenkamer »
gesloten had --- sedert men met het « duister » verleden alle gemeenschap had afgebroken de geheugenis van wat den vaderen
dierbaar was i met hunne zeden, gewoonten, overleveringen van
allerlei aard, achter de bank had geworpen, was het eigenlijk
(1) V. Gaillard, « De l'influence exercée par la Belgique sur les ProvincesUnies » bl. 144.

(Nota van Thijm).
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met alle volksaandeel in het openbaar volksleven, met alle schoone
en rijke formen in het volksvermaak gedaan. Men moge, in de
nieuwerwetsche wetten, de H. Kerk tot een nietig ingrediënt onder
de maatschappelijke instellingen verlagen, en het christelijk leven
beschouwen als de exceptioneele gewoonte om op zekere tijden,
half in het verborgen, een paar onnutte, maar onschadelijke handgrepen te verrichten : daarmeé is het godsdienstelement, dat hoofdbestanddeel in het volksleven, niet uitgeroeid. Maar dit element kan
wel ontkend en begraven worden ;, en dan zal zulks het volk, onder
anderen, te staan komen op het verlies der vatbaarheid en des talents
voor openbare feesten, voor volksspelen, voor volkskunst. Dat hebben
wij in Holland beleefd. Men is daar de kluts der volksfeesten, der
volkskunst, der volksgeestdrift, die zich in rijke, schilderachtige en
dichterlijke voorstellingen openbaart, schier, geheel kwijt. Vergelijk
dergelijke feesten in Mechelen, Gent of Brugge met iets dat daarna
zweemen zal in Holland !...' Niemant zal zeggen, dat onze armelijke
zakkelooperifen, dubbeltjeshapperijen, zeepmastklimmerijen, onze
voordrachten en danspartijen van zetters en drukkers, onze zwarteroksoptochten, en wat er verder, à--propos van nationalen roem en
volkswelvaart, geleverd wordt, uit de verte kan vergeleken worden
bij de belgische, het zij kerkelijke, het zij waereldlijke ommegangen,
en bij wat, om den anderen dag, in het volle bewustzijn van een
vurig esprit de corps, door de gemeenten, ter eere van een harer
leden gedaan wordt. Dat we hierin achterstaan, ligt aan twee
hoofdoorzaken. Ten eerste zijn bijna alle openbare handelingen en
voorstellingen bij ons tot den rang van vertooningen verlaagd ; ten
tweede ontbreekt ons het historiesch verleden als achtergrond voor
het tegenwoordig volksleven. Wanneer de Kerk eene processie houdt,
dan is dit geene vertooning ; geene dekoratie ; 't is eene wezenlijke
en zeer ernstig gemeende daad. Als men daar het H. Sakrament,
of de overblijfselen eens Heiligen oaa,draagt — dan is de gebrachte
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hulde geen zinnebeeld, geen vertooning, maar eene waarachtige
levensuiting, en dat leven is zoo vol, dat men ook niet verlegen staat,
wat men daar, bij dat H. Sakrament of bij dat reliekschrijn, verrichten
zal. Wanneer daarentegen onze zwarte Heeren met witte dassen
en ronde hoeden naar het standbeeld van Rembrandt marcheeren,
om het in te huldigen -- dan zitten zij altijd met de handen in
het haar bij gebrek aan bezigheid. Dat beeld staat daar koud, en
de Heeren staan er verlegen rondom. Een leest een redevoering, die
door vijftig van de drieduizend toeschouwers verstaan wordt, en
het muziek der « afdeeling » is niet bij machte eene ziel aan die
koude vertooning in te blazen. Zie daarentegen eene eenvoudige
inwijding van een lokomotief in een katholiek land : die plechtigheid
heeft aanstonds iets volledigs en voldoends ; om dat de grijze priester,
die daar den zegen des Drieëenigen Gods over dit voortbrengsel
van het menschelijk genie en dit werktuig tot bevordering van den
gang der maatschappij inroept, dit niet doet bij manier van spreken,
maar zich waarachtig stelt in de tegenwoordigheid van den Schepper
en Heiland der waereld, en als gezonden door Christus-zelf. Zoo
dan zullen volksplechtigheden, die een kerkelijk charakter behouden,
daaraan slechts een hooger leven te danken hebben.
« Het historiesch verleden ontbreekt als achtergrond voor het
huidig volksleven in ons Noorden. Bijna geene gemeente in ZuidNederland daarentegen, of zij heeft, behalve haar Patroonsmirakel
(dat reeds alleen den grondtoon) van het volksleven en zijne feesten
uitmaken kan) nog eene of andere herinnering uit de waereldlijke
geschiedenis, die alle burgers van ouds kennen, en waarop elke
toespeling allen duidelijk en welkom is. Zelfs, al zijn de juiste
omtrekken van het geschiedfeit' verloren gegaan, of al klimt de oorsprong der feestgewoonte op tot in de dagen der Heidenen, zonder
dat iemand zich des bewust is •--- dan nog zit er in de geheimzinnigheid-zelve van dat onsterfelijk volksbeeld een bezielende adem ; met
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ware geestdrift en volle broederschap neemt ieder aan het feest deel.
Toen men echter in Holland een streep door de heiligenlegenden
haalde, zett'e men tegen deze herinnering en viering een zekeren
uitgestrekten geest van meditatie over, en, aan den anderen kant,
een zekeren geest van pedanten twijfel en kritiek, die de traditie
deed verbleeken, en den stoutste den moed benam aan oude openbare
gewoonten te blijven hechten. Sedert men de Meiboomen. de Heemskinderen, de vette ossen, de vastelavondmommerijen, de Driekoningsen Kerstvertooningen, de geschiedfeiten, waar de burgers der verschillende steden hunne bijnamen aan ontleenden, allengs in het
vergeetboek heeft gesteld, is het veel moeilijker volksfeesten te vieren.
In Mechelen bijv. zal men aanstonds een punt van uitgang hebben,
met het van ouds bekende « Sinjoorken » op te voeren, en het er
dezen niet al te best te laten afbrengen. Bij ons integendeel, moet
elk nieuw onderwerp van openbare belangstelling van meet af duidelijk gemaakt worden) voor het volk ; en eer het er iets van begrepen
heeft — is het oogenblik der geestdrift voorbij. 't Is waar, dat er
zich in Holland uit de zaken der XVIe en XVII" eeuw een soort
van nieuwen historischen achtergrond gevormd heeft : maar voor
de twee hoof daf deelingen des volks komt die achtergrond in een
gants verschillend licht en dat maakt hem bijna onbruikbaar. Wat
is, op zich-zelf, schooner dan het Wilhelmuslied wat wekt bij
het algemeen met meer zekerheid de herinnering op van eene bepaalde
reeks geschiedfeiten ? Maar wat is, intusschen, onbruikbaarder bij
nationale feesten in ons land ? Die den text van het lied kennen,
herinneren zich dadelijk de vaerzen :
« Den Coninc van Hispanien
Heb ick altijt gheëert ! »

en welken nederlandschen Katholiek is dat geen bittere ironie ?
Welken orangistiesch-gestemden geschiedkenner geen beschaming ?
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4 Al is ons prinsjen noch soo kleyn » rakelt den twist der Prins- en
Staatsgezinden op ; zelfs ons voortref lijk « Wien Neêrlandsch
bloed » wekt zuchten bij de gedachte aan het schoone Koninkrijk
van het jaar 1815, waar het voor gemaakt is, en dat uit elkandergeslagen, ligt !
« Maar als dan ongelukkiglijk de dichterlijke bestanddeelen bij
ons volk, reeds van de revolutiën der XVIe Eeuw af, zoo sterk
besnoeid werden en er vele verworpen lagen, waarover men in het
rijk van Albertus en Isabella beschikken bleef als daarmeé samenging eene geleerdere beoefening der poëzie ten onzent en de ontwikkeling van talrijker persoonlijke talenten dan moet men uit
dien hoofde niet zeggen, dat de som van poëzie en kunst in ZuidNederland zoo veel geringer was dan in het Noorden. Bracht de
hollandsche XVIIe Eeuw den « Goeden Vrijdagh » van De Decker
en den « Kruis-triomf » van Vollenhove voort -- in menige zuidnederlandsche kerk werd te Kersttijd de Aanbidding van het Kind
met nederlandsche poëzie gecierd, die, in verband met de geheele
plechtigheid, de vergelijking met De Decker en Vollenhove, wat
dichterlijke waarde betrof, niet behoefde te schromen. Maar ook
vaerzen tegenover vaerzen gesteld -4 is bijv. Poirters volstrekt niet
minder dan Cats en heeft eene school gesticht, die meer bekwame
dichters heeft opgeleverd dan de Zeeuwsche (1) . We kunnen hier
Poirters aanhalen, ofschoon hij niet meer tot het tijdvak van Isabella
behoort, en zijne geboorteplaats i n zijn bloeitijd tot de wingewesten
van onze republiek behoorde, — om dat de oorzaken, die onder hare
regeering de ontwikkeling der nederlandsche poëzij zouden verhinderd hebben, nog niet in mindere mate ten jare 1646 dan 1626
bestonden en omdat zijn invloed vooral in Brabant gewerkt heeft.
Men vergete ook nooit, dat Vondel, die alleen méer poëzij in zijne

(1) Zie Thijm's « Littérature néerlandaise », 1854, bl. 162, 169, 177.
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Ziel had dan al de nederlandsche dichters van zijn tijd, van oorsprong
een Antwerpenaar was en zijne slechtste vaerzen niet heeft geschreven na dat hij tot den Godsdienst van Isabella Clara Eugenia was
te-ruggekeerd. Wij zullen niet langer bij hetgeen de kunst door
den Godsdienst winnen kan, stilstaan. Ten slotte wijze wij alleen
op de meesterstukken, door Rubens en zijne leerlingen o. a. voor
de driehonderd kerken bearbeid, welke door de Aartshertogen
bizonder begiftigd of vercierd zijn ; wij merken op, dat een ander
gunsteling van Albertus, de beeldhouwer Francois van Kenoy, dat
Fayd-Herbe, de Quellijns en bijna alle nederlandsche beeldhouwers
der XVIIe eeuw Belgen zijn geweest ; dat de kunst door Isabella
en Albertus niet zöo exkluzief begrepen werd, of hun architekt, de
ook als schilder vermaarde Wenceslaus Coberger, kon een goed
ingenieur en landontginner tevens zijn (1), dat de schoonste
goudsmits-arbeid van die dagen aan- de schrijnen van het H. Bloed
te Brugge gezocht moet worden, die de Aartshertogen deden vervaardigen, en dat hunne muzikale kapel de beroemdste van Europa.
was (2) . Van hetgeen zij voor de geschiedenis des lands hebben
gedaan, herinneren wij alleen de zorg, waarmede zij Adriaen Baltijn
de kostumen van 't Vrije van Brugge in 1619 hebben doen verzamelen (3), iets dat voorzeker geen op zich-zelven staande arbeid
geweest is. »
Waaruit blijkt dat de anti-revolutionnair Thijm den opstand
der Vereenigde Provinciën tegen Spanje in 1579 al zoo welsprekend
veroordeelde als die der Belgische Provinciën tegen Nederland
in 1830.

(1) Immerzeel, «Levens en Werken », II, 122 Over Wenceslaus Coberger,
zie verder den « Messager des Sc. hist. » 1858 (2' livr.) bl. 175.
(2) « Mausolée », bl. 242.
(3) Goethals, «Lectures », I, 101. — (Notas van Thijm).
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Maar vooral zijn Dietsche Warande verdiende haar naam
als omvattend in Alberdingk's belangstelling en scheppingskracht
de kunst en de taal van het heele Dietschland. Door die Warande
heen klinkt Alberdingk's jubel voor de oude Vlaamsche kunst ;
maar even kordaat rijst hij op in zijn heerlijken durf en in zijn
volle kritische kracht waar het geldt de huidige Vlaamsche taaltoestanden.
Airee in den eersten jaargang van zijn tijdschrift treedt hij
op, en blijkt hij elk verschijnsel op 't gebied van den taalstrijd scherp
in 't oog te vatten.
Er was een plan ontworpen voor een « Hollandschen Vlaemschen Zangersbond. » Nu ontwaakte bij sommigen een « teedere
bezorgdheid », dat de kunstsympathieën of de intellectueele betrekkingen beiderzijds weleens verkeerd mochten werken op het behoud
der beide Staten.
En Thijm neemt in zijn tijdschrift daarover een nota op.
« De heer B., zegt die nota, ontkent de eenheid van nationaliteit
tusschen de Vlaamsche Belgen en de Noord-Nederlanders. Met
een bloedend hart vraagt hij, wat, in geval er bijv. eens een
Hollandsch-Vlaemsche Zangersbond tot stand kwam, het verschrikkelijk gevolg van de erkenning der éene nederlandsche nationaliteit
zou wezen, als « na den afloop van de bepaalde werkzaamheden, de
jongelui der beide natiën in de welgemeende wederzijdsche opgewondenheid des oogenbliks, bij de schuimende bekers » genoodzaakt
werderr ik weet niet welk verraad aan de politieke verhouding der
beide landen te plegen. De heer B. zegt dat, uit dankbaarheid voor
het « Wien Neerlandsch Bloed » door de Brabanders alhier aangeheven, de Hollandsche zonen, misschien zelfs wel « in 't Park te
Amsterdam », de Brabanconne zouden moeten aanheffen. De heer
B. ziet hierbij echter een kleinigheid om het hoofd. 't Is deze dat
het belgische lied, door hem bedoeld, alleen passen kan in den
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mond der Belgen : terwijl e Wien Neerlandsch bloed» expresselijk
vervaardigd is op de hereeniging van Noord... en Zuid-Nederland.
in 1815. De « Brabanconne » in den mond der Hollanders zou onzin
zijn. «Wien Neerlandsch Bloed », met ons gezongen door onze
stam... en taalqenooten, is eenvoudiq een vriendelijke herinnering aan
d~ dagen toen wij ook landqenooten waren in engeren zin. ~
Een ander Hollandsch heer, Dr Leemans, huiverde hij « dat
taalverbond, die congressen, met hunne opgewondenheden, die zoo
krachtig bevorderden invoer en verspreiding hier te lande van de
pennevruchten der Vlaamsche letterkundiqen, aanbevolen door een
bevallig uiterlijk en een billijken prijs. Die geheim en openlijk uitgesproken wrevel over alles, wat der zoo zeer gewenschte vereeniging
in den weg staat of komt, en de werking der aangewende voor...
bereidende middelen onzijdiqt, vernietigt of vermindert, dat alles
mag. .. vooral onzen opgewonden, vurigen, argeloozen jongeren dich ...
ters en letterkundigen weI ernstig onder de aandacht worden
gebracht...
« Als 't nu maar jongens waren die zoo iets bedachten. Maar
wie zijn weI de jeugdige dichters en letterkundigen die «op die
congressen » hun verklarinq hebben afgelegd. Het zijn de vergrijsde
dragers der letteren en der wetenschappen : Prof. A. des Amorie
van der Hoeven, Prof. Hugo Beyerman, Prof. L'Boescha, M. Isaac
da Costa, B. ter Haar, Mr. J. Van Lennep, Jhr Mr J. de Bosch
Kemper, Mr X. J. Koenen. Eli welk was hun verklaring? De
volgende: De Noord...Nederlanders zijn vurig doordrongen van de
waarheid der aloude spreuk dat de macht gelegen is in de eendracht ;
oprechtlijk gaan de belangen onzer Taa},.. en Letterkunde, kenmerk
en onderpand der nationaliteit, hun steeds ter harte; de wenscheIijkheid is hij hen hoven aIle bedenking verheven, dat er, op het
gemeenschappelijk gehied van Letteren en Geschiedenis, meer samenwerking, gemakkelijker en inniger verkeen zij tusschen de beide
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deden der Nederlanden. Het is onzer natie wel waardig, in dagen
dat de stem der natuur en der geschiedenis zoo menigmaal miskend
of geloochend wordt, waarin zaden van tweespalt en oproer met
zoo kwistige hand worden gestrooid, dier stemme welwillend het
oor te leenen, en de broederbanden van Stam- en Taalverwantschap
hechter dan immer vast te snoeren...
« Stellen wij, Noord- en Zuid-Nederlanders, Stam- en Taalgenooten ! een kracht uit wederzijdschen boezem geput, het drukkend
gewicht over, waarmede wie ons vreemd zijn ten aanzien van stam
en taal op ons inwerken, en waarmede zij, bij gebrek aan moedigen
en waakzamen en aanhoudenden tegenstand, ons verpletten
zullen » (1) .
Kleuriger nog is het tafereeltje een paar jaar nadien :
« België is thans bezig met verontrustende wetten te maken,
tot bedwang der ontwikkeling van het Vlaamsche volksleven. Ten
spijt van het aas, omstreeks Leopolds troonfeestviering, den vlaamschen bevolkingen toegeworpen, door de benoeming der Staatskommissie, belast met het onderzoek der taalgrieven — ten spijt
der eenstemmigheid, waarmede die kommissie de wenschen van 3/5
des volks brengen zal vóór de groene tafel van het Bewind — ten
spijt der verzoekschriften en drukpersbeweging tegen de goevernementeele verfransching der Vlamingen aangevoerd — heeft de
wetgevende Macht Senaat en Volksvertegenwoordigers goed
kunnen vinden te beslissen, dat voortaan de Notarissen, die in de
Dietschsprekendd gewesten des lands geplaatst worden, niet noodig
hebben de taal dier gewesten te verstaan of te spreken. Leve toch
maar de constitutioneele modelstaat ! Zoo'n Kamer van Volksvertegenwoordigers is toch maar een heerlijk ding ! Zie België
Daar dekreteeren Vlaamsche Volksvertegenwoordigers, dat de amb(1) Dietsche Warande 1855, 489-491.
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tenaren en officianten, die om wille van het volk zijn aangesteld,
de taal van het volk niet behoeven te kennen. Mijn hemel, laten
dan ook de Vlamingen er zooveel voor over hebben om op de
wijze als thans in den smaak is geregeerd te worden, dat ze hun
kinderkens een jaar of wat naar een parijzer-lyceum sturen, om
hunne moedertaal af te leeren ! Hebben de Vlamingen aan het nieuwe
regiem hunne vrije en onvrije Universiteiten niet te danken, waar
de Brasseurs, Laurents en hunne geestverwanten hun de godsdienst
der vaderen uit het hoofd weten te praten zoodanig dat de staatsen stadsadministraties de herdrukkers bezoldigen der onbeschofte
satire van Marnix ? Laat nu de Taal der Vaderen er maar bij in
den grond geboord worden ! Wat hebben toch al die oude volksvormpjes voor waarde -- dat zijn maar vormen, heeren ! en vormen
zijn niets waard : want dat zijn de dragers en vereenigers van geest
en stof en van die vereeniging willen de nieuwerwetsche volkeren
niets weten. De nieuwerwetsche volken willen alleen weten : hier
van geld, la science des richesses, de beurs, het papier, waarmeê
men de gewetens dichtplakt alsof het schoorsteenen waren, dat er
het minste tochtje van Boven niet meer doorkan --- geld, geld, geld,
lekker eten en dure (niet mooie) kleeren ; daar -- aan de hoogeschool
en in het ministerieel kabinet -- van pantheistische of idealistische
filosofie en bloot menschelijke politiek — afgescheiden van de moraal,
die alleen nog maar een meubelstuk in de politiekommissariaten
gebleven is. De nieuwerwetsche volken willen alleen weten óf
van de doode, dikke, tastbare materie ; óf van de platte, holle,
vluchtige abstraktie. Wat daar tusschen ligt wat geest en stof
verbindt de schoone vorm, het zinnebeeld eens hoogeren levens,
daar is niets goeds aan.
« Ernstig, minder pessimistisch, gematigder gesproken : men
moog zich aan de taalrechten der Vlamingen vergrijpen, zegepralen
op het Dietsche leven zal men toch niet : dat heeft het verleden
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bewezen, want, inderdaad, onder betere regeerings-regimes is ook
de nederduitsche nationaliteit in België nog al eens mishandeld, en
toch is, zij verre van dood te zijn. Men beklaagt zich zeer in België
dat de klachten der Dietschgezinden in Holland zoo weinig weerklank en ondersteuning ontmoeten. « 't Is, zeggen de Vlamingen, of
wij alleen goed zijn, om bijdragen te leveren tot de studie der dialekten en de geschiedenis der schoone kunsten van de Nederlandsche
stammen... » Helaas ! bij den hoeveelsten man onzer kongressen
stond inderdaad de volksvraag meer op den voorgrond dan eene
onschadelijke liefhebberij ? » (1) .
In dezelfde stemming schreef Alberdingk een brief aan den
redacteur der Gentsche « Eendragt »
« Ziehier eene kleinigheid, die in de geschiedenis van uwe
taalworsteling behoort te worden opgeteekend :
« Ik ben benoemd tot toeziendevoogd over eenige minderjarige
Nederlandsche kinderen, wonende in eene stad van uwe gewesten,
en tevens tot gemachtigde van de moeder en voogdesse. De akte
van voogdij, verleden voor den vrederechter van Antwerpen, en de
volmacht waren beide, zooals het in eene Brabantsche stad behoort,
in zeer goed Nedei'landsch opgesteld ; maar zie, daar heb ik in
mijne hoedanigheid eene inschrijving op het Grootboek der Belgische
schuld te doen, en daar heeft men den moed mijn fondsmakelaar
de aanvraag terug te zenden, ofschoon in klare nederlandsche
(vlaamsche) bewoordingen gedaan, en mij te verzoeken de aanvraag
en opgaaf in het Fransch te stellen ». (2).
Maar vooral de Warande van 1860 staat in het teeken van
den Vlaamschen strijd.
De toenmalige bisschop van Brugge, Mgr Malou, had een
(1) Dietsche Warande, 1857, blz. 191-195.
(2) De Eendragt, 1859, nr van 25 Sept.
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bericht gezonden aan de bestuurders en leeraars van de WestVlaamsche colleges, waarbij met nadruk de beoefening der
« Vlaemsche » (dat is Nederlandsche) Taal werd aanbevolen. En
« Dietsche Warande » merkt er bij op : « Nu zullen te beginnen
met 1862 geen kweekelingen in het Seminarie te Brugge worden
aangenomen dan die het Nederlandsch grondig verstaan. Dit verheugt ons te meer daar we wel wisten, dat er onder de belgische
geestelijkheid warme en geleerde voorstanders waren van de bevordering der Nederlandsche taalbeoefening -- maar toch enkelen ( als
de begaafde volksvertegenwoordiger, de Eerw. H. de Haerne)
langen tijd eene ongegronde vrees koesterden, dat met het Neder
landsch gevaarlijker denkbeelden onder het volk zouden verspreid
raken dan met de taal van Paul de Kock en Alexander Dumas.
Men heeft in; Vlaanderen van het Hollandsch niets te vreezen. Het
Belgiesch liberalisme ( ieder een weet het) heeft van het Hollansche
niets af te leeren ; en het Hollandsch orthodoxisme is eene voor
den gullen, lustigen Vlaming volkomen onverduwbare spijs. »
En 't gaat voort bij 't openbaren van onze toestanden, die
Alberdingk telkens weer aan de kaak stelt
... « In het vrije Belgiën is ook de Taal vrij. Zoo vrij dat
over Vlaamsche misdrijven in het Fransch geprocedeerd wordt, dat
twee derden der vrije bevolking in de noodzakelijkheid verkeert
bij elke aanraking met het bestuur zich van eene taal te bedienen,
die ze over 't algemeen zeer slecht spreekt, en die nog meer dan
de helft van deze twee derden niet verstaat. Het goevernement
neemt inderdaad een groote vrijheid. Vrijstelling van de militie
komt ook onder de vrijheden niet voor ; maar dat de vlaamsche
jongens in het Fransch gecommandeerd worden, dat is inderdaad
om uit je vel te springen : want al zijn die flinke vlaamsche rekruten
nu al honderd maal vrij om naar den Dominee te gaan in plaats
van naar den Pastoor — al mogen ze nu al met « de ster van het
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genie op het voorhoofd » (deze tooit het beeld der Persvrijheid
op de Congres-kolom) artikelen aan de K Indépendance » inzenden —
al mogen ze vrij onderricht geven en uit de tweede of derde hand
van de lessen der Université libre profiteeren — van de vrijheid
van Vereeniging ;,of Samenspanning zal voor hen wel niet veel
komen ; en als soldaat aan een gezach te moeten gehoorzamen dat
uws vaders taal niet spreekt — ik weet niet, maar ik zou mij in
zoo'n land moeilijk vrij kunnen voelen, al had ik ook honderd maal
Five le Rina ! leeren schreeuwen » (1).

Maar veruit het merkwaardigste en het meest systematische
wat Alberdingk ooit over Vlaamsch België schreef zijn de bladzijden
uit dienzelfden Warande-jaargang, naar aanleiding van het Nederlandsche Congres dat te 's Hertogenbosch zou bijeen komen.
« Ziet gij dan niet, zet het stuk ironisch in, dat de Belgische
Regeering al doet wat zij kan, om in den misdeelden toestand der
Vlamingen, met hunne aanvankelijk wel wat op den achtergrond
geschoven taal, te gemoet te komen ? Herinnert gij u niet dat de
Koninklijke Princen de titels van Hertog van Brabant en Graaf
van Vlaanderen dragen .--r als of zij werkelijk, Jan de Eersten, dat
is, nederduitsche dichters waren, ofwel, als Gravin Margreta, Dirken
van Assenede, dat is uitmuntende Vlaamsche poëeten, tot sekretaris
hadden ! Weet ge niet, dat zij in de Vlaamsche taal en letteren
door... Professor Conscience zijn opgetogen ? Hebt gij niet bemerkt,
dat de Vlaamsche volksvermaken zeer door de Regeering beschermd
worden — dat het schouwtooneel der beschaving van den humoristischen wijsgeer en kunstenaar Jacobs Kats (een zwaar te dragen
(1) Dietsche Warande 1860, 299-302.
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naam ! ) gesubsidiëerd wordt ? Weet ge niet, dat men een kommissie
benoemd heeft, om de Vlaamsche grieven te onderzoeken, en is
haar rapport niet in het licht gegeven ? Hebben de Heeren David,
Bormans, Snellaert en De Saint-Genois geen zitting in de Koninklijke
Akademie ? Is de dichter Van Beers niet onlangs gedekoreerd ?
Heeft men geen standbeeld voor Maerlant opgericht, en heeft Koning
Leopold niet voor jaren reeds aan de rondgereden kolossale afbeelr
ding van Artevelde eere betuigd ? Wat zeg ik ? Heeft Minister
Rogier zijn edele vingertoppen niet geleend tot het schrijven van
een lied, waarin de Bataafsche broeders geprezen worden, en zijn
de nederduitsche letterkundigen Van Lennep en De Vries niet in
de Leopoldsorde opgenomen ?
« Matige zegepraal, voorwaar ! ik heb mij altijd verbeeld dat
de leer, waarbij gewettigd wordt dat het Doel buiten de Daad ligge,
slechts dan verdragelijk was, wanneer de behendigheden die zij
voorschrijft niet als zoodanig onder de waarneming en bevatting
vielen van het groote publiek. Weinige zaken zijn armoediger en
stuitender dan de zelfvoldoening van een goochelaar die, in zijn
kermistent, een kuiken onder een klok toovert, wanneer al de volwassen toeschouwers, een oogenblik te voren, hem het arme
schreeuwende dier met eigen hand er onder hebben zien wegsteken.
Ik zie nu, dat een regeering zich nog een zekeren roem van diepe
en grootsche staatkunde, van sympathie voor de edelste klanken,
die door de zielesnaren des volks ruischen, kan verwerven, ook
al handelt zij niet deftiger dan evengemelde vermaker der lieve jeugd.
« Wat is er geworden van de vlaamsche opvoeding, die aan
de Princen van. Brabant en Vlaanderen verstrekt is ? Ik vraag niet
of de nederduitsche Hertog en de nederduitsche Graaf, zoo als de
Koningin der Nederlanden, bijv. « den Reinaert » en de « Heemskinderen » lezen... ik verg niet, dat deze princen die kultuur hebben,
welke maar een klein getal vorstelijke personen gegeven is, en
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wellicht alleen verwacht kan worden van de zoodanigen onder hen
die hetzij door de schitterende ontwikkeling aangetrokken, hetzij
door de verschrikkingen des ongeluks, worden gedreven, tot de
ernstige beoefening van literatuur en kunst ; maag ik vraag, of deze
Princen zich met gemak en voorliefde van de taal der kernrijke
meerderheid hunner landgenooten bedienen. Waar blijkt ergends,
niet dat de Troonopvolger, in konkurrentie met zijne onderdanen,
eene aekonomisch -politische of diplomatieke redevoering houde —
maar dat hij zich der eischen en rechten der historische grootheid
zijner krachtige Vlamingen bewust is ? Waar blijkt, dat de Belgische
Dynastie aan Koning Willem den derde onder andere dan fransche
bewoordingen heeft te kennen gegeven of betuigd, dat ze la plus
franche antipathie voor den gevreesden Monarch van Frankrijk
over had ? Wat wordt er van het subsidiëeren van vlaamsche
genootschappen, en toelaten van vlaamsche bijdragen bij instellingen
die afhangen van de Regeering, tegenover het onwaardig spel, dat
er met de kommissie voor de grieven en haar rapport is gedreven ?
— Koning Leopold zal zijne 25e troonverjaring vieren. Jaar op jaar,
met een voorbeeldig geduld, maar somtijds met den krachtigsten
nadruk, hebben de Vlamingen bij adressen en openbare geschriften
in het licht gesteld, hoe zeer hunne natuurlijke of bedongen taal-rechten, verkracht of verwaarloosd werden. Het sprak van zelf,
dat, onder den invloed der reaktie tegen Orangisme, in de eerste
jaren van Koning Leopold's regeering voor de Vlamingen als zoodanig niet veel kon gedaan worden. Maar vijf-en-twintig jaar !
Vijf-en-twintig jaren ! waarin het niet ontbroken heeft aan bittere
klachten, billijke eischen, volledige opgaven en betoogen van
vlaamsche zijde ! Toch heeft de regeering pas even gemerkt, dat
er geklaagd werd. Maar nu had zij ook niets haastigers te doen
dan zich bereid te betoonen de stem der Vlamingen gehoor te geven
Trouwens, 's Koning 25 jarige troonbeklimming moest immers
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gevierd worden ! En wat zou het geweest zijn, indien de Vlaamsche
provinciën, indien een deel der hoofdstad, indien Mechelen, Gent
en Brugge — indien Antwerpen en Leuven, indien honderd andere
steden of groote gemeenten hunne huizen gesloten hadden gehouden,
bij 's Konings doortocht, hunne vlaggen niet of slechts halverwege
ontrold hadden, en van hunne sombere huizen geprotesteerd hadden
tegen de Waalsche lampions ! Handig werd dus een kommissie
benoemd, om de vlaamsche taalgrieven te onderzoeken. Comment,
mes chers compatriotes ! enfants des « d'Artevelde » et des « Jean
Breydèle », vous auriez quelque chose a demander ? Pourquoi cela
ne nous a-t-il pas été rapporté depuis longtemps ? Nous allons de
ce pas nommer une commission -- et puis vous verrez -- you'll
see the results ! Nous allons apprendre votre bel idiome... nous
allons lire vos auteurs flamands, mes amis. Nous allons les décorer.
En attendant : Vive notre fete ! amusez vous !
« Alles slaagde naar wensch tot groot vermaak, neen, tot
diepe verontwaardiging der nuchteren van zin, die daarbuiten, van
over den Moerdijk, dat spel stonden aan te kijken. Want ja --- alles
slaagde, behalve de geregelde en tijdige uitgave van het rapport
der kommissie ; behalve het herstel der grieven. Het verdient lof,
dat het Belgische goevernement aanstonds bereid is geweest eene
jaarlijksche toelage te verstrekken voor het Algemeen Woordenboek
der nederlandsche taal, maar ik beweer ook niet, dat alle begrip van
waardigheid bij dat Goevernement verloren is ; en nu Noord
Nederland, waar anders het beginsel van staatsbescherming voor
kunsten en wetenschappen maar weinig gehuldigd wordt, toetrad,
kon Belgiën niet achterblijven. Men moet erkennen, dat de invloed
van den Staat op den gang der kunsten en wetenschappen in Belgiën
van niet geringe beteekenis is, en de franken der schatkist met
onbekrompenheid ter bevordering van dien invloed worden uitgegeven. -- Maar wat zegt dat, tegenover den franschen dampkring,
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waarvan hofzalen en ambtenaarsbureelen voortdurend vervuld zijn
tegenover het ter zijde leggen van het rapport der blijkbaar slechts
met figuratieve en dekoratieve bedoelingen benoemde Kommissie ?
Het zegt daartegenover niets, want het staat er niet tegenover ;
het gaat er volmaakt meé samen, en de leus bij een en ander kan
blijven : de Vlamingen zullen feest vieren, maar hunne taalrechten
zijn slechts vergeeflijke hersenschimmen, die allengs wel zullen
wechtrekken voor de zon der fransche, eenig ware, eenig fatsoenlijke
beschaving.
« De handige Staatsman ( 1 ) , die de Vlamingen had weten te
doen illumineeren en « Vive le Roi » had voorgekreten, was niet
handig genoeg geweest om de « logika der feiten » te begrijpen,
en te beseffen dat men oogst wat men gezaaid heeft. De voormelde
Vlaamsche Kommissie was saamgesteld geweest uit de beste en
tevens de verscheidenste elementen. Daar zat de Advokaat jottrand
naast den Kanunnik David ; daar was Snellaert lid van : daar was
waarborg voor stoutmoedigheid, eerlijkheid, gematigdheid, politiek
en letterkundig inzicht. Toch werd het Rapport aanvankelijk ter
zijde gelegd — onder voorgeven van den Minister, dat het in onbehoorlijke termen gesteld was ! Wie het gelooven wil, hij geloove 't.
Een fraai oordeelaar over de behoorlijkheid van stijl eens manifests,
door de gemelde mannen onderteekend ! Toevallig echter waren er
in dit Rapport nog andere elementen dan, onbehoorlijkheid. Er werd,
o. a., met echte opgaven in bewezen, dat in geen staat, uit eene
gemengde bevolking bestaande, degenen die de goevernementstaal
niet spreken het zoo slecht hebben als het Vlaamsche volk in het
vrije, het demokratische Belgien. De Lombardiërs en Hongaren,
Holsteiners en' Denen, mochten, wat hunne taalrechten betrof, van
geluk spreken --- vergeleken bij de meerderheid der belgische natie !
(1) Minister Rogier.
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Eindelijk toch kon men het rapport, ondanks deze elementen, niet
langer verborgen houden : het werd gedrukt-inkorrekt ; maar dit
maakt niet uit, want het zoú immers toch geen praktische gevolgen
hebben !
« ik bid u, waar heeft toch ergends de liberale Regeering van
Belgiën blijk gegeven, ik zeg niet van billijkheid, maar ook slechts
van behoorlijkheid, van iets meer dan minachting ten opzichte der
vlaamsche eischen ? --- Vergeet gij dan, vraagt ge mij, de groote
feiten van den dag ? Neen, 't is waar, gij hebt gelijk. De oude
koning der Belgen, de Ulysses der 19e eeuw, heeft zich opgemaakt,
heeft een oogenblik vaarwel gezegd aan zijne zwervende staatkunde,
die zoo ver gaat, dat hij somtijds aan zijn volk vraagt of het ook
tijd wordt dat hij heenga — deze koning, zoo diep vervuld van
echt koninklijk gevoel en besef zijner dynastieke verantwoordelijkheid, is een bezoek, gewis niet zonder beteekenis, gaan brengen aan
den koning der Nederlanden ; zijn voornaamste minister heeft een
volkslied gemaakt, natuurlijk in de fransche taal: en het Goevernement laat zich deftig vertegenwoordigen bij de onthulling van
Maerlant's standbeeld en op het Bossche kongres. De Goeverneur
van West-Vlaanderen, het bewijs willende geven, dat hij het met
den heer Ch. Rogier volkomen eens is, schermt in de (toch
vlaamsche) uitnoodigings-cirkulaire tot bijwoning der onthulling van
Maerlant's beeld, uit al zijn macht tegen de middeleeuwsche
a donkerheid en geestverslaving » (nl. der XIIIe eeuw die
Montalemberts en Görressen, die Hurters en Didrons zijn toch
domkoppen !) ; en met de meest mogelijke virtuoziteit voeren de
Vlamingen, in hunne blij hartige liefde voor den goeden Maerlant,
de passen uit, rondom het standbeeld te Damme, op het pijpen van
den dichter der « Nouvelle Brabanconne » ofschoon van den kant
der Andwerpenaren ('t moet tot hun eere gezegd worden) niet dan
onder een krachtig en waardig protest.
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« Ik hoop, naar de mate der gelegenheid, aan het onderhouden der broederschap van broederen op het ethnografiesch, op
het nationaal, ook op het wetenschappelijk gebied. Ik doe meer :
al hebben de voorstanders der dietsche zaak zich zeer over de Walen,
over het « fransquiljonsche » Ministerie en de « franquiljonsche »
pers van Belgiën te beklagen, al wordt van dien kant del les en leuze
« In Vlaanderen Vlaamsch » niet door gebrek aan goeden wil voor
't oogenblik, maar door gebrek aan kennis en bekwaamheid kwalijk
nageleefd --- ik wil meéwerken aan het voortplanten der overtuiging,
dat het in onze dagen goed is, niet slechts Vlaamsch-Belgiën en
Noord-Nederland, maar de beide rijken, als staatseenheden, zich in
hunne betrekkingen en belangen steeds nauwer bij elkaar te doen
aansluiten... »

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

17 Sept. 1861.
Edelachtbare Heer,

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

« Zoo staat je verjaardag weer voor de deur en mogen wij
hem, onder Gods zegen, met gejuich binnenhalen. Is de wintertijd,
zoo arm aan bloemen, een zinnabeeld van de zorgen, waarmee wij,
menschenkinderen, te worstelen hebben ? Gelukkig bloeit het nog in_
mijn hart, en zouden mijne oogen, zoo je hier waart, je door hun
feestelijke illuminatie bewijzen hoe f 'gelukkig ik mij voel in je bezit.
« Een zuster te hebben, en nog wel een zoo lieve en goede als
jij bent, is dan ook geen kleinigheid. Onze spreekwoorden : la raison
du peuple, zegt een schrijver, leeren het. Als men een groot verdriet
en kwellend ongerief wil uitdrukken, zegt het kordate en schilderende
volksvernuft : « daar heb ik een zuster aan verloren ! » Laten wij
ons dan verheugen, dat ik je nog, heb, bij de schare van kennissen
en vrienden, die om ons heen wechvallen. God zegen je ! Hij geev' je
veel zonnige dagen in dit nieuw aanvaarde jaar : voorspoed in je
streven, je edelmoedig « pogen », gezondheid voldoening, —
te-vredenheid !
« Weemoedig drukt me, bij het klimmen van mijn jaarcij fer
(ik ben nu het oudste lid van ons huis !) de bedenking, dat ik steeds
zoo ver van, jou mijn dagen afweef. Ik hoef je niets te vertellen van
de sympathie, die ons verbindt, en die men niet overal aantreft, van
den sluyer, die vaak hangt tusschen ons en onze verwanten, en waar
tusschen jou en mij niets van bestaat : maar God heeft nu eenmaal
de omstandigheden zoo geleid, dat dit niet anders schijnt te kunnen
« Nu, zusjenlief, ik moet u zeggen, 't is bij jou niet « uit het
oog, uit het hart ».
« Maar met dat al — denk ik dikwijls, wat had onze vader
toch een rustiger leven dan ik. Gelukkig draag ik altijd een luchtig
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mutsjen, en kan ik dapper en met rust blijven werken — ondanks
al mijn zorgen.
« Vergeef wat er onvrolijks in dezen feestbrief voorkomt. Ik
omhels je innig !
29 januari 1889. »

Zooals we boven zagen, was Thijm al vroeg in betrekking
geraakt met Conscience. Toch leverde onze romanschrijver enkel éen
bijdrage in 't befaamde letterkundig jaarboekje, nl. zijn « Quinten
Metsys ».
Maar de beide grooten bleven vrienden.
Onder de rijmpjes, die Conscience's album vulden bij gelegenheid van 't verschijnen van zijn honderdste boek, hem op het
weergalooze feest te Brussel in 1881 aangeboden, prijkt dat van
Thijm :
Als 'k voor uw kunstaltaar een waskaars kom ontsteken,
Dan is 't geen min bekende Sant,
Wien ik dit mijn zedig offer brand ;
Men weet, fiat ! door 't heele land
Bij oud en jong, wat of Conscience's werk beteeken.
Conscience — dat 's natuurgenie
Conscience
dat 's gevoel, in kiesche vormen sprekend,
Dat 's lijden en geneugt, dat 's beeld en melodie,
Dat's echte kunst, den smaak voor kuische schoonheid kweekend.
Al zou Conscience alleen met Vlaandren's Liebaart staan,
De heilige Vlaamsche zaak zal nimmer ondergaan.

Drukker en inniger dan met Conscience waren Alberdingk's
betrekkingen met Guido Gezelle. Van den West-Vlaamschen kant
medewerking aan den,'« Almanak », van den Amsterdamschen sympathiëen voor « Rond den Heerd ». Van beide zijden de liefde voor
de kunst, ook en vooral voor de gothische bouwkunst, die Thijm
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en Gezelle ook in betrekking bracht met de groote gothische ijveraars
toentertijde in Engeland, Duitschland en Frankrijk.
In « den Almanak » van 1859 verscheen « het Ruischen van
het Ranke Riet » onder den titel « de Bedroefde ». In dien van 1863
gaf Gezelle uit zijn Gedichten, Gezangen en Gebeden, 11 stuks
« West-Vlaamsche Dichtspranken » en in 1880 nog 10 « Dichtjens ».
In zijn jaargang 1918 gaf « De Beiaard » vier brieven van
Gezelle aan Thijm uit de jaren 1858 en 1859. Daarin, wordt gehandeld over den « Almanak », over « Dietsche Warande », over
Gezelle's « Dichtoefeningen », en over kerkmuziek.
Onder deknaam Egbertus Negovagus laat Alberdingk in zijn
Warande-Mengelingen van 1860 een brief schrijven aan Prof. Guido
Gezelle, in het Seminarie te Roeselaere. Daaruit spreekt ontstemming
over D r Hansen's « Reisbrieven uit Duitschland en Denemark »,
waar 'de liberaal aan 't spotten slaat met het heilige op een wijze
« den gemeensten parijzer Vaudeville — schrijver ten volle waardig ».
Maar voorop; gaat een blij compliment : « Met vreugde verneem ik
hoe de echt vaderlandsche zin meer en meer onder de vlaamsche
jongelingen, welke zich der bediening des altaars en der opvoeding
onze toekomstige maatschappij willen wijden, aangroeit. Vormen zijn
dragers van ideën, en ideë4 vertegenwoordigen feiten, spreken zich
daar vroeg of laat in uit » (1).
De bundel « Gedichten, Gezangen en Gebeden » draagt op zijn
beide eerste bladzijden het blijvend getuigenis van de vriendschap
der twee grooten :
,

Opdracht aan mijn Weledel. Heer Mr Jos. A. Alberdingk Thijm.
O. EQ. 13. (JR. M.
De broederhand
Uit Vlanderland
(1) D. W 1860, blz. 521.
.
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Zij u gereikt, o edele taal- en stamvoortreder ;

En, reikt gij, Noorderling, mij, Zuiderling, die weder.
In stam- en taalondeelbaarheid,
Dan zij u driemaal dank gezeid
En ligg' dit, qualecumque, als pandgift daarop neder !
G. GEZELLE.

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

Het « Leven van Guido Gezelle », door Cesar geschreven onder
omstandigheden, waarbij zelfs mannen als zulk een neef van zulk
een oom zich niet ongestraft aan een dergelijke onderneming wagen,
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doet vermoeden dat Alberdingk in den strijd der West-Vlaamsche
particularisten tegen de Brusselsche Academie-pedanten van 't slag
Nolet, een dubbel gezicht zou hebben gezet. Zooiets zou Cesar nooit
hebben beweerd, had hij de Dietsche Warande onder oogen gehad,
waarin de volledige brief verscheen, dien Thijm schreef aan Nolet
in antwoord op dezes verzoek om advies. Nolet's brief was in
't Fransch, 't antwoord van Thijm ook ; en hier volgt het :
« Les dialectes existants des langues vivantes ne méritent pas
seulement un enregistrement lexicographique comme le louable travail
de M. de, Bo, parce qu'il nous importe, dans notre suf fisance de
savants néerlandais, de connaitre les barbarismes provinciaux ; mais
ces dialectes méritent une etude philosophique approfondie, parce
que leurs éléments sont des temoins irrécusables de la manière de
penser et de dire de nos compatriotes, et qu'à tout moment nous
retrouvons, dans les glossaires des différente4 localités, des formes
perdues dans la langue générale, et quelquefois appelées à y combler
des vides. J'ai été souvent frappé, en entendant parler le flamand
de Louvain p. e., comme ce dialecte possède une infinité d'expressions très pittoresques, pour indiquer les nuances de certaines actions,
de certaines qualités, que' dans la langue générale nous no pourrions
dépeindre que par une expressiontmoins précise et moins frappante.
» je crois done que nous n'avons pas le droit d'étouf fer la vie
dans certaines branches de la langue thioise ou néerlandaise, et si
je n'oblige pas nos jeunes campagnardes à accepter les toilettes de
nos dames, qui n'iraient pas à leurs manières, je ne veux pas non
plus qu'elles renient leur souvent très joli patois, pour adopter le
langage superbe de nos maitres d'écoles moyennes et primaires.
» D'un autre cóté je ne me dissimule pas que, avec un certain
orgueil de vieil Amsterdammois, je me rende compte des peines que
se donnent dans nos Etats Généraux les membres accourant de la
Gueldre, du Nord Brabant ou de la Frise, pour venir parser à
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La Haye la langue de Vondel et de Bilderdijk, et j'ai la ferme conviction que, pour un commerce des esprits fertile en bons résultats, it
est urgent que les Néerlandais soient au fait de la langue générale,
dite civilisée. Je crois qu'il est dans l'intérêt de la littérature que les
bons esprits ne s'attachent pas avec trop de ténacité aux formes
d'expression et de prononciation propres à l'endroit de leur residence.
» Dans la question qui nous occupe, je n'oserais pas dire cependant que les écrivains du « Rond den Heerd » p. e. atteindraient
mieux leur but, qui, en premier lieu, est d'être lu, s'ils écrivaient dans
la langue des professeurs David ou Bormans. Je n'ai pas de données
statistiques pour cela. Si ce que ces messieurs écrivent est bon,
merite d'être lu, l'on ne doit pas marquer d'un sceau de reprobation
la forme littéraire dans laquelle ils s'expriment, à moins que cette
forme ne pèche grièvement contre les veritables lois de la langue,
qui sont, vous me l'avouerez, encore autre chose que les résumés
partiaux qu'avec le titre de « grammaire néerlandaise » l'on met entre
no mains. I l n'y a presque pas de forme très répandue, pas d'idiotisme se soutenant a travers les Ages, qui n'ait un droit d'éxistence,
et si je coopère à imposer, en fin de compte, la langue qui se parle
dans la bonne société a Amsterdam et a La Haye à la population
de nos écoles publiques, je ne fais que me soumettre a un mal
nécessaire -- een noodzakelijk kwaad. Il en est de la generalisation
des langues comme de celle des nationalités elles mêmes. J'aime la
monarchie f rancaise, j'admire cette circulation qui a créé les grandes
épopées du M. A., les theatres de Corneille et de Molière, comme
les chants de Lamartine ; mais je ne laisse pas de regretter que les
traits distinctifs de la Bretagne, du Languedoc, de la Touraine et
de l'Auvergne s'effacent.
» Je trouve facile et agréable qu'à Middelbourg, à Java et à
Amsterdam je paie avec la même pièce de fl. 2,50 ; mais la diversité
dans l'unité, l'harmonie dans l'opposition, la couleur, la poésie est
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du cáté de ceux qui aux Indes aimeraient mieux échanger une poignée
de leurs précieux nids d'oiseaux contrei une aune de calicots, et qui
aiment à manipuler les fortes empreintes des monnaies zélandaises
et amstellandaises du 16 e siècle.
» Concluons : que chacun soit soi-méme : qu'il écrive, au besoin,
l'idiome de sa localicé, ou le jargon particulier de sa famille, de sa
tribu ; mais qu'il ne néglige pas pour cela la langue générale. La
nationalité hollandaise et flamande a des droits à faire valoir et il
existe une langue moyen terme, une langue civilisée, et dans laquelle,
de 1200 à 1874, une foule de grands esprits ont pensé et écrit, et
qu'il ne faut pa4 négliger : elle a sur nous des droits à faire valoir,
et nous avons envers elle des devoirs à remplir.
» Vis units fortior, noire devise nationale des deux cótés
de l'Escaut trouve encore ici son application.
» Je ne termine pas cette lettre sans vous remercier du grand
plaisir que m'a procuré la lecture de vos deux ètudes, dans lesquelles
i1 y a bien des choses que MM. de Bo et Gezelle pourront mettre
à profit ». (1)
Nu zal 't ook Cesar Gezelle wel blijken dat dit slot niets anders
is dan een beleefdheidsformule om Nolet met zijn « Académie royale
de Belgique » en zijn strijd tegen 't West-vlaamsch zoo gentlemanlikjes af te schepen.
;.

^

Ook andere West-Vlamingen verheugden zich in Alberdingk's
groote belangstelling : o. a. pastoor Huys, der man van Baeckelandt,
die in 1870 « Een West-Vlaamsche Rooversgeschiedenis » in den
« Almanak » plaatste, en over wiens « Legenden van Sint ]Franciscus
van Assisi » Thijm zoo 'n mooie bladzijde kritiek heeft geschreven.
(1) Dietsche Warande, 1876. Bulletin périodique 1 3.
-
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Maar de West-Vlaming, met wien Alberdingk het graagst
praatte al de jaren van zijn « gothischen » tijd, dus zijn heele leven,
kan men zeggen, van 't oogenblik af dat Cuypers in Alberdingk's
familie trad, was eigenlijk een Engelschman ; de Britsche Bruggeling
James Weale.
A. J. typeert hem in zijn vaders « leven » aldus :
« Bij James Weale, den smallen, tengeren, meer dan mageren
man, in zijn hoogst eenvoudige karakterlooze kleeding, die hem evengoed voor den sekretaris van den president eener steenkoolmijn-onderneming als voor een boekverkoopersbediende konde doen
houden, alles koncentratie, ingetogenheid, een zeer gewone, — en
daardoor juist buitengewone uiterlijke eenvoud, waaronder zich
een geestdriftige ziel vol innige vroomheid en onverzettelijke arbeidskracht verborg. Bij hem was het dweepen geen stoom, die vervliegt,
maar een altijd smeulend, altijd broeiend, altijd zacht en stil gloeiend
inwendig vuur, dat een voortdurend veerkrachtig weerstandsvermogen in zijn niet sterk lichaam onderhield, waardoor hij in staat
werd gesteld rusteloos te arbeiden en in stilte zijn goede werk te
doen. Zijn beroep was de beoefening der kerkelijke liturgie, niets
meer, maar ook niets minder dan dat. Hij was een streng godsdienstig
man, die een kennis van en een liefde voor` de middeleeuwsche kunst
had, waarop hij zich niets liet voorstaan, maar die Thijm met verbazing vervulde. Hij was overal geweest, hij was overal per derde
klasse van spoortrein en stoomboot of op een boerenkar heen gereisd,
maar hij was er dan ook geweest en het kon hem niet schelen,
hoe hij er gekomen was, overal, in alle bibliotheken, archieven, pastorieën, sakristieën, kerk-crypten en kerktorens, openbare en private
musea en andere verzamelingslokalen, waar maar iets te lezen, te
hooren of te zien was, dat behoorde tot of betrekking had op de
kunst in de middeleeuwen.
« Thijm's vriendschap met dezen man dagteekende uit den tijd
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(1850--'65) dat Thijm zich in 't bijzonder en hoofdzakelijk met de
Liturgie en de Kerkelijke Kunst bezighield, dat hij dweepte met
Didron en Reichensperger. Toen is Weale's opvatting van de Kerkelijke Kunst ook niet zonder invloed op Thijm gebleven. Maar Weale
was zeer eenzijdig, ofschoon gehuwd en vader van vele kinderen,
wat zijne levensbeschouwing aangaat : een kloosterling met tegenzin
levend in de wereld. Hij begreep niet hoe in Thijm die zekere liefde
voor de wereld kon samengaan met zijne religieuse gevoelens. Thijm,
daartegenover, kon voor Weale's exklusivisme geene sympathie
hebben, en hij moest over al zijn aangeboren tact beschikken om de
kleine konflicten, die zich nu en dan bij hunne ontmoetingen voordeden, binnen de perken eener vriendschappelijke woordenwisseling
te doen blijven. Die kleine incidenten vertoonden zich niet alleen in
hunne gesprekken over de theorie en praktijk der kunst, maar ook
in den huiselijken omgang, als Weale voor eenige dagen Thijm's
gast was.
« Even als van den minister Heemskerk, met wien Thijm te
Utrecht eens gedejeuneerd had, had hij van Weale opgemerkt, dat
die in zoo ergen graad bijziende was, dat hij aan de maaltijden zijn
hoofd vlak boven zijn bord moest houden, zoodat de inhoud van
het bord bijna onder het onmiddellijk bereik zijner lippen was, om
niet mis te tasten. Thijm gaf zijnen vriend dienaangaande zijne
deelneming te kennen, en beklaagde hem, dat hij zoo weinig oogengenot in zijn leven moest hebben. Maar Weale wilde daarvan niet
hooren.
« Ik ben er niet rouwig om, weinig van de wereld te zien »,
sprak hij, a want ik houd niet van de wereld en het meeste wat ik
zou kunnen zien, zoude mij afkeer en verontwaardiging inboezemen ».
« Nu, zulk een gevoelen druischte geheel tegen Thijm's opvatting in, maar daar hij niet aan het resultaat van de meeste discussiën
geloofde, beantwoordde hij Weale's ietwat naargeestigen uitval met
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zachten scherts, en herhaalde hem van zijn antagonist, jonkheer Six,
die ook buitensporig bijziende was, maar daarom te 's Graveland
vaak met een tooneelkijker voor de oogen wandelend werd gezien,
als wilde hij zich op zijn zintuigelijk gebrek wreken door nu de
natuur voortdurend met de scherpe duidelijkheid eener tooneelvoorr
stelling voor zich te doen verschijnen.
« Een anderen keer, toen er over de inwendige inrichting van
woningen werd gesproken, zeide Weale, dat spiegels meubelstukken
waren die uit christelijke huizen zonder genade geweerd moesten
blijven, — een toiletspiegel van de grootte eener hand was alles
wat men zich veroorloven mocht er op na te houden, andere spiegels
bevorderden de ijdelheid en; daaraan verwante ondeugden maar, en
waren werktuigen van den duivel, — en, een achteloozen blik slaande
op de kleine en op de zeer groote achttiende-eeuwsche staatsie-spiegel
in Thijm's huiskamer, gaf hij met toornig oog daarvoor zijne verachting te kennen en prevelde, dat men op de door die spiegels ingenomen plaatsen veeleer crucifixen moest zien hangen. Bij zulk een
gezegde namen Thijm's dunne lippen de koelschalke uitdrukking aan,
die hun eigen werd als hij mondeling ging polemiseeren, zij zagen
er dan eenigszins uit als geslepen om scherpe woorden uit te brengen,
en terwijl hij zijn vingers tegen zijn tafelglas of -kop liet spelen,
zeide hij :
- « Dus men zou den mensch, naar Gods evenbeeld geschapen,
moeten beletten zich zelf te bekijken ? »
- « Het is hoofdzakelijk de ziel van den mensch, die bedoeld
wordt, waar geschreven staat, dat de mensch naar Gods evenbeeld
is geschapen ».
- « Ja maar die ziel verstoffelijkt zich in het lichaam ; de
logica van den anatomischen bouw en de schoonheid van den
beeld-bouw van het `menschelijk lichaam is een werk van God, dat
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wij te bewonderen hebben. God is te vinden in de uitwendige
schoonheid ».
« Neen, in de inwendige schoonheid, de geestelijke
schoonheid ».
- « Pardon, want de H. Augustinus zegt : « schoonheid, ik
heb u te laat ontdekt » en dit zeide hij, nadat hij reeds de zieleschoonheid kende. Hij bedoelde daar wel deugdelijk de uitwendige
schoonheid mee ».
- « Och », besloot Weale, « wij zullen het nooit eens worden.
U heeft een ander begrip van het Christendom dan ik ».
« Dan was er een oogenblik van gespannen stilzwijgen, maar
Thijm was de eerste om dat te verbreken en een ander onderwerp,
waaromtrent geen verschil van gevoelen bestond, te gaan behandelen. » (1)
---

^

Dat Alberdingk Brugge met dezelfde mystieke oogen als vriend
Weale bekeek, spreekt duidelijk uit zijn vers :
'k Doorliep uw straten, schittrend Brugge.
Gij ruischte nog van goud en zij,
ik trok uw diep verval voorbij !
Vier eeuwen ging mijn geest terugge.
Ras kreeg ik onder 't oogbereik
Een drietal, dat ik stil wou naderen,
Gewestgenoten van mijn vadren (2)
't Beroemde drietal uit Maeseyck.
(1) A. J. : « Jozef Alberdingk Thijm », blz. 243-247.
(2) Het voorgeslacht van Catharine Kijkes, Thijm's overgrootmoeder,
stamde uit Maaseik.
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Gij roem der vaderlandsche streken,
Eer de eeuw van Rembrandt was gedaagd,
Gij broeders, wien het heeft behaagd,
Dier toekomst eerste vuur te ontsteken
Aan uwer vrouwen hooger gloed,...
Zijt mij gegroet, zijt mij gegroet !
En gij, o bloem der Margareeten,
Een kuischer dan ons Goethe schiep !
Eerbiedig bij u neergezeten
Kust de Italiaan zijn stoute keten,
Dien licht uw faam naar 't Noorden riep.
'k Zie Antonello van Messine
Die weerkeert naar zijn vaderland.
Uw naam slechts zucht zijn mandoline,
Der Broedren geest bezielt zijn hand,
Hij gaat beladen met uw gunst :
En Neerland schiep ltaliën's kunst.
Wat zal ik dan bij deze blonde
Wier lof moet tintlen in mijn stem,
Herhalen wat het kind van Sem
Mij voorzong met bezielden monde ?
Zij heeft mijn dankbre ziel ontgloeid
Zoo kort slechts als haar smart bleef duren
Mij hield slechts voor een trietal uren
Haar ravenzwarte tres geboeid...
En 'k meen aan Margaretha's kniên
Den Hemel in 't gelaat te zien.

28 Oct. 1878.

Thijm's ingenomenheid met West-Vlaanderen wil heelemaal
niet beduiden dat hij niets voelde voor de Vlamingen der overzijde,
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die der algemeene taal. Zijn ijver voor het Nederlandsch in België
zette hij steeds logisch door.
Zelfs met Nolet bleef hij bevriend, al was 't niet meer de
in-goede tijd voor beiden, toen Thijm bij Nolet's « Zwart op Wit »
die sprankelende inleiding schreef over Hollandsche « Mizoromie »,
de protestantsche ziekte tegen Rome.
Meest al zijn Vlaamsche vrienden van de eerste ure gaf
Alberdingk op eigen wijze een memento. Zoo schreef hij in zijn
Warande bij 't overlijden van den Brusselschen Vlaming Michiel
Van der Voort (1881) , den geestelijken vader van Frans Reinhard :
... « Bij het nadrukkelijk verzet tegen de belgische regeering
in het voorjaar 1858 was het geen wrevelmoed noch revolutionnaire
drift die hem leidde. Hij weigerde zijn belastingen te betalen, op
grond dat hem de aanslagen in het Fransch werden thuis gezonden.
Hij meende, dat van een Vlaming niet moest gevergd worden eene
vreemde taal te leeren, alvorens zich van zijn burgerplichten te kunnen kwijten. De kosten van het rechtsgeding, uit deze bewering
ontstaan, werden gedekt` door eene nationale inschrijving. Hij heeft
getrotseerd, dat men zijn inboedel voor zijn deur bij exekutie verkocht.
Hij gaf blijk van een moed, die, in onze dagen van lafheid en
zedelijke platheid, u de tranen uit de oogen doet spatten. Hij was
wat liberaal,, maar behoorde tot dezulken waarvan mijn goede oude
vriend David verschoonend zeide : « 't Zijn nochtans goede
jongens ! » Op een kongres, waar wij een lans met elkaar gebroken
hadden, kwam, hij, na de vergadering, op mij af (ik zie hem nog
met zijn groote ronde oogen, zijn fijn gestel, zijn door de hitte
van den redestrijd roze-getinte bleekheid) en mijne hand grijpend
met zijn tengere en toch krachtige rechter, zeide hij : « Gai zait
nen ruden jouteur, Menier Alberding ! » Al de diplomaas onzer
meerendeels temerige en f lemérige nederlandsche genootschappen
zijn mij zooveel niet waard als die handdruk en die schilderachtige
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casus emphaticus van den moedigen en eerlijken strijdgenoot ! God
geve zijn ziel het licht zijner eeuwigheid ! »

Zooals boven gezegd, kwam jozef natuurlijk regelmatig naar
Leuven sinds zijn jongere broei daar hoogleeraar was. In 1872 liet
hij zich zelfs verleiden tot een lezing in « Met Tijd en Vlijt »,
waarvan hij reeds zoo lang eerelid was. Hij las er een van zijn
« Vondelportretten » : Baertjen Hooft. En 's namiddags op 't feestmaal, waar P. Willems voorzat, was Alberdingk's toast een gelukwensch voor België, waar men geen April-feesten kende als die
welke zooeven in Nederland waren gevierd...
Denzelfden anti-kalvinistischen ijver legde hij naast Schaepman
op het Nederlandsch Congres te Antwerpen int 1873 aan den dag.
Daar hadden ze 't beiden tegen Van Vloten om de katholieke
geschiedenis van Nederland tegenover de protestantsche « gouden
eeuw » te verdedigen.
Volkomen broederlijk integendeel was het in 1867 te Amsterdam
toegegaan ; waar de groote Vondelfeesten, voor een ruim deel door
Alberdingk georganiseerd, zooveel Vlamingen rondom het toen te
onthullen standbeeld lokten. In 1879, op de viering van Vondel's
tweede eeuwfeest, was Alberdingk nog drukker in de weer, en wist
hij er andermaal voor te zorgen dat Vondel zich door heel GrootNederland zag omringd.
*

Het geldt hier, vergeten we 't niet, ten slotte een verfijnd
aristocratisch figuur ; daarom juist zou 't jammer zijn zoo we de
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huiselijk-Vlaamsche bijzonderheden uit Alberdingk's later familieleven links lieten liggen.
A. J. zal 't ons weer vertellen, en ons binnenleiden in de
omgeving van Mevrouw Royer te Hilversum.
« Mevrouw; Royer, de weduwe van den beeldhouwer, was een
bijzonder eigenaardig bejaard vrouwtje. Haar leven lang had zij
verkeerd met de Vlaamsche kennissen van haar man, die uit
Mechelen afkomstig was, en met de Haagsche vrienden van hare
familie. Haar aard was daardoor gevormd uit bestanddeelen van
burgerlijk-deftige Haagsche voornaamheid en ronde Vlaamsche
jovialiteit. Want haar man, hoezeer ook een akademisch en door
de protektie van Willem II officieel getint kunstenaar, had in zijn
gedrag de Vlaamsche jovialiteit zijner voorvaderen geheel behouden.
Met zijn rood mutsje op het hoofd, was hij in zijn atelier de eenvoud
in persoon . ( Jozef Israëls heeft nog tot zijne leerlingen behoord,
en in een album, door de leerlingen der Akademie gezamenlijk aan
den direkteur Royer aangeboden, komt een der in tijdsorde eerste
teekeningen van dien meester voor) — en zong hij de volksliedjes
naar den alouden trant der Vlamingen, als zij 's avonds bijeen zitten
met « 'n potteke Leuvensch » en het pijpje in den mond :
.

'n Paar klompkes met wat stroo d'r ien
Dat ies den boer naar zaynen zien
'n Boer ies maar 'nen boer
Kiert 'em óm, 't ies nog 'nen boer ! o

en andere dergelijke. De beeldhouwer (Thijm heeft altijd een
koffertje mets papieren op Royer betrekking hebbende bewaard, met
het plan nog eens een uitvoerig verhaal over hem samen te stellen,
doch de dood heeft hem dat onmogelijk gemaakt) was in alle opzichten een ouderwetsch gemoedelijk artist, die nooit anders dan een
gemoedelijken en degelijken stropdas om den hals heeft gedragen
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en van de hem onbehagelijke nieuwere stijfheid der linnen-boordendracht niets weten wilde, en, hoe weinig schoons hij er dan ook
in heeft mogen praesteeren, hij beminde zijne Muze, 't zij in haar
négligé-gewaad, van klei, 't zij in haar statiegewaad van albast of
marmer, met een vertrouwelijke en onbaatzuchtige toegenegenheid.
Om geld dacht hij niet, hij had er een gelijksoortigen tegenzin als
Thijm in, om zich met geldzaken te bemoeien. Maar zijne vrouw
suppleerde in deze uitmuntend aan zijne onvolledigheid. Zij bepaalde
den prijs, dien hij voor zijne beelden moest vragen en hielp hem
in alle onderhandelingen om zich finantieel niet te laten verschalken.
Mevrouw Royer had « ambitie », zij wilde dat haar man in de
wereld, zou « vooruit komen », en zij verlangde dat hunne deftigheid
gelijken tred zou houden met zijne reputatie als kunstenaar. Zij
had ook gaarne kennissen, wier namen aanzienlijk klonken. Zij
vond er een genoegen in met eene zekere gemeenzaamheid de namen
uit te spreken van familiën, met wie zij toevallig in aanraking was
geweest, en die « equipage » hielden.
« Na den dood van haar man, retireerde mevr. Royer zich te
Hilversum en leefde daar met een naleven zwier. Zij bewoonde
niet eene villa, maar eert .dorpsheerenhuis midden in het dorp, met
een aardigen tuin er voor. Zij was altijd in haar nopjes als de een
of ander bewoner van een « Buiten » uit den omtrek, met wie zij
eenigszins in relatie was, haar een bezoek kwam brengen. Van haar
weelderig Haagsch ameublement had zij nog veel behouden, en de
fluweelen mantels, waarin zij ter kerke ging, konden met' de fraaiste
uit de streek; wedijveren.
« Hare verhouding tot Thijm was heel aardig. Zij vond het
zeer aangenaam dat, nu de reputatie van haar echtgenoot sinds lang
aan 't verbleeken was, in den persoon van haar neef, dien zij, daar
zij de pleegmoeder van zijne vrouw geweest was, als haar schoonzoon
beschouwde, toch altijd een celebriteit in haar verwantschap voort,
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leefde. Nadat Thijm zijn optrekje te Hilversum verkocht had, bracht
de familie eiken zomer een paar maanden ten huize van mevrouw
Royer door, wier gastvrijheid en innemende gulheid onvolprezen
was. Mev. Royer noemde Thijm een « genie », en er was iets van
het innige genoegen eener, boerenvrouw, wier zoon pastoor is geworden en bij wien zij nu als huishoudster fungeert, iets van het heerlijke
plezier van zoo eene vrouw, als wie Coppée de woorden doet zeggen
in een wiegelied : « tu seras curé et je serai ta servante », in mevrouw
Royer's trekken, als zij haren « fameuzen » neef met den gemeenzamen omgangsnaam van « Joopie » toesprak. Hij was zestig jaar,
zij tachtig, en nog bleef het aardig klinken, dat « Joopie ».
(« Joopie, worden je Vondelportretten nog al goed verkocht ? »
« Och ja, tante, dat schikt nog al. » En zij blij.)
« Mevrouw Royer genoot als zij met haar Joopie kon pronken.
De beste gelegenheid daartoe, waren de dineetjes, zooals mevrouw
Royer er eiken zomer eenige gaf. Daarbij waren, behalve Amsterdamsche kennissen, dikwijls enkel Vlaamsche vriendinnen en dan
eenige lokale gewichtige personen uit het dorp tegenwoordig : de
pastoor met een zijner kapelaans, een kerkschilder met een alleraardigst celebriteiten- voorkomen, en zoo meer.
« Thijm zat aan het hoofd van de tafel, mevrouw Royer, in
haar bijzondere opvatting van de houding eener gastvrouw, aan het
tegenovergestelde einde. Men begon reeds vroeg te dineeren, daar
mevrouw Royer het Belgische genre van den overvloed bij hare
gastmalen in praktijk bracht. Men moet de menu's der echte Belgische
maaltijden (niet die der restauraties) raadplegen, om zich een denkbeeld te maken van de schier eindelooze opeenvolging van gerechten
en wijnen, die den gasten werd aangeboden.
« Het ging er zeer vroolijk toe : de drie groepen van menschen,
die daar bijeen waren, de Hilversummers, de Amsterdammers en de
Vlamingen, menschen die elkaar zelden zagen en wier gesprekken
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dus nieuw voor elkaar waren, brachten de tafelstemming tot eene
prettige bruyante harmonie. Als bloemen erg bonbons bij ca rn aval
of corso werden de kleine plagerijen en de lustige schertsen van
den eenen tafelkant naar den anderen geworpen. Thijm, zat tusschen
twee corpulente Vlaamsche dames, die hem beurtelings vertroetelden
en plaagden. Nu kwam er bij, dat Vlaamsche dames aan den disch
wel eens bijzonder gul zijn met het bedienen van hunne cavaliers.
De burgerlijk-weelderige Vlaamsche disch-begrippen schrijven als
etiquette Wie r , dat men zijei buurman of buurvrouw aan tafel eene
zoo groot mogelijke hoeveelheid spijs en drank moet toevoegen.
Men heeft, naar die ideeën, iemand, na dat zijne portie verorberd
is, niet alleen, bij de tweede ronde, te engageeren zich nogmaals
van het zelfde gerecht te bedienen, maar als hij bedankt en hoffelijk
doch formeel weigert, heeft men dat zoo al niet als overdreven
bescheidenheid dan toch als eene onderschatting zijner gastrische
krachten te beschouwen en, des noods tegen wil en dank, de spijzen
op zijn bord te leggen. Trekt hij zijn bord terug, dan heeft men
dat nog altijd als een soort beleefdheidsspel te beschouwen en er
zich op toe te leggen met een behendigen zwaai de spijzen op zijn
bord te werpen, over zijn hand of arm heen. Wordt daarbij de
hand of de kleeding van den weigerenden persoon bespat, dan is
dat wel te betreuren, maar beter is het, dat eenige schijfjes ossenhaas
of citroen-vlade op zijn jas te recht komen, dan dat hij niet gedwongen
zoude worden zooveel mogelijk te gebruiken. Hoe groot het verschil
tusschen deze bejaarde dames, met hunne imposante grijze krullen
en donker zijden of satijnen kleeding, en jeugdige studenten ook
wezen moge, toch bestaat er overeenkomst tusschen de wijze waarop,
bij zekere feestelijke gelegenheden, die jongelieden elkander wijn
en andere dranken plegen op te dringen, en die, waarop de
Vlaamsche burger-dames de vriendelijkheid ten opzichte der spijzen
aan een feestelijker maaltijd begrijpen.
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« Voor den soberen Thijm was deze handelwijze altijd vol
inconvenienten. Hij zag zich ten prooi aan een gul hartelijkheidsbetoon tegen welks kloekmoedigheid hij zich niet opgewassen
gevoelde. Wanneer hij druk bezig was, zich te verdedigen tegen
de goedgeefschheid der eene buurvrouw, en zich een weinig naar
haari kant had gewend, om met gebaren te voltooien wat woorden
alleen niet konden bereiken, dan maakte de andere buurvrouw van
de gelegenheid, dat hij zich van haar had afgewend, gebruik om
hen, stilletjes van den anderen schotel te voorzien, dien zij in de
hand had. Zoodat als hij rechts eene overwinning meende te hebben
behaald, en tot rust dacht te komen, hij op eens zijn van links
gevuld bord bemerkte, en dat hij aan die zijde dus tegelijkertijd
verloren had. Een dergelijke opvatting der vriendschappelijkheid
zoude op den duur den lankmoedigsten een weinig kregel maken,
en Thijm moest dan ook al zijn geduldigheid in toepassing brengen
-om niet eenigszins ontstemd te worden. i Maar het grappige van de
zaak redde hem van de ontstemdheid. Hij vond het denkbeeld der
geweldpleging, waartoe die vriendelijke dames de vrijgevigheid
opdreven, zoo lachwekkend, dat het begin van verstoordheid bij
hem zich in een hartelijke lachbui oploste.
Aan het laatste gedeelte van het diner, als met de vroolijkheid,
— terwijl de muziek der tafelgezangen werd afgewisseld door de
plechtige of lachwekkende voordracht der ernstige en komieke
toasten — ook de volharding bij de beschreven plichtplegingen
toenam, achtte Thijm het oogenblik gekomen en beschouwde hij
als het eenige hem overblijvend weêrmiddel, om deze beleefdheden
op een gelijksoortige manier te reciproceeren. Men moet niet alleen
weten te huilen met de wolven in het Bosch, maar ook zich met
Vlamingen Vlaamsch weten tel gedragen. Hij nam dus een pistache
van een der vele dessertschotels, waarmede de tafel was getooid,
en dreigde als met een geweer de hem aanvallende dames dat in
.
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hun richting te zullen afschieten, of, terwijl eene hem aan 't bedienen
was op die handeling al hare aandacht had gevestigd, boog hij zich
achter haar heen, en trok een pistache achter haar af om haar een
kleinen schrik te bezorgen, of raakte even haar schouder aan de
andere zijde aan, zooals men op de Amsterdamsche beurs de nieuwelingen pleegt te ontgroenen, of dreigde een amandel in haar hals
te zullen doen glijden. » (1)
*

Een der laatste malen dat Alberdingk in België verscheen was
bij gelegenheid van het Nederlandsch Congres te Brugge in 1884.
Het feestmaal stond heelemail in zijn teeken, want het bracht hem
uit den mond van den Gouverneur in persoon de volgende hulde :
Zijn Willem III en Leopold II echt aan elkander verkleefd,
ik durf ook zeggen dat nooit, sedert de gebeurtenissen van 1830,
gevoelens van oprechte vriendschap jegens Nederland België hebben
bezield als nu.
« In de personen van Willem III en van Leopold II, die in
korten tijd, tot tweemaal toe, zich (sic) de hand hebben gedrukt,
het is (sic) alsof Nederland en België aan elkander den vrede- en
broederkus hebben gegeven.
« Mochte het nauw verband tusschen de twee landen te weeg
gebracht (sic), dienen tot hun beider welvaren !
« Mochte de verbroedering, die plaats heeft te Brugge op het
gebied van taal en letteren, en die als een weerklank is der dubbele
bijeenkomst (sic) onzer Vorsten, medehelpen om nog nauwer de
banden te sluiten die onder (sic) zooveel oogpunten België en
Nederland vereenigen.
••• «

(1) A. J. : « Jozef Alberdingk Thijm », blz. 94-100.
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« Ik acht mij gelukkig, M-H, u een nieuw bewijs te mogen geven
van de welwillende gevoelens, die Leopold II jegens Nederland en
't Nederlandsche volk bezielen.
« Ik ben gelast u aan te kondigen dat, bij koninklijk besluit van
heden, Mijnheer de Doctor (sic) Joseph Alberdingk Thijm, de
talentvolle Nederlandsche schrijver en geleerde, de zoo verdienstelijke
bestuurder der « Dietsche Warande », die met zooveel luister de ware
grondleeringen (sic) van wijsbegeerte, geschiedenis en letterkunde
staande houdt, ridder van het Leopoldsorde (sic) benoemd is.
« Met het eerteeken van deze weerdigheid bied ik, M. H.,
in ons aller naam, onze hartelijke gelukwenschingen. aan
M. Alberdingk Thijm, en ik stel u voor te drinken aan (sic) den
nieuwen ridder en tevens aan (sic) de verbroedering van Nederland
en België ».
Hoe Thijm, die zeer sober was, er in geslaagd is dien stoet
van sic's met enkele teugjes naar binnen te krijgen is nu van minder
belang. Maar te onthouden valt dat onze Regeering haar hooge,
genadige gunsten schonk aan dezen Amsterdamschen Vlaamsch-beweger, om zijn overtuiging in zake wijsbegeerte en geschiedenis,
en om de wijze waarop hij onverdroten die overtuiging er in heeft
gehamerd.
Antwerpen, 1920.
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Mul ta tuli en Vlaanderen.
In 1920 vierde Nederland twee merkwaardig€ letterkundige
eeuwfeesten : de honderdjarige geboortedagen van Ed. Douwes
Dekker en van Joz. Alberdingk Thijm.
Aan geen van die beide gedenkdagen lieten we ons in
Vlaanderen veel gelegen. Dat is een onrechtvaardigheid jegens
Thijm, die een onzer beste vrienden was. En wat Multatuli betreft,
zou hier stof zijn tot een zeer christelijke meditatie over het ijdelheid
der ijdelheden. Hoelang duurt een letterkundige faam onder de
menschen ? Wij gaan eensgezind onverlet den feesteling voorbij,
die voor sommige Vlamingen een halve eeuw geleden de heros was
der nieuwe tijden.
« Geen christen ---- een mensch. Multatuli is groot ». -- En
De Geyter's pen trilde van afgoderij. « Grooter dan al de
Bilderdijken, van der Palm's, van Lennep's en Beetsen bijeen.
Dieper van gedachte, rijker in vinding, prachtiger van kleur,
treffender van vorm, en dichter bij het ware. »
Voor Holland bovendien een letterkundig hervormer... Hoezeer
was dat noodig ! « Bij onze Noorderbroeders is de letterkunde schier
gansch in de macht der dominés, evenals in vroeger tijd het boekenschrijven het vak was van kloosterlingen. Vandaar vooral gemaaktheid in de hollandsche zeden, gebrek aan waarheid, natuur, leven,
in de hollandsche werken. Waar zijn de menschen, in hunne geschrif157

ten geschapen ? Beelden zonder brein, en hout zonder driften,
momiën ! »
Dit is de aanhef van een stuk uit het Nederduitsch Tijdschrift
1866 ( I, 65-90 ), een open brief aan Frans De Cort, die Multatuli
niet gelezen had ; ---• in 't oog van zijn vriend Julius een misdaad.
Dat was een uitval waardig van de Nieuwe Gidsers, die
twintig jaar later kwamen. Maar hij viel niet op een blauwen steen.
Het luidst protesteerde :jan ten Brink : « Juist omdat ik eene warme
sympathie koester voor de letterkundige werkzaamheid onzer
vlaamsche broeders aan gene zijde van de Schelde, zoo zal ik met
alle kracht ijveren tegen elke oppervlakkige verguizing van eene
bloeyende letterkunde, als de eigentlijke nederlandsche ». (1) Hij
stelde dan ook aan De Geyter de vraag of da Costa dominee was,
en Hofdijk, en Potgieter, en Schimmel, en Thijm, en Mevrouw
Bosboom-Toussaint ; en of Hildebrand's « Camera » en Van Lennep's
« Ferdinand Huyck » niet zoo lang zouden leven als « Max
Havelaar »... En « heeft De Geyter inderdaad den heelen Bilderdijk
gelezen ? Hij, die onze letterkunde in de macht der dominees kent,
zal toch weten dat Bilderdijk advocaat was, dat diezelfde advocaat
waar het aantasten, het bestrijden, het vernietigen van oud hollandschen jansaliegeest gold, even heftig, maar dubbel zoo verpletterend
was als Multatuli, dat hij in bitterheid tegen zijne vijanden dezen
verre overtreft ».
Maar De Geyter vraagt nog verder het woord :
« Ik heb Multatuli nooit gezien ; nog niet lang heb ik zijn_
laatste werken gelezen, en voor die boeken was mij reeds ter ooren
gekomen « dat hij een slecht mensch is ». Wie het heeft hooren
fluisteren en hem leest, voelt eene diepe verachting voor het mensch.

;

(1) J. ten Brink nam zijn stuk « De Vlaamsche Dichters en Multatuli »
over in zijn « Litterarische Schetsen en Kritieken » III, Leiden, 1883.
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dom in zijn gemoed ontstaan. Grootere weldaad kan de hollandsche
natie niet verhopen dan een man met de gedachten en de middelen
van Multatuli. Uit hem zal, nog in onzen leeftijd, voor NoordNederland, een volk groeien als door tien geslachten, met hunne
bekrompenheid, niet ware verwekt geworden. Achter hem staat de
schaar van het denkende volk, en die schaar is talrijk en groeit
aan met eiken dag.
« Hij voert de waarheid in zijn schild, en genie is zijn zwaard. »
En toen had De Geyter's oog Multatuli nog niet eens aanschouwd ! Wel had hij reeds, ter geldelijke ondersteuning van den
man, hier en daar een van de bekende foto's verkocht.
De Geyter stond niet alleen. Het was, in 't literair-vrijzinnige
Antwerpen van toen, een soort St.-Vitus-dans ter eere van Multatuli.
Hansen deed al zoo vreemd als De Geyter. En zelfs een zoo kalmwetenschappelijk doctor medicinm als Amand De Vos, die toen in
Antwerpen fungeerde, kreeg het beet. (1)
Geen van allen had Multatuli totnogtoe gezien. Ze zouden
hem zien, 't jaar volgend op De Geyter's dithyrambe. Multatuli
kwam op lezing in 1867, eerst te Antwerpen, daarna te Gent.
Een vreemde in ons land was hij sinds jaren niet.
Binnen zijn eersten verloftijd reeds, in den winter 1853, had
hij Antwerpen vluchtig aangedaan op een van zijn roulette-proeftochten naar Spa.
Na de ontslagneming uit Dost-Indischen dienst kwam hij zich,
in 't najaar 1857, vestigen te Brussel. Zonder geld. Hij ontmoette
er toevallig Eugenie, zijn voor jaren vrijgekochte uit Marseille.
Ze betuigde hem, in zijn decadentie, eerbied en genegenheid. Hij
vond een onderkomen in « le Prince beige », in de rue de la
;

(1) Zie van Wazenaar : « Een Vlaamsche Jongen » en « Het Verraad van
Hoorde », passim.
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Montagne, tegenover het toenmalig postbureau. Een bierkroeg, waar
de ondergeschikte postbeambten en de mannen in « blouse » hun
glas kwamen drinken.
Die kroeghouder was een goeie Brusselair. Douwes Dekker
moest er leven op den pof ; en nu en dan werd hem door den baas
een paar f 'ank voorgeschoten. Dekker werkte toen mede aan de
Indépendance beige » ; maar dat duurde niet lang, wijl zijn artikelen
over de Havelaar-kwestie oorzaak waren dat het blad aan de
Fransche grens zoo dikwijls werd afgewezen.
Zoo zat hij daar4 te hokken op een zolderkamertje. Daar schreef
hij in Januari 1858 zijn brief aan' den Gouverneur-Generaal in ruste,
om weer te worden opgenomen, in 's lands dienst. « Maar anders
dienen dan ik diende te Lebak, kan ik niet ».
Geen antwoord.
't Volgend jaar kwam uit de Oost Tine over met de kinderen.
Vooreerst, zomer 1859, woonde ze te Antwerpen met Dekker saam.
Maar ze konden 't financieel niet harden. En in Augustus '59
vertrok Tine met de beide kleintjes naar den Haag.
Dekker keert naar zijn Prince beige terug. En den 4 n September
'59 meldt hij aan zijn vrouw. « Ik ben blij dat ik naar Brussel
gegaan ben. Dat Antwerpen is een vervelend nest.
Al zijn tijd gaat op in schrijven. Vooreerst wil hij « de Eerlooze »
in orde brengen, de tooneelproef, die hij onder zijn oude papieren
vond. « De Eerlooze » wordt stilaan « De Bruid daarboven ». Hij
vindt almeer plezier in 't schrijven. Van die Septembermaand af
verkeert hij in uitstekende stemming. « Men is hier zeer goed gezind
voor mij, en au besoin geloof ik niet dat men mij het leven zuur
maken zou. Eigenlijk heb ik het hier goed. Iedereen is beleefd en
vriendelijk. » (Brief aan Tine, Brussel, 16 Sept. '59.)
Midden in de feesten van de Belgische Onafhankelijkheid,
de dertigjarige — zit hij aan zijn Havelaar. Met den dag groeit
.
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zijn; boek en zijn scheppingskracht. Den 13" October jubelt hij het
uit aan Tine : a Max Havelaar is af ».
Hierbij hoeven we niet langer te toeven, tenzij om er aan te
herinneren dat binnen de jaren '58-'59 onze) literatuur twee wonderkinderen werden geboren. 't Een te Rousselare op een leeraarskamer : Kerkhofblommen, 't ander te Brussel op een half vermolmd
kippenroest ; beide zoo verschillend van aard dat ze in tegenovergestelde richting de literaire veerkracht ongeveer tot het uiterste
rekken. Van Hadewijch tot heden, zijn er zoowat een vijftigtal zulke
treffende samenvallertjes, die op onze literatuur een anderenf en een
echteren kijk zouden geven dan het onze schoolhandboeken doen,
en evenzeer onze ultra-philologisch gedrilde vakgeleerdheid.
Nu wordt het bij Multatuli een koortsig heen en weer gereis
tusschen Brussel en Amsterdam.
Aanvang 1860 brengt hij zijn gezin naar Brussel. Nu zal 't gaan.
Van Lennep, die instaat voor het drukken van den « Havelaar »,
geeft Multatuli voor 't; auteursrecht op het « bliksems mooie boek »
maandelijks, een half jaar lang, 200 gulden.
Geen honger meer. Ze woonden te Laken, Antwerpschen
Steenweg, 77. 't Waren rustige maanden. En de Havelaar verschijnt
in Mei 1860.
De razende bijval van zijn heldenboek jaagt hem op. Hij wil
naar Spa, zoogezegd om daar, bij de wateren, tot bedaren te komen,
maar in plaats van de kuur, waren 't alweer de kuren aan de
speeltafel.
In October '60 weet hij niet wat te beslissen : of Brussel of
Amsterdam. Maar in December is hij weer bij vrouw en kinderen
in onze hoofdstad. Hij wil nu afwachten wat over Nederland de
nationale inschrijving voor zijn gezin zal uithalen. Het heele jaar 1861
loopt hij heen en weer. Brussel-den Haag-Amsterdam.
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In januari '62 zit hij weer stil bij de zijnen te Brussel. Hij
schrijft er « over Vrijen Arbeid in Nederlandsch Indië. »
Den) 2 P1 januari '62 reist hij weer naar Holland, waar hij zijn
Ideën wilde inzetten, naar het programma dat hij in zijn « vrijen
arbeid » gegeven had.
Ook tal van leesbeurten hield hij in 't Noorden. Midden in
die drukte komt hij weer naar Brussel, ongerust over den toestand
van den 8-jarigen « kleine Max », die diphteritis had.
In de eerste dagen van '63 brengt hij twee duizend gulden
naar Brussel mee : Nieuwjaarsgeschenk van Charlotte de Graaf.
Maar in Februari zag Amsterdam hem terug, den Haag in
Maart. Dan wordt het volop Bohemersleven. Reizen en trekken
Multatuli als lezer over heel Nederland, vooral in Friesland.
In de « Brieven » treffen we dezen eersten brief aan van
Multatuli aan de Geyter :
Amsterdam, 22 Feb. 1865.
...Dank voor uw « Drie menschen » en voor 't vereerend
inschrift. Och, ik mag sedert eenigen tijd niet lezen. Mijn oogen
hebben nog juist sterkte genoeg voor 't noodige corrigeeren van
drukproeven... en niet eens dat, altijd.
...0, o, is! 't niet een malle aanmatiging dat ik u mijn portret
zend ? Nu, ik doe't. Niemand dwingt u 't optehangen of te bewaren. »
M. had er ook iets onder geschreven... « Die legende heeft geen
andere strekking dan waarmerken, en waarborgen tegen namaak.
Want dat zouden anders mijn vrienden « dek Hollanders » terstond _
doen, en daar 't is uitgegeven met een bepaald doel (nl. 't bijeen162

_

brengen van geld tot het opzetten van een dagblad) moet dat belet
worden. » (1)
Maar de Geyter wilde Multatuli zien van aanschijn tot aanschijn
en hij wenschte hem naar Antwerpen te lokken, wijl de groote
man immers toch nu en dan er doorheen moest naar Brussel, waar
Tine met de kinderen woonde...

Frankfort, 1 April 66.
« Ik zit in Frankfort — omdat... omdat... ja waarom ? Sedert
jaren eenigermate, sedert maanden nagenoeg geheel, gelijken mijn
handelingen meer op de onbewuste stuiptrekkingen van een stervende,
dan op de zelfbewuste door keur bepaalde bewegingen van een
gezonden mensch.
« Ik vrees dat de wreedaardige toeschouwers in 't nederlandsch
amphitheater weldra hun lang verwacht « habet ! » zullen kunnen
uitroepen. Ik word zwakker en zwakker ! Als Julianus de pijl dien
hij door christus gerigt waande, treffen wij de triviale beslommeringen van 't leven hoe langer hoe dieper, en ik vrees... ik vrees !
« Meermalen naar Brussel reizen ? Och neen ! Ik was daar niet
sedert 17 Dec. 1864. En waarom niet ? Daar toch wonen mijn vrouw
en kinderen. Ik kon er niet heen uit armoede. Zó is het ! Eens
sedert dien tijd heb ik mijn vrouw en jongste kind gezien, mijn
lieve nonni. 't Was toen « de bruid daarboven » werd gespeeld
,

(1) Al de brieven, waarbij geen andere bron vermeld staat, zijn genomen
uit de groote uitgave der « Brieven van Multatuli ». Men weet dat de beste
uitgave thans die is van de wereldbibliotheek (Mij. van Goede en Goedkoope
Lectuur, Amsterdam). Uit de Brieven zijn enkel die fragmenten opgenomen
die onmiddellijk betrekking hebben op Vlaanderen. -- Men zal nochtans geen
overbodig werk doen met de brieven, waaruit hier werd aangehaald, bij
gelegenheid in hun geheel te lezen.
163

(buiten mijn bemoeienis en tegen mijn wil bijna, want gij begrijpt
dat ik die spelerij uit mijn jeugd afkeur).
Goed, « de bruid daarboven » zou gespeeld warden, een jonge
dame in Brussel wilde 't zien en nam mijn vrouwe en kinderen mede.
Door dat gastvrije toeval zag ik mijn dochtertje in Maart 1865.
Maar sedert niet meer.
« Maar wel zag ik mijn kleinen Max ! Want zie, thuis, in
Brussel, zou weldra geen brood meer zijn, en om mijne vrouw
te verligten, moesten wij er in toestemmen dat hij in A'dam bij eene
familie te logeren kwam. Dat zou tijdelijk zijn... want natuurlijk,
wij kunnen toch vreemden niet op den, duur belasten met de zorg
voor ons kind. Maar sedert maanden reeds heb ik geen mogelijkheid
gevonden op andere wijze voor hem te zorgen.
« Dat ik niet in Brussel komen kon was om de schulden die
mijne vrouw daar had moeten aangaan. Zij had niets en moest
dankbaar zijn als men haar woning, voedsel, kleeren op krediet
geven zou. Daarvoor werden acceptaties gegeven die mij boven
't hoofd groeiden. Ik moest telkens nieuwe verbintenissen aangaan
om andere na te komen.
« Had ik als een werkman van de pen geregeld kunnen arbeiden,
'i ware niets geweest. Maar ik ben geen boekenmaker. Ik heb niets
in mijn hart dan verontwaardiging, en die vult geen vellen druks,
't is een kort woord, een vloek over 't bedorven Holland ! Al ware
't mij mogelijk geweest meer schrijverij te leveren, toch zou dat niet
gebaat hebben, want de hoedanigheid zou weldra z n geworden zijn
dat ze mijn eentonig geklaag niet « mooi » zouden hebben gevonden.
Dat is nu reeds het geval. Ze willen dat de bezwijkende kampvechter hen vermake met een sterf liedj e.
'k Ben zeker dat-i spreken zal aan 't kruis :
De kinderen gaan, om dat te hooren ; mee,
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« juist ! Dàärom gaan de kinderen mee, en dààrom kopen de
ouderen 't relaas van wat de man aan 't kruis gezegd heeft.
« Maar nog eens, men vult geen vellen druks met eli sabactani.
a Dat 's een klaagbrief ; dat is laf, onmannelijk, klein, onridderlijk... niet waar ? Hoor eens, ik moest op uwen hartelijken brief
aldus antwoorden, of lomp niet antwoorden. Komen, gaan, schrijven,
antwoorden of zwijgen... reken mij niet toe. 't Is me gebeurd iemand
boos te maken omdat ik hem na gemaakt bezoek niet terug bezocht.
Eilieve, de man wist niet, of veinsde niet te weten dat ik geen
behoorlijke schoenen had. In zoo'n geval moet men voor schuldig
doorgaan of de oorzaak noemen. Men heeft dan te kiezen tusschen
schijn van lompheid of onmannelijke klagt.
« Versprei toch zooveel mogelijk uw oordeel over 't verschil
tusschen antikatholieken en protestanten... ja zelfs ik geloof dat we
verder kunnen gaan dan de protestanten onder de antikatholieken
te stellen, ze staan waarachtig beneden de katholieken zelf. Het
katholicisme is een dwaling, 't protestantisme is een pest. Ik heb
daarop veel malen gedoeld. Laat tocH nooit in België het denkbeeld
veld winnen dat liberalisme eén is met protestanterij. Wij moeten
voor ons zelf 'en onze kinderen streven naar waarheid, goed ! Maar
als er keus tusschen leugen mogelijk ware, zie ik zou honderdmaal
liever mijn kleinen jongen misbediende of koorknaap zien, dan
protestant. Want zie, 't protestantisme is geen dogmenzaak. Protestant zijn heet eigenlijk : voordeelbrengend fatsoen, effecten-solidariteit, droogstoppels-wijsheid. Een protestant offert niet, hij bespot
alle offer. Hij belacht kinderlijke dwaling, en mest zich met andere
dwaling die beter genoteerd staat op de beurs. En hoe ook gedeeld
in soorten van gelooven, toch zijn de protestanten één zoodra 't hun
eigenlijk 'geloof geldt : voordeel. De eenstemmigheid waarmee men
te velde trekt tegen ieder, die opstaat tegen hun gouden kalf, heeft
mij overschreeuwd, of neen schreeuwen doen zij niet. Dat zou een
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domme paus doen als men hem aantastte. De protestanten zwijgen
in 't publiek, lasteren in 't geheim, en smoren den vrijdenker die
zonder eer vergaat. Och, 't is zoo bitter dat men...
a Ik kan niet voortschrijven. Ik ontvang zooeven berigt dat mijn
vrouw is weggevlugt uit Brussel. (1) Heden vervielen er acceptaties
aan slagter en huisheer. 't Kon niet langer ! Ze is in Amsterdam,
en zal daar 't zolderkamertje betrekken, dat ik bewoonde bij mijn
uitgever... Wat zullen de welvarende Hollanders mij slecht vinden
dat ik de Brusselsche wissels niet betaald heb !
Douwes Dekker.

Bij dien brief is een lang P. S. tegen de Hollandsche Regeering
met betrekking op Java.
a Als staaltje van den hollandschen geest, kan dienen dat men
een fortuinzoeker die in elf, twaalf jaren tijds 3 millioen guldens
uit den Javaan heeft weten te persen minister van koloniën gemaakt
heeft, ja zelfs chef van 't kabinet. Zó heeft Nederland geantwoord
op den Max Havelaar
Frankfort,

4 April '66.

a Waarde Heer De Geyter, mijne vrouw en dochtertjes kunnen
bij mijn uitgever niet blijven (2). Integendeel, hij dringt aan op
betaling van eenige maanden achterstand in de huur van 't zolderkamertje dat zij bij hem betrokken hebben. Natuurlijk vraagt mij
mijn vrouw om raad en hulp.
a Ik heb niets, en kan zelf niet bij haar komen, daar ik niet van
hier kan vertrekken.
(1) Dekker had dit zelf aan Tine geraden. P.
(2) Bedoeld is hier Dekker's zolderkamer bij Meyer. Hij bezorgde crediet
om te eten voor Tine en Nonni bij zijn restaurateur Weyer in a De oude

Graaf ». P.
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« Ten einde raad schrijf ik haar een paar circulaires over mijn
portret aan u te adresseren ( 't waren er 50) . Doe er mee wat gij
kunt.
« Wat mij dit verzoek kost ga ik voorbij. Als ik 't niet toe,
staan weldra mijn vrouw en kind op straat. Dus weg met delicatesse.
Laat het gezegd zijn dat ik aalmoezen vraag in Antwerpen, omdat
Holland mij liet verhongeren. Wilt ge dat in, de courant zetten... ik
zal 't noch kwalijk nemen, noch tegenspreken.
« Maar als gij pogingen doet, en daarin geheel of gedeeltelijk
slaagt, zend dan haar 't geld, en niet, zooals de circulaires luiden,
aan de firma Meyer. En, s. v. p. in een wisseltje. Want een gerecomandeerde brief zou 't doel missen.
« Het doel ; dat mijn, vrouw ergens een kamertje kunne huren
en zich voor haar en haar kind wat kleeren koopes Zij is natuurlijk
van Brussel gegaan zonder iets.
« Deze brief kost mij veel, maar 't moet, het moet ! Zie er uit
dat ik waarde hechtte aan uwe betuigingen van sympathie. »
Dan komen een zestal brieven van Tine aan De Geyter, waarin
zij dank zegt voor herhaaldelijk ontvangen hulp, eerst in Amsterdam,
daarna in Italië, en waarin ze verder haar toestand beschrijft.
Intusschen bereidt De Geyter het terrein voor in Antwerpen
om Multatuli te laten optreden als spreker. De kansen staan klaar
in den « Cercle artistique, scientifique et litteraire ».
In, den brief van 8 Feb. '67 uit Keulen giet hij over De Geyter
een heelen zondvloed politieke wijsheid. Hij wordt nederlandsch
monarchaal uit walg voor het parlementarisme, Zijn brochure daarover was zoojuist verschenen.
« Door Frankrijks (of Napoleons ?) lafhartigheid, door de verdeeldheid van Duitschland, is Pruisen stout geworden. Het moet
vooruit, want stilstand is onmogelijk. En als er eindelijk een europeesche beroering komt, zal 't bedorven Holland bij den eersten
t6`^

stoot ondergaan. Wanneer 't tot heil strekt van de menschheid zeg
ik er amen op ! Toch moet ik erkennen dat het mij grieven zou
Duitschers in den Haag te zien.
• En nu de zaak van uwen Cercle ! Gij vraagt of het bestuur
mij officieel kan uitnoodigen ? Hoor eens, dat of f icieele hoeft immers
niet. Ik zal uwen brief maar als zoodanig aannemen, en ik zeg : ja !
Ik zal zorgen te Antwerpen te zijn om daar een voordragt te houden
op den dag dien het Bestuur bepaalt. Maar wel wenschte ik zoo
spoedig mogelijk. Ik weet het niet gaarne te lang vooruit, wijl het
mij dan agiteert. Het allerliefst .(en 't minst slecht) spreek ik geheel
onverwachts. Maken, fabriceeren kan, ik niets. Toch ben ik bevreesd
dat de betaling te hoog is. Och, dit is geen nederigheid. Ik ben
niet nederig. Zie, 't zou kunnen wezen dat ik, in zekere stemming,
duizenden te weinig vinden zou. Dat is dus veeleer hoovaardig,
niet waar ? Maar even zeker vind ik mijzelf geen drie frank op een
avond waard als de geest niet getuigt. Ik hoop hart te putten uit
uw brief (de eenige liefelijkheid die me; in langen tijd te beurt viel)
en ik zal spreken naar dien indruk, hoop ik.
« Beschik gij dus over den dag' van mijn komst, ik zal voldoen
aan wat gij namens mij afspreekt. Godsdienst en politiek mijden ?
Ja, ja, ik begrijp dit wel. Ik ken, die artikels in de Reglementen.
Ook de Vrijmetselaars hebben zoo'n bepaling ! Och, of 't mogelijk
ware iets aan raken zonder' tegelijker tijd alles aan te roeren !...
« Maar... maar... een hinkend paard komt achteraan. Ik heb
geen geld, en mag aan Van Helden (zijn uitgever) niet meer vragen.
Schikt het U of den Cercle mij fr. 100 te zenden ? Doe het dan
en reken er op dat ik op den dag die gij bepaald hebt daar zal zijn.
En nog een verzoek ; ik hoop dat ge, 't niet al te vreemd zult
vinden ; ik wilde gaarne, buiten u geen kennissen maken voör ik
mijn speech heb gehouden. Daarna gaarne I
-
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« Maar ik sluit me graag een halven dag op voor ik spreek ;
anders is 't zeker niet goed.
« Ik zal naaf' Antwerpen komen met gemengde aandoening. Ik
ben dankbaar voor de sympathie, maar ik vrees haar niet te rechtvaardigen. Toch zal ik! mijn best doen. »
En Multatuli kwam den 11n Maart 1. 867.
Hoe hij 't er maakte deelt hij mee in een brief aan Huet uit
Keulen 16 Maart.
« Ik ben te Antwerpen geweest ( een gure reis, 3e kl. elf uur
onder weg ) en heb daar tweemaal gesproken. Den eersten keer bijna
niet voorbereid, de 2 e maal int 't geheel niet. Want 's avonds 7 uur
wist ik nog niet waarover ik spreken zou. En 't was er ook naar !
Dat zeg ik uit volle overtuiging. Maar zie, het neerlandismus dat
daar heerscht dekte mij met zijn vleugelen, en 't werd goedgevonden.
Vandaag krijg ik een brief van de Société la libre Pensée met uit-noodiging ook in hun lokaal te spreken. Ik heb aangenomen tegen
Zondag a. s. De vorige keer was 't in den Cercle artistique, scientifique et littéraire.
« Hebt ge van die équipée niets in den Précurseur gelezen ? En
is 't systeem, niet van U, maar van den Haarlemmer, om daarvan
geen melding te maken ?
« Zou men 't ook ignoreeren als 't Cremer geweest was, of
eenig ander innocent beoefenaar der Nederlandsche letteren ? Ik
denk neen. Hoor eens, dat zwijgen is een deloyaal wapen in
Nederland, en de fransche drukpers-vervolgingen zijn, daarbij vergeleken, bonbons ».
Had Huet nu maar eens geantwoord : Wij zwegen omdat u
gelijk had in uw appreciatie : uw speeches te Antwerpen waren
inderdaad niets... Dus de moeite niet waard om er iets over te
zeggen !
« Vandaag -- gaat dezelfde brief voort
deelde ik den volke
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mede (1) : « dat de feestelijkheden ter gelegenheid van 't huwelijk
van Vlaanderen met Hohenzollern twee dagen zouden duren ». Hoe
diep, hoe belangrijk, hoe indrukwekkend ! Maar er staat bij ; dat
dit beweerd wordt ! « Mogt dus de graaf van Vlaanderen, of de
bruid, buiten hun tax gaan, en 48 % uur feest vieren, of mogt
welligt de bruid flaauw vallen voor ommekomst van 't tweede etmaal,
dan is de verantwoordelijkheid van uw correspondent à couvert.
Ik heb gezegd : « men beweert ») .
« Verbeeld u, men stookt in Antwerpen een staatkundig vuurtje
(of een, onstaatkundig, dat laat ik daar) tegen het Belgicismus, voor
aansluiting aan Noord-Nederland. Zoo gaat het ! In, Maestricht wil
men belgisch zijn, in Vlaanderen hollandsch. Ik ben niet hollandsch
gezind, maar zou Holland afraden zoo'n trojaansch paard in te
halen. Er is leven en gloed in belgisch Nederland, en ik betwijfel
of zij zoo langs zich uit den Haag zouden willen laten regeren. »
Uit Keulen, den 2l n Maart '67 gaat alweer een brief naar
« Beste De Geyter,
...« De « libre pensée » noodigde mij uit. Ik nam 't aan tegen
Zondag, en schreef, niet wetende hoe laat ik, 6f zaterdag, óf
zondagmorgen arriveeren zou, dat ik mij zondagmorgen voor elf uur
zou aanmelden bij den h. Van Straelen.
« Daarop ontving ik een vriendelijk voorstel om liever reeds
Zaterdag te komen, wijl ik anders te vermoeid zou zijn ( heel juist)
en « dat die heeren zooveel mogelijk zouden zorg dragen mij den
avond genoeglijk te doen doorbrengen. »
« Intusschen had ik aan den Heer Breuer gevraagd of ik bij hen
inogt logeren. Ik herinnerde mij wel ook door den heer Flemmich
uitgenoodigd te zijn, er} dat inderdaad aangenomen te hebben, maar
wist niet regt of ik dat moest beschouwen als ter loops of ernstig.
(1) In zijn correspondentie aan den Haarlemmer, waaraan Multatuli
toen tamelijk regelmatig meewerkte.
.,
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« Nu ontvang ik een brief van mevrouw Breuer, waarin
H. E. D., heel lief, mij mededeelt dat ik niet zonder lompheid de
uitnoodiging van den heer Flemmich mag voorbijzien (en parenthèse,
zulke opmerkingen vind ik nu juist een kenmerk van ware hartelijkheid, en ik ben er dankbaar over.)
« Nu heb ik besloten om te Antwerpen aan te komen Zaterdag-middag 5,40, en — uit een waar gevoel van vriendschap, hartelijkheid
en dankbaarheid — al mijn bezwaren op u te werpen.
« Logeren hier, logeren daar, den avond passeren met « libres
penseurs » of op 't concert, regts gaan, links gaan... zie ik doe
met u als de geloovers met hun god : Hij moet het weten !
« Aan de « libre pensée » heb ik geschreven dat ik uw « paquet »
wil zijn, dat ik uw ding ben.
« Is dat goed ?... Maak dat ik met den heer Flemmich en règle
kom, anders vermoord ik u. Ik ben als Jehovah, zachtmoedig van
harte, dat ziet ge. »
In diezelfde maand Maart kwam hij dus een tweeden keer
naar Antwerpen over. En 't was een kermis.
Keulen, Dinsdag (2 April '67)
« Beste De Geyter, 't is schande dat ik niet reeds gister heb
geschreven. Ik was lui. En nog ben ik lui. Te lui althans om u goed
te zeggen hoe vol mijn gemoed is over de ontvangst die mij te
Antwerpen te beurt is gevallen. Ik kan niet schrijven vandaag. Alles
warrelt me voor den geest als de zeepplaneetjes in 't heelal van een
waschkom. Ik zal 't wat tijd geven om tot rust te komen.
« Ik hoop u vanavond -goed te schrijven. Och, ik heb zoo'n
spijt dat ik uw vrouw, uw lieve kinderlijke vrouw, geen kus heb
gegeven. Alleen daarom zou ik terugkomen in Antwerpen, — een
ware argonautentocht ! Aan de afspraak met « la libre Pensée » zal
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ik denken. Ja, ik hoop aan alles te denken. Ik heb in Antwerpen
veel nieuwe gezigtspunten opgedaan, dat is : veel geleerd. Die
vlaamsche beweging geeft mij veel te denken, en misschien geeft
mij die zaak het middel aan de hand om een vaderland weer te
krijgen. juist tien jaren zwierf ik als Ulysses ; wie weet of ik niet
door mijn reis naar Antwerpen mijn Ithaca gevonden heb. Prof.
Heremans heeft gelijk : Gijlieden moet Holland annexeeren. Bij u
zit del kern van Nederland.
« En zelfs uw katholicisme kan er toe dienen, want...
« Och, ik kan niet schrijven vandaag. Toch heb ik u veel te
zeggen... Dus later...
« Wilt ge er aan denken Ds. v. Straaten zijn boekje terug te
geven, natuurlijk onder dankbetuiging voor de inzage. Die parodie
is allergeestigst. Zendt ge mij den Lucifer ? Ik ben nieuwsgierig
hem geheel te lezen. Ik verzeker u dat men 't in mijn toekomend
gesch,rij 'zal bemerken dat ik te Antwerpen geweest ben, en daar
een en ander geleerd heb. »
Aan Huet 5 April uit Keulen.
...« Mijn tweede bezoek te Antw erpen heeft mij zoo mogelijk
nog meer voldoening gegeven dan het eerste. Ik heb in de « Libre
pensée » gesproken over « Biologie ». Nu, ik geloof u geschreven
te hebben hoe ik denk over verhandelingen in 't algemeen en de
mijne in 't bijzonder. Ik ben er misselijk van. 't Kost me niets meer,
en ik ben klaar terstond te spreken 2, 3, 4 uur lang, over wat ge
wilt, maar... 't i4 er naar. « Mes vers ne me coútent rien... » C'est
bien heureux, zei een ander, enz. Nu wilde ik gaarne eens iemand
hooren die beter spreekt. Ik vrees, ik vrees dat ik 't betere, ja,
beste zelfs, ook slecht vinden zou. 't Is onmogelijk dat men waarheid,
die de moeite van 't zeggen waard is, kan geven bij 't uur. Bij
't schrijven kost me soms één zin meer.
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a Maar de goede, gulle Antwerpenaars waren tevreden. Ze
behandelden mij als een bedorven kind. Ik werd overladen met
geschenken, kussen, omhelzingen. Men hing mij een horloge om, men
pakte sigaren in mijn koffertje, en zond me thee na, en rookvleesch...
ik ben er verlegen mee. De hartelijkheid is niet te beschrijven, en ik
moet een zot figuur gemaakt hebben als een braminen pop. Die
zien er ook altijd zoo dom uit. Ik heb gevloekt om mij te ontdeftigen,
krom gepraat om te protesteeren tegen letterkunderij. Ik heb gehaakt
aan een kinderborstrokje... niets baatte. Oef I »
Aan Huet, in zelfden brief van 5 April : « Te Antwerpen heeft
men mij meegenomen naar de Kinderdijk, waar een feest was. Ook
daar ben ik zoo hartelijk ontvangen dat ik er verbaasd van was.
« Mais le moindre grain de mil » etc. Misschien echter komt er
« niets ».
« ...Ik heb te Antwerpen in ,huiselijken kring voorgelezen en
goed. Ik wou da* ik dat voor geld kon doen, maar in kleine localen,
want als ik zeer luid moet spreken is 't ellendig. Ik ben zeker dat
mijn voorlezen meer waard is dan mijn speeches. »
Met dien huiselijken kring is bedoeld Fop Smit, de groote
reeder aan den Kinderdijk. Van Antwerpen uit was M. met de
stoomboot der familie bij hen op bezoek geweest ( een avond en
een nacht) en had toen bij 't oudsten lid tot 4,5 uur 's nachts zitten
praten. Die menschen bevielen hem goed. De vrouw van den oudsten
zoon scheen de Ideën van buiten te kennen... ( Zie brief aan Tine
16 Jan. 68) . Van de Smit's ontving hij in '68 nog geld (fl. 300) .
Ook in 't gezin H. L. Flemmich was Multatuli bizonder welkom.
Dik Flemmich (1823-1890) was Antwerpenaar geboren, uit een
Duitschen vader en een Hollandsche moeder. Zijn aanleg voor
letterkunde en tooneel sprak uit zijn belangstelling voor Nederlandsche en Duitsche schouwburg-aangelegenheden en uit vertalingen
in het Duitsch van Nederlandsche poëzie, o. a. stukjes van Pol de
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Mont, die werden opgenomen in zijn « Sang und Klang ». Toen
Multatuli met Flemmich verkeerde was de Duitsch-romantische
Antwerpenaar verzekeringsmakelaar ; en zijn zaken bloeiden, zoodat
hij zichzelf en, zijn ontwikkelde vrouw en zijn beide kinderen,
Wolfgang en Adinda, dei weelden der huiselijke verfijning kon
gunnen.
Het gezin Flemmich ontving in 1867 van Multatuli uit Keulen
vijf Duitsche brieven die door J. Pee werden uitgegeven. (1)
't Is bij gelegenheid van Multatuli's tweede optreden in
Antwerpen dat de jonge dokter Amand De Vos hem hoorde. Deze
werd te onzent in tal van opzichten een miniatuur-Multatuli. En
van zijn jeugdige vereering voor den Ideën-man getuigt een bladzijde
uit « Een Vlaamsche Jongen »
« Douwe4 Dekker, de wijsgeer, de hervormer, de psalmist van
de zuivere natuur ; hij, die 't verhaal, van Saïdjah en Adinda schiep,
het kleurig logenverdichtsel, dat hondervoudige waarheid samenvat.
« Zie, die bleeke, magere man — zoo zwak in schijn, op dat
spreekgestoelte ; de « terrible orateur », van welken de Indëpendance
gewaagde ; die zonderlinge, « uitmiddelpuntige » vreemdeling, die
zich te beïeveren schijnt om niemand te gelijken, en die zich verwaardigde Constant (2) zelf, met gulle nederbuiging, « Beste, hartelijke » te noemen : de zoo; laag verguisde, zoo hoog volprezen
schrijver ; zie, dat is Multatuli in persoon. Ach ! de dwepende
bewonderaar verkneukelde zich, in schier kinderachtig welbehagen
over die oogenblikkelijke gemeenzaamheid met den genialen
Havelaar. Als een gebeurtenis, belangwekkend ook voor anderen
dan hem zelve, vertelde hij aan min geestdriftigen, dat hij eenen
brief van Multatuli's hand had ontvangen en een uitnoodiging tot

.

(1) Nederl. Museum, 1893, II : « Duitsche Brieven van Multatuli aan.

H. Flemmich en zijn vrouw », blz. 257-284.
(2) Constant Vliermans, de « Vlaamsche Jongen
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zijne voordracht, in den Kring ! Zulk trekje van voldane eigenliefde
wekte eenen glimlach van halfspottend medelijden bij dezen, die
't hoorden. En raak was het, want een blosje van schaamte en
berouw schoot hem zengend over het voorhoofd ».
Den 1 l n Mei '67 vraagt Multatuli De Geyter om nieuws aangaande een geldelijke onderneming ten bate van Havelaar.
Daarvan schijnt niets te komen. Want uit Keulen den 14n juni
'67 schrijft M. aan De Geyter : « Beste D. G., Ik kan u verzekeren
dat ik uw zwijgen begrepen had, en nog spijt het mij dat ik LIC hniet
reeds voor lang verloste van de vrees dat ik u verdacht van onhartelijkheid. Begrijpen is ons beroep, en ik heb begrepen dat gij teleurgesteld zijt en niet teleurgesteld hebt. Nooit zou ik van U iets
onhartelijks denken, wees daarvan verzekerd ! Ik weet wat het is,
te willen en niet te kunnen, en het is eene zeer natuurlijke eigenaardigheid van goede harten dat zij altijd minder kunnen dan
willen.
« De Heer F( lemmich ?) heeft me (en ik gis dat gij 't weet,
of zelfs, ondanks uw eigen verlegenheid, nog hebt meegeholpen) geld
gezonden. Nu moet ik bekennen dat de aandoening bij de ontvangst,
na lang zwijgen van zijn kant, zeer onverwacht, niet ongemengd
was. »
Intusschen was Tine naar Italië vertrokken, zeer tegen' den zin
van Multatuli. Hij vond die vriendin van Tine ( Gravin Omboni)
« een mal schepsel, daar zij zich had moeten wachten voor de verantwoordelijkheid mijne vrouw en kinderen, naar Italië te lokken. Ik
gis dat hare gastvrijheid voortkwam uit de zucht om interessant te
schijnen. Dat gebeurt meer.
« En nu iets anders. Weet gei wel dat gij aan mij, om mij en
voor mij veel uitgaven hebt gedaan ? Beste kerel, 't is mij zoo
pijnlijk.
« Ik verlang er naar uw lieve vrouw een kus te geven, en zal
't doen noodra ik haar! zie, of ge er bij zijt of niet.
,
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« Ik zal nooit vergeten hoe gij voor mij geweest zijt. De geheele
hartelijkheid die ik te Antwerpen ondervond, schreef ik, altijd op uw
rekening. »
Maar hoe men 't ook neme, de Multatuli-vereerders in
Antwerpen kwamen gauw tot ontnuchtering. Tegen meer beproevingen vanwege de Havelaar-hebbelijkheden bleken weldra de
Gentenaars bestand. Daar ijverden, met kalmer overleg dan de
Geyter te Antwerpen, De, Maere Lymnander, Rolin Jaquemyns,
Vuylsteke, Max Rooses, en naast, maar weldra verre boven hen,
die brave, naieve Dr. Van de Ginst.
Het Algemeen Nederlandsch Congres van 1867 zou de eerste
gelegenheid zijn om Dekker te Gent te ontvangen en te vieren.
In den zooeven aangehaalden brief van Multatuli aan De Geyter
hooren we daarover :
« Ik weet niet of ik tegen dien tijd de kosten der reis zoude
kunnen bestrijden. Wanneer is het ? Wat Gent aangaat, en de
Vlamingen, wilde ik gaarne daarheen. Ja, zelfs in zekeren zin stel
ik er belang in eens een groote verzameling Noord Nederl. « letten
kundigen » (hm !) (hrn!) bij elkaar te zien. Dat moet een merkwaardig schouwspel zijn ! Doch ook om andere redenen stel ik
belang in het Gentsche Congres, en om U de moeite van 't heen
en weerschrijven te besparen zal ik den h. Rooses verzoeken om
een program.
« De hulp van den heer Flemmich en deelgenooten drukt me
eenigszins... of meer dan eenigszins... »
Keulen, 5 Juli 1867.
« Zeer Geachte Heer ( Max Rooses) .

« Waarover ik spreken zou op 't Congres ? « Over leugens
in 't spellen » of zooiets. Maar... is 't volstrekt noodig dat ik nu,
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begin Juli, verklaar welk onderwerp mij op 19, 20, 21 Augustus
bezielen zal ? Dat weet ik niet, en ik bewonder de lieden die dat
wel weten. Is 't noodig, dan zal ik u het onderwerp opgeven, maar...
liever niet. En is't bovendien noodig dat ik spreek over 't geheel I
Waarom ? Er zal wijsheid genoeg te koop zijn, en ik denk gedurig
aan het juiste woord van prof. Heremans op 't internationaal Congres
voor Sociale Wetenschappen : « 't Is hier een woordenkermis »...
Zeker zou het een onderscheid maken als ik, daar zijnde, door het
gehoorde mij opgewekt voelde tot tegenspraak of toelichting. Dat
verwacht ik, en dan zou het zwijgen mij zelfs moeilijk vallen. Ik
zal gloed voelen, wanneer ik door woordenboekschrijvers de taal,
gansch het volk dus, hoor behandelen als afhangend van eene e of
o meer of min, en stervend of levend met een ch ! Ja, dan word
ik verdrietig, want niet in zulke ellendige, geheel willekeurige schoolmeesterij ligt het belang der trompet van onze ziel. Ik vat het woord
taal hooger op, en voel me vernederd en gekrenkt in dien zin een
heele of halve collega van « letterkundigen » te zijn.
« ...Hoe dit zij, ik wenschte mij niet tee verbinden tot spreken.
Of althans niet over een bepaald onderwerp. Is het echter noodig,
wees dan zoo goed het mij mede te deelen, `dan zal ik iets opgeven.
« ...En... een spreekbeurt vooral. Ronduit gezegd, zou ik, zonder
dat, geen kans zien,' 'Gent te bezoeken. Indien het u mogelijk is mij
een zoodanige conférence te verschaffen, neem ik genoegen met de
door u vast te stellen bepalingen, zoowel wat den dag betreft als
aangaande het honorarium. Indien dit laatste de reiskosten dekt
ben ik meer dan tevreden. Te Antwerpen heeft men mij al te grootmoedig beloond. Begrijp goed dat ik op geene betaling hoegenaamd
zou aanspraak maken als ik maar niet zoo arm was, dat ik geen
kans zou zien de reis te betalen. Wanneer dus dit doel bereikt wordt
ben ik tevreden, en ik geef u plein pouvoir, onder belofte van approbatie, zooals de notarissen zeggen.
,
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« Portretten ? Helaas ! Zeer gaarne zou ik aan uw verzoek voldoen, maar ze liggen te Amsterdam onder beslag van een onbekenden
schuldeischer. Ik ben daar gevangen en effigie. Aangenaam is het
niet. Mogt ik eenmaal slagen in 't losloopen, waarop nog weinig
kans is, dan zal ik mij uw vereerend verzoek herinneren. »
Aan Huet schrijft hij : Keulen 26 Juli 1867 :
...« Ik heb 't aangenomen, naar Gent te gaan onder voorwaarde
dat ik de reis betalen kon. Dit hebben zij mij mogelijk gemaakt
door mij eene « conf&ence » aan te bieden. Dat zal nu geschieden.
En op 't Congres zelf zal ik ook spreken. Ik had verzocht daarvan
verschoond te blijven, maar op hunne mededeeling dat « ieder »
dit wilde heb ik beloofd iets te leveren. Ook was 't wenschelijk,
schreven zij, dat het onderwerp bekend was, om 't program te
completeren. Ik heb opgegeven « over een gepaste mate van vrijheid .
in 't gebruiken van ongewone woordvormingen en zinwendingen ».
« Nu, als dat woord « zinwending » niet betoovert verklaar
ik me uitgestudeerd.
« Maar wat ik er over zeggen zal weet ik nog niet regt. Onder
ons, ik vrees dat ik op 't congres slecht gehumeurd zal wezen en
hoop mij daartegen te wapenen, want boosheid is mauvais genre...
Maar zooveel nederlandsche letterkundigen bij elkaar te zien...
« Verbeeld u, daar zal, naar ik hoor, ook komen de heer die
in de « Nederland » dat stuk schreef : « de snuifdoos », (1) waarover
gij uitriept : groote goden, welk eene litteratuur ! »
Keulen, 2 Aug. 67.

« Waarde Heer Huet, gelijk met uwen brief kreeg ik er twee
uit Gent. Een van den h. Rolin Jaquemyns, en een van den secretaris
(1) Van Lennep.
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van het Crombrugghe's Genootschap, beide over de « conferentie »
die ik houden zal over... ik weet niet wat.
« Die heeren schrijven zeer — hoe heet het -- zeer in de hoogte
stekend. Dat deed ook de h. Rooses, secretaris van het Congres.
Welnu, het is niet daardoor dat ik mij bewegen liet aan die zaak
deel te nemen. Ik ben geen letterkundige, ik houd niet van « spreken »
op kommando, ik geloof niet aan 't nut van zulke dingen, en boven
alles... il.4 ben schuw.
« De reden die mij drong de voorstellen aan te nemen ligt in
de flauwe hoop dat ik misschien in Gent of elders in België iets
vinden zal waardoor ik in staat zal worden gesteld mijne familie
te laten komen. Een zeer klein vast inkomen zou mij hiertoe doen
besluiten. Wel is de hoop zeer flauw, maar 't zou kunnen ».
Keulen, 14 Aug. '67.

« Waarde H. Huet, hartelijk dank voor de spoedige toezending
der f. 25. Gij hebt mij zeer verplicht door niet te wachten tot
den 16n of 17n daar ik alsdan tot het laatste oogenblik in den brand
zou hebben gezeten met den twijfel of het komen zou. Mijn reis
hing er van af.
« Als gewoonlijk zie ik zeer tegen die reis op. Neen, meer dan
gewoonlijk, daar ik onwel ben. Ik zoude dan ook de uitnoodiging
niet hebben aangenomen indien niet daaraan een ( zeer flauwe) hoop
verbonden ware in Gent iets te vinden dat mij in staat; stelde mijn
familie te laten komen. De kans is gering, dat weet ik wel, maar
soit ! 't Is toch een kans.
« Ja, veel onderwerpen. Er zijn er bij die een congres a part
zouden vereischen...
Gister avond ontving ik een overdrukje uit de « Nederland »,
een stuk van Dr. A4 Van Staden, waarin o. a. die arme De Geyter
van Antwerpen wordt gehavend omdat hij mij zoo in de hoogte
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steekt, of liever omdat hij zoo laag neerziet op Bilderdijk, Beets
en Van Lennep, komiek ! En de Geyter en van Staden zouden van
mij de wind vara voren krijgen (style marin) indien het kon te pas
komen dat ik mij met zoo'n strijd bemoeide...
« Indrukken) van het congres ? O hemel neen ! Ik zal blij zijn
als ik zelf zonder échec 't er af breng...
« Behalve velerlei andere redenen die mij doen opzien tegen het
Gentsch Congres, voel ik mij ook nog verlamd. »
Keulen, 2 Aug. '67.

Zeer geachte Heer ! (Rooses) .

« Geheel in overeenstemming met hetgeen Gij de goedheid hadt
mij mede te deelen in uwen vriendelijken brief van 26 Juli, ontving
ik heden morgen eenen brief van den h. Rolin-Jaquemyns, en tevens
een schrijven van den secretaris van het Crombrugghe's Genootschap. Beide stukken waren zeer vereerend, en ik zag met groot
genoegen dat men zich beriep op de met u overeengekomen voorwaarden. Die voorwaarden zijn van! mijn kant, dat ik zooveel mijn
krachten toelaten, hoop te beantwoorden aan de blijken van welwillendheid en onderscheiding die mij van de, Gentsche heeren zijn
ten deel gevallen.
« Ik hoop dus reeds den 18 n in uwe stad aan te komen, zal in
een hotel afstappen, en daarna terstond mij de eer geven van een
bezoek...
« Den heer Rolin-Jaquemyns kende ik bij rénommée, en juist
zooals gij zegt als een zeer geacht en verlicht man. Ik verlang er
naar om onder Vlamingen te zijn. Van Antwerpen heb ik aangename, herinneringen. Toch is er iets bijzonders in mijne opvatting
van vlaamsche eigenaardigheid. Ik voelde mij te Antwerpen thuis,
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niet om de overeenstemming met Holland, waar ik thuis ben, maar
om 't verschil. Zal De Geyter komen ? Dat hoop ik. »
Tegen alle gebruiken in kwam Multatuli op het Taal- en
Letterkundig Congres improviseeren, wijl sommige van zijn nota's
waren zoek geraakt. Hij praatte zoomaar wat « Over de gepaste
maat van vrijheid in het gebruik van ongewone woordvormen en
zinsneden. » Alweer dus een beetje sport in de taalkunde, zooals hij
't zoo dikwijls deed. Hij had het tegen de pedante taalregels, welke
stroeve taalwetgevers hebben uitgedacht. Vooral was hij, die toen
in Duitschland verbleef, grootmoedig jegens germanismen, omdat
over 't geheel die woorden zooveel korter zijn dan de onze.
« Ismen, wat zijn ismen ?
« Woorden die het vroeger waren, zijn het nu niet meer. Wie
zal ontkennen dat « gemeen » en « commun » oorspronkelijk hetzelfde
woord is ? Heeft een Spanjaard of Araab wellicht het recht om ons
het « water » te betwisten als op zijn taalgebied geroofd. Zijn de
woorden : mensch, kleur, vader, tante, kop, hoofd, krant, been en
duizend andere geen ismen meer ? Waarom dan vroegstuk, gistrig,
hedig, aanvangs, draagwijdte wel ?... »
Qui nimis probat nihil probat... En wat een inzicht in het
wezen en de geschiedenis van ons Nederlandsch ! Multatuli en de
wetenschap hebben 't nooit vijf minuten lang met elkaar kunnen
stellen. En wat studie is heeft deze dichter nooit bevroed. Het
bureau verzocht den heer Douwes Dekker om schrift. Hij zonct een
eigenaardig antwoord. Aan Max Rooses had hij reeds een kleine
opgave, meegedeeld. En intusschen had De Geyter de zoekgeraakte
nota's teruggevonden. En die maakte Multatuli over « om de opgegeven uitdrukkingen nog met eenige te vermeerderen ». Voor de
rest wist hij — natuurlijk -- niet goed meer wat hij ten overstaan
van de wetenschap had verteld. Want hij « liet zich steeds « leiden »
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— ;vaak. verleiden — door den indruk van het oogenblik. » De
Multatuliaansche methode !
« Maar nu een degelijk afgerond stuk leveren (waartoe stof
is, en waarin ik inderdaad lust hebben zou, mag ik daarom niet,
wijl het eene onwaarheid wezen zou, indien ik 't gaf : als zoo
uitgesproken op 't Congres.
« Het is, moet ge weten, een principe-zaak. Ik heb zoo vaak
gevloekt tegen kamerleden die den 2 n der maand 's avonds in hun
studeervertrek ( met collaboratie meestal !) den speech maken, dien
zij den 1 n in het Parlement niet gehouden hebben ! Alle moniteurs,
staatsbladen, ambtsblätter, enz. zijn vol leugens. En ik houd niet
van leugens.
« Maak daarom, bid ik u, van mijne eenvoudige opmerkingen in
uwe Handelingen maar iets zeer eenvoudigs. Niet ik zal mij ooit
beklagen dat ik te weinig plaats besla, of dat het niet « mooi »
genoeg is. ik geef u — en ieder — eens en vooral acte van acquit
en décharge voor 't verwaarloozen van mijn aandeel in 't slagen
van het Congres. Ik ben veel te hoogmoedig om niet heel nederig
te zijn in zulke dingen.
« Wilt ge dit briefke als nog laten drukken, ter verontschuldiging der onvolledigheid van uw verslag over mijn spreken — mij wel.
't Kan zijn nut hebben... voor kamerleden en anderen, die morgen
hun werk van gisteren maken. Wees vriendelijk gegroet van teven
hoogachtenden Douwes Dekker. »
Nu, De Geyter ook was gekomen. En hij las de dames en
heeren een gedicht : « Over drie maanden en binnen drie maanden »,
dat klonk als een bel. De mare ging immers dat Bismarck en
Napoleon III accoord waren gevallen : Pruisen zou Holland opslokken en Frankrijk, zou zich over België ontfermen. De Geyter, echt
ontroerd, slaakte daar zijn Vlaamschen noodkreet :
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...'t Is gedaan, 't is gedaan.
Brengt al wat schoon en groot was aan :
Wat Maerlant en wat Vondel schreven ;
Wat Rubens tooverde op het doek ;
Wat Rembrandt riep in 't leven ;
Wat hij den glans der ziele heeft gegeven ;
Wat van Massys ons is gebleven ;
Wat Mieris en Van Eyck op de eerzuil heeft verheven,
Spoort het na, haalt het voor ; -- op zoek, op zoek,
Kronijken die de grootheid melden
Der Ruyters en der Artevelden,
De kronen van zoovele helden,
Brengt aan, sleurt bij uit gansch het land,
Maakt elk museum leeg, bloot eiken tempelwand,
En stapelt alles op rond Antwerps torenspits ;
Sla uit dien roem een bliksemflits,
En golve omhoog de ontzaggelijke vlam,
Ter uitvaart, -- ter uitvaart aan onzen stam.
't Is gedaan, 't is gedaan !
Doet stad
op stadhuis door het vuur vergaan,
Dat heerlijk volkspaleis in iedere gemeente ;
Elk beeld te niet dat treurt op grafgesteente ;
Strooit in den wind die asch en dat gebeente :
Zij zijn geweest, zij zijn geweest ;
Vervlieg ook zoo hun geest !
In stukken de leeuw van Waterloo !
Wroet om de kapel op den Groeningenkouter !
Verbrijzelt elk denkmaal, elk vaderlandsch outer :
De dooden in 't graf vragen het zoo.
En verbrijzelt de beiers, slaat de klokken
Van stormhalls en belfort in brokken !
Hun klank was voor 't waardig volk van weleer ;
In de noren van slaven die klank nu niet meer !
't Is gedaan, 't is gedaan...
Laat den geest der vernieling door Nederland gaan.
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De heer Lenaerts, van Antwerpen, was het daarmee volstrekt
niet eens, en verklaarde, gelijk zoovelen voor en na hem, « dat we
nog niet rijp zijn voor slavernij. »
Douwes Dekker nu verzoende die beiden met op zijn woord
te verklaren dat én De Geyter én Lenaerts prachtmodellen waren
van vaderlandsliefde, elk op zijn wijze... Toen reeds liepen die
wijzen ontzaglijk uiteen.
Over de lezing van Multatuli den volgenden dag heeft A. S.
Kok ons de bijzonderheden bewaard :
« Nooit heb ik de uitwerking van het levende woord zoo krachtig gezien als na‘ Multatuli's voordracht in het Van Crombrugghegenootschap te Gent, bij gelegenheid van het Congres... Voor een
gemengd publiek van wel 1300 personen, waaronder de meeste
Hollandsche leden van het Congres, had Multatuli een levendige
en geestige voordracht gehouden : « Over het recht om een gevoelen
af te keuren ». Aan 't einde van zijn wegsleepende « causerie » was
de geestdrift onbeschrijfelijk. Te midden van 't gejuich en applaus
kwamen Prof. Vreede, Prof. M. De Vries en eenige andere NoordNederlandsche heeren binnen, die gemiddagmaald hadden bij den
Gouverneur van Oost-Vlaanderen. Prof. Vreede stormde naar het
podium met woedende blikken, en was niet te weerhouden door Prof.
De Vries, die hem aan de panden van zijn rok nog trachtte terug
te trekken. Vreede riep : « Il ben een eerlijk Hollander, en wil hier
niet zwijgen ; ik wil het voor de eer van mijn vaderland opnemen ! »
Hij verkeerde nl. in het denkbeeld dat Multatuli het over Nederland
en den Javaan had gehad, schoon daarover geen woord gesproken
was en hij zelf geen syllabe vang de voordracht gehoord had. Maar
hij was inderdaad dronken van wijn of van valsche vaderlandsliefde,
zooals Multatuli later aan Tine schreef. Het tooneel dat volgde was
angstwekkend. De woedende Vlamingen brulden. Vergeefs trachtten
sommigen de raze rn ij te bezweren door het Vlaamsche lied uit te
{

.
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galmen : « Zoo lang de leeuw kan klauwen », enz. Dat maakte
den storm zoo mogelijk nog heftiger. De Vlamingen wilden den
man verscheuren. Algemeene verwarring : de dames begonnen te
gillen of dreigden met flauw te zullen vallen ; men drong naar de
uitgangen. Eindelijk gelukte het, Vreede van de tribuun en uit de
zaal te krijgen, en een kalm woord van Multatuli bracht weldra
de gemoederen tot rust. Opnieuw gingen de Vlamingen het lied
van'' 'den leeuw' met zijn klauwen aanheffen, maar nu als teeken van
verbroedering tusschen Noord en Zuid. Den volgenden dag bewonderden de getuigen van het angstwekkend incident algemeen de
houding van Multatuli. Geen bewijs van rancune is later bij hem
overgebleven. Integendeel er ontspon zich later een vriendelijke
briefwisseling ». (1)
Den 27n Aug. '67 schreef Prof. Vreede aan Multatuli een brief
over de Vlaamsche Beweging, dien ik hier echter niet kan meedeelen.
Op het Congres was het ook gekomen tot een; ontmoeting tusschen
Multatuli en Van Lennep. De kalme, steeds glimlachende advocaat
had door al de jaren heen Multatuli's woestheden over zich heen
laten gaan. En het viel hem niet moeilijk den onstuimigaard, « op
wien men zich niet kwaad maken kon », en die nu zooveel grijze
haren had gekregen en zooveel rimpels in het mooie gelaat, gulweg
de hand te reiken, die Multatuli hartstochtelijk drukte.
Multatuli's afscheid van Gent luidde als volgt :
Postmerk : Gand, 22 aoút '67.
« Zeer geachte Heer Rooses, gister avend, of liever van nacht,
was ik van voornemen heden nog hier te blijven om afscheid van
u te nemen, maar 't is beter dat ik ga. jammer genoeg, want ik
(1) « Multatuliana » (blz. 52-53). Baarn. 1903.
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had in Gent nog een en ander te doen gehad. Ik had zoo gaarne
dezen en genen gesproken, buiten den Congres-roes. Want een
roes is het geweest.
« Ik had u willen bedanken voor vele blijken van hulpvaardigheid, en waarlijk, ik heb u meermalen bewonderd, dat ge, te midden
van zooveel drukte, nog tijd en hart overhieldt om u met mij te
bemoeien.
« 't Is uwe schuld niet dat ik geleden heb, en treurig ben. Kunt
ge dat begrijpen ? Ik denk neen, want ieder draagt zijn eigen likdorens. Toch wilde ik gaarne weten, als zielkundige proef, of ge
u rekenschap weet te geven van de zeer treurige stemming waarin
ik Gent verlaat. Ik doe die vraag ook aan den h. Rolin-Jaquemyns.
« Te Keulen teruggekeerd, zal ik na een paar dagen stilte
waaraan ik behoefte heb, na mij wat verfrischt te hebben met het
beschouwen en behandelen van mathematische waarheid, bedenken
of er middel is om mijne met Gent aangeknoopte betrekking voort te
zetten. Als dat gelukt zal ik u spoedig wederzien, en dat zal me een
waar genoegen zijn. Ik bedank u hartelijk voor al walt ge voor mij
deedt ; en neem van u de aangenaamste herinnering mede. »
Van den volgenden brief aan Rooses is het 1 e bladje verloren
gegaan :
...« Ik heb juist zoo vaak gefulmineerd tegen kamerleden, dat
ze hun speeches aankleeden in 't staatsblad, en aan Wintgens teen
der hoofden van de conservatieven, die mij een staatsblad zond
omdat de courant zijn rede zoo verminkt had) antwoordde ik, dat
ik 't midden nam tusschen die verminking en zijn leugen...
« Ik zou mij niet bemoeid hebben met mijn « ismen » indien
het mij niet zwaar was gevallen u iets te weigeren, u die zoo
vriendelijk en welwillend voor mij geweest zijt.
« Een verzoek zoudet ge mij niet eenige couranten kunnen
zenden, die de étourderies van den al te jongen onbesuisden ouden
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Heer Vreede behandelen ? Uit een hollandsch blad verneem ik dat
de clericale bladen het onderwerp van mijn toespraak in Crombrugghe
aldus hebben vertaald
« Over het regt om een gevoelen af te keuren.
« Over het recht om een overtuiging te loochenen.
« Ik vind die vertaling wat vrij. Toe, zend mij wat couranten
over die zaak. Ook lees ik, dat de heer Vreede volkomen in zijn
regt was, want dat ik « geloofsafval » gepredikt had. Lieve god, en
zoo schrijft men de geschiedenis... »
En nu, zegt hij, gaat hij weer op zoek, naar een vereenvoudigde
methode van de driehoeksmeting, en hij zingt nog een strofe van
zijn hymne aan de natuur.
« Ik heb veel te doen, ook buiten die driehoeksmeting. Als ik
behoorlijk verlos van alles wat ik op 't hart heb... Och, ik vrees
zoo dat ik verlegen zal zitten om kraamkamers voor al die kinderen.
En dan moet ik ze afdrijven, wat jammer is.
« Adieu, beste Rooses. Gij zult wel vermoeid geweest zijn na
al uw, zorgen. Ik groet u hartelijk.

D. D. »
« Keulen, 24 August-i.
zeggen de Vlamingers.
« Waarde Heer Huet, gister avend kwam ik mooi vermoeid van
't Congres terug. Mijne ooren suizen. Een overmaat van indrukken
bedwelmt mij. Mijn ziel heeft zich de maag overladen. Gij vraagdet
mij of ik indrukken van 't Congres geven zou ! 't Zal moeilijk of
onmogelijk wezen. Ik vrees gevaar te loopen van onwaarheid. Maar
niet alleen om de oververzadiging, maar ook omdat ik zooveel persoonlijke aandoeningen heb ondergaan, die mij te veel patient maken
om den loop der ziekte te beschrijven. Want een ziekteverschijnsel
is het, zoo'n congres !
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En nog een reden weerhoudt mij van 't schetsen mijner indrukken, Les congrès... neen, ce congrès n'était pas ce qu'un vain peuple
pense. Ik beweer dat de geestdrift, het rumoer, de woordenkramerij
( en de hemel weet dab 'het daaraan niet ontbrak) ditmaal een zeer
staatkundige kleur had. Nog eenigen tijd gisting, en een klein, vriendelijk opgezocht aanleidinkje van buiten — en de Vlaamsche provinciën staan in volle vlam. Kon ik u spreken ( maar heden niet, want
ik ben schor) ik zou u veel vertellen, en mijn speech deelen in drieën.
1 e Mijne persoonlijke ontmoetingen. Vrij curieus, en gij hebt er wat
van te goed. 2 e Letterkunderij. Dat interesseert mij niet. Ik geloof
dat het beroerd was. Het schoone ( stukken van Vreede, Moltzer,
A. S. Kok) werd gelezen, en kon dus gedrukt in de wereld gekomen
zijn. De rest... och ! Bovendien ik ben vaak weggeloopen om te
praten met den concierge en den policiemai aan de poort, en mag
dus eigenlijk niet meepraten over wat binnen voorviel. 3 e De
vlaamsche beweging ! Die is belangrijk, dat verzeker ik u. Maak u
gereed tot het hooren van nieuws. Weldra zal men in Zutphen, ja
in Leeuwarden spreken van onzen Rubens, en in Antwerpen van
onzen de Ruyter. Er mankeert maar aan dat ze zeggen : onze Van
Speyk !
...« Van dit nr 3 zou ik niet veel kunnen publiceeren, omdat
ik niet uit de school wil klappen en geen zaak wil bederven die
een toekomst hebben kan, en mij welligt een vaderland geeft. Iets
waaraan men nu en dan behoefte voelt, al is 't dan maar voor de
kinderen.
« Ik heb lastige reizen gemaakt. De hitte was onuitstaanbaar.
En ook in Gent zelf, ben ik van 's morgens 10, 11 uur tot laat
's namiddags, en daarna tot 2, 3 uur 's nachts kil en koud geweest... »
Hij vertelt nu verder hoezeer hij is ingenomen met Dr. J. te
Winkel en met Prof. De Vries.
« ik zal trachten vanavond mijn schuld aan den Haarlemmer
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intehalen. Ik ben nu nog niet uitgeslapen van den roes. Ik heb de
professors in 't drinken vaak hooren zeggen : « dat men zich bij
één wijn moet houden, en dat men slechts beschonken wordt indien
men alles dooreen drinkt ». Nu, daar in Gent heb ik allerlei drank
« eingenommen ».
« ( Onder ons, de Staat België is gecondemneerd. Ik beschouw
het geschapene van '31 als niet viable) .
Keulen, 12 Oct. '67.
« Waarde Heer Rooses, dank voor de couranten en voor uwen
brief. De couranten gaan hierbij terug. Ze maakten (als anderen die
ik over die zaak las) eenen treurigen indruk op mij. « Ik zou me
dat niet aantrekken ? »
Hij klaagt over zijn broodschrijverslot.
...« Ik wenste mij in Vlaanderen te kunnen vestigen, en had
op die hoop eenige luchtkasteelen gebouwd. De vraag was of er
brood voor arbeid te verkrijgen ware. Maar welke arbeid ? In een
bestaand dagblad schrijvens zal niet gaan. Nooit zag ik een program
waaraan ik mij zou hebben kunnen aansluiten. Het eenige ware
zelf een blad optezetten. Nu, daartoe ontbreken mij de middelen.
Ik zou allen abonnenten geld vooruit moeten vragen om den eersten
dag te leven, wat zeg ik om de reis naar Antwerpen of Gent
te betalen. ik had gehoopt, en nog denk ik daaraan, dat de vlaamsche
beweging mij had kunnen gebruiken. Maar dat heeft bezwaar, in
mij en buiten mij. In mij, omdat ik mijn lust om tegen franschgezindheid te kampen, verlamd voel door mijn tegenzin om aansluiting aan
't verrotte Holland te prediken. Buiten mij, omdat de vlaamsche
beweging struikelen zal over 't geloof. Het schoone, rijke Vlaanderen
is gebroken door de kloof tusschen rooms en liberaal. Dit laatste
nu in belgisen zin. Gij en uwe geestverwanten staan den Brusselsen
vrijdenkers, al zijn ze dan franschen, nader dan de hollandse pruiken,
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geloof me. Na een vlaamse revolutie, na eene vereeniging met het
overige Nederland, zou 't eerste dat de Vlamingen te doen hadden,
zijn : eene revolutie te maken. En komiek, dit geldt voor beide
vlaamse partijen evenzeer. De katholieken tegen de gereformeerde
orthodoxie, de liberalen tegen de hollandse bekrompenheid. De
roomsen zouden geen processie op straat mogen houden, en de
vrijdenkers niet mogen kegelen onder kerktijd. Geen Vlaminger zou
door verbinding met Holland vinden wat hij zoekt, noch de clerikaal,
noch de liberaal. De vragen zijn :
1. Heeft de vlaamse beweging het vooruitzigt op vereeniging
met Holland noodig ?
« Ik geloof ja. Onttrekking aan den fransen invloed kan niet
geschieden zonder aansluiting aan iets anders) .
2. Is hartelijke vereeniging van de Nederlanden thans mogelijk ?
« ( Neen. De bestanddeelen zijn disparaat. Ik beweer dat de
punten van verschil tussen Vlaanderen en Holland ernstiger zijn
dan tussen Vlaanderen en de Waalse provinciën. Dat schijnt thans
zoo niet, omdat er geen wrijving is. Die wrijving zou terstond ontstaan na de vereeniging.)
« De Hollander is (ook buiten geloofszaken) ongezellig. Wie
niet spreekt, loopt, zit, eet, etc. als hij, is een boer, een onopgevoed
mens. De fidele toon die er te Gent (bijv. in de korenmaatschappij)
heerschte was « de circonstance ». Nu ja, als men uit is mag men zoo
iets doen, maar... denkt ge dat de fatsoenlijke Hollander te huis zich
niet schaamt over zulke uitspatting ? Bier, rook, alles door elkaer
zitten, zingen zonder noten, foei ! Misschien (zeer misschien) zult
ge in 1868 iets dergelijks vinden op 't Congres in den Haag, doch
denk dan maar dat het een jeugdige onbezonnenheid wezen zal,
te boeten door verdubbelde stijfheid na uw vertrek. Doch dit is van
ondergeschikten aard, meent ge ? Welnu, nooit zal iemand met
Vlaamsch accent (en velen uwer spreken zoo goed !) burger worden
in de 2 e Kamer. Gij lieden zoudt geduld worden, meer niet.
(
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3. Wat zou er kunnen geschieden om de punten van verschil
tusschen Vlaanderen en Holland minder scherp te maken ?
« Dit is de hoofdvraag. Welnu, 't antwoord is niet moeilijk.
Beide partijen moeten in den waren zin liberaal gemaakt worden.
Daartoe moet het katholicisme ten uwent, het protestantisme in
Holland uitgeroeid. Maar zoo makkelijk dit gezegd is, zoo zwaar
is de uitvoering. Ik beken dat Holland sedert twintig jaar veel
veranderd is. ( Inderdaad zeer veel ! 't Verschil tusschen nu en in
mijn jeugd is enorm. Men zegt nu dingen die men toen niet durfde
denken.)
« Laat u in uw oordeel over hollandse toestanden toch niet
bedriegen door den klank van 't woord liberaal. Dit woord heeft
daar een eigenaardige beteekenis, en heeft niets te maken met antiklerikaal, volstrekt niet... De fatsoenlijke hollandse liberaal gruwt
van vrijgeesterij, zoo goed als 't Mechelse Congres.
...« Zelfs zij die indedaad God onttroond hebben en niet
gelooven aan bijbelspoken blijven stijf, gekeurslij fd in de banden
waarin ze door ouwerwets geloof nu eenmaal waren ingezwachteld.
Servabit odorem testa diu ! Ik ben hiervan overtuigd, daar ikzelf
meermalen mij betrap op 'n overblijfsel van protestanterij. Eens
imbutus, blijft imbutus. Zoo iets gaat in 't bloed. Het vormt
't gebeente als meekrap waarmee men een hoen voedde.
« Ik moet erkennen, in weerwil van dit alles, grooten lust te
voelen, mij aan de Vlaamse beweging aan te sluiten. Indien het
kon zou 't mij een pligt wezen. Want zie, ik zou daardoor mijn
kinderen een vaderland verschaffen, wat ze nu niet hebben, ja, als
ik mil bewegen kon, i. e. als ik leven kon, dan deed ik het ! Thans
is 't waarschijnlijk vergeefse moeite. Ik ben geen dag zeker van
mijn existentie, en kan geen staat maken het program' uit te voeren,
dat ik toch wel samenvatten kan. Duinkerken, Maastricht, Delfzijl,
een Nederlandse driehoek. Dat zou m'n thesis zijn. »
y
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Keulen, 24 Aug. '67.

« Lieve beste Tine, Terug uit Gent, dood moe, schor en op.
Ik heb je vandaar 't program der feesten gezonden, maar schrijven
kon ik niet. En nog kan, ik 't niet uitvoerig, want ik tril van vermoeienis. Ik ben al die dagen in een roes geweest en heb wat rust
nodig eer ik de beschrijving geven kan. Wat mijn of ficieele taak
aanging is voldoende afgeloopen. Ik werd toegejuicht bij de drie
gelegenheden, waarop ik in 't publiek heb gesproken. 1. In 't Congres
zelf over wat vrijheid in 't gebruik van sommige woorden en uitdrukkingen. 2. In 't Crombrugghe-genootschap. 3. In 't congres onvoorbereid over de vlaamsche beweging.
« ...Het verblijf op zoo'n congres, in een, stad als Gent ( groat,
alles ver van elkaar, geen geld voor vigilantes en stikkende hitte)
is vermoeiend. Daarbij was ik zeer geëntoureerd. Kennismakingen
en novaties zonder eind van 's morgens tot 's nachts laat, geen
oogenblik rust. En ik merkte gedurig dat men mij aansprak om
mij te doen spreken. Nu, ik deed het dan ook en had veel malen
in de corridors een heelen troep om mij. Daar had ik altijd bij de
Vlamingen succes. Maar de Hollanders intrigeerden vreeselijk...
« Naar Gent gaande had ik het zeer schraal, en nu heb ik
wat voor mij, zoodat ik wel voor 14 dagen rust heb van 't dagelijksche... Ik wil trachten mij te verbinden met de vlaamsche beweging, die voorgeeft taal en letterkunde te beoogen, maar inderdaad
een staatkundige scheiding van België wil. Ik beschouw België als
gecondemneerd ( als staatkundige eenheid.) De Vlamingen willen
bij Nederland zijn, en zooals ik de Gentenaars heb leeren kennen,
de Gentsche werklieden, die oorlog voerden met Frankrijk, beschouw
ik hun plannen als uitvoerbaar. Dat zijn vurige moedige mannen.
... « Mijn plan is te trachten mij in Vlaanderen te vestigen,
deel te nemen aan de vlaamsche beweging... Ik moet mij daartoe
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wenden tot de hoofden dier beweging, en bedenk een uitvoerig stuk
daarover. Dat is nu hoofdzaak. 0, alles zou makkelijk zijn en ik
zou met open armen ontvangen worden (de werklieden vraagden
mij bij hen te komen) maar... maar... de vloek is dat ik altijd geld
moet vragen, want een vestiging in België zonder de schuldeischers
in Brussel te vreden te hebben gesteld is onmogelijk... »
Keulen, 20 Sept. '67.
« Waarde Heer Huet,... Dat de Vlamingers geen hulp van
Holland zullen krijgen heb ik hun gezegd. In die heele zaak is
ellende te voorzien. Het winnen van hun tegenwoordigenn strijd zou
't sein wezen van een nieuwen. Toch blijven ze er bij dat ze van
België afwillen, en ik voorspel dat België in tweeën (of drieën)
zal vallen, al winnen dan ook de Vlamingen niet bij 't ruilen van
Brussel 'voor den Haag. Ze zijn koppig, of standvastig, en meenen
de Hollanders te zullen bekeren tot... ja, tot wat ? Naïf zijn ze,
die goeie verschoppelingen. »

Keulen, 14 Nov. '67.
« Waarde Heer Huet... Sedert Aug. ben ik bezig geweest met
de vlaamsche beweging. 't Was mij een moeilijk geval. Ik had er
eigenlijk geen sympathie voor. Maar ik wilde me opdringen dat
ik er hart voor krijgen zou, en dan zou ik inderdaad iets waard
zijn geweest voor de Vlamingers. 't Is niet zoover gekomen. Ik kon
de voorstellen die ik te doen had en de plannen die ik maakte niet
openlijk behandelen. Ik was dus beperkt tot de weinigen met wie
ik in aanraking was, en — het geheel beoordeelende naar die
staaltjes -- moet ik de geheele zaak voor een schreeuwerige bluf
houden. In clubs, bij diners etc. poseert hete een mensch zoo'n zaak
te drijven. Vaderland, Karel de V°, Gent, bakermat, ArteveIde,
Sporenslag, niet ontaard, echt nederlandsch dit en dat... ziedaar
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zoo vele steentjes in allerlei kleur, die slechts wat cement nodig
hebben om een mozaikje te vormen, wat ben je me ! Toen ik hun
vroeg of ze mij hebben willen « o ja, gaarne. De vlaamsche broeders
zouden... gij weet de rest.
« Maar toen ik daarop vraagde : of men mij een zeer modest
bestaan kon bezorgen voor zooveel arbeid als ik maar eenigszins in
staat zou zijn te leveren, was 't antwoord : « dat de tijd nog niet
gekomen was ». Ook aan 't opzetten van een dagblad kon men mij
niet helpen. « Dat zou volstrekt niet gaan ».
« Vier maanden lang heb ik nutteloos aan die pogingen besteed.
Als non plus ultra van offer heeft een vlaamschgezind millioenair
mij 200 fr. voorgeschoten op lezingen die ik te Gent zal houden
(Rolfin-Jaquemyns) . Of is er ooit zal kunnen komen weet ik niet;
en de man riskeert dus indedaad een offer te brengen aan zijn
gloeiend neerlandismus. »
Uit Keulen den 28n Nov. '67 aan Huet :
...« Ik had om in leven te blijven naar Antwerpen geschreven
om daar een lezing te houden, en ontvang geen antwoord. Nu kan
ik er niet meer heen, al riepen ze mij. »
,.

Keulen, 12

Nov. '67 aan Tine.

« ...Daar heb je nu bijv, de Vlaamse zaak. Naar mijn beste
weten heb ik geschreven om de; menschen op te wekken mij te
gebruiken zoodat ik jou en de kinderen kon terug roepen en ons
in België een vaderland verschaffen. Gedurende al dien tijd was ik
altijd a la veille om van gebrek om , te komen, en god weet hoe ik
't gemaakt heb om te kunnen wachten. Dikwijls telde ik den tijd
dien ik nog leven kon bij uren. Als ik drie dagen verblijf en voedsel
voor mij had was, ik blij. Nu, na al mijn geschrijf daarover, na alle
praatjes van sympathie wil men niets doen. Dat heeft mij bezig
gehouden van Augustus af ! Wat ik van dien tijd af geleden heb

-
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is niet te beschrijven. Als ik 's avends te bed liggende aan jou en
de kinderen denk gaat er een schok door mij. Met geduld en overleg
( en altijd in vrees dat ik niet in leven blijven kan tot den uitslag)
heb ik mijn best gedaan. De slotsom is geweest dat ik met moeite
fr. 200 voorschot heb gekregen ( van een millionair) voor een lezing
die ik te Gent zal komen houden ! »
Multatuli beleefde 't genoegen van een Fransche vertaling, die
van zijn « Gebed van den Onwetende » (1861) door een Vlaming
werd geleverd.
Ze verscheen te Gent in 1868 : « La Prière de 1'Athée, traduit
du hollandais de Multatuli (prohibé en France) . 't Was werk van
den 19-jarigen Herman Van Duyse, zoon van Prudens. Multatuli
schreef hem daarover uit den Haag, Feb. 1869 een langen brief (1),
vol philosofeerende pedanterij.
Intusschen had ook harerzijds Tine herhaaldelijk dankbrieven
aan De Geyter gestuurd, èn uit Amsterdam èn uit Milaan, om 't geen
hij reeds voor 't berooide gezin had gedaan en nog zou gelieven te
doen.
Multatuli zelf, ondanks al de klachten waarmee hij zijn brieven
aan Huet aan 't volstoppen was, wou 't nog beproeven om zich in
Vlaanderen tot iets bruikbaars op te werpen. Zoo vraagt hij den
21 Nov. '67 in een brief aan De Geyter (2) of hij te Antwerpen
weer mag komen lezen, en met de vrienden onderhandelen over de
Vlaamsche Beweging : « Ik zoude mij gaarne aansluiten, indien de
beweging ernst is, d. i., wat ik ernst noem : niet toasterij, uitroepingen,
diner-geestdrift alleen ».
Over den datum dier lezing geraken ze niet zoo dadelijk
(1) Uitgegeven door J. Pee in Nederl. Museum 1893, I, blz. 296-303.
(2) Zie J. Pee : Brieven van Multatuli en Tine aan Julius De Geyter. Al de brieven en fragmenten van brieven
Nederlandsch Museum, 1894, II.
aan De Geyter, hier aangehaald, zijn te vinden in de bijdragen van Dr. Pee.
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accoord. Multatuli zou optreden met « dramatische schetsen » (1),
en hij zou te Gent hetzelfde opdisschen in Van Crombrugghe's
genootschap, en meteen voor de studenten een lezing houden over
« vrije studie ».
Tusschenj de kortere briefjes in is er een langere en een
merkwaardiger :
Den Haag, 4 Maart '69.
Waarde De Geyter,
« Mijne vrouw en kinderen zijn sedert 9 dagen hier (2), en
ik heb niets gedaan dan praten ( klappen ?) , spelen, stoeien, enz.
Dat was mijn regt, en het hunne. Dat wil zeggen van de kinderen,
want mijne vrouw is zeer uitgeput en heeft rust noodig in alle
beteekenissen.
« Doch dit alles vertel ik u liever mondeling, want ik hoop te
Antwerpen te komen nog voor 7 April. Zekere heer Sterk, een
impressario — maar een goed mensch ---- wil mijn cornak zijn te
Zutfen, Breda, enz. Dat is mij een groot gemak, want die geldelijke
zaken en voorbereidingen stuiten mij tegen de borst. Doch zie, op
't voorgesteld program komt ook voor : Antwerpen. Hij vraagt of
ik mij verbinden wil daar den 14" te lezen. Voor ik dat aanneem
wenschte ik van u te weten of dit ook wellicht indelicaat zoude
zijn tegenover den Cercle ?
« Nu is mijn vriendelijk verzoek of gij een briefje zoudt willen
adresseeren aan den Heer Ph. Sterk, musis sacrum, Arnhem, waarin
gij zegt « Er is geen bezwaar dat M. den 14 te Antwerpen
leest », of :
« Het is beter dat Mult. niet in Antwerpen leest. »
(1) Fragmenten uit Vorstenschool.
(2) Uit Milaan terug. Tine wou het samenleven weer beproeven.
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« Dan weet hij of i werk moet maken van een zaal, annonces,
enz. Ik zoude in dat geval lezen, « over vrije studie » (een stuk dat
hier opgang heeft gemaakt) . Zoodra ge — al was 't maat voor een
dag vacantie kunt nemen, kom dan met uwe lieve beste Lotje
eens kijken. Wacht niet op een langer bezoek in den zomer. Dat
blijft toch bepaald.
« Mijne vrouw is zeer uitgeput en gedeprimeerd. Zij heeft zorgvuldige verpleging noodig. Maar de kinders zijn flink en gezond
en levenslustig.
« Hartelijk gegroet.
Uw vriend,
Douwes Dekker.
Intusschen$ had De Geyter een nieuwe bediening gekregen, die
hij zich vooreerst nog al aantrekken moest : avoué of pleitbezorger.
Hij loopt gedrukt onder de bezigheden :
« Avoué, dat moet vreeselijk zijn ! Vooral voor U. Ge hebt
geen avoué's hart. Welnu, als 't u te erg tegen de borst stuit, schop
die zaak weg, en — en — en
« Als ge dan verlegen zit om dak en brood, kom dan bij ons.
Denk dat ik nu een wezenlijk huis heb, en schoon ik nog niet
weet hoe alles gaan zal, de mijnen moeten toch leven, en dan zal
't een genoegen voor mij zijn, u en uwe lieve vrouw onder de
mijnen te rekenen. Kort gezegd, niets zal mij aangenamer zijn dan
u (liefst onverwacht) te zien aankomen met een valiesje op den
rug, en geen cent in den zak.
« Probeer 't eens, en, houd u eens arm als in een comedie om
te zien hoe ge ontvangen wordt. We hebben zes kippen — dus
eieren zijn er. 't Logeeren, bed, kamer, etc. kan best. De heele
zaak komt dus neer op wat eten — welnu, en die kippen dan ?...
Uw lief hebbende,
Douwes Dekker.
,
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Multatuli trad op te Gent bij de studenten den 24 11 April ' 69.
Gent, Zondag morgen, 25 April '69.
Waarde De Geyter,
« Ik heb van den heer Sabbe 't zoo welmeenend stuk ontvangen,
waarin gij eene oproeping doet voor Dinsdag avond. Hartelijk dank.
« Ik hoop, en (bijna zou ik zeggen ik eisch, als 't niet te fors
klonk) dat nu deze uwe welwillendheid, en die van hen die er
gehoor aan geven, niet leide tot geldelijke offers.
« Het voorlezen van mijne dramatieke fragmenten geschiedt ten
mijnen behoeve, in mijn belang, en ik zal een dankbaar gevoel hebben
voor ieder die zich de moeite geeft er naar te luisteren.
« Waarom en hoe dit in mijn belang is, zal ik u verklaren.
Waarschijnlijk deed ik 't reeds in vorige brieven met een enkel
woord.
« Bijna alom zijn ze met toejuiching ontvangen. En ik geloof dat
ze dit als letterkundig, voortbrengsel waard zijn.
« Maar onverdeeld was die toejuiching niet. Een gedeelte van
mijn hoorders meende aan hun hollandisme schuldig te zijn boos
te worden wijl ik eenen koning in een leelijk daglicht stel.
« Dat is Willem III, zeggen zij, en men mag den koning niet
bespottelijk maken. »
« Ik zou, en zal bij gelegenheid zoo vrij zijn « den » Koning
W.I.L.L.E.M III aan te tasten en me daarvoor niet generen. Maar
dan zal ik er zijn naam in alle letters bij zetten. Zoo lang ik dit
niet doe, geloof ik 't regt te hebben « eenen » koning uittetekenen,
zoowel als Shakespeare en velen.
« Tant pis voor Willem III, als de schets... neen, als hij op
mijn schets gelijkt.
« Hoe dit zij, in. Holland slaan mijn tegenstaanders (d. i. alle
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zoogenaamde letterkundigen) munt uit de beschuldiging dat ik
majesteitschennis bega.
« Maar er is meer. Zeker zoogenaamd liberaal blad (de
Arnhemmer, ook geredigeerd door een boekenmaker, en dus mijn
tegenstander, heeft niet alleen de beschuldiging van majesteitschennis
tegen mij ingebragt, maar tevens mij beschuldigd van « trivialiteit...
Aronkenmanspraat, enz. »
« Ziehier nu de oorzaak waarom ik mijn drama zoo gaarne
lezen wil in Antwerpen.
« Ik hoop dat er uit den kring der vlaamsche letterkundigen
een kreet van verontwaardiging zal opgaan tegen het gebruik der
wapens van de soort waarmede men mij in Holland bestrijdt.
« Ik zoek een controle op mijn eigen smaak. Ik wil weten of
Gerard Keller ( redactr Arnhemmer) krankzinnig is of ik ?
« Een derde mogelijkheid is dat noch hij noch ik aan verstandsverbijstering lijden, maar dat er eene kwaadaardige verdraaijing
van regtsgevoel plaats grijpt, en ook in dat geval roep ik de
Antwerpsche vrienden op.
« Het is voorts van hoog belang dat men in België wete met
welk soort van vijanden ik te strijden heb ! Die Gerard Keller heeft
talent, en behoort inderdaad tot det besten onder de N. Nederlandsche schrijvers. Indien mijn drama goed is, kan men voor hem niet
het bénéfice inroepen van gebrek aan ontwikkeling, neen, dan is
't een helsche kwade wil.
« Mijn voordracht over « Vrije Studie » is gister avond welwillend opgenomen. Ik had echter te strijden met eene eigenaardige
moeilijkheid. Het onderwerp — « onbelemmerd streven naar waarheid » — is rijk, en zoude boekdeelen vullen.
« In gewone gevallen besteed ik aan die lezing drie uren, vooral
daar ik als ik voel dat het mijnen hoorders aangenaam is —
intermediair voor de vuist spreek. Daar ik nu eerst te half negen
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begon, en derwijl men mij zeide dat men hier niet van lange voordrachten houdt, heb ik moeteni tverkorten, d. i. knoeien, en ik vrees
dat dit niet overal kan geschied zijn zonder stoornis der geleidelijke
opvolging van gedachten. Het stuk moet nog onvollediger geschenen
hebben dan 't reeds uit den aard der zaak is. Ik heb geheele categorieën belemmeringen in « 't vrij studeeren » moeten overslaan.
« 't Is een drukkend gevoel voor den spreker, als hij gedurig
zichzelven moet toeroepen : geef niet te veel.
« Dat beneemt ook 't vertrouwen op den welkomen indruk van
wat hij wèl geeft.
« Dinsdag kom ik bij Ulieden. Ik weet nog niet zeker met
welken trein. Als ik U voor dier !tijd niet anders berigt, ga ik van
hier 9.30, d. i. 10.50 te Antwerpen.
« Maar haal me niet af en derangeer u niet.
« Ik heb veel te doen en kan in den Laboureur mijn tijd best
gebruiken om te werken.
« Hartelijk gegroet,
Uw vriend,
Douwes Dekker.
Multatuli las dan uit zijn « Vorstenschool » te Antwerpen,

en iedereen was tevreden, behalve hijzelf. Hij had afgesproken
met De Geyter : geen vergoeding, en nu zendt De Geyter hem
fr. 100, met een koel briefje er bij.
Zijn; eerste beweging was het geld terug te sturen, maar zoover
kwam het niet. Intusschen werd toch de correspondentie voor anderhalf jaar stopgezet.
Wat er gebeurd was kan men min of meer opmaken uit een
brief aan Max Rooses :
200

Den Haag, 12 Nov. '69.
...« Beste Rooses ! ik zoek middelen om mijne Ideën voor eigen
rekening uit te geven. Als ik daarin slaag, zal ik allerlei lusten
kunnen involgen, en daaronder behooren de invitatiën aan de
vrienden in Gent en Antwerpen die mij hartelijkheid betoonden.
Eigenbelang ! Ja, want ik stel er prijs op van zeer nabij gezien te
worden.
« Wat uwe vraag aangaat, antwoord ik : zeer gaarne. Het zal
me een waar genoegen zijn in Gent te komen.
« En ook te Antwerpen wilde ik zeer gaarne spreken, maar...
ik weet niet hoe ik daar aangeschreven sta. ik vrees dat de goede
gulle De Geyter soms uit hartelijkheid meer doet, dan ik van hem
vergen mag.
« De gewone loop eener lezing in die stad is, dat het franschr
gezind bestuur van den Cercle Art. & litt. allerlei bezwaren in den
weg legt, De Geyter moet zich dan veel werk getroosten om die
tegenwerking te overwinnen, en dit gelukt niet altijd. Daar hij
doorzettend en welmeenend is, volgt er dan op zoodanige mislukking
eene convocatie van « vrienden », en daaronder zijn er die ik verdenk
van --- hoe zal ik 't uitdrukken om wààr te zijn zonder onrechtvaardig te wezen van : vertoonzucht.
« Die opmerking had ik reeds lang gemaakt, doch geen lucht
gegeven aan mijn indruk, tot ik op zekeren morgen, in een onbewaakt
oogenblik, één der vrienden ronduit zeide, hoe ik over zekere sympathiën dacht. Dit werd euvel opgenomen, en ik weet niet hoe wijd
de kringen zijn, die mijn in 't gemoed van dien man geworpen steen
heeft veroorzaakt.
« Ik vrees zelfs dat ze zich hebben uitgebreid tot De Geyter
zelf, en dat zou me leed doen.
« Hij weet niet op welken grond ik zekere al te sympathieke
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praatjes met wrevel terugwees. Om mijne redenen te kunnen beoordeelen, zoude men tevens de ondervinding moeten kennen, die ik
op dit terrein, ook elders, opdeed.
« In Friesland deed men mij, juist een jaar geleden, beloften
die mij bewogen, mijne familie uit Italië te laten komen. Toen ik
mij later op de gemaakte afspraken beriep, ontving ik eerst, dagen
lang, geen antwoord, en eindelijk na verdrietig wachten... twee
hazen, met de mededeeling dat men geen woord houden kon : « omdat
de menschen zoo lauw waren. » Zij, die lauwe menschen, waren :
de man zelf die er over klaagde, want hij had mij verzekerd, mij
te zullen steunen, en door zijne oneerlijkheid ben ik in zeer moeilijke
omstandigheden geraakt.
« Zulke ervaring maakt bitter, en 't verdrietigst is dat de uiting
mijner klacht soms hen kwetst die aan de zaak geheel onschuldig
zijn.
« Ik vrees dat dit ook te Antwerpen heeft plaats gehad, en
daarom zeide ik : ik weet niet hoe ik daar sta.
« Maar juist uw vriendelijk aanbod om mij ook dààr eene
lezing te verschaffen, zoude mij licht in de zaak kunnen geven.
Ik stel u voor, dezen brief aan onzen De Geyter te zenden. ik hoop
dat hij er geen jota van begrijpe. Dit zou mij een bewijs zijn voor
-de bescheiden lengte van den radius der kringen die mijn steenworp
te voorschijn riep.
« Als ik weer op de wereld kom maak ik eerst werk van geld.
Ik zie dat er weinig goeds te verrichten valt, zonder de onafhankelijkheid die alleen daarvoor schijnt te koop te zijn. Hoe Jezus,
Plato, Socrates ( sans comparaison) 't gemaakt hebben, hun woorden
ingang te doen vinden zonder koetsier met bont op de kraag, is
me een raadsel. 't Zal aan 't klimaat liggen. En zelfs de ton van
Diogenes doet denken aan zekere noodzakelijkheid om zich te onderscheiden door eene in 't oog vallende livrei. 't Is de vraag of Jezus
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en Socrates zoo ongelukkig aan hun eind zouden gekomen zijn,
als ze hunne huishouding bij gebrek aan paleizen en hoofsche
omgeving, dat ook probaat is ! — op Diogenische wijze hadden
ingericht. Wie wijsgeer zijn wil moet boven of beneden burgerlijke
bekrompenheid staan.
« Nog eens dank voor uwen hartelijken brief. Ik zal te Gent
komen, zoocrra gij eenen dag bepaalt.
« Ik ben belangstellend kennis met uwe echtgenote te maken.
Wees zoo goed haar van mij te groeten en geloof mij
Uwen vriend
Douwes Dekker.
« Over 't Leuvensche congres heb ik een en ander in de dagbladen gelezen. Ik vrees dat dergelijke vereenigingen den gewonen
loop zullen volgen, d. i.: dalen, dalen als de 18 e eeuwsche letterkundige genootschappen. Dit is trouwens 't geval bij alle vergaderingen. Ze blijven altijd beneden 't gemiddelde der individuen.
« Ge zult zien dat de ambachtelijke letterkunde zich hoe langer
hoe meer op den voorgrond dringt.
« En ik ontwaarde dat ook de boekverkoopers en uitgevers
beginnen mee te spreken !
« Dat wordt bas-empire, geloof me ! Neen geloof me niet —
maar let op ».
Maar te Gent had Multatuli een nieuwen vriend aangeworven :
A. van der Ghinst, leeraar aan het Athenaeum aldaar.
Bij gelegenheid van Multatuli's lezing hadden ze saam gepraat.
Van der Ghinst, leeraar in de laagste Latijnsche klasse, liefhebberde
in de Wij sbegeerte en de Sterrenkunde, en stelde belang in alles
wat « ontwikkeling » heet. Wat een buitenkans voor hem een
middagje met Multatuli te zijn, den « universeelen » boven allen !
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Over God b. v., in wien hij niet geloofde, kon Multatuli zijn heele
leven lang niet zwijgen.
En beiden waren het eens dat godsdienst een « onwaarheid »
is... Maar als de schuchtere leeraar vroeg : « Wat zult gij in de
plaats stellen ? > dan antwoordde Multatuli : « Daar zit een vliegje
op uw mouw ; ik knip het weg ; wat stel ik in de plaats ? »
Van der Ghinst had opgemerkt dat de verschijning der kometen
een nasleep heeft van onvruchtbaarheid, jarenlang, op deze aarde.
Nu vroeg hij in een eersten brief aan Multatuli wat deze daarover
dacht, en of soms patriarch jozef niet een fijn sterrenwichelaar
zou zijn geweest, die aldus zeven jaren overvloed en zeven jaren
schaarschheid te voorspellen wist.
Voor zijn denkbeelden aangaande staartsterren en onvruchtbaarheid haalde V. d. G. citaten aan uit Herschell, Humboldt,
d'Alembert, Newton, enz. (1)
Multatuli gaf antwoord den 15 n Mei 1870, uit Mainz :

« Waarde Heer V. d. Ghinst,
« ...Voor circa zes weken dreef de nood mij van huis. Ik vertrok
naar Duitschland om, zoo mogelijk, de Duitsche vertaling van den
« Max Havelaar » te plaatsen. Maar de uitgevers hier zijn niet te
bewegen tot een onderneming, die buiten hun gezigtkring ligt. Wat
weet men in 't verwaande Duitschland van 't landje « waar platDuitsch wordt gesproken ? » Toch zoude ik misschien geslaagd zijn,
vooral door het wijzen op de zeer hoogdravende beoordeelingen van
den M. H. in Engeland, indien ik mij behoorlijk hadde kunnen
bewegen. Maar geldgebrek houdt mij gevangen, zoodat ik noch naar

(1) De brieven van Multatuli aan Van der Ghinst werden uitgegeven
door den zoon, Dr V. d. G. in « De Vlaamsche Gids » le halfjaar 1911:
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Leipzig kan gaan — den focus van den boekhandel — noch zelfs
mijne brieven f rankeeren .. .
« Sedert weken bood ik (in Nederland) mijn drama « Vorstenschool », het stuk over « Vrije Studie » en meer zaken te verkoop
aan. Men antwoordt mij niet eens. De oorzaak is, naar ik van terzijde
verneem : « Dat ik zoo'n bezonder slecht mens ben ! »
« ...Ik was genoodzaakt u die, zeer korte en onvolledige
beschrijving van mijne pijnlijke omstandigheden te geven, om u te
doen begrijpen, waarom ik thans, onder zulken druk, niet in staat ben
u behoorlijk te antwoorden. Ik haat alle oppervlakkigheid, en mag dus
de door u medegedeelde beschouwingen niet beoordeelen, voor ik
wat meer vrijheid van geest voel. Verbeeld u dat ik leed aan, zware
tandpijn... dat is geen toestand waarin men met de noodige kalmte
onderwerpen als de door u voorgestelde beoordeelen kan...
eenig gewigt hechten
« ... Moogt ge — gij waarheidszoeker !
aan 't Arabische Josefsprookje? (tenzij als model van Oostersche
vertelsels) . Zulke verhalen — ook 't schoone boek Job is er een —
bestaan in 't Oosten bij duizenden en ontstonden waarschijnlijk in
de verbeelding der karavaan — of karavanserai-improvisatoren, die
gewoonlijk een geschiedkundig feit (Joodsche heloten in Egypte)
tot kanevas kozen voor hunne vertellingen. Dat doet men nog heden
in 't Oosten met veel aangeboren talent, maar... de in zulke verhalen
te pas gebragte bijzaken mogen geen stof leveren tot betoog in zaken
van schijnwijsgeerigen aard. Kritiek, kritiek, altijd kritiek... Door
ondervinding geleerd waarschuw ik u tegen te groote ingenomenheid
met de denkbeelden, welker vader gij zijt. Hebt ge een vijand ?
Welnu, behandel uwe stellingen alsof hij ze had voorgedragen.
Dat is de weg ! 't Is moeilijk maar 't moet.
« En nu ben, ik verplicht mij weder neer te strekken op de
pijnbank mijner zorgen...
Douwes Dekker Multatuli. »
]
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De brave Van der Ghinst, die zeven kinderen had groot te
brengen, en wiens vrouw aanhoudend op zuinig-zijn uit was, zond
hem een gedeelte van zijn spaarpotje, 40 frank. « Wees zoo goed,
mijn waarde Multatuli, dit te aanvaarden als een oude schuld voor
de aangename uren, die uwe werken mij verschaft hebben, en vooral
zij zoo goed van er geen woord over te schrijven... »
Daarop komt uit Mainz, 30 Mei 1870, een lange brief van
Multatúli, een heele brochure : Hij dankte hartstochtelijk voor
de 40 fr., die juist op dat oogenblik zoo van pas kwamen. Maar
dadelijk na de buiging veert hij weer kaarsrecht : « Ik zie kans
duizenden bijeen te brengen, ja tien- en honderdduizenden, mits ik
niet worde geplaagd om fr. 3, 6, 20. Eene waschvrouw, die misschien
mij overmorgen zou komen manen, maakt me heden reeds impotent.
Dit is de letterlijke waarheid ; en, als ik dan gevangen ben in een
geheel web van waschvrouwen, ben ik niets, niets waard. »
Nu, in één adem zegt hij dat hij om stoffelijke zaken niets geeft.
Enkel t hee en sigaren kan hij moeilijk missen. Maar voor de rest
is zijn vermaak : denken. « Ik ben hier in een logementje, dat ik
verlaten zal noodra ik kan, en mag over 't geheel niet klagen ; maar
dit is zeker, dat niemand zulke hooge drinkgelden geeft als ik. Het
ondergeschikt personeel houdt mij voor zeer mild. Ze weten niet
dat ik bij 't geven van fooien, daarbij stilzwijgend de conditie
maak : « Wees niet ruw tegen mij ; laat me niet te lang wachten
als ik schel ; indien ik u een brief geef voor de post, bezorg dien
dan terstond ; maak geen rumoer voor mijn deur ; en antwoord, als
ik u verzoek dat na te laten. Aan dit alles heb ik, om te kunnen
denken, d. i. arbeiden, behoefte. Een boosaardig kind zou mij geheel
kunnen vernietigen, en dat moet ik afkoopen ! .. .
... « Wat ik schreef is weinig in vergelijk met mijn denken.
Maar wat ik dacht is — naar ik geloof nog minder in verhouding
tot wat mijne hersens hadden kunnen arbeiden, indien ik sedert mijn
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vertrek van Lebak ware beschermd geworden tegen... de wand...
luizen... Hoe gij, Jesus, beklaagt u geen steen te hebben om 't hoof d.
ter ruste te leggen ? Zie mij eens, en erken dat mijn toestand moeilijker is. Mij beukt men 't hoofd stuk, het hoofd` dat mijn werktuig
is om iets voort te brengen ! En de geheel andere linzen van onzen
tijd ! En mijn gezin ! En de wijze waarop tans Joden weten te
kruisigen !
... « Steeds was ik jaloersch op God, om zijn macht het goede
te doen, en ik nam hem kwalijk dat hij 't niet deed. Een klaar
bewijs, dat hij er niet is.
... « Als iemand die f. 10 van mij te vorderen heeft, het weten
kon hoe groot de kans was, dat ik hem f. 100 zou betalen, mits
hij mij gerust late voor die tien... ware er voor woekeraars goede
zaken te maken ! Maar dat weet het gros der menschen niet !
« Zoudt gij gelooven, dat ik — niet geplaagd, en onder nog
een paar voorwaarden, waaraan tans niet kan voldaan worden —
in staat ben meer dan tweeduizend gulden in de maand te
verdienen ? »
Zeker is 't dat Van der Ghinst het inderdaad geloofde, dat
hij alles geloofde wat kwam uit Multatuli's mond of pen.
Van der Ghinst dweepte vooral met de « Minnebrieven ». Goed
gezien, vond Multatuli. De « Minnebrieven zijn 100 Havelaars
waard ! In geen taal bestaat een zoo opregt weergegeven schilderij
van wat er in 14 dagen kan worden gedacht, geduld, gehoopt,
geleden. Of alles « mooi » is, zooals de Hollanders zeggen ? Dat
scheelt me niet ! Ik heb geen mooiheid beloofd — nooit ! Ik beloofde
en beloof : waarheid, en wie haar niet mooi vindt, ga elders ter
markt.
« Overal... ook te Antwerpen vond ik « vrienden » die dat,
dat en dat doen zouden, en — niets deden. Ik maak expresselijk
eene uitzondering voor sommige individuen onder die « vrienden ».
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Daar zijn, als bijv. de gulle, eerlijke, opregte De Geyter, lieve
menschen onder, die er geen schuld aan hebben, dat anderen hen
als mij — bedrogen met valsche geestdrift. »
*
Einde van datzelfde jaar '70 nam Multatuli weer de correspondentie op met De Geyter.
Wiesbaden, 4 Dec. '70.
Waarde De Geyter,
« Ik heb over uw naam en adres beschikt voor het volgend geval.
« Sedert eenigen tijd ben ik hier -- voornamelijk om wille van
mijn borst (1), daar ik een verblijf moet zoeken waar ik ademen
kan. ik woon bij een oude weduwe die een zoon bij de Loire-armee
heeft. Gedurende vele maanden ontving zij volstrekt geen tijding,
en vreesde dat hij dood was. Gisteren evenwel heeft zij -- langs
een omweg — vernomen dat hij leeft, maar... de briefwisseling is
gestremd of gevaarlijk ^-- ik begrijp het niet regt. Maakt men in
Duitschland of in Frankrijk de brieven open ? Worden ze teruggezonden ? ik weet het niet.
« Hoe dit zij, het goede mensch was in nood om een neutraal
adres. En ik was zoo vrij haar uwen naam op te geven.
« Staatszaken zijn het niet, dat kan ik u verzekeren. Men zal er
u niet om ophangen. Zoudt gij de goedheid willen hebben de
schrijverij, die ge alzoo over eenige dagen uit Frankrijk ontvangen
zult, onder enveloppe aan mij te zenden.
M. E. Douwes Dekker,
Schillerplatz, 4,
Wiesbaden.
(1) Hoe het stond met Tine en de kinderen eenerzijds, en anderzijds
met Mimi, berichtte Multatuli liever niet.
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« Daar komt mij de oude Mad. Manceau — zoo heet m'n
proprietaire — vragen of ook eene vriendin die relaties te Lyon heeft,
van uw intermediair mag gebruik maken ? Ik heb ja gezegd. Ziedaar
u op eenmaal verheven, tot 'n gewigtig tusschenpersoon. »
In den 4 n bundel Ideën beloonde Multatuli De Geyter's vriendschap met een langen brief die! over 10 ideën gaat en 20 blz. beslaat.
In dien¡ brief noemt hij ons Vlamingen « geluksvogels » omdat
wij niet weten wat een « modern dominee » is... Daarin geeft hij
De Geyter ook den raad « in godsnaam geen verzen te maken. »
En uit haat tegen zijn Hollandsche dominees, « die zich al
huichelend laten betalen in geld, eer, invloed en fatsoen », verdedigt
hij de katholieken.
« Geloof me, beste oprechte liberale Vlaming, men kan de
religine ( Nietzsche ! ) der modernen honderdvoud aanlengen met de
onschuldigste bestanddeelen, voor ze in moordkracht hoeft te wijken
voor 't Jezuitisme. Gij, vrienden der Mensheid in België, gij, voorstaanders van vooruitgang, ge beklaagt u over de katholieken ?
't zijn engelen ; over de ultramontanen ? 't zijn aartsengelen. Doe
me 't genoegen, den eersten priester dien ge ontmoet, namens mij
te omhelzen. En wilt ge daarna leeren uit den grond van uw hart
leve Veuillot ! te roepen, kom dan in Holland, en blijf er 'n jaar.
Daar zullen de modernen u doen inzien dat die man vergelijkenderwijze 'n kraamkind van onschuld is. Ik laat nu in 't midden of ook
hij doorgaande liegt. Het valt me moeilijk dit te gelooven, omdat
er uit huichelarij niet zooveel talent zou kunnen geput worden als
hij blijken geeft te bezitten. Modernen hebben 'n heel ander soort
van bekwaamheid die alle talent overbodig maakt. Indien Veuillot
liegt, dan blijft het toch waar dat i tracht konsekwent te zijn of
konsekwent te schijnen. De modernen geven zich deze moeite niet.
... « Al mijn beschuldigingen komen hierop neder dat zij (de
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moderne dominees) te gelijker tijd zich trachten meester te maken
van den hemel en van de aarde : geloof met steenkool. Dit doen
de katholieken ook, zegt ge ? Zeker ! Maar ik bedoel hier eigenlijk
niet uitsluitend het najagen van geld en goed, schoon onze modernen
zich daarin bij voorkomende gelegenheid zoomin onbetuigd laten
als de rest. Bovendien, onder de katholieken werden dan toch ten
allen tijde geestdrijvers en asceten gevonden, die inderdaad niet
streefden naar dit doel. Uitzonderingen zijn het, maar ik betwijfel
of ge zulke uitzonderingen onder de modernen vinden zoudt. Doc h
niet hiervan spreek ik nu. Ik bedoelde het streven om den invloed
dien 't hemeldragonderschap verleent, te vereenigen met de aanspraken van 't gezond verstand, en dit zonder door barvoeten,
zwarten jurk, bef of zuurkijken te waarschuwen. »
De Geyter moet terloops ook vernemen dat de ontdekker van
het Darwinisme -- althans van wat er echt-wetenschappelijks achter
steekt, niet is Darwin, maar Multatuli in persoon. Enkel had hij
geen gelegenheid het te openbaren omdat hij zoozeer « gejaagd en
geplaagd » werd.
« Ik weet dat gij 't katholicisme 'n ingrondigen haat toedraagt...
met verzen, uw eenig gebrek, beste kerel ! Och, mocht ik u, en m'n
bravel Vlamingen, kunnen genezen van die ziekte, al zij 't dan dat
hun verzen in den regel beter zijn dan de Hollandsche. Ja, ze zijn
frisscher
« Wat nu m'n wensch aangaat, uw afkeer van 't katholicisme
eenigszins te verstompen, deze gaat niet z(36 ver dat ik u uitnoodig
bij te dragen in 't oordje van Pieter, gelijk ik onlangs door 'n
Duitsche dame die fransch sprak, 't woord « St. Petersp f eenig »
hoorde vertalen. Le liard de Pierre, zei ze. Ik wilde maar doen in
't oog vallen dat het katholicismus de minst gevaarlijke van alle
godsdiensten is, omdat ze meest ratelt.
« ik wil trachten u dit duidelijk te maken.
.
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Stel eens, ik kwam te Antwerpen, en sprak over u. Een priester,
kapelaan, of al ware 't maar 'n gewone leek van 't ware geloof,
zou me zeggen : « begut, dien hier de Gaiter ies 'ne greuten beuswicht ! »... En dan gaat het door met het verkoopen van leukheid
en met de uitstalling van Havelaarsche miseries bladzijden lang...
En als hij de smalers op Multatuli of Havelaar voor de zooveelste
maal aan de kaak heeft gesteld, vraagt hij : « Beste De Geyter,
zijn uw Jezuieten van, dat kaliber ? Komaan, laat u roeren door hun
onschuld, en omhels er een ! ... » « De korte zin van deze lange rede,
mijn ronde eerlijke De Geyter, is u te vragen of 't wel zoo erg te
verwonderen is als ik bitter ben ?
4 Wees met uw lieve vrouw nu is zij in Holland gekompromitteerd ! •--- hartelijk gegroet. Zeg namens mij een vriendelijk
woordjen aan al wat « straks » uitspreekt als « seffens »... aan de
vlaamsche vrienden ! »
En in bundel II had Multatuli een noot aan 't adres van al
die Vlamingen geplaatst :
De treurige twist met België is onbeduidend, zegt hij, als men
dien uit een geschiedkundig oogpunt beschouwt.
« Is de in 1830 geslagen wond nog te genezen ? Kan de zoo
baldadig gespleten Nederlandsche stam weder tot een krachtig
geheel worden vereenigd ? Zeer dikwijls heb ik mij ernstig met dit
vraagstuk bezig gehouden, en; ook anderen dachten daaraan. Zelfs
werden er voor 1866 pogingen aangewend om te geraken tot een
begin van uitvoering. Ze stuitten af op... overmaat van gewoonheid
in personen, welker standpunt andere hoedanigheden vorderde. De
geschiedenis der jaren '66 en '70 zou waarschijnlijk een anderen
loop hebben genomen, indien... 't Kan nog, Vlamingen, 't kan nog !
Maar aan beide zijden moet men een-en-ander leeren, en... afleeren.
Als dit geschiedde, zouden we ons om 't buitenland niet hoeven te
bekommeren. Elke natie en) wij, Nederlanders, zijn een natie,
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wat men van veel politieke agglomeratiën niet zeggen kan — elke
natie is sterker dan 't grootste leger. »
En in dienzelfden bundel nog een nootje over ons Vlaamsch :
« Het doet mij leed niet altijd juist te weten welke woorden
of uitdrukkingen den Vlaamschen lezer vreemd zijn. Gaarne zoude
ik daarvan telkens eene verklaring geven maar 'k ben benauwd dingen
uitteleggen, die geen uitlegging behoeven. Er is in die cis.-- en citra.Moerdijksche idiotismen iets zeer eigenaardigs. Wanneer ik naga
hoeveel uitdrukkingen van Vlaamsche schrijvers in Holland niet
begrepen, of met afkeuring vreemd warden gevonden, moet ik vreezen
dat ook mijn geschrijf voor de Vlamingen soms onverstaanbaar is.
Deze gedachte is mij zeer onaangenaam, vooral daar ik erken dat
er van onze zuidelijke stamverwanten veel kan geleerd worden. Van
de tien Hollanders zijn er negen die Conscience een middelmatig
schrijver vinden, omdat hij iemand de oogen ten hemel doet
« sturen ». « Sturen » nl. heeft in Holland, behalve als scheepsterm,
sedert een paar honderd jaar bij uitsluiting der beteekenis van
« expédier ». Nu, verba valent usu, als men slechts ruimte genoeg
van blik behoudt, om te begrijpen dat eene ons ongewone uitdrukking
correct kan zijn, en dat het onbesuisd afkeuren, bekrompen is. »
Aan het groote Democratisch Congres te Antwerpen in '73 wou
Multatuli niet meedoen.
Naar aanleiding van een uitnoodiging daartoe schreef hij een
langen open brief uit Wiesbaden 29 Mei '73. Die brief was gericht
« tot den Voorzitter van het Democratisch Congres te Antwerpen ».
Hij werd opgenomen in het « Vrije Volk », orgaan van den Democratischen Bond voor Noord- en Zuid-Nederland.
... « Hoe nu dezelfde personen, die 't geduldig aanzagen dat
ik door geloovers en behouders, of liever door de mannen en place
van alle partijen, werd mishandeld, thans op het denkbeeld kunnen
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komen, dat ik aan hunnen roep zou gehoor geven, is mij raadselachtig.
« Men kan bovendien weten dat redevoeringen, debatten, verhandelingen, parlementerij, enz. mij zeer tegen de borst stuiten. Door
frasen is 't volk bedorven, 't zal door frasen niet genezen worden.
In allen geval behoor ik niet bij vergaderingen. »
En het slot van den langen, vreeselijk zelfbewusten brief luidt
« Wat mij betreft, ik weet wat geschieden moet en wat geschieden zal, en ik bedank er hartelijk voor in een vergadering te kibbelen
met den eerste den beste, die zonder iets gepresteerd of geofferd te
hebben 't woord vraagt en gekregen heeft.
« Ik kan geen andere betrekking aannemen dan van dictator.
Na de executie ( zie slot « Pruisen en Nederland ») zou ik mij terugtrekken in m'n kluisje, want : eerzucht in gewonen zin heb ik niet.
Daartoe ben ik te misselijk van de wereld, van de zoogenaamd
democratische niet minder dan van de eerste. »
Intusschen had Multatuli zijn vriend Vare der Ghinst niet verwaarloosd :
Uit Mainz 1870 kwam nog een briefje, den 8" juni 1870, maar
zonder belang. Evenzoo het eerste korte briefje uit Wiesbaden, den
30" Mei '71. Maar straks, den 5T1 juni, weer een lange brief, met
allerlei merkwaardigs ; bedekte toespelingen op de handelwijze van
zijn vrouw en van zijn kinderen, die hem, naar zijn opvatting, in
den steek hadden gelaten : « Ze weten niet wat ze mij gedaan
hebben ! Bij dien slag is al 't overige niets. Ik kan daarover niets
meer zeggen ». Multatuli betuigt ook zijn dank voor tien frank
nieuwjaarsgeschenk ; en antwoordt op Van der Ghinst's uitlatingen
over het katholicisme. De brave man, had waarschijnlijk iets van de
Laveleye gelezen, of leefde in een atmosfeer waarin die dingen
rondzwierven, en hij beweerde : « Het is in de katholieke landen,
dat het meest booswichten te vinden zijn. Aldaar is blind gelooven
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de hoogste deugd, en in de rede of 't gezond oordeel zijn vertrouwen
te stellen is den duivel aanhangen. Maar, wanneer de hartstochten
in gisting komen, of wanneer een dogma verdwijnt voor de rede,
en daar hij nu toch verdoemd is, werpt de katholiek geloof eri deszelfs
accessoire (een gering pakje ongeteerde zedeleer) over boord ; en
dan, zwicht u van zulke kerels ! »
Multatuli weet daarop het volgende :
« Het trekt mijn aandacht, dat gij zoo bijzonder ongunstig
oordeelt over de katholieken. Juist dezer dagen kwam ik in aanraking met een Duitscher, die precies zoo oordeelde.
« Nu weet gij dat ik, die alle goddienerij voor een pest houd,
zoo min protestant ben als katholiek. Maar hoe komt het n u 'dat ik,
met mijn verstand alle godsdienst wegwerpende, wat mijn smaak
als artist aangaat, minder fel op 't katholicisme dan op de protestanten gebeten ben ?
« Ik zoek de oorzaak hierin :
1°) Dat gij, in België, de katholieken hebt leeren kennen als
politieke partij. Dit is bij mij 't geval niet. In Holland is 't louter
eene zaak van domme gelooverij en raakt den Staat niet, zoomin
als de Joden. Ook die zouden zich misschien anders openbaren,
indien ze politisch een rigting vertegenwoordigden.
2°) Ik lijd en onderga meer van protestantsche booswichten.
Zoo'n Duymaer van Twist is de type van 'n protestant, koud, droog,
dor, zwijgend en... voor zichzelf zorgend.
3°) Van der jeugd af klemde mij mijne protestantsche omgeving.
« De katholieke zal dit u gedaan hebben.
4°) Ik sprak van m'n smaak als artist. Er is meer kleur in
't katholicisme. Voor mij is de gelooverij een skelet. Welnu, de
katholieken kleeden het aan, geven 't een kaarsje in de hand, en
een bloemenkrans op 't hoofd. Dit is nu onzinnig. Maar... de protestanten rukken hulsel en krans weg, en willen toch dat men 't ramme214

lend geraamte schoon vinde. Dit komt mij nog ongerijmder voor,
als ten minste dit woord 'n comparatief toelaat. ik spreek daarover
op blz. 230 van m'n Ideën. »
Zijn steeds korzeliger stemming zoekt in 1874 weer wat afleiding
in correspondentie met De Geyter, die hem ook nog eens had uitgenoodigd :
Wiesbaden, 8 Aug. '74.

« Waarde De Geyter,
« Als ik eenigszins kan wil ik gaarne komen, maar ik durf het
niet verzekeren, wat mij zeer leed doet.
« Wat is toch de reden, dat ik nooit iets van u verneem ? Nu
ja, juist ook daarom zou ik zoo gaarne te Antwerpen komen ! Maar
ik ben de slaaf van m'n werk. Het zijn niet zoozeer de 3, 4 dagen
voor dat reisje, die ik missen kan, maar ik bederf zoo spoedig m'n
stemming door zekere aanrakingen, en dan heb ik moeite, weer op
de rails te komen. De manier, waarop ik door Nederland en onze
mannen van letteren op weinig uitzonderingen na, behandeld word,
maakt me schuw. Toch bemerk ik dat ik `veld win, en ik voorzie 'n
terugslag, waarin men dan weer (als gewoonlijk) verder zal gaan
dan noodig is.
« M'n uitgevers klagen zeer over 't aandeel der Vlamingers in
het debiet. Ik meen te weten dat er b. v. van mijn Millioenen-studien
geen enkel exempl. in Vlaanderen geplaatst is. Te duur ? Het spijt
me wel. Zeer dikwijls stelde ik mij Vlaamse lezers voor, en vroeg
mij af, (namelijk waar ik 'n zeer speciaal hollandismus behandel)
zou 'n niet-hollandse lezer dit of dat begrijpen ? Maar zoo'n
lauwheid (of wat is het ?) beneemt me den lust.
« Enfin, leven is : werken, en werken is (voor mij althans)
tobben, wroeten, wurmen.
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« ...Ook te Antwerpen heeft men mijn « Vorstenschool » niet
gespeeld. Waarom toch?
« Op die wijs kan een Nederlands auteur zich niet oefenen.
Er blijkt hem niet wat hij verkeerds leverde, noch waarop hij zich
behoort toe te leggen.
« Kunst-oefening zonder weerklank is 'n onmogelijkheid !
« En nu ook door onze tooneelspelers of hun besturen versmaad
te warden, is toch wat erg ! »
Wiesbaden, 12 Aug. '74.

Waarde De Geyter,
« Ach 't is me onmogelijk te komen ! Ik durf niet opstaan van
m'n schrijftafel. Ik ben bij m'n uitgever in achterstand, en moet alle
zeilen bijzetten om dien te verevenen. Gaarne had ik u en uwe vrouw
weergezien, en uw kind 'n kus gebracht !
« Om 't misloopen der litterarische bijeenkomst ben ik minder
verdrietig. Ge weet niet wat mij — op weinig' uitzonderingen na —
de hollandsche pers aandoet. Hoe moet ik me nu te midden dezer
lieden gedragen ? Er zijn er die ik, wel beschouwd, niet anders zou
kunnen te woord staan dan met de punt van m'n laars. En daartoe
houdt men toch geen feestelijke bijeenkomsten, nietwaar ? »
Blijkbaar ligt voor 't oogenblik Van Vloten's anti-Multatulicampagne hem het opperst. Want Van Vloten wordt hier gescholden
voor een « welgeconditioneerde Jezuiet ».
En verder : « Zoo, zal men zich te Antwerpen over Vorstenschool ontfermen
« Dan zou ik gewis gaarne daar komen, als ik kan ! Ik moet
— met of zonder stemming — arbeiden, op straffe van hongerlijden.
Ziedaar den toestand van 'n Nederlands auteur. Tijd tot verade216

ming heb ik niet ! 't Slot zal wezen dat ik eenzijdig, suf en stokpaardig
word. »
Hij hoopt op een bezoek van De Geyter, die nu vrijer is en
geen avoué meer.
Hij geeft zijn nieuw adres op : Schalbachstr. 9a , maar voegt
er bij : « Ge zult 'n armoedige ontvangst voor lief nemen, nietwaar ?...
Komt Vosmaer ook ? Dat is een vriend van mij. Ook hij heeft me
tot mijn groot genoegen hier bezocht. »
Brieven Wiesbaden 3 Sept. '74 en 6 Sept. '74 gaan over de
episode Mina Kruseman, de generaalsdochter, die toen met haar
vader te Brussel woonde. Multatuli droomde dat zij voor Vorstenschool de ideale Louise zou zijn ; zij die ook Indië kende, zij, de
schrijfster van « Een Huwelijk in Indië » en van « De moderne
Judith ».
« Mijn eenig doel is te pogen u met haar in, aanraking te
brengen ; dan kunt gij en, zijzelf beslissen of er reden bestaat haar
in aanraking te brengen met het Antwerpse Tooneel. Ik wasch dan
verder m'n handen in noninterventie.
...<< Ge zult mij dank zeggen voor de belangwekkende kennismaking. Veel kunt ge reeds van haar weten uit « Judith ». Doch
daarin staat niet wat ik u bij dezen zeg, dat zij iemand is van 'n
buitengewone edele inborst. Ze heeft gevoel, verbeelding en vooral
moed ! Er behoort véél toe voor een Hollandse om bien posée gelijk
zij, zóó op te treden ! Nog eens, haar talent als actrice ken ik niet.
En ik durf beweren dat zij zelf hieromtrent in 't onzekere is. Zij
en ik weten alleen dat Publiek haar als uitstekende tooneelspeelster
(waarschijnlijk slechts in bepaalde haar bevallende rollen) houdt.
« Hoe dit zij, in allen gevalle behoort ze in Holland, tot de
uitstekende persoonlijkheden van den dag. Niet daarom echter, maar
uit eerbied voor haar onafhankelijk streven en nobel karakter, draag
217

ik haar de meeste hoogachting toe... Nooit is 't in Holland — en
ook zelden elders ! — voorgekomen dat 'n generaalsdochter uit liefde
voor kunst, vooruitgang en gepaste emancipatie, zoo dapper op: *den
voorgrond treedt.
« P. S. Had het Antwerpsch tooneel niet de minste terecht-wijzing of handleiding van den auteur noodig ? Dit komt me wel
eenigszins... suffisant voor, en u ? In Frankrijk zou men 't zeer
vreemd vinden dat 'n stuk gespeeld werd zonder tusschenkomst van
den auteur.
« Lieve hemel, men kan toch berekenen dat ik over deze of gene
scène iets had opi te merken. De voor lectuur gedrukte tekst bevat
toch niet de wenken, die de regisseur noodig heeft of hebben kan. »
De Geyter had geen lust om zich met Mina Kruseman in te
laten. En Multatuli geeft zijn ongenoegen lucht :
Rotterdam, 18 April '75.
...« Wat u betreft, sedert jaren wist ik niet hoe 'k 't met u
had. Ik dacht aan u altijd met de grootste hartelijkheid, en vond
het grievend, zoo heel zelden antwoord te krijgen als ik u schreef.
Ook o. a. ontving ik nooit taal of teeken op m'n introductie bij
Juf. Kruseman.
« Dat uw zwijgen hieromtrent en 't niet aanknoopen der toen
door mij beoogde relatie me nu genoegen doet, verandert niets aan
mijn verwondering over uw zwijgen. Ja, nu doet het me groot
genoegen dat gij door uw onthouding; u de deceptie bespaard hebt,
die mij ten haren opzichte te beurt viel. »
Inderdaad lang duurde 't niet of Mina Kruseman verbrandde
haar afgod ; en vooraf besmeurde ze hem.
« Met deze vertelling, beste De Geyter, meen ik u in staat te
hebben gesteld, de vraag van den h. Driessens te beantwoorden.
Zeg hem dat mij naar stipt recht niets competeert, doch dat ik
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gaarne zal aannemen wat hij, met het oog op de belangen zijner
zaak, aan den auteur van V.-school meent te mogen afstaan...
Waarom een Nederlands schrijver te honoreeren, indien men volle
zalen hebben kan met een vertaald fransch of duitsch stuk ? De
h. Driessens is wel artist maar tevens industrieel. Niet van hem
kan 't gevorderd worden, dat hij zich opoffere voor Nederlandse
kunst of litteratuur. Als man van « zaken » mag hij z'n artikelen
niet bezwaren met onnoodige kosten. Alleen dan wanneer Vorstenschool hem buitengewone voordeelen opbrengt (wat ik betwijfel,
want als geldmakend stuk is 't niet te vergelijken, met « Twee
Wéezen » en derg.) dan zou hij mij iets van dat buitengewone
voordeel mogen afstaan, altijd echter slechts als uitvloeisel van
welwillendheid...
« Misschien kom ik te Antwerpen als Le Gras c. s. daar de
Vorstenschool spelen... misschien ! want ik ben niet zeker van loisir.
M'n leven is zeer, zeer moeilijk ».
Nog een onbeduidend briefje van Multatuli aan De Geyter uit
Geisenheim a/R, den 13' Dec. '81. En daarmee is 't uit, voorgoed
tusschen hem en de Vlamingen.
Wel werd het Multatulifonds regelmatig door de Vlaamsche
vrienden gestijfd. En in zijn somberheid was de grimmige prater,
die nu almeer een zwijger werd, nog toegankelijk voor 't genoegen
om 't succes van zijn werk. « Vorstenschool » deed in triomftocht
de ronde over Nederland met Catharina Beersmans in de rol van
de Koningin en Julia Cuypers in die van Louise.
Gelukkig moest Multatuli 't niet meer beleven dat een ander
Vlaming, jozef Staes, diezelfde « Vorstenschool » toetakelde niet
alleen, maar betoogde dat ze, althans voor 't verhaal, was nagebootst
op « Le Grain de Sable » van Michel Masson.
De vlijtigste en meest wetenschappelijk onderlegde apostel voor
Multatuli's roem in Vlaanderen bleef Dr. J. Pée. Niet alleen gaf
•
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hij de brieven uit, waarnaar hierboven herhaaldelijk werd verwezen,
en waarbij ook nog behoort : « Een brief van Multatuli over kunstrechterschap en historische drama's », geschreven uit Wiesbaden den
20n juli 1876 aan J. H. van Offel (1), maar hij maakte ook een
breedvoerige studie over « Het Gebed van den Onwetende » (2 ),
dat intusschen, na Herman van Duyse, nog meer Vlaamsche vertalers
in 't Fransch had gevonden : In 1887 immers liet Dr. Cesar De Paepe
een rouwartikel verschijnen over Multatuli in het Maart-nr van
« La Société littéraire », waarop volgde, waarschijnlijk ook van zijn
hand, « La Prière d'un Ignorant ».
Maar de beste overzetting bleek wel die van Emiel van Heurck,
in het « Réveil » van Mei 1893, terwijl diezelfde Van Hearek, binnen
't zelfde jaar, in « La Société nouvelle » de « Minnebrieven »
vertaalde.
Op het Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres te Arnhem
in 1893, trad Dr. Pée op met het voorstel om een volksuitgave te
bezorgen van een bloemlezing uit Multatuli's werken. Die was er
eigenlijk reeds : Multatuli-Bloemlezing, door Heloise, verscheen
immers bij Elzevier, in 1888.
Ook Jhr. A. de Maere-Limnander bleef den Multatuli-cultus
trouw : Op het Gentsche Taal- en Letterkundig Congres in 1891,
bracht hij zijn hulde aan den « genialen schrijver, den diep ongelukkigen, zenuwachtigen, overspannen Multatuli, die in zijn zwervend
leven de bitterste ellende heeft gekend ; die hartstochtelijke aanvallen,
en hier te Gent zelf, in de tegenwoordigheid van velen onder ons,
tijdens het Nederlandsch Congres van 1867, heeft moeten onderstaan,
maar die misschien nu dat hij zijn eerste en laatste rust heeft gevonden, zal verrijzen en als een Lazarus opstaan, omdat hij het eeuwige
(1) Nederl. Museum 1893, II, blz. 229-233.
(2) Nederl. Museum 1893, I, blz. 284-309.
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goede, het eeuwige schoone heeft bemind, en daaraan heeft
geloofd» (1)
In de « Schimmen en Schetsen » van J. M. Brans, komt een
« In Memoriam Multatuli » voor, geschreven voor « Flandria » 1887,
't welk mede getuigt dat de Havelaar-koorts onzer Athenaeum-jeugd
geen enkelen graad te benijden had aan die der Hoogere Burger-schoolklanten in 't Noorden.
De katholieke reactie bracht ook enkele vlugschriften, waaronder
dat van A. Siffer het meest verspreiding vond.
Ten slotte blijkt Multatuli ook in zijn betrekkingen met ons
te zijn geweest wat hij was over 't geheel : als mensch, een naiefidealiseerend, kinderlijk--zelfzuchtig cynieker ; als kunstenaar, de
origineelste romanticus onder de 19 e eeuwsche Nederlanders ; als
denker, de man, die door dik en dun beweerde dat hij « Ideën »
had, en 't waren allemaal bevliegingen van een geniaal neurasthenisch
gemoedsmensch.
Roer mond, 1922.

(1) Handelingen enz., blz. 71 en 72.
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Ernie! Vliebergh 0).
Al had ik geen de minste opdracht om hier te verschijnen, toch
zou 'k mijn best hebben gedaan om te komen, en aan dit feest mee
te doen. Ik hoorde immers dat hier onze Vliebergh wordt gevierd.
En waar zoo iets gebeurt wil ik er bij zijn.
Onze Vliebergh, ik kom vandaag weer naar Leuven zooals ik
telkens kom : om u te bezoeken. Een uurtje bij u, dat is voor mij,
buitenshuis, altijd het beste vans mijn maand. Dat uurtje is dan
immers zoo heelemaal onder ons. En dan weet ik altijd wat u te
zeggen en te vragen... Maar nu met al dat volk er bij, te midden
van zulk een hooggeachte vergadering, nu komt over mij de aarzeling.
Gij zelf zult mij zeggen : zwijg dan maar liever. Ik heb u -- zult
ge er bijvoegen — nog bij andere gelegenheden gezegd dat ge wat
minder moet praten... Jamaar, vandaag wil ik niet zwijgen ! Maar
laat mij dan spreken gelijk altijd, gelijk we 't doen onder ons.
Daarbij, we zijn hier immers onder ons. In het Davidsfonds
zijn 't allemaal goeie, brave kerels. En, hoewel ik liefst van al ben
bij u thuis, op mijn eentje, of met de vijf of zes van het vaste gezelschap, mogen ze, voor mijn part, hier toch allemaal blijven zitten,
hoor i... Als ze wezenlijk braaf zijn ! Welja, ook de H.H. van de
Kamer mogen blijven zitten : die zijn immers altijd braaf ! Als ze
nu ook maar wilden beseffen wat een heel brave jongen ikzelf ben !
(1) Feestrede op den Brabantschen Gouwdag van het Davidsfonds,
10 October 1923, ter eere van Prof. Vliebergh, Algemeen Voorzitter, bij zijn
25-jarig lidmaatschap van het Hoofdbestuur.
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Onze Vliebergh, verbeeld u dat ik door den Voorzitter van den.
Gouwbond (1), beiderzijds een onzer goede vrienden, werd verzocht
om hier een feestrede te houden. Ik, een feestrede ! Ik heb dat nog
nooit gedaan, en ik zal het nooit doen ; en ik zou 't onmogelijk
kunnen. O, jawel, ook ik voel veel voor feesten, en voor de pracht
van plechtige dingen, als 't allemaal mooi en schoon is, dat wil
zeggen, ècht. Maar, onze Vliebergh, gij weet het nog wel : ik ben
door mijn Vader zaliger en door mijn Moeder op holleblokskens
grootgebracht. En sinds een paar jaar heb ik mij weer klompen
gekocht. Dat is zoo echt-Vlaamsch warm aan de voeten ; en voor
niets ter wereld wil ik er nog uit. Alleen 's Zondags, gelijk ge ziet,
doe 'k mijn laarzen aan. Maar ik wensch toch te blijven de jongen
op klompen.
Zoo sta 'k hier nu, onwellevend en onchristelijk, over mijzelven
te praten. Ik kwam er toe, terwijl ik bij deze gelegenheid bedacht
hoelang ik u, onzenVliebergh, nu al ken. De rimpels komen, en
hier en daar al een grijs haar... En dan begint men stilletjes aan
graag in 't verleden te leven. Welnu, nooit zal ik Onzen Lieven
Heer genoeg kunnen danken, dat ik, als groentje verschijnend te
Leuven, in 1898, mij seffens hier thuisvond onder de hoede van u
en van onzen vriend Scharpé. « Nee, jongen, zei Vliebergh, gij
leest te veel. » En hij trok mij aan mijn mouw, mij, den naieven,
onbeholpen onnoozelaar, die leefde van papier, en hij loodste mij
zachtjes « Met Tijd en Vlijt » binnen. Ik las verzen, zoo dood-ernstig
dat het een der plezierigste zittingen werd van 't genootschap.
Algemeen gelach, zelfs een aanval van lachkramp, bij Ruf. Schockaert.
En ik las maar door... Tusschen mijn luide dithyramben in,
ter eere van een pastoor, dien ik nooit had gezien, schoten stille
(1) Ing. Ferd. Maertens, Directeur-generaal in het Ministerie van
Landbouw.
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schietgebedjes van « Heere, ontferm u mijner ! » 't Was juist intijds
uit : Ik zeeg neer op mijn stoel, transpireerend naar weinig minder
dan een bezwijming... Uit het waas der tabakswolken bloosde
't reddend gelaat van Vliebergh op : De « dichter » zegt het wat
rauw, maar ziehier hoe hij 't meent. En Vliebergh vond er een
verklaring op, waarmee de geachte vergadering vrede nam. ik was
gered voor 't publiek en genezen voor mijzelf. Geen Met Tijd- en
Vlijter kan beweren dat hij mij ooit nog op een vers heeft betrapt !
Zoo is 't begonnen... In mijn vele nooden, groote en kleine,
om eiken Leuvenschen dag, al studeerend en lezend, mijn weg door
't leven te vinden, stond Vliebergh daar met zijn glimlach, met zijn
vinger, met zijn korte, klare woord... En als nu een feestrede beduidt,
aan een weldoener te brengen een hulde van dank, van innigen,
hartgrondigen dank, dan ben ik inderdaad een feestredenaar !
Maar, onze Vliebergh, ik kende u eigenlijk allang voor ik naar
Leuven kwam.
Ik had als Eekloosche college-jongen uw eerste boekje gelezen,
een boekje dat ge schreeft toen ge twintig jaar oud waart : « De
Vlaamsche jongeling en zijne vijanden. » Ik had daarin geleerd dat
de Vlaming, als hij de toestanden in zijn land wil beheerschen, eerst
en vooraf moet leeren zichzelf te beheerschen.
Ik dacht : die zoo'n boekje kan schrijven moet weten wat er
hapert, en dat moet een goede, wijze vent zijn. Maar ik zag van
ginder verre vreeselijk op tegen u, en ik dacht ook dat gij, die zoo
wijs waart, veel ouder moest zijn dan ge werkelijk waart.
Even daarna : het was in 1895 ; ik zat toen in de klasse van
Poëzis, en het Oost-Vlaamsche studentengilde hield in de zomervacantie zijn jaarlijksche algemeene vergadering in den Rooden
Hoed, te Gent — « in 't Reu oedzjen ». Daar klopte mij Reimond
Speleers op den schouder : Zie, daar zit Vliebergh, wees hij. Ik keek
op ; en tot mijn verbazing zag ik dat Vliebergh, die dat boekje had
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geschreven, bijna zoo jong was als wij zelf, en dat hij er uitzag
gelijk een ander : een gezonde, blonde blozerd ! Hij zat daar warempel
te praten, en te doen gelijk een gewoon sterveling ; niet rookend,
weliswaar, maar voor zich een groote pint bier. Ik kan niet zeggen
dat ik hem zag proeven ; maar de pint stond er !
Tusschen de afwerking van 't programma in werd Vliebergh
naar voor gedrongen. Hij prijkte wel niet op de dagorde, hij was
wel geen Oost-Vlaming, maar hij was toen reeds de leider, door
allen erkend ; en pastoor Claeys, de dichter, die door studentenarmen uit den noendutzetel van zijn lekkere St. Niklaaspastorie
was geschaakt om de gelegenheidsrede te improviseeren, keerde zijn
vollemaansgezicht naar Vliebergh toe en gebood : Gij zijt gekomen,
ergo, gij moet spreken. Vliebergh klom op een stoel, en hij sprak :
eenvoudige, korte zinnetjes, zoet van klank, maar bijzonder beslist
van toon. Toen alree zette hij zijn punten en zijn uitroepingsteekens
met een lippenpersing naar een pruimmondje toe, niet van pretentie,
o neen, maar van beslistheid. Toen alree rimpelde bij 't spreken dat
klare voorhoofd onder aandachtige inspanning, en hoekte zijn hand
het knak-wilskrachtig gebaar van : zoo moet het !... Hij sprak niet
lang, maar hij zegde dat er meer moest geblokt en minder gerold
worden, en dat, naar zijn inzicht, de studentengilden vooral dit
voordeel brachten : de jongeren in de vacantie samen te scharen
en bezig te houden voor een goed en mooi doel: de jeugd als
Vlaamsche gemeenschap te louteren, en dat de gilden hun organisatie
onderling over de verschillende provinciën moesten versterken en
nauw aaneensluiten, en dat de studenten zich minder moesten oefenen
in 't luide roepen dan in 't spreken flink en voor de vuist... En dan
studenten gewapend met studie.
Terwijl Vliebergh sprak beierde het Gentsche Belfort : « Wie
herbracht hier de rust op een teeken van zijn hand !... »
Toen ik dan te Leuven aankwam, was onze Vliebergh twee
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jaar afgestudeerd : Doctoraat in de Rechten en in de Sociale en
Politieke Wetenschappen. Zoo juist had hij zijn studiereizen in
Frankrijk, Duitschland en Noord-Italië achter den rug. En nu zat
hij als rechtskundig raadgever op den Boerenbond, de inrichting,
enkele jaren te voren door Mellaerts, Helleputte en Schollaert
gesticht.
Zijn taak zag hij klaar voor zich : Hij zou werken aan de
verheffing van den Vlaamschen boerenstand. Die taak had hij ingezet
al vier jaar te voor met een werk, uitgegeven door het Davidsfonds :
« De Boeren en de Maatschappelijke Zaak, eene verhandeling
over het heropbeuren van den Boerenstand, door Em. Vliebergh,
student in de Wijsbegeerte, in de Geschied- en Zedenkunde, 1894 ».
Een doorloopende klacht over de ergerlijke verwaarloozing van den
Boerenstand vanwege 's lands Regeering en de groote landeigenaars,
een klacht ook over de koppigheid van de boeren, die zich vastklampen aan den slenter en van geen wetenschap willen hooren,
omdat die hun gebracht wordt door heeren, die toch immers zelf
geen boeren zijn ! Maar in dien noodkreet klonk geen zier pessimisme. Uit dit boekje spreekt onze Vliebergh zooals hij sindsdien
steeds heeft gesproken : 't Moet alles beter worden, maar 't zal beter
worden, als wij zelf maar beter worden, en werken en willen !
En zes jaar later, uit zijn boek « De Boeren. Wat er door
en voor den boerenstand kan gedaan worden » (1900) blonk een
optimisme, gevoed met zooveel ervaring en vervulling als airee was
opgedaan en tot stand gebracht. Grootendeels door zijn eigen arbeid !
Want intusschen was onze Vliebergh de groote propagandist
van den Boerenbond geworden. Dat was zijn dagtaak : Een commisvoyageurschap over 't heele Vlaamsche land, en ook het Walenland
in. Weet gij hoeveel gilden van den Boerenbond Em. Vliebergh
in die eerste jaren tot 1900 reeds had gesticht, of helpen stichten ?
Meer dan honderd !
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Maar zijn kantoorwerk op den Boerenbond ? Wel, heel eenvoudig : dat werd zijn nachttaak.
En de avonden, die daartusschen nog konden uitgespaard ? Die
waren voor de studie, en voor de studenten-vergaderingen :
« Sprekersbond », « Met Tijd en Vlijt » enz.
't Was in 1901, op een middag, dat onze Vliebergh bij Scharpé
binnenkwam en hem zegde : Rector Hebbelynck heeft mij een

hoogleeraarsstoel aangeboden.
Het was een jubilatie. De Vlaamsche studenten-vriend kreeg
de opdracht, voortaan studenten op te leiden...
Het gebeurde in die dagen, dat onze vriend Scharpé, hoogleeraar
te Leuven en heereboer te Heverlee, er op uitging om een beestje
te koopen — een beestje dat hij volgens al de regelen der Germaan.sche Philologie bevond te zijn een geitje. Maar het beestje was 't in
zijn nieuw tehuis nog niet eens goed gewoon, toen het manieren
uithaalde, waarbij het, ter beschaming van Grimm en Bopp, bleek
te zijn een bokje... Felix culpa, of liever providentieel-gelukkige
vergissing. Het bokje werd geslacht ter eere van Vliebergh's
benoeming en van een paar andere goede dingen. En Mevrouw
Scharpé zaliger, die niet slechts een beste huisvrouw was en een
beste moeder, maar ook een ideale kokin, heeft ons toen een bizonder
smakelijken avond bezorgd. Ceremoniemeester was onze vriend
Jef de Cock.
Intusschen werd het al drukker in 't groote huis van de
Waaistraat. Altijd volle zitkamer bij dezen gezworen alleenlooper
en zijn zuster, die er juist evenzoo over dacht... Bevolking van
kleine kinderen en groote menschen. Want het krioelende kroost
van Scharpé woonde bij « Peter Vlieberghe, in de Woeistroete,
nummero tiene » even honkvast als thuis ; en doorspekte met zijn
boeiende Brugsche intermezzo's de wijsheid van Boerenbonders,
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professorale collega's en redacteurs van Dietsche Warande en
Belfort.
Want in 1900, bij de vereeniging van de beide Vlaamsche
maandschriften, werd onze Vliebergh aangesteld tot redactiesecretaris. Elke maand had hij te zorgen dat honderd bladzijden
degelijke kost samenkwam uit de pennen van dichter jan, prozaïst
Pieter, geleerde Pauwel, ten gerieve van het zeer geschakeerde
Vlaamsche publiek. Hij had tevreden te stellen èn juffrouw Belpaire,
de eigenares, èn de duizend klanten, èn zijn eigen goeden smaak.
En waren de gewenschte bladzijden er niet, dan had hij zelf aan
te vullen. En Dietsche Warande en Belfort werd, dank zij 't beleid
en de werkkracht van onzen Vliebergh, hèt Vlaamsche tijdschrift.
Maandschrift, goed, weekblad nog beter, zegde Vliebergh. En
hij stichtte en redigeerde « Hooger Leven », van 1906 af tot den
oorlog, een weekblad dat wel schaars in den vreemde zijn wederga
vond, een orgaan, dat het beschavingspeil over Vlaanderen deed
klimmen met een tempo als wellicht nergens binnen zoo korten tijd
werd verwezenlijkt. En thans nog, nu we zooveel hebben en zoo
velerlei, klinkt telkens weer de verzuchting : Wie geeft ons « Hooger
Leven » weer ?
Nu wordt er geschreven, zooals 't hoort, zegde Vliebergh : De
tijd is daar om ook te spreken, zooals 't hoort. En onze Vliebergh
stichtte de Nederlandsche Vacantie-Leergangen.
Naast de Alma Mater, verrees daar een Vlaamsche filiale,
bezield met haar eigen wetenschap, maar ook met een Vlaamsch
hart voor het eigen volk. En telkens, onder den sluimer der groote
Universiteit in het zomer-verlof, ontwaakt daar ons Nederlandsch
leven in die heerlijke week der Vacantieleergangen, die de beste
leerkrachten uit ons lager en middelbaar onderwijs doet samenstroomen rondom de geïmproviseerde katheders van geleerden, die
228

't hebben in onze eigen taal over allerlei wetenschap en wijsheid
en kunde en kunst,
Intusschen verschenen slag op slag, gemiddeld elk jaar één,
onzen Vliebergh's eigen boeken : Zijn beide werken over « de
Kempen », zijn « Haspegouw », zijn « Ardennen ».
Zijn « Caisse d'Epargne et de Crédit de Berthem », zijn
« Etudes d' Economie rurale ».
Zijn « Hilda Ram », zijn « Om. K. de Laey »...
Professoraat, Boerenbond, Dietsche Warande en Belfort,
Davids fonds, Vacantieleergangen, wetenschappelijke en letterkundige uitgaven, een reusachtige briefwisseling, reizen al studeerend,
spreken al reizend : Dat kon geen mensch volhouden ; zelfs onze
Vliebergh niet. Deze kalmste, deze meest zichzelf beheerschende
onder al degenen, die 't mij ooit gegeven was te kennen op een
paar Hollanders na had de werkwoede. Langzamerhand, — en
met de systematische orde en methode die zijn heele leven beheerschen had onze Vliebergh het zoover gebracht, dat hij nog enkel
vijf uren sliep : van half elf tot half vier.
Hij staalde zich met Franciscus. De wil gebood, en het lichaam,
ook voor hem « broeder-ezel », moest maar volgen.
Maar broeder-ezel begon zijn diensten te weigeren. 't Was
't begin der beproeving. Wij schrijven 1907. Al zijn vrienden
slaakten jobsklachten. Onze Vliebergh glimlachte, en werkte maar
door. Het werd al erger. De verlamming vorderde. Geen zorgen
mochten baten ; ook die niet van zulk een zuster als onze Vliebergh
er eene bezit. Na de voeten, de handen ; na de handen, de tong.
Onze Vliebergh moest zijn lessen opgeven, en, beurt om beurt, zijn
plichtmatige bezigheden.
Alle graden van wetenschap werden ter hulp geroepen. De
wetenschap, ook de Berlijnsche, verklaarde zich onmachtig.
Lourdes werd ter hulp geroepen. Lourdes zweeg.
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Lourdes zweeg, ja ; maar toch kwam 't mirakel.
't Mirakel is er ! En een veelvuldig !
't Mirakel is de glimlach van onzen Vliebergh : de glimlach
der berusting, der tevredenheid, der blijdschap, der algeheele overgave aan den wil van Hem, die daar steeds aan dat kleine kruisbeeldje vöor onzen Vliebergh op de tafel ligt.
't Mirakel is er ! Deze man zit daar, onbeweeglijk. En toch
staat hij, deze man, vast als niet een onder ons, onwankelbaar in
zijn geloof en in zijn Godsvertrouwen.
Deze man zit daar, geklonken aan zijn zetel. En toch klimt hij,
eiken dag, steeds hooger, op het steilste der paden, dat der ascetische
volmaking.
Deze man zit daar, geslagen door de logheid van een lichaam
dat in niemendal meer meewil ; en toch zweeft hij op, zooals Thomas
a Kempis het zoo heerlijk zong : duabis a1is. Op twee vleugelen
zweeft de mensch boven de aardsche dingen : op den eenvoud en
op de reinheid.
't Mirakel is er ! Deze man verroert geen vinger meer. En toch,
elk jaar neemt zijn secretaris van die fluister-stamelende lippen een
heel boek op : We kregen « Hageland », we kregen « Strafrecht »,
we kregen « Banken » ; we kregen « Volkshuishoudkunde » ; we
kregen « Niet-technische Landhuishoudkunde », wellicht zijn
meesterstuk ; we kregen tallooze bijdragen voor tijdschriften en
bladen.
't Mirakel is er ! Deze man zit daar met zijn handen over
mekaar. En als niet één voert hij den scepter over zijn volk. Niet
in macht, maar in belangelooze liefde, puttend almaar door uit zijn
schatten van goeden raad, en wijsheid en inzicht.
't Mirakel is er ! Deze man kan niet meer spreken. Wie is
welsprekender dan onze Vliebergh ? Wie predikt als hij het : werkt,
bidt, en vertrouwt. Wie vervult als hij het Bijbelwoord : Ook als
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ze niet spreken onderrichten de lippen van den rechtvaardige vele
menschen.
't Mirakel is er ! Het oude woord is aan onzen Vliebergh weer
waarheid geworden : « Het allerhoogste is zonder de zinnen ». Waar
is nu de philosophie van de stof, leerende dat de mensch niets vermag
zonder zijn zintuigen ?
Moest het ergste komen -- wat God verhoede ! ----- moesten
die goren verdooven, dan zouden daar nog zijn die oogen.
Moesten die oogen verdof fen, dan zou daar nog zijn op dit
gelaat de glans van een ziel, die in blijheid over alles blijft
heerschen.
Onze Vliebergh dat is de heldenzegepraal van de ziel over
de stof.
't Mirakel is er !
En ik weet, onze Vliebergh, dat onder de velen ginder boven,
die welgevallig neerzien op u als op hun broer, er één is vooral,
die er voor zorgen zal dat het mirakel blijft tot uw laatsten dag :
Pastoor Serafien Dequidt.
De zalige pastoor Dequidt. Want na het werk van Gods
genade, en na 't werk van zijn eigen wilskracht, is onze Vliebergh
het werk der handen van pastoor Dequidt. Dequidt was de leider
van den jongen, en de vormer van den man. Dequidt, door hetgeen
hij ons gaf in onzen Vliebergh, is een der grootste weldoeners van
ons land : Hij maakte onzen Vliebergh tot het ideaal van een
West-Vlaming.
En toch is onze Vliebergh eigenlijk geen West-Vlaming.
Vliebergh is van heel Vlaanderen : Opgevoed in Brabant en OostVlaanderen, grootgegroeid in West-Vlaanderen.
Thans een en vijftig; jaar geleden werd onze Vliebergh geboren
te Zoutleeuw.
Sommigen onder u kennen het oude stadje. Het ligt daar stil,
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eenvoudiq, schier vergeten. Maar uit de smalle geslotenheid van
zijn versleten straten en steegjes rijst daar St. Leenaard, het juweel
der Brabantsche kerken. Midden in dat nuchtere dorp van simpele
boerenmenschen vlamt de triomf der Vlaamsche mystiek. Ga even
binnen, en in die dorpskerk overweldigt u de heerlijkheid van dat.
weergalooze tabernakel, dat daar flitst als een pijl van schoonheid.
am dezen zoon van 'Zoutleeuw zweeft nog de stille eenvoud
van zijn geboortedorp. Maar hinnen in hem hangt de wijding van
Gods tempe}, en in 't diepste van zijn ziel glorieert de tabernakelpracht...
Onze Vliehergh, ik moet heen. En ik sluit vandaag met de
woorden waarmee 'k anders elken keer hij u hinnenkom: Nonkel
Miel, gij hebt de groeten van de moeder en van al de kinderen.
Maar ditmaal, onze Vliebergh, breng ik U ook de groeten mee,
de hulde des harten, in eerbied en dank, van moeder Vlaanderen
en van al haar duizenden kinderen.
October, 1923.
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Lodewijk Scharpé (1)•
Mocht in de hoogere orde een fonds der meest begaafden
bestaan, dan was Prof. Dr. L. Scharpé allang millionnair. Maar
wacht eens : dat is hij toch ! Om te doen wat hij deed èn voor
zijn gezin, èn voor zijn volk, èn voor de wetenschap, èn voor de
kunst, èn voor de beweging, èn voor de studenten, èn voor de meer
stoffelijke nooden van al degenen die leden of nog lijden — over
wat een fortuin moet deze sympathiekste en katholiekste der geuzen
van de twintigste eeuw niet beschikken dan ?
Inderdaad, een weergaloos rijk mensch. Zijn vak is, naar
't schijnt, de philologie ; maar nooit nog zagt ik zoozeer als aan hem
de waarheid bevestigd van het trotsche woord uit den ouden
Barlaeus : « Omnium scientiarum et artium mater et caput. »
In tegenstelling met de cosmograpisch en historisch erkende wet,
dat het licht onzen aardbodem bezoekt van Oost naar West, droeg
deze apostel van Vlaamsche en Germaansche beschaving de fakkel
van West naar Oost. De lijn van zijn levensbaan liep immers ook
stoffelijk dien weg : van Brugge naar Gent ; van Gent naar Brussel ;
van Brussel naar Leuven ; van Leuven naar overal, maar het liefst
naar 't Limburgsche en naar Duitschland.
In zijn werk spreekt het eerst en het krachtigst zijn liefde tot
zijn moederstad en zijn geboortegewest : Brugge en het Vrije.
De Dene, De Royere, Everaert riep hij weer op uit hun slaap
van eeuwen. Straks blies de bezieling van den Gentschen student
het stof van den Reinaert, van Esopet... Van Leuven uit wekte hij
(1) Bij gelegenheid der viering van zijn 25-jarig professorschap.
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O. L. Vrouwe Kruisklachte, Sinte Elisabetten Legende, Veldeke,
Het reyne Maecxsele, en andere Rederijkersspelen.
Oude Vlaamsche innigheid, oude Vlaamsche kracht herleefde,
onder den tik van zijn vingeren. Maar ook het nieuwere en het
nieuwste kreeg ruim zijn part : hij schreef de Geschiedenis der
Vlaamsche Letterkunde sinds 1830. Hij zette een vergeten facet van
Gezelle te prijk ; hij haalde 't passende kader uit voor Cuppens en
de Verriesten ; hij beurde A. Vanden Abeele van onder de korenmaat ; met Boekenschouw overkeek hij Groot Nederland ; pandietschgroothartig burgerde hij Brinckman en Schröder in ; en zijn Belgisch
burgerschap -- wat een les voor de schreeuwers ! wist hij vruchtbaar te maken in vrome en geleerde propaganda voor Congobeschaving ; en, toen geen pennen baatten, in reddende armenzorg
onder den oorlog, te Leuven.
Deze schrandere man van letterkunde en tekstenstudie is vöör
alles kunstenaar. Hij schrijft als weinigen, keurig en geestig, — maar
altijd inkt is hem te zwart op den duur, ---• en hij waagt zich weleens
aan 't penseel.
Deze liefhebber in oude boeken en mooie platen en 't allernieuwste in de schilderkunst, die zijn huis tot een museum stoffeerde,
is ook verzot op tooneel en muziek. Dansen en rythmen, feestelijke
toasten bij elke Vlaamsche gelegenheid doorzinderen zijn philologengemoed ; en zijn onfeilbare smaak stelt hem in staat even afdoend
de steilste mystiek te keuren als het fijnste damestoilet. Zijn intuïtie
brengt redding in alle angsten bij zoekers naar proefschriftenstof.
Hij zit in zijn keuken, hij smekt aan zijn pijp, hij kurketrekt aan zijn
baardje, en uit den generaal fladdert een leger van ontwerpen los
voor Vlaanderens redding. Hij doet zijn middagdutje, meent ge,
maar even scherp ziet hij toe of het schema van een middeleeuwsch
vers in den haak zit, als of de kandidaat, die om een van zijn dochters
komt vrijen, wel de ware Jacob is. Alle hoeken van het Vlaamsche
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land heeft hij « pedibus cum jambis » doorkuierd, als een Pallieter
genietend van Gods blije natuur, en hij komt thuis met al onze
dialecten in zijn hoofd en met onze beste Uitspraakleer.
Scharpé's colleges ? Wie zegt dat het modellen waren, heeft
gelukkiger ervaringen dan de mijne. Scharpé, de professor, had iets
van een Brahmaansche godheid, beschikkend over tientallen armen
en handen, die almaardoor werkten en grepen, nu weer zus, dan
weer zoo. Voor menschen, die niet zoo Hindostansch begunstigd
zijn, was hij dan ook bezwaarlijk te volgen. Dictaten van Lecoutere,
dictaten van Bang : ze bestaan. Maar dictaten van Scharpé ? Ik heb
er geene, en 'k zou den Germanist willen ontmoeten die er wél
bezit, en eenigszins toonbare. Nu is dit het wonder : geen hoogleeraar
prentte op zijn studenten zoo sterk zijn merk als prof. Scharpé.
Vele en velerhande jongens, die uitgroeiden tot persoonlijkheden,
zijn in den loop van zooveel jaren door het zaaltje van 't Pauscollege
gegaan. Maar bekijk ze goed ; hoezeer ze zichzelf zijn, en hoezeer
ook de een van de ander verschillend, ze dragen in hun meest
sprekende trekken duidelijk het geestelijk vaderschap, niet van eenig
ander hoogleeraar, maar wel van prof. Scharpé. Althans al degenen,
die in hun verder leven gaaf het beginsel bewaarden en uitwerkten,
waarmee ze de philologie binnentraden : hun Vlaamsche overtuiging.
De oudste onder hen is Borms, een der jongste is Dries De Vos,
die bij deze zelfde gelegenheid te Leuven de feestrede uitsprak, een
stuk zoo bezield, dat om 't even welke officieele grootheid er veel
zou voor geven, zooiets te worden vereerd. Dan prijken daar verder
in de lange reeks : Dosfel en Jef de Cock, Stracke en Caes, Gezelle,
Smedts en Van, Passel, Van Mierlo en Reypens, Bertrang en Boon,
Claes en de Pillecyn, Vande Wijer en Roggen, Baccaert zaliger en
Van Fraechem zaliger, Baur en Grauls, Kempeneers en Schopp,
Kleyntjens en Grootaers, Vanden Heuvel en Van Hoof, Cordemans
en Van Gorp, De Ronde en Leuridan, De Smet en De Voght, De
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Baere en Kreemer, Ceyssens en Elias, van St. Jan en Lebeer, Stanne
Serneels zaliger en J. Arras zaliger, Olbrechts en Van Tassel, Lyna
en Leenen, Van de Kerckhove en Vander Heyden ; en, ja, nog wel
een paar dozijn anderen...
Lecoutere zat altijd in de hooge, ongenaakbare katheder,
meters ver van de jongens af. De lessen verzorgd, zoo goed als
de verschijning, in gekleede jas, vlekkeloos linnen en om de veertien
dagen een ander dasje. Voorbeeldig stond alles in 't gelid : hij wist
precies wat en hoeveel hij op een uur doceeren zou, en het sloot
als een bus. Over zijn voordracht zweefde steeds een ironisch lachje.
Want in hem was de geest der kritiek gevaren ; de kritiek in den
minder aangenamen zin, die steeds te bedillen weet. Nooit vond hij
eenig antwoord goed. Was 't feitelijk minder juist, dan heette hij
't met voorliefde « glad verkeerd ». En men had geen kans om zich
te verdedigen. Want noodra de volle laag was geleverd, klonk daarop
zonder verpoozen 't commando : « Nu, lees maar door ». Deze wetenschappelijk uitstekende colleges moesten paedagogisch mislukken,
omdat daar nimmer werd gewekt tusschen meester en leerlingen het
fluidum, dat een blijvende school sticht. Dr. Charles was niet
gemeenzaam. Ik geloof dat hij eigenli jk een schuchter mensch was.
Daarbij bezat hij niet de gave om te boeien. Hij wenschte dat alles
zoo verzorgd uit zijn mond kwam als het stond in zijn schrift, en
dat ging niet zonder zenuwachtige inspanning, die hem deed kwikkelen op zijn zetel, alsof hij steeds door mieren gekweld werd. Ik zeg
niet dat hij geen hart had, die model-philololoog. Ik ben overtuigd
van het tegendeel. Maar hij besteedde een minimum van dat hart
binnen de gehoorzaal.
Een heel andere verschijning was Bang, de blonde Germaan,
een man uit het geslacht door Tacitus verheerlijkt. Ook zijn colleges
waren in de puntjes verzorgd. Hij doceerde al wandelend om de
groote tafel heen, met den stap van een Pruisisch officier. 't Was
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verbazend wat een voorraad Engelsche philologie stak in hem, vooral
uit den prae-Shakesperiaanschen tijd. Ik geloof dat hij al zijn teksten
en al zijn nota's van buiten kende. Maar hij verkocht zijn stevige
wetenschap in een aarzelend Fransch, waarmee hij wel wat verlegen
was, dus, zooals 't meer gebeurt, nogal brutaal, zoodat de meesten
die niet in de gelegenheid kwamen, den doorgoeden Duitsch, met
zijn strakke gezicht, meer van nabij te doorgronden, wel degelijk
bibberden, en bang waren voor Bang. Wat hij waarschijnlijk zelf
nooit heeft vermoed.
Scharpé, toen zijn uur sloeg was er nimmer, maar hij bleef ook
veel langer bij ons, dan 't bij of ficieelen klokslag hoorde. Al haperde
het weleens een half uur, iedereen wist dat hij komen zou, en meestal
gingen de studenten hem te gemoet tot aan de poort van den
« Paus ». Daar daagde hij langs 't Heilig Geeststraatje op. Zijn
fiets droeg een tesch als een koffer zoo zwaar, telkens opnieuw
gevuld met college--voorraad voor een heel jaar. Zijn goeie glimlach
en zijn guitige oogen zegden dat hij met alle plezier zooveel wetenschap torste. Al keuvelend over 't jongste nieuws in de Vlaamsche
Beweging ging de groep de groote koer over, en ons Germanistenlokaaltje binnen. Eerst nog wat gepraat rondom de kachel, en dan,
kameraadschappelijk gezeten, de professor onder zijn studenten aan
de lange tafel. De tesch ging open, ieder kreeg 't zijne, in bruikleen
uit Scharpé's rijke bibliotheek, thuis te doorwerken a. u. b. Voor
de bedeesden, die bij hun studie heen moesten over de gevaren der
normaal-verboden lectuur, bracht Scharpé van zijn vriend Mgr.
Stillemans, Index-toelating mee. Zoo liep de tesch leeg. En de les ?
Steeds geschakeerd naar Scharpé's eigen invallen en naar wat de
studenten te vragen hadden. Maar wijl de uitslagen, naar leer en
leven, zoo heel bijzonder waren, kan 't niet anders of een type van
die lessen moet toch vast te leggen wezen. Steeds waren uit den
grooten Duitschen tijd — klassiek en romantiek — verschillende
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auteurs aan de beurt : Goethe en Uhland, Schiller en von Kleist,
Lessing en Hauff.
Jamaar, bij Goethe kwamen Goethe's biografen te pas :
Bielschowski te laksch, Baumgartner te eng. Bij Faust werd naar
den Urfaust gegrepen, en, waren we eenmaal daarin verdiept, dan
doemden vanzelf de oude volksboeken op. Rondom Uhland evolueerde de heele geschiedenis der ballade. De Lessing der Dramaturgie
bracht het Fransche en het Duitsche Tooneel in botsing. Kleist's
« Kohlhaas » ontsluierde 't geheim van de meest persoonlijke stijlstrukturen... voor degenen die op adem bleven ; tot we, om wat
uit te blazen, en niet, op het groote voorbeeld, naar wanhopige
zelfmoord te dreigen, in « Kabale und Liebe » of in den « Bremer
Ratskeller » verzeilden. Maar 't was in 1899-1900. Als nu den
vorigen dag de Boeren weer een kopje veroverd hadden, of als,
helaas, Kimberley was ontzet, dan mocht ridder Toggenburg blijven
zitten waar hij zat, en dan togen we weer eens naar Zuid-Afrika
met « Di vierkleur van ons dierbaar land, di waai weer oer
Transvaal ».
Novalis was een fijn mysticus, alles wel ; maar op model van
Tinel's « Godelieve » was ook die van Scharpé klaar gekomen. Dus
over de Vlaamsche heiligen, en dan ook over de Vlaamsche mystiek.
De Duitsche romantiek met Tieck en de zijnen te Berlijn, met
Brentano in Westfalen, met Grillpartzer te Weenen ; en dan de
heele Schwabische Schule... Maar daar kwam plots midden in de
les een telegram van Cesar, de mare van Gezelle's dood, en toen
gaf Scharpé, al snikkend, het heerlijkste college dat ik ooit te Leuven
heb meegemaakt.
Zoo vormde Scharpé zijn jongens. Hij gaf wetenschap, maar
hij gaf vooral zichzelf. Wij leerden veel en velerlei ; maar deze
professor was onze kameraad, en zoo werden we allen betere en
rijkere menschen. Het lied van Arndt, « der Gott der Eisen wachsen
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liesz... », dat in een der eerste colleges werd bestudeerd, kon als
motto dienen voor alle, en doorzinderde met zijn stalen rythme en
zijn ijzeren zin de Leuvensche jaren.
Het was niet uitgesloten dat men bij Prof. Lecoutere thuis een
praatje ging slaan. Maar dat gebeurde op een stipt bepaald uur,
liefst tusschen twee en drie, en steeds in de bibliotheek van den
studax. Item bij Prof. Bang, liefst 's avonds, ook op zijn studeerkamer, bij gezellige thee en sigaren. 't Was alles Engelsch wat de
zwaar beladen wanden spraken ; maar boven op de bibliotheek prijkte
een prachtig borstbeeld van Leo XIII.
Bij Scharpé, als men eenmaal was ingelijfd, — en hoe dat ging
wist men zelf niet --- liep men in en uit naar believen. Men stoorde•
nooit. Zat Scharpé te studeeren, hij las voort. Zat hij te schrijven,
hij schreef maar door. Dat wil zeggen : hij las en hij schreef, al
meedoende in 't gesprek. Tot hij straks een punt zette bij lezing
of schrift, en dan zelf, ongezocht en ongevraagd, de baas werd van
het onderonsje. Scharpé had een ideale studeerkamer, van boven tot
onder met een scheepslading boeken bezet. Maar nimmer was hij
daar te vinden. Hij moest gezelschap hebben : altijd zat hij in de
keuken, bij moeder de vrouw en bij de kinderen.
Den eersten keer — 'k vergeet het nooit trof ik hem aan
in de volle bedrijvigheid voor de Geschiedenis der Vlaamsche
Letterkunde. Onze heele Romantiek, gelijk ze zeilt en reilt, lag daar
op tafels en stoelen en vensterbanken. Tusschen schrijfbladen en
proefvellen noodden de tabak, de sigaren, de koffie en de boterhammen.
Want, steeds was Mevrouw Scharpé er bij ; en zij, die elk jaar
herdoens voor een kind had te zorgen, zorgde toch mee, geflankeerd
door Marie, voor elk van de gasten. 't Liep alles zoo vanzelf in
dien huiskring. En zij gaf het rythme, al pratend haar ongerept
Brugsch, dat zij zoo smakelijk sprak, en ol de kienders ooke. Want
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ook de kleinen deden mee in 't gezelschap. En terwijl de jongsten
op uw knieën klauterden, kreegt ge van Frans een vlaagje muziek
al de jongens van Prof. Scharpé spelen klavier als vanzelf. Niet
enkel studenten liepen aan ; maar alles wat Vlaamschgezind was
te Leuven, en Vliebergh eiken dag. 't Zag er zwart van de pastoors
en wit van de predikheeren. Ook al eens Peetermannen, want zelfs
onder hen was hoogleeraar Scharpé de meest populaire van alle
professors. Vooral sinds de Burgerwacht-.episode :
Vlaamsche commando's in 't Vlaamsche land : de wet was
even duidelijk als het recht. Maar eer in België een taalwet wordt
uitgevoerd, zal er nog heel wat barsten, misschien 't landje zelf.
En avant, marche ! Scharpé bleef staan, pal als een paal. --Monsieur, vous n'entendez pas ? --- Scharpé versteef. Allezvous-en 1 -- Scharpé versteende. -- Goe noer oeês ! Scharpé
kreeg een schok van herleving ; hij trok er uit, voor immer.
De ideale jaren waren die op het « hof », dichtbij Heverlee
bosch 1900-1902. Een lucht als boter en melk, en een leven als in
't Land van Belofte, ook voor de druiven. Het was er een echt en
ernstig tuinbouwbedrijf. Wat het groote gezin noodig had van de
vruchten der aarde, werd er door eigen zorgen gekweekt : patatten
en peekens, rapen en kooien, sla en spinazie, erwten en boonen,
asperges en schorseneelen. De boomen gaven rijkelijk appelen, peren
en pruimen, en de struiken ronde en zwarte en stekebessen. De
bijen gonsden, de duiven kirden, de kippen kakelden, de geiten
blaatten. En wat een overvloed van rozen en bloemen ! De besteller
der tuilen aan de vrienden en vriendinnen in de stad — en wel een
beetje drukker dan het eigenlijk hoorde, door de schuld ook van
Vliebergh, dien deugniet — was veelal meneire Persien.
De baas van de stee geneerde zich heelemaal niet : hij regeerde
in zijn hemdsmouwen, blootvoets in zijn klompen, en met een strooien
zonhoed op. 't Geviel zelfs, dat hij zich aldus eventjes waagde
—
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op de straat. Eens, terwijl hij, in, semi-naturalibus, met een paar
vrienden voor zijn deur naar een duivenvlucht stond te kijken, kwam
een onbescheiden toeval den toets leggen aan de echtheid van
Scharpé's landschen zin : Uit Leuvensche richting daagde een statig
tweespan op, waarbij straks te herkennen viel dat het gezin
Dr. Gustaaf Verriest een tochtje deed naar het Bosch. — Spoe-je
Scharpé naar binnen, ofwel dadelijk schoenen en jas aan ! Maar
Scharpé bleef op zijn post, en groette met zijn meest idyllischen lach
het high-life dat voorbijreed al buigend in stijl. Mevrouw Scharpé
had alles gezien en was ditmaal wel een beetje onthutst. Mo Lowie
toch, mo Lowie toch ! Vliebergh lachte, maar ook hij vond het
bedenkelijk voor het Alma Mater-decorum.
Nog dezelfde week bracht Verriest weer een bezoekje. Hij
glunderde en deed gemoedelijker dan ooit. Uit Gezelle koos hij
ditmaal: De Kobbe en De Slekke. En de aristokratische hand,
steunend op de pols, gleed over de tafel, open en toe, rythmisch
meekruipend met de slak... Toen Verriest heenging : Scharpé, wie
was volgens u de grootste der Romeinen ? Voor mij is 't niet uitgemaakt. 't Kan Caesar wezen of Cicero of Lucretius of Seneca
of Tacitus of Marcus Aurelius. Maar de sympathiekste is Quintius
Cincinnatus, in zijn hemdsmouwen !
Het hof te Heverlee is sinds lang verlaten. Nu woont Prof.
Scharpé in 't kasteel van de Schapestraat, een der mooiste patriciërshuizen van Leuven. Veel liefs en veel leeds heeft er hem bezocht
Zijn kinderen werden er uitgetrouwd ; Mevrouw Scharpé werd er
uitgedragen, ach, zoo plots, en veel te vroeg. Maar Quintius
Cincinnatus is hij gebleven, deze man van hooge wetenschap ; deze
goede waard van het huis « in de Trouwe » ; deze reddende gids,
vol beleid en barmhartigheid, in benarde tijden... Vlamingen, slaat
.aan !
Broechem, 1927.
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Aan den Sfeenhoff van =Het Centrum

en van de Denne.
Een landgenoot van de feestvierders ben ik niet. Maar hur
huisgenoot voel ik me wel. En dat is eigenlijk nog prettiger. Tem
minste zoo me dit ook bij deze gelegenheid ontslaat van de plichten pleegvormen met hoogen hoed en gekleede jas. Want als ik nu
ook al moet of ficieel . en plechtig gaan doen, dan heb ik er niets
aan, en u nog veel minder.
Hoe lang is 't geleden, dat ik daar op 't Janskerkhof voor den
eersten keer door den zoo gezellig-vriendelijken heer J. Van Rossunr.
werd binnengebracht ? Een eerste, vluchtige kennismaking met deRedactie. Het keur-trio van heden zat ook reeds toen daar te pennen.
Alle drie in den bloei van hun leven en hun kracht. Maar naar alle
drie had ik op te zien om; iets meer dan 't geen hun; jaren gewoonlijk
schenken. De een, kaal als een kei, en met in 't gelaat de sporen
van veel gevecht ; de ander, een grenadier, twee meter hoog, beurend
zijn hoofd vol muziek, rhythmisch-joviaal, boven de dagelijksche
karwei ; de derde, de redacteur in persoon, het type van den
Centrum-journalist, zooals ik me dien had gedroomd, stevig en lenig,
mager en taai ; en met een paar oogen, liggend zoo diep, omdat
ze gewoon zijn zoowel naar binnen als naar buiten te zien, zoor
keek hij me dwars door mijn Vlaamsche ziel...
Het bezoekje was kort, het viel midden in de dagtaak. Er

-

242

werd even vijf minuutjes gepraat met het kopje thee in de hand.
Maar zoo vlug ging het niet, of ik ontving van den heer Steenhoff
de hartelijke uitnoodiging om een der middagen naar zijnent te
komen -- naar Baarn.
En ik ging met hoog gezelschap — twee priesters, thans
Monseigneurs, astublieft, --- naar « de Denne », het wit-groene
huis op den Molenweg, vlak over de boschjes, dat Steenhof f zich
daar voor 't jonge gezin -- vrouw en kind, -- twee jaar te voor
had gebouwd.
't Was barre winter ; maar wat een lente daarbinnen ! Mevrouw,
die kent u allen niewaar, daar u Nederlanders of Vlamingen zijt ;
en Joki was toen vier jaar. De zijige juffrouw van heden heette
toen, of u 't gelooft of niet, prinses Stekelhaar ; en zij die nu, achttienjarig, prijkt op de lijst van Vink, als een van de fijnste kindertooneelschrijvers van 't land, werd bij 't aanzitten van ons drieën,
ten overstaan van een der beide prelaten in fien, gezegend, op den
schoot van haar pa, met haar eersten inval : « Die daar ziet er uit
als een Romeinsche keizer ! » Zoo typisch, niewaar, dat de meerderheid van de lezers al dadelijk zegt : Het was die ! Wij stonden paf,
en te harer eer schonken we een dubbele fooi aan den traditioneelen
Baarnschen rommelpot, die dien Driekoningen-avond de geboorte
van foki's opmerkingsgave kwam illustreeren.
Eén ontgoocheling beleefde ik dienzelf den avond. Ik had, moet
u weten, toen reeds drie jaar commis-voyageurschap in Schaepmanniana achter den rug, en weinig hoekjes van Nederland waren
verschoond gebleven. Nu werden daar plannen voor een zomeruitstapje ontworpen. « Wat, zei Steenhoff, kent u Bunschoten en
Spakenburg niet ? Maar hoe kunt u dan beweren dat u Nederland
hebt bereisd ? In de zomermaanden dus te zaam naar Bunschoten
en Spakenburg ! » Uitstekend ; maar wat een ellende : ik kende nog
steeds Nederland niet !
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Intusschen werd de vriendschap, Goddank voor mij, al nauwer ;
en 't ging elk jaar een paar dagen over en weer, van gezin tot gezin.
En 't genot van 't gezelschap was mij nog een leerschool daarbij.
Ik zeg het hier met klem : Onder al de Nederlanders, die 'k mocht
ontmoeten, is er geen bij wien de geschiedenis van zijn land zoo
vast en zoo stipt in 't geheugen zit als bij mijn vriend Steenhoff.
Natuurlijk bracht ons de pelgrimeering onder den grooten
oorlog in de buurt van de Baarnsche vrienden. Want het kringetje
van den Molenweg dijde tot Schoonoord uit. En zoo werd voor
ons iets gevonden te Soest. Op den Lazarus-berg. Niets tragisch,
hoor ! De berg is een Hollandsch heuveltje ; en hoe kon, op een
loopje van Baarn, iemand van ons ook maar één tikje van een
Lazarus dragen ?
Het was de tijd der heerlijke kuiertochtjes met de Steenhof f's.
Nu zou 't veel korter zijn, u te zeggen waarover er niet werd gepraat.
Enkel over den oorlog zoo min mogelijk. Hij was voor ons beiderzijds
de ramp, niet om ons zelven, maar om die millioenen medemenschen,
en om zooveel schoons en goeds, waaraan de wereld nu zelfmoord
pleegde. Verder, dacht Steenhoff zus, en ik dacht zoo. Maar hij
was de kalmte, en onder zooveel volkerenstrijd is tusschen ons beiden
geen seconde gekibbeld.
De heer Steenhoff werd nu Pieter voor mij. En Pieter werd
Peter, als de man van de meter van een onzer kindertjes... Met
de jaren groeit bij dat kleine ding de fierheid dat zij Hollandsch
geboren is dat zeg ik nu zoo maar onder ons.
En samen ging het naar Maarssen, Abcoude, Vianen,
Hilversum, Eemnes, Culemborg, Rijsenburg, Montfoort. Ach, Peter,
die laatste wandeling met onzen Forstmann zaliger !... Maar,
onbegrijpelijk, waar bleven Bunschoten en Spakenburg ?
Nu, 'k voelde geen oogenblik het gemis. Want ik had Peter
Steenhoff. En, dit is mijn fierheid : weinigen hadden hem zoo geheel
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als ik, met zijn hoofd en zijn hart, en met zijn veertig jaar Centrum...
arbeid, en met zijn Denne van de keuken tot den zolder...
Mgr. Ariens - die krijgt oak weI eenmaal Vlaamsch gezellig
zijn beurt! heeft eens geschreven 't was bij 't vroeger
« Centrum »-feest, het zilveren - dat Steenhoff de man was die
de « Centrum »,..lijn met de grootste scherpzinnigheid en consequentie
heeft doorgetrokken tot den huidigen dag. Die huidiqe dag is nu
1924 in plaats van 1909. En onafgebroken geldt hetzelfde getuigenis.
Mocht mij ooit iemand vragen naar het ideaal van een journalist,
dan begrijpt u tach weI - een paar flinke menschen en pennen
alhier niet te na gesproken - dat ik niet in Belqie zou zoeken.
Maar 'k zou geen oogenblik verlegen zitten, en, aIle vriendschap
terzij, met zuiver-objectieven zin, wijzen op P. H. J. Steenhoff.
Kennis, kunde, doorzicht, inzicht, katholieke zuiverheid, politieke
voorzichtigheid, karaktervolle vastheid en diplomatische lenigheid,
zin voor de goede traditie en zin voor de goede evolutie, sociaal
gevoeI, en in alles en boven alles de christeHjke Hefde: Wie weet
me er een tweede te toonen, die dit stel vereenigt in een journalistische
harmonie, als P. Steenhoff? Maar wat me steeds in dezen buiten...
gewonen man hoven alles trof, dat is : die bezorgdheid om 't geheel
en die zorg voor elk detail; dat is : die gave om altijd het tijdelijke
en toevallige te zien van hooger uit ; dat is : die onwrikbare stoerheid
in het handhaven en het ontwikkelen der Schaepmanniaansche
democratic, en die tactvoIIe Iijnheid waar het er op aankomt nooit
eenig mensch, die 't goed meent, te kwetsen; dat is: de kalme
kracht, waarmede deze kerel, die toch ook zijn zenuwen heeft en
zijn temperament, zichzelf weet te beheerschen, in alles en trots
alles - en aldus, via zijn blad, een ruim deel van's lands heden
en's lands toekomst. Want stilaan wordt het al meer openbaar
dat P. Steenhoff, die zoo volledig de geschiedenis kent van 't hedendaagsche Nederland, een mooi brok daarvan zelf hielp voorbereiden
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en voltooien. En mag ik hierbij evens eens vragen : Wie onder al
de Nederlandsche redacteurs kan roemen als hij : Zoo weinig voor
mijn persoon, en zooveel voor de zaak ?
Dat gaat nu zijn gang veertig jaar ! Overzicht van binnen- en
buitenland, ditjes en datjes van allerlei, hoofdartikelen, driestarretjes,
leiding, stand van zaken en partijen, interviews en biografie. Een
som arbeids om van te duizelen. Eiken dag 's ochtends naar Utrecht,
's middags weer thuis. Een kuieruurtje in de boschjes alleen, of met
zijn drietjes, of met bezoek ; want zijn huis is het rendez-vous,
rustig en stil, voor dichtend en denkend en strijdend katholiek
Nederland. Na 't middagmaal weer aan de taak, heel op zijn eentje,
tot het nacht wordt, soms diep in den nacht... Logeert u op de
Denne, schrik dan nooit op bij 't gepiep van een deur of 't gekraak
van de trap in de spookuren ! ... Hier is het weer, het lastdier van
Veuillot ! Mevrouw mag optreden met al haar bezwaren ; 't baat
niets. En zij, die zooveel houdt van dieren en dierensprookjes, mag
me niet eens kwalijk nemen deze waarheid per volksspreukige
beeldspraak : meneer werkt als een muil met het geduld van een
buffel.
Als men zoo veertig jaar met een blad is- gehuwd, dreigt alvast
het gevaar, heelemaal verpapierd te geraken. Ja, dat is voor 't geval,
zegt Steenhoff, dat men de broek niet zou dragen !... Toch weet ook
hij wat het beduidt moe en af te zijn. Maar laat hem dan een dagje
met Beethoven, of een partijtje schaak. En Kees is weer klaar.
Verwondert het u dat deze meester-journalist een der sterkste
schaakspelers is van zijn land ?
Geen Nederlanders ook die beter op de hoogte zijn dan
P. Steenhoff van Belgische en Vlaamsche toestanden. Teekenend,
dat hij als beoordelaar van onze zaken steeds neigt naar Vliebergh's
advies. En als er onder onze Belgen menschen zijn, die willen
vernemen hoe Minister Poullet er voor buitenlanders uitziet, hoe hij
;
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daar prijkt, in zijn volle lengte, kop-hoog boven al onze nationalistische helden dat kan Steenhoff hun Ieeren.
... Sinds jaren staat hier voor mij zijn foto, al twintig jaar oud.
Nog steeds dezelfde man. Gustave Planche heeft eens beweerd van
den echten journalist : A trente ans il est sexagénaire. Niet waar ;
kijk naar Steenhoff, en ge keert het zinnetje om : Op zijn zestig
jaar krijgt hij alle kans om er dertig uit te zien. Dat is zijn geheim !
Mevrouw en juffrouw jook zijn er natuurlijk ook voor iets tusschen.
Niet enkel de poëzie van die beiden, maar de zorg voor de tafel
ook. En dan : vergeet niet dat hun huis « de Denne » heet, steeds
jeugdig en groen ; en dat voor hun deur een sparretje groeit, daar
overgeplant uit de tuinen van 't Vatikaan, waar de eeuwen door
in de grijsheid de jeugd van de kerk triomfeert ; en dat Mevrouw
in 1924 nog evenzeer in waarheid als in 1909 voor het toen 25-jarig
4 Centrum » mag dichten :
.

Hier werpen vijf en twintig jaren
Geen schaduw of verwisseling....
Die God in zijnen dienst ontving
Zal Hij in eeuw'ge jeugd bewaren.

Niewaar, Peter, daar ligt het geheim.
En nu schei ik uit. Ik mag hier niet weg, om aan te zitten
met u op het feest. Maar van hieruit hef ik het glas met al mijn
huisgenooten. En we ruimen, vandaag drie plaatsen in aan den
grooten disch, in de vaste hoop dat ze in de zomervacantie weer
gezellig bezet zullen warden...
Maar geen feestgetij zal mij de vraag doen verbeuren : Peter,
wanneer gaan we nu eindelijk naar Bunschoten en Spakenburg ?
Broechem, 1 Mei, 1924.
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Bij het openen van L. Schelfhouf5

Tentoonstelling

Ie Amsterdam.

In den tempel, in het huis van de ziel, woont ingetogenheid
en behoefte tot getuigen.
Tusschen twee treinen in heb ik weinig kans am tot de stemming
der ingetogenheid te komen : maar ik durf het weI aan, hier te
getuigen, luide en innig.
Den kunstenaar, dien het hier geldt, ken ik al jaren. En in
mijn vriendschap voor hem spreekt ook het bloed.
Naar zijn afstamming immers is Lodewijk Schelfhout een
Vlaming. Een Vlaming, in wien hevig de Vlaamsche drift en de
Vlaamsche wilskracht roeren: Ze joegen hem over Europa heen,
van 't eene Zuiderzonne...bad naar 't andere.
Hierin ligt voor een deel het geheim van Schelfhout's grootheid.
Maar, wijI kunst is getemde, door smaak en inzicht gedrilde harts...
tocht, zoo is dan ook de Vlaamsche drift van dezen meester getemd
door Hollandsche .tucht. Daar ligt het andere deel van 't geheim.
Drift en tucht: Kracht van kunnen en van willen, gelijk in
aIle openbaringen van hooge menschelijkheid.
V oor een bepaalde school pleit ik nooit, al eisch ik het recht
op, steeds activiteit boven passiviteit te verkiezen; werkdadigheid
hoven lijdelijkheid. AIle scholen brachten grootheid, mits de kunstenaar aIs persoonlijkheid maar uitrees boven zijn school.
« AIle dingen zijn uit de natuur geboren; maar uit Hefde tot
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de schoonheid is de kunstenaar geboren », leerde Leonardo da Vinci ;
en daarom geloofde hij in een schoonheid boven de dingen.
Maar Nederland droeg langen tijd — draagt misschien nog
heden — het ongerief van zijn wereldroem, gesteund op de schoonheid van de dingen der natuur. Het werd beroemd om zijn « genres »,
om zijn « Stillebens », om zijn « landschappen ». O, jawel, daar
legden Hals en Vermeer en Ostade en Potter en Steen en Ruysdael
en Hobbema ook een ziel in, hun eigen groote ziel. Maar de Hollandsche schoonheid bleef toch de schoonheid van deze vlakten, van
deze wolken, van deze windmolens, van deze binnenkamers, van
deze koppen, jong en oud. En de Hollandsche hemel was toch wel
wat al te vaak de hemel die opengaat bij een kroes bier of een
pijp tabak.
In dien traditie-trots van Hollands onsterfelijkheid vergat men
weleens dat de grootste van allen, dat Rembrandt ook andere dingen
vermocht. En het blijft nog steeds een feit : Holland en de rest
van de wereld koopen nog immer het liefst wat traditionneel
Hollandsch is. Onder uw huidige grooten ken ik er, die alle privaatsalons hermetisch gesloten vinden, terwijl toch voor hen de National
Galerie te Berlijn openging.
Maar stilaan wordt het beter. Het realisme moest immers toch
éens, langs het naturalisme en het impressionnisme heen, tot zijn
grenzen geraken. Daar kregen we dan ook de groote reactie : Los
van de natuur, los van de uiterlijkheid der dingen ; terug naar den
geest, naar de innerlijkheid !
De wijsgeer schouwt toe en zegt : De vooruitgang blijft immer
een slingerbeweging : denken — voelen ; hoofd — hart ; zien met
het lijfelijk oog zien met het geestelijk oog ; wetenschap boven
kunst — kunst boven wetenschap ; de kosmos, in het dualisme, of
in het monisme van stof en kracht.
Maar de wijsgeer weet ook : boven alle school, boven elke
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mode rijst enkel tot de onsterfelijkheid de ernst en de diepte van
de kunstenaarsziel. Uit de branding van de zielezee wordt nog
immer de godinne geboren !
De vraag is niet of de kunstenaar u onthaalt, zus of zoo, op
woorden, of op klanken, of op lijnen, of op kleuren. De vraag blijft
of hij u schenkt het vleesch en het bloed van zijn hart.
Maar die kunstenaar wordt door zijn tijd niet verstaan ? Des
te erger voor dien tijd ! — Maar die kunstenaar blijft arm en
miskend ? Des te erger voor zijn medemenschen ! --- Maar die
kunstenaar beult zich ziek en af en dood ? Wat zou het ? De geest
werkt in hem, en hij moet I En leven, zal hij, na zijn dood
Zoo rees dan tegenover de heerschappij der natuur weer de
heerschappij van den geest ; tegenover de zekerheid van de zinnen
het gezag der gedachte ; tegenover de angstvallige nabootsing der
stoffelijke werkelijkheid, de rijkere en hoogere waarheidswaarde van
verbeelding en droom.
Geen slavernij meer jegens de natuur om haar te gehoorzamen
en haar af te kijken ; maar mannelijke kracht, om door het hoogste
wat de natuur mocht kweeken, den menschengeest, al het lagere
te beheerschen.
De triomfeerende geestelijkheid : Wij zien ze in de etherischmathematische lijn-abstractiën van Toorop en Prikker en Derkinderen
en Konijnenburg. Wij zien ze in de ruimtebezieling van Gestel en
de Wiegman's en Kikkers en Jacoba van Heemskerk. Wij zien te
in de wijdingvolle vlakken van Theo van Doesburg en Chris
Beekman en Petrus Alma. Wij zien ze in de meest gewaagde
kleurenfeesten van Kees van Dongen en Jan Sluyters en Charley
Toorop en Havermans.
Maar geen treffender les van triomfeerende geestelijkheid dan
de stijl- en tuchtvolle ontwikkelingsgang van Lodewijk Schelf hout.
,

-
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Want gelijk elke gezonde oorspronkelijkheid heeft ook
Schelfhout geëvolueerd :
Van het zinnelijke naar het innerlijke ;
Van het impressionnistisch naturalisme, over het strakoverwogen kubisme, naar het expressionnistisch mysterie-begrip.
Schelfhout's lijn gaat van Cézanne uit, over Vincent van Gogh,
in eigen gangen naar Les Angles, naar Avignon, naar Corsika,
naar Rome.
En alle technische middelen zijn de zijne : De scherpe ets en
de vage wreef, het potlood en de aquarel, de zachte « Waschzeichnung » en de olieverf, vol inwendigen of uitslaanden gloed.
Maar wat hij ook hanteere, steeds is hij daar met de hooge
boodschap : alle kunst, alle gave, alle studie moet berusten op een
overtuiging, op een wereldbeschouwing, op den diepen ernst van
een geloof dat zoekt, of een geloof dat vindt.
De kunst heeft en geeft geestelijken inhoud.
En aldus ken ik in Nederland twee groote zangers van het
Lied van Schijn en Wezen : Van Eeden en Schelfhout. De engheid
van de stoffelijke verschijning barst open, de lafheid van 't zelfzuchtig ik verdwijnt ; en daar komt te voorschijn het wezen, de
mensch opgaand in 't alzijdige leven, de groote verbroedering :
ruimte en gedachte, alles éen bezieling.
Deze kunst ziet ook het lagere, jawel ; maar ze ontdekt in
het lagere al de analogieën met het hoogere. Geen stoffelijk landschap meer of 't is een apostel-boodschap van geestelijkheid.
Deze kunst copieert niet van buiten uit ; zei schildert van binnen
uit. Eerst gedachten en aandoeningen ; en die komen gevloeid en
gegudst uit het diepe van uw ziel, en ze hechten zich, tentacularisch,
aan de stoffelijke verschijnselen, om ze, doorsidderd en doorhuiverd
van geestelijke vizies, te vullen met de geheimen van het leven.
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Ziet rondom u : Weer zijn begenadigden opgestaan met
Franciskus' oogen. In al 't geschapene voelen ze de ziel ; in alle
wezens erkennen ze hun broer en hun zuster. Ze kijken rondom
zich, en ze zien de ruimte, proppensvol gevuld met de weelden van
het wezen. Ze kijken boven zich, en hun hemel is behangen met
de mystieke baldakijnen der Christus-uren. Ze kijken beneden zich,
en daar wandelt « Pierrot, de onsterflijke idealist », die het aardsche
geluk zoekt, en steeds bedrogen uitkomt. Ze kijken in zichzelf, en
ze snikken 't uit om de tragiek van alle grooten : de worsteling
tusschen zin en ziel, den eeuwigen strijd tusschen licht en duisternis.
Waarom zou 'k het hier niet zeggen, heel even ? Toen ik,
bij mijn eerste optreden, mijn beginselen stelde, glimlachten de
artisten om mijn brave naïveteit en mijn naïeve braafheid. We zijn
allen vijf en twintig jaar ouder thans... Welnu ?
Zie, daar hangt Schelfhout zelf : Hij is die « Boom in den
Winter », een der heerlijkste dingen, die de hedendaagsche kunst
mij te zien gaf. « L'Arbre » van Verhaeren, maar nog heftiger
doordaverd met ziel. Hij wortelt in den bodem, vaster dan een
menschenstad. Moedernaakt schiet hij, gecondenseerde wil, de lucht
in, naar het licht. En 't is één worsteling met de ruimte ; want in
de armen van zijn twijgen, die als vangijzers haken, vecht hij zich
op, om te omklemmen en te omgrijpen de oneindigheid.
Maar Schelfhout werkt ook weleens op bestelling ? Ja, maar
zelf kiest hij zijn bestellers. Zij, die hem iets kunnen leeren ; zij,
die ook hem kunnen rijker maken. Zij wijzen aan ; en hij stelt zich
op de proef, of hij in de aangewezen richting scheppen kan. Ook
dit is in Schelfhout een vorm van tucht. En wij hebben 't gezien
te Hilversum ; de werken, die hij schept aldus, scheppen ook hem.
Hij is thans meer dan wat hij was toen hij het Zondagboek nog
niet had verlucht, en toen hij nog niet had gewerkt voor de
Kweekschool-kapel...
;
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Al heerlijker staat de veertiger Schelfhout vöor mij als de
drager van een groot heden en van een groote toekomst.
Een halve eeuw geleden moest een kunstenaar amoreel zijn.
In Schelfhout en in zijn genooten heeft gezegevierd sereene reinheid.
De kunstenaar is weerom een hoog zedelijk wezen geworden. Want
zedelijk is hij, die, uit de afzondering van' het genotzuchtig ik, treedt
in broederbond met de schepping ; die, uit den egocentrischen cultus
weet op te veeren tot apostel in de menschelijke gemeenschap.
Meer dan ooit wellicht is, in haar directheid, de kunst geworden
een belijdenis en een biecht. Een biecht om zichzelf te reinigen en
te sterken, en om de menschen op te voeden in den eenig-menschelijken adel, die blijft.
De kunst heette voorheen de edelste der ontspanningen en de
sympathiekste der lijdelijkheden. De kunst is nu weer, als in de
grootste tijden, geworden de edelste inspanning, de hoogste arbeid
van eiken dag. De kunst is weer geworden de heiligste levensernst,
de offerande van het heele leven. In dieperen, in mystieken zin,
vangt zij weer op het woord van Guido Reni over Rubens : « Maar
die man mengt bloed in zijn kleuren ! » --- Bloed, ja, hartebloed ;
« the artist's secret » uit de wondere « Dreams » van Olive Schreiner.
Zie, dat is wat anders dan alle verfijnde impressionnismen te
zaam !
De grootste beroering, waar doorheen het menschdom ooit is
gegaan, heeft ons deze dubbele waarheid bevestigd :
Ziel en wereld hebben malkander noodig. Maar het gaat er
niet als natuur, onderwerp, en geest, voorwerp ; of, erger nog, in
de verhouding van dienaar tot meester.
De wereld heeft de ziel noodig om zich op te heffen. De ziel
heeft de wereld noodig om haar verheffingen mee te deelen en uit
te spreken in beelden.
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Tracht u zelf op te leiden tot het hoogste ; en deel dan uzelf
mede aan de schare.
Aldus is de kunst een aanhoudende christelijke liefdedaad...
Ik neem afscheid voor heden, en ik begroet, in den schepper
van hetgeen hier glorieert rondom ons, den godbegenadigden
kunstenaar, en den religieuzen held in zijn arbeid voor de groote
gemeenschap.

7 Feb. 1925.
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Hugo Verriesf.
Het is grootsch geweest. De « pastor van te lande » werd gister
door tienduizenden befeest als de koning der Nederlanden. En « de
prins van het woord » ( 1 ) heeft op zijn éenige wijze gehuldigd den
lieveling van het woord.
Vlaanderen kan feestvieren, ja ; maar Vlaanderen viert het
heerlijkst feest als het zijn grooten lauwert : Verleden jaar
Conscience, den wekker door de pen ; thans Hugo Verriest, den
wekker door het woord.
Om over den dag van Hugo Verriest naar waarde te spreken
zou men moeten spreken in de taal van Verriest. Hij zelf zet
misschien eens op 't papier voor altijd wat er gister in hem en
rondom hem is omgegaan, de uitbreiding van alles wat hij zoo
kostelijk-kort in zijn toast wist te zeggen.
De heele Nederlandsche wereld kent Hugo Verriest in zijn
openbaar leven. En aan dien Verriest brachten ook te dezer prachtige
gelegenheid allerlei bladen en tijdschriften hulde. Liever ditmaal
wenscht de Warande haar hulde te wijden aan Hugo Verriest in
zijn verdoken leven, aan die vijf en vijftig, zestig jaar dat Verriest
in West-Vlaanderen heeft schuilgezeten voor zijn roem over de
beide Nederlanden is opgegaan.
Dat verdoken leven van Hugo Verriest ligt geborgen te Deerlijk,
te Rousselare, te Brugge, weer te Rousselare, te Ieperen, te Wacken,
te Ingooigem.
(1) Zooals Reinhard, een ander meester van het woord, op de
Verriest-betooging Van Cauwelaert betitelde.
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Zijn wel velen van de feestvierders er op bedacht geweest dat
het brokje van Vlaanderen gelegen binnen die lijn, dat het gewest
waarvan ze gister het heerlijke middenpunt overstroomden met hun
stoet, op dit oogenblik veruit het geestelijk-vruchtbaarste hoekje is
van alle Dietsch-sprekende landen ?
Op dit strookje grond zijn in de jongste halve eeuw, behalve
Gezelle, den grooten Meester, in alfabetisch-geografische orde
opgestaan, — en dan nog enkel binnen de Letterkunde ;
Te Ardooie : Delfien van Haute, Cyriel Verschaeve.
Te Brugge : Maurits Sabbe, Lodewijk Scharpé, Caesar Gezelle.
Te Deerlijk : René Declercq.
Te Dentergem : Karel Van de Putte.
Te Desselghem : Julius Claerhout.
Te Heule : Stijn Streuvels.
Te H{ooglede : Victor van Caillie, Eduard Vermeulen, Omaar
De Laey.
Te Ingelmunster : Em. Lauwers.
Te Isegem : Amaat Dierick.
Te Kortrijk : René Vermandere.
Te Lampernisse : Amaat Vincke.
Te Loo : Alfons Van Hee.
Te Rousselare : Emiel Demonie, Karel Callebert, Alfred
Weustenaad, Berten Rodenbach en Ferdinand.
Te Thorhout : Eugeen Van Oye, Karel De Gheldere.
Te Wontergem : A. L. Mervillie.
Te Wortegem : Julius en Hector Plancquaert.
Te Wyngene : Hendrik Persyn. (1)
Waar liggen de oorzaken van zulk een tropischen intellectueelen
(1) S. DEQUIDT, uit Oeren, en AL. DE CARNE, uit Stavele, vallen niet
binnen dit geographisch bestek, maar kwamen ook in drukke betrekking met
Hugo Verriest.
256

groei ? Er moet hier een geheime bron zijn van vruchtbaarheid.
En die kennen wij niet vooralsnog ; die kan wellicht een toekomende
wetenschap opsporen, een wetenschap die misschien heeten zal :
de geestelijke aardrijkskunde.
Er moet hier ook een zaaier zijn geweest : en dien kennen wij
wél. Dat is de Hugo Verriest uit zijn verdoken jaren. (1)
Er zijn menschen die rondom zich scheppen een atmosfeer
van vruchtbaarheid.
Goethe heeft het zoo mooi gezegd : « Alles Lebendige bildet
eine Atmosfere um sich her. » Dat « Lebendige », dragend in zich
het echte leven te midden van veel dood, was een halve eeuw lang
Hugo Verriest voor Vlaanderen ; en dat is Hugo Verriest sedert
een tiental jaren voor de beide Nederlanden : de Verriest van 't
verdoken leven is openbaar geworden in Noord en Zuid.
Pastoor Verriest, aan uw parochianen hebt gij zoo dikwijls
gesproken van de ster die de bezoekers leidde naar den stal van
Bethleëm. Welnu, voor al wie werken wilde, zijt gij een ster geweest,
flonkerend boven den schamelen stal van Vlaanderen, waarin zooveel
lijden te kermen lag, maar waaruit nu, onder uw gestraal, oprijst
de verlossing van heel een volk.
Pastoor Verriest, eens hebt gij, in uw tallooze, eenzame wandelingen door 't vervallen Vlaanderen, een lied gezongen, een hymne
aan de zee.
En ge klaagdet op 't verlaten duin :
« Geen zee meer, zand ; geen leven meer, geen schoonheid...
En eens toch was het anders, als de wateren, de groote wateren
der zee daar spoelden », en weelde brachten van geld, van wetenschap en kunst.
(1) Misschien het mooiste wat te dezer gelegenheid verscheen was het
artikel van notaris Persyn in Hooger Leven, over Verriest, den « Zaaier ».
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En de laatste snik uwer zingende klacht vroeg aan de
Vlamingen : « Hoort gij de verre zee niet wederkeeren ? »
Maar datzelfde vragen wij nu, na den dag van gister, aan u,
Pastoor Verriest. Hoort gij de verre zee niet wederkeeren ? Gij hebt, _
door uw betraande oogen heen, toch goed gekeken gister : Wat
docht u van die zee, in haar bruisende branding klotsende van
Duinkerken tot Delf zijl, die u met een van haar mirabiles elationes
zegenend groeten kwam, omdat gij, de tooveraar, haar, de oude zee
van Vlaanderen's roem en grootheid, naar deze kunsten hebt
teruggelokt ?
Dat is nu weer de stem der wateren, der groote wateren, en
hoor ze bruischen hun zegelied :
4:

Heil U, Verriest ! »
Antwerpen., 18 Augustus 1913.
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IN MEMORIAM

Margriet Baers —Hugo Verriest.
Allerheiligen : telken jare, bij 't breken van den zomer met
zijn zonnefeesten hier, het hoopvol schouwen naar omhoog, waar
't altijd zomer is, en waar millioenen zielen van menschen, die toch
eenmaal waren wat wij zijn, arme zondaars ook meest allen, nu
jubelen voor eeuwig in die oneindigheid van stralen en zangen, ter
eere van den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest.
Allerheiligen, 1922: door veel tranen heen, bij geen aardschen
troost te drogen, nog hoopvoller schouwen naar omhoog dan ooit
te voren ; want de Oktobermaand, die zich nu sloot, heeft, och,
zooveel schoonheid van onze Vlaamsche aarde naar den hemel
heengedragen : Margriet Baers en Hugo Verriest.
Voor onze dierbaarste dooden bidden wij op Allerzielen : wij
vertrouwen, maar wij huiveren toch, want het kan dat ze nog steeds
jammeren in louterende pijnen.
Voor deze beiden bidden wij ook. En toch zijn wij zeker dat
Allerheiligen van eerst afaan hun dag is. De klokken der uitvaart
luiden niet langer over Vlaanderen hun rouw. De klokken van dit
feestgetij slaan met hun blijden klepelslag in ons getroost gemoed
de vaste zekerheid dat die beiden, met zooveel schreiende liefde
in 't graf gelegd, nu zegenend nederblikken van ginder hoog.
Wie onder ons die zijn Allerheiligen-hymne bidt : Chorea
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casta virginum... en die niet bidt voortaan tot Margriet Baers ?
Wie onder ons die zijn Allerheiligenhymne bidt : Vos candidati
premio confessionis exules... en die niet bidt voortaan tot Hugo
Verriest ?
Te zamen werden ze opgeroepen uit hun; aardsche taak tot hun
hemelsche : het jonge meisje met haar wijze wetenschap, de oude
priester met zijn wijze geestdrift ; onze fijnst beschaafde vrouw,
in schijn zoo zwakjes en tenger als het jcngste Vlaamsch bewustzijn,
in wezen zoo sterk als de dagende Vlaamsche toekomst ; onze fijnst
beschaafde man, de schoonste verschijning onzer Vlaamsche natuur,
die in zachtheid over allen regeerde, en met zijn kranke stemme
de kracht van tienduizenden heeft gewekt.
En over ons allen zijgt de wijding der gesneuvelde jeugd en
de zegen van den af Beleefden ouderdom. Verzwolgen alweer is de
dood in deze zegepraal.
Daar troont ge nu, gij onze beide dierbaarsten, in Vlaamsche
zegepraal, onder de schare die niemand tellen kan. De Vader nam
aan u zijn welbehagen ; hij schonk u de genade die hij schonk aan
den grootsten Apostel van zijn Zoon : de sterkte van zijn Geest
aan den zwakken zieken mensch, die 't Evangelie verkondigde en
den grooten strijd. En ook in u als in St-Paulus was die strijd
de voorbode der zegepraal, die steeds blonk in uw goede oogen,
die steeds trilde in uw richtende, weldoende vingeren.
Gij hebt den prijs verhoogd van Jezus' offer voor de menschen,
omdat gij een vervallen en verwaarloosd volk hebt opgeholpen,
omdat ge een willooze kudde weer hielpt maken tot een goed gezin,
dat werkt en bidt en streeft naar beter steeds en hooger ; omdat
gij met apostelijver en doctorenwetenschap en reine maagdenovergave
uw duizenden Vlaamsche medemenschen hebt gekoesterd zoo dat
door hun lompen heen uw liefde wist op te tooveren de glansen
van hun ouden zielenadel.
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Gij, schuchter meisje, vorstinne langs de binnenzijde, gij hebt
uw grooten geest geheiligd met uw groote ziel. Gij dwongt de
trotsche wetenschap tot het plegen van ziekediensten in uw eigen
huis, en tot het brengen van heul en heil onder de schare, die hongert
en dorst, o, naar zooveel meer dan het dagelijksch brood. Gij, met
uw tengere, bevende handjes, gij hebt den nek der fierste wijsbegeerte gekromd tot ze getuigde, dat het niet slechts haar zending
was, de op fokkerij van een menschelijk prachtexemplaar hier en
daar, maar dat ze te verantwoorden had bij den God van ' alle wijsheid voor de opvoeding van de groote gemeenschap, en dat de
eenling, die zich om wille van de maatschappij aan de specialiseering
offert, ook de wilskracht hebben moet, zich op te werken tot een
toonbeeld van alzijdige ontwikkeling. En wat hebt gij, klein vrouwtje,
dat als een schaduwe daar schooft onder ons, de beide postulata,
die de eischen van 't moderne grootleven beheerschen, eenig verzoend
in uw proefschrift en in uw eigen leven !
Wel was 't u zoet te voelen dat ge naar den hemel gingt.
Maar toch hebt ge veel geschreid ; want zoo graag hadt ge hier
nog heel veel gearbeid ; en moedertje hield zoo van haar kinderen.
Och, niet enkel uw leerlingen voelen zich verweesd, maar anderen
ook, mannen, tien jaar ouder dan gij...
Groote grijsaard, gij de Roi Soleil, de Zonnekoning van
Vlaanderland, gij wiens blije blik was als een verlengstraal van
Gods goede glorie over deze gouwen, wat hebt gij u tachtig jaren
mogen zonnen in de herboren hope van uw volk, die gijzelf hadt
gewekt, en in 't geloof van uw volk in zich zelf, dat uw tooverstem
hem had weergegeven ! In 't gezicht van het door zichzelf bestaande
Wezen, dat uw priesterwoord dagelijks opriep in het brood, hebt
ge u zelven gestyleerd, en in Zijn waarheids- en schoonheidslicht
hebt ge uw meegedeelde wezen weten op te leiden tot een harmonie,
die niet spreken moest om Vlaanderen groot te maken, maar die
---
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al wandelend onder ons ook al zwijgende preekte : zóó kunt ge
met Gods zegen worden als ge wilt !
En ook de anderen, ook zij die niets verkozen te leeren van
den priester in u, ook zij dronken uw schoonheid in met oog en
oor. Want gij wist hun te vertellen als niet een van Gezelle, uw
meester, van Rodenbach, uw leerling. Gij wist te zeggen als niet
een, welke de les is van ons groot verleden, en welke de les is
van de groote zee.
En naarmate de jaren hun grijsheid sneeuwden over u, naar
diezelfde mate straalde uw schoonheid hooger en sereener. Want
gij waart als de lamp van St. Franciscus Salesius, wier aromatische
olie des te liefelijker geurde naar gelang de dood u naderde en
langzaam, langzaam het licht van uw oogen en van uw heele
verschijning dooven kwam.
Hoor de gebeden van dankbaarheid door duizenden geslaakt
over uw bare ; en onder hen ook staan ze, degenen wier koppige
koppen hebben gebogen onder uw mooie, zegenende handen —
gebogen alleen omdat gij het zoo wildet ; want anders konden ze
't niet harden, zij, dat hun schoone land zijn zending van liefde
versmoorde in haat, zijn hooge gaven verhanselde in protsige
potsierlijkheid, en van een Lohengrin ontaardde tot een Baas
Ganzendonck onder de volkeren.
— Nu gij beiden heen zijt uit ons midden om te tronen nog
hooger boven ons dan onze liefde u in uw leven heesch — nu is
't zoo stil geworden in en rondom ons, de stilte van 't verwachten
of uw zaliging niet zal zijn het teeken ter ontwaking van den
beteren mensch in degenen die ons verachten en wenschen te
versmachten.
Want nu staat gij daar voor 't aanschijn van den Vader, en
elken dag opnieuw toont gij Hem het volk, waaruit Hij u liet
geboren worden.
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Bij al de vrijgekochten door 't Bloed van zijn Zoon uit elke
stam en taal en volk en natie, staat gij daar als gezanten van dat
volk dat Ruysbroek, Vondel en Gezelle kweekte, en dat door u
bemind werd als niet één, omdat het is uw eigen volk.
Gij gaaft u beiden hier beneden aan de werking' van den Geest
die de volkeren bevrucht. Door dien Geest ook werdt gij uitverkoren
om te zijn voor de Vlaamsche vrouw en voor den Vlaamschen man
.het oorbeeld hier op aarde.
Gij hebt in 't licht van uw zending beseft wat de taal is voor
den mensch. Gij hebt bevroed dat God geen volkeren heeft geschapen
-net doellooze krachten, en dat elke menschentaal een kind der
groote schepping is, met op haar lichtend voorhoofd een straal der
eeuwige wijsheid en der eeuwige raadsbesluiten. Gij wist en gij
leerdet dat de talen aardsche vormen zijn van Gods gedachten in
den tijd.
En zie, de liefde tot uw taal die uw heele leven heeft bezield,
heeft u doen uitverkiezen tot het eergeleide van Gods Woord. Want
ook daarin gaf de Christus u het voorbeeld hier op aarde : Hij die
een heele wereld had te redden kwam nochtans geen wereldtalen
spreken : hij sprak zijn taal van liefde tot de menschen -- en met
zijn moeders Arameesch, niet sterker dan ons Vlaamsch, heeft Hij
'.t verlossingswerk volbracht.
Ook úw woord heeft naar menschenmate verlossingswerk verricht. Ook gij hebt voor ons, langs de wijsheid en de schoonheid
die gij leerdet, den weg gebaand die deze onze eindigheden verbindt
met Gods oneindigheid.
Gij keurmenschen van zachte kracht en klaren eenvoud en
vrome oprechtheid. In uw schoon hart en in uw schoon gelaat
droegt gij de ochtend- en de avondglansen van de glorie onzer
beste Vlaamsche dagen.
Onze bangste nachten hebt gij opgeluisterd en bemoedigd door
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het blanke wijzen van uw mooie handen naar de vaste sterre van
het Godsvertrouwen, tegen alle aardsche machten in.
Over de vale veilheid dézer tijden zweefden ons immer voor,
uw lichtende gestalten, die ons, tasters in het donker, opzogen door
de zaligende sferen, zooals het eenmaal Beatrice voor haar Dante
deed.
Nu sluit zich de glorieuze octaaf van Allerheiligen, helaas, en
ons dierbaarste vizioen gaat verij len almeer in de drukte van de
daagsche dagen.
Maar wij bidden U, o Heer, laat ons die beiden dicht bij ons.
Wij hebben niet gemord bij uw aanbiddelijk raadsbesluit. De
oneindigheid van uwe wijsheid heeft ons aardsch berekenen
beschaamd.
Gij wierpt de Vlaamsche Hoogeschool voor Vrouwen een paleis,
in den schoot ; en de stutte van 't paleis roofdet Gij weg tot een
pijler voor uw eigen troon.
En de Mozes van ons Vlaamsche volk, die zoo dikwijls in de
woestijn uit barre rots de klare fonteinen heeft doen wellen, Gij
liet hem niet verder meer tij gen naar 't Land van Belofte. Gij
gundet hem enkel 't beklimmen van den Nebo dezer zware tijden,
van waaruit hij 't Gent zag liggen, dat hij zoo lang al betuurde
met den verdoovenden blik uit zijn eenmaal stralende oogen.
Maar, Heer, wij smeeken U, dat wij door de voorspraak van _
deze beiden, mogen vervuld worden met de kennis uwer inzichten,
en dat degenen die op den strijdpost staan, boven alle aardsche
bestweten en alle wereldsche beleid, bidden om uw zegen.
Dat ze beiden ons mogen verder leiden, zij die nu baden in
het Licht dat niet meer ondergaat. Dat ze voor ons verkrijgen uit
de bron van alle wijsheid en gerechtigheid de kracht en de genade,
die het aanschijn der aarde vernieuwen.
Want wij weten dat ze zijn uw geliefden, o Heer, wie Gij
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voortaan niets weigeren zult. Hebt Gij niet onzen dierbaren Paster
gezegend met de jaren van uw welbeminden Apostel ; en maaktet
Gij niet zijn Ingooighem tot het Pathmos van Vlaanderen ?
Hebt Gij uw uitverkoren dochter niet een leven laten leiden,
gesneden naar het menschelijk patroon van uw goddelijk verblijven
onder ons ? Liet Gij ze niet dertig jaar in stilte groeien, trokt Gij
ze niet uit haar verborgen leven te voorschijn drie jaar lang, die
ze weldoende doorbracht, en liet Gij ze dan niet bezwijken onder
den last van een kruis dat, ach Heere, zoo zwaar was voor tengere
vrouwenschouders ?
Wij aanbidden U, o Heer ; maar Gij die de sterren vergruizelt
tot puin om ze weer om te scheppen tot gloeiende fakkels voor
't heelal, zendt weer over ons uw groote, goede licht, waarvan zij
beiden waren de schoonste vlammen. Want na zooveel zegen, vertrouwen we vast, o Heer, op uw heiligen Wil, dat het noch boven
noch in ons ooit weer donker wordt !

Broechem, Allerheiligen, 1922.
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Bij het graf van Lodewijk Dosfel.
Mijn vriend, nu gaat het wezenlijk « van ziel tot ziel » ( 1 )
de kreet uit de ziel van zoovelen hier geschaard, en van de ontelbaren
onder uw volk, die staren naar dit graf, tot uw gezaligde ziel,
gescheiden uit uw gemartelde lijf.
Wat een jaar is dit ! Het opende met het offer van Emiel
Vliebergh ; het kenterde met het offer van Alfons Van de Perre ;
het sluit met het offer van Lodewijk Dosfel... Wij buigen, en wij
blijven stom. De smart zelf overstelpt het woord, dat de smart
moest uitzeggen. Wij kunnen slechts vragen waar dit heen moet.
Ook gij nu weg van ons ; weggerukt door den donkeren dief,
op 't middaguur, te midden van uw arbeid, in den gaafsten tijd
van uw kracht.
Toch is uw korte leven lang geweest. Uw kindertijd stond reeds
in bloei van poëzie. Men wees op den jongen van vijftien jaar, en
men sprak : Sinds Prudens van Duyse is deze de grootste zoon
van zijn stad.
Het pad van uw kindervoetjes is de breede baan van heel uw
leven geweest. Van de kerk naar de school, van de zon in de
Dendervallei naar de stille studeerkamer, met uw Bijbel, en uw
dichters, en de boeken, waarin gij leerdec wat schoonheid is, en
waarheid, en wetenschap van recht. Uw knapenhandjes hielden
(1) Titel van Lod. Dosfel's laatste boek.
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altijd vast den zoom van moeders schort ; uw jongenshanden, den
zoom van den sluier, waarmee de Schepper zich in zijn schepping
kleedt, al noodend zijn trouwen steeds naar dieper en naar hooger ;
tot de zee van alle kennis, tot de bron van alle licht.
En gij, kinderlijke dichter van het grootsche, gij ondervondt
hoe uw hart, op de vleugelen van eenvoud en reinheid, schoot langs
een Jacobsiadder, van uw Vlaamsche moederaarde naar den hoogen
hemel Gods. En uw verbaasde makkers zagen u klimmen, op en af,
uw voorhoofd stralend van vlammende vizioenen.
De jaren vorderden : in u groeide naast Jacob, den dichter,
Mozes, de wetgever. Gij kwaamt naar uw volk-in-nood met een
zinderende harp, en met de steenen tafelen der wijze rechten en
geboden. En elke nieuwe dag bedauwde uw rijke gaven met het
zweet van zwaren arbeid, en bevruchtte uw stage studie met den
zonnegloed van wetenschap en kunst. In u, den meest harmonischen
mensch wellicht, die in het huidige Vlaanderen woonde, ging, als
in de gewijde geschiedenis, het oude met zijn profetische voorafbeeldingen, naar het nieuwe, met zijn evangelische werkelijkheden.
Het licht van uw christen geloof bestraalde uw denken en uw
doen, zoodat uw leer uw leven was en uw leven uw leer. Naarmate
uw eigen volmaking vorderde, groeide ook uw kerk en uw volk tot
een sublieme eenheid steeds vaster in u. O, dat ging niet van zelf !
Maar op uw' kalm gelaat en in uw rustige oogen kon niemand lezen
hoe zware lasten uw hart heeft getorst, en hoe 't daar kreunde
en kraakte van binnen, tot telkens weer de zekerheid van uw
hemelsch gelooven de hardnekkigheid van het wereldsche welweten
wist klein te krijgen. Dat was uw Christoforenvracht, mijn vriend ;
en al bibberde 't gebit, geen klacht kwam uit uw mond.
Gij wist het wel : Bij de meesten, die zich Christenen heeten,
blijft het Christendom een mosterdzaadje, een schamel stofje, zoo
tusschen 't kiemen en 't versmachten in. In u was de boom tot
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wasdom gekomen. En de jeugd van Vlaanderen schaarde er zich
rondom, luisterend naar de luide stemmen en naar het stille gesuis
in die kroon.
Honderden leunden aan bij u. En waar gij woondet, daarheen
gingen duizenden vragende blikken. Uw kleine Dendermonde was
een der geestelijke hoofdsteden van ons volk. En als gij uitgingt
met uw woord, dan kwamen van alom de jonge scharen, om voedsel
voor hun honger.
De jeugd verkoos u tot haar Vlaamschen Staatsman. Gij gingt
op in uw taak als in een heilige roeping.
Hebt gij in de eeuwige waarheid ook steeds de aangepaste
waarheid voor deze tijdelijke orde gelezen ? Gij spraakt immer :
zoo meen ik het ; nooit zegdet gij : zoo is het. Er was voor u maar
één Paus, met de genade niet te falen ; er was voor u maar één
Kerk met de opdracht, dogma's te verkondigen. En waar die, in
de wereldsche aangelegenheden, den mensch de vrijheid laten, hebt
gij die vrijheid steeds gebruikt, naar de inspraak van uw eigen
hoog geweten ; met kieschen eerbied ook voor de vrijheid van
anderen ; en de oprechtheid huldigend, waar gij ze aantroft, bij
meeningen met de uwe in strijd.
Gij, grootmeester in de Rechten, vondt aan den wortel van
't gezag der aardsche machten het cijnsgebod van 't Evangelie :
Den Caesar, te geven wat den Caesar toekomt ; en dat de Staat
verplichten kan, maar enkel in de mate waarin hij zelf zijn plicht
vervult.
Gij bleeft u zelf in zware tijden. Uw hart was met uw Ijzerjongens en het hunne was met, u. Maar hier werd in brooddronkenheid het rata over u gesproken. Gij` zweept en; leedt. Maar de besten
getuigden voor u : Gij dragers van 's lands rechten, er is geen
schuld in dezen man. Hij is groot en goed. Voor de hoogste wet
heeft hij niet gefaald. Hij deed het voor een lagere, voor de uwe ;
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en verontwaardigd verscheurt ge uw kleed. Uw schriftgeleerdheid
zift de letter, maar zoek is de geest nu straks een eeuw. Wat heet
al niet opstandigheid, als men uit opstand is geboren ! Wij weten
niet hoe gij uw leven richt ; wij weten wèl hoe deze man het deed :
Zijn taak van eiken dag heeft hij geschraagd met het hoogste wat
zijn geloof hem schonk. Bij al zijn denken en zijn doen, bad hij
om de genade van Gods hulp. Daar is de schaal van uw gerecht,
Mijne Heeren. Weegt daarin ook de hoogheid van het hoofd en den
adel van het hart, den ernst en de deugd ; de barmhartigheid, de
of fervaardigheid, de grootmoedigheid, de onbaatzuchtigheid, de
matelooze liefde voor een rampzalig verwaarloosde volk. Laat ons
allen ons zelf onderzoeken, zoovelen als wij zijn, en toezien of we
reiken tot de halve gestalte van dezen...
Het vonnis werd geveld. Om uw cel en om uw huis sloeg een
hagel van haat, dom en laag. Maar in u bleef Gods zonne schijnen ;
een straal ervan blonk in de boodschap van den grooten Kardinaal,
u door priester Poppe gebracht : « Dosfel blijf ik hoogachten ». En
boven alle geraas bazuinde vader Vondel's vers : « Scheldt geen
vromen voor verraders van den Staat. »
Zielsgerust over het oordeel van morgen gingt gij, weldoende,
voort uw hoogen weg, tot het eind.
Zoo wijkt gij van ons, in 't verschiet der eeuwigheid, en in
het licht der geschiedenis, dat u steeds hooger beuren zal.
Uw God heeft uw sterfnacht gekozen, de dies natalis van zijn
heiligen, tusschen St. Stephanus en St. Joannes in, tusschen den
eersten martelaar voor het nieuwe geloof en het nieuwe recht, en
den jongsten apostel, wiens kleine gemeente, door zijn liefde gevoed,
groeide tot een wonder te midden der heidenen.
Mijn vriend, wij dekken dicht uw graf met onze Vlaamsche
aarde, die 't zal maken tot het bloemengraf van Vlaanderen. Naar
deze plaats komt ieder jaar weerom uw volk in bedevaart.
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Wij gaan, mijn vriend. Uw heilig Vlaamsch gezelschap, met
uw broer Felix (1) onder hen, wenkt u naar boven. Uw oude
moeder gaf u 't laatste kruisken ; uw uitgelezen vrouw, uw beminde
zusters en verwanten kusten u voor 't laatst vaarwel. Wij gaan ;
maar niet vóór gij ons hebt gezegend. Dan kunnen wij voort, gesterkt
door u ; en wij dragen uw kindje, uw kleine Ludgardis, voorop,
als de levende relikwie van uw geest en uw hart, uit den wintertijd
van dit Kerstgetij, dat uw dood zoo treurig maakt, het Paschen
tegemoet van de nieuwe Lente, die gij uw volk hebt bereid.
Dendermonde, 31 Dec. 1925.

(1) De zendeling, die stierf in China.
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