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Jan van Eijswijck droeg geen onbekenden naam en,
zoo zijne ouders hem geen geldelijk vermögen nalieten,
dan erfde hij toch van hen den eigcnaardigen g.eest van
zijn geslacht en den glans, waarmede hun naam omstraald was. De van Rijswijcks waren geen alledaagsche menschen en waren ook niet alien van een zelfden
deeg gekneed. De grootvader van onzsn burgemeester
was een kleine burger, haast een werkman, die een
tint jo van kunsten en letteren bezat en een vaardigheid
in rijmen en pens'eelen had. zooals die waarmede in
vorige eeuwen onze eerzame gildebroeders zieh zelven en
elkander den tijd kortten. Hij. schreef versjes voor Jan,
zijn kleinzoon en voor alleman, en leekende en kleurde
prentjes voor hem en voor ieder, die ze hem bestèlde.
Hij mo est daarbij iemand vfan meer dan gewone ver*
dicnste zijn, want van werkman bracht hij het tot
bestuurder van het stedclijk weeshuis — vader van het
knechtjeshuis was zijn titel — en de goede naam, dien
hij zieh in dit ambt verwierf, is nog niet verloren gegaan. Ik kan niet denken aan hem zonder mij zijn zeer
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voornaam uitzicht te herinneren en die ongemeen fijne
regelmäßige trekken, die zijn kleinzoon van hem erfde.
De Z'onen van grootvader deden meer van zieh spreken ; zij waren plaatselijke beroemdheden in Antwerpen.
Theodoor, de kwistig begaafde en de even kwistig verspielende, was al joug ontbrand in licbterlaaie vlam voor
moedertaal en poëzie. Hij werd onze oudste volkszanger, de1 arme liereman, die tot zingen werd geboren en
geen ander ambacht kon, zooals' hij zelf getuigde, of die
ten minste zieh op geen ander toelegde.
Vader Jan van Rijswijck : de dagbladschrijver tinte
lend van leven, van humor, van strijdlust, de nu eens
ingetogen, dan luimige, maar altijd gemoedelijke dichter, de volkssprjeker vol gloed en kleur, die enkele iaren
gedragen werd op de hand en der Antwerp enaârs en
daarna onderging in een onverdiende rattnp. Lambert,
de deftige, buirgerlijke goudsmid, een kunstenaar in zijn
vak, die buitentijds ook al aan verzen deed en groot
aanzien in zijne partij, de katholieke, genoot.
Van de beide geflachten was «onze Jan », om hem
zijn gewonen naam te geven, de samenvatting ; van
dien stam en van die takken was hij de vrucht, veredeld
door de zolfvolmaking der natuur en door welverzorgde aankweeking. Hij had van allen iets' behouden, maar
het goede was gelout^rd, het waardelooze was bezonken.
Jan-Cornelis van Rijsvvijck, zoo werd hij genaamd
met de voornamen van grootvader en vader, werd geboren te Antwerpen den 14en Februar! 1853 van Jan
Baptist en van Isabella Dymfna Tielemans. Zijnmoeder
stierf den lOen October 1866, zijn vader den 5en Juli
1869. AI vroeg werd hij naar de kostschool der Jozefietien te Melle gezonden, die to en een besten naam bezat
en waar een oom van hem, van moeders zijde, leeraar
was. Hij deed daar, van 1864 tot 1868, zijne vier eerete'
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jar en der humaniora uit, van de zesde tot de der de Dan vertrok nonkel de Jozeiiet, die veel van hemhield,
naar het college zijner orde te Leuven, en nam Jan
mede. In het college der H. Drievuldigheid voleindigde
hij daar zijne Latijnsche Massen. Den 17en September
1870 bekwam hij den titel van « gradué en lettres», die
toen recht gaf de leergangen der Universiteit te volgen.
Hij begon zijne Rechtstudiën te Leuven, waar hij in
1871 zijn examen van kandidaat in de Filosofie aflegde
en den 18en Juli 1872 den graad van kandidaat in de
Rechten bekwam. In 1873 ging hij zijne Studien voortzetten aan de Hoogesehool van Brüssel, waar hij in
1875 zijn examen van het eerste doctoraat aflegde en in
1876 tot doctor in de Rechten uitgeroepen werd.
Zijne humaniora waren schitterend geweest ; aan de
Universiteit doorleefde hij een crisis : na het bekomen
van zijn tweede diploma trokken de verleidingen van het
studenfcenleven hem te sterk aan, Hij woonde toen in het
Pauöcollege en had voo? studiemakkerr dtn heer Victor
Jacobs, die van uit dit tijdperk nog brieven van hem
bezit, waaruit weergalmen uit dien bürgen studentikozen
tijd wearklinken. Ziehier hoe de latere burgemeester van
zijn jong leven aan de Universiteit verhaalt aan de
Studenten van het Hooger Handeisgesticht te Antwerpen,
die ook een ige pekelzonden op hun gieweten hadd'en,
toen hij in 1898 hun nkuw lokaal plechtig opende. De
wending is guitig genoeg, maar er klinkt loch weemoed
en berouw uit die openbare biechlt : "Gij zult, zegt hij,
a moeten toeleggen op de studie veel beter dan wij,
uwe ouderen, het deden. 0 ! konden *wij herbegmnen !
konden wij ons nog %eens» neerzetten op de banken en
de Jessen uwer leeraren aanhooren, hoe gretig zoudem
wij hunne woorden drinken ! In uwe uitspanningen als
in uwe Studien zult gij anders en betrr moeten h an de-

len dan wij. In mijn jeugd heerschte er onder de Studenten het vooroordeei dat een. student iets van een
rabouw nuoest hebben. dat de politie afranselen, zooals
de jonkers uit den ouden tijd het deden, een geoorloofd
tijdverdrijf was, dat de winkeliers, en meer bcpaaldelijk
de draukverkoopers, lastig vallen niet on deftig stond.
Zoo verwarde men — ik spreek van mijn tijd — de ruwe
vermaken met de echte. Hoe zeer vergiste men zieh —
in mijnen tijd ! Hoe verkeerd, en hoi, en van siecht
allooi was heel dit romantieke leventje Î 0 ! de lichaamsoefeningen, de roes gedronken aan open lucht, de eoredienst van de kunsten en van het vaderland, hoeveel
beter ware het geweest ons! daaraan te wijden. Want
wij hebben er flarden van ons lichaam en van onze
ziel gölaten — in mijnen tijd. 0 ! konden wij herbsginnen ! "
lÈj gevoelde bij tijds dat hij zieh op een gevaarlijken
weg begeven had, en in September 1873 verliet hij Leuven om zieh te Brüssel te vestigen en daar op ernstige
wijze zijne studiën voort te zetten . Onder tusschen waren
zijne gieldnriddcflen uitgeput en om in zijn onderhoud
te voorzien was hij verplicht een broodwinning te zoeken. Hij vond die in het Instituut Rachez. waar hij als
îeeraar aangenemen werd, tegen 600 fr. in het jaar met
kost en inwoning, zooals hij aan vriend Victor Jacobs
sehreef. Lang bleef hij echter in de kostschool niet :
uit een lat?ren brief blijkt, dat hij al spoedig in de stad
kamers betrok en gedeeltélijk in zijn onderhoud voorzag
door het geven van particulière lessen.
Het jaar daaropvolgende verbeterde zijn toestand. In
1874-1875 werkte hij mede aan het financieblad Le Commerce, en gaf hij lessen van Grieksch en Latijn in
V Institut Central, Herfcogensiraat, te Brüssel. Terzelfdertijd bezocht hij Vuj tig de lessen der Hoogescliool en,

zoo al s wij zagen, legde hij zijne examens regelmatig
af : hij was pas 23 jaar oud to en hij het diploma van
doctor in de Rechten ver over de en zieh te Antwerpen
kwam vestigen, waar hij als stagiaire in het kantoor
van Mr Florent van Olffen trad. De jonge en de oudere
advocaat knoopten eene vriendsfchap aan, die duurde lot
den do od van den patroon, welke korts vôôr Let ovjerlijden van Jan van Rijswdjck voorviel.
Een jaar vôôr hij zijn humaniora eindigde, had Jan
zijn vader verloren. Dezes laatste dagen waren fei bewogen, zijn uiteinde tragis'ch. Hij was j^ren de oppermachlige woordvoeirder geweest van de Meeting1, de
partij die zieh gevormd had ten gevolge van het verzet
der Antwerpsche bevo iking tegen do krijgsdienstbaarhedien, ontstaan uit het bouwen der nieuwe vestingen. Hij
scheiddte zieh van die partij af, wanneer de samenwerking aller gezindheden had opgehouden. In den strijd,
dien hij daarna voerde tegen de Meeting in het dagblad
De Koophandel, viel hij een der toenmalige volksver
tegenwoordigers, Jan De Lae>t, hcvig aan en beschuldigde hem voor zijne bemiddeling in het ovérnemen der
gronden van de oude vestingen van wege de maat
schappij, die den koop met de stad gesloten had, eenen
aanzien'ijken «wijnpot» (1) ontvangen te hebben. Jan De
Laet deed hem een procès1 aan en den 28en Mci 1867
werd de dagbladschrijver veroordeeld tot eene schadevergoeding van 5000 fr. Hij weigerde te betalen, en den
23en Augustus 1867 liet De Laet hem kerkeren.
Toen brachten zijne vrlenden hot noodige geld bijeen
en den 19en September daaropvolg:nde werd hij in vrijheid gesteld. In Mei 1868 maakte een Brusselsch b'ad
bekend dat Jan De Laet wel degelijk op de boeken der
maatschappij Ybry, die de krijgsgronden had overger
nomen, voor eeng som van honderd duizend frank
(i) Wijnpot (Pot de Vin) een woord dat bij de behandeling dezcr
zaak gedurig gebruikt werd.
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geerediteerd was. Een Antwerpen dagblad, VOpinion,
nam die aantijging over en daagde Jan De Laet uit hem
een procès? aan te doen. De vervolger van Jan van
Rijswijck riep nu zijnen nieuwen beschuldiger voor de
rechtbank, maar deze sprak V Opinion vrij, verklärende
dat de nraatschappij Ybry aan Jan De Laet wezenlijk
honderd duizend frank had toegekend om zijne tegenwerking te doen ophouden, dat deze wel is waar de soni
niet ontvangen, maar dat hij ze ook niet geweigerd had,
toen die toekenning hem beteekend werd. Het hof van
beroep bskrachtigde dit vonnis den 31en Mei 1869. De in
zijne eer herstelde dagbladschrijver stierf reeds den 5en
Juli daaropvolgende. Zijne vrienden, met Julius De
Gey ter aan het hoofd, spanden nu een procès in tegen
Jan De Laet, en bij uilspraak van Ten Maart 1870 werd
de veroordeeling va*n 28en Mei 1867 verhroken en De
Laet veroordeeld tot wedergeving der aan hem.betaalde
schad'e'vergoeding. Den 20en April daaropvolgende werd
hij daarenboven veroordeeld om eene som van 5000 fr.
aan de weezen van Jan van Rijswijck te betalen. Zij
gingen toen inwonen bij hun toezienden voogd, heer
Diddaert, kunstschild.er, den man van hun moeders
zuster, die met zijne vrouw zorgde voor hen als voor
zijne kinderen.
Toen in 1876 Jan zieh als advoeaat te Antwerpen
kwam vestigen, werd hij door de partrjgenooten zijns
vaders en voornamelijk de Vlaamschgezinde liberalen,
met ongemeene sympathie onthaald. Korts vôôr zijnen
dood had de gebroken man geschreven : « De tijd zal
mij wreken. Er leeft iemand, die na mij moet optreden.
En kan ik hem geen fortuin nalaten, dan toch zal hij
niet hoeven te blozen voor den naam, dien hij draagt. »
Wie die iemand was' weten wij ; de wegstervende had
waarheid gesproken, zijn naam werd eene aanbeveling
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yoor zijn zoon, hij werd1 door zijne medehurgjers vereerd als « den zoon van den martelaar » en toen in 1895
de burgerij een bronzen gedenkteeken op de stedelijke
begraafplaats aan vader Jan van Rijswijck oprichtte,
was het zijn zoon, burgömeester van Antwerpen, die
het in name der stad aanvaardde.
In den loop zijner sludiën had de jonge man zieh al
vroeg aan letterkunde gewaagd. Te Leuven was hij lid
geworden van het Viaamsch Studenten genootschap « Met
Tijd en Vlijt ». Zijne medeleden hadden hem het baantje van boekbewaarder opgedragen, waaraan dat van
seicretaris der redactie van de Lettervruchten verbünden
was. In het deel dier Lettervruchten,
versehenen in
1874, leverde hij zelf een paar stukken. Het eene is een
verhaal, de Zinnelooze, gedagteekend van 1871, het
andere een voordracht, over Oorspronkelijkheid in de
Letterkunde, die in 1873 geschreven werd. Hij dichtte
ook enkeile v er zen stukken in zijru Studenten jar en en in
de eerste na zijn terugkeer te Antwerpen ; eenige van
grappigen studeoitikozen aard, een droomerijtje, een minneritopje en e:<n paar van ernstigen aard.
Geen van de twee bijdrag'en in de
Lettervruchten
heeft veel te beduiden. Wat treft in het verhaaltje is
dat het zoo baldadig romaniiek is als er ooit een door
onze novellenschrijvers uit de jaren veertig werd opge'r
timmerd. Zijn voordracht daarentegen is van de meest
schoolsche defiigheid, om nieft te zeggen nuchterheid, die
toen en vroeger in de mode wTasf bij de leveranciers van
bijdragen in de Hollandsche tijdschrifteni. Wie vo.or den
trant van den Jan van Rijswijck van later een paar
tegenvoeters wilde1 zoeken, zou er g3en passender kunnen vinden dan deze jeugdige pennevruchten.
Hij achtte blijkbaar aan zijn naami verschuldigd! te
zijn zieh aan te sluiten bij de letterlievende jeugd en iets
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voor almanakken en tijdschriiten te lever en* «en al dadclijk
was bij aan het spelen met woorden en aan het knutselen met rijmen gegaan. Hij hadde het waarschijnlïjk
even goed gedaan als vader en oom en enkele staaltjes
uit later jaren, die ons bew^aard bleven, bewTijzen dat
hij in staat was een mooi, bij voorkeur een geestig en
sriedig vers te schrijven. Maar al vroeg werd hij gewaar dat er in zijn gemoed een grond van ernst lag,
en dat hij oorspronkelijk werk te lever en en niet ander mans kunst na te do en had. Hij voelde zieh me er geroepen om zijn volk te leiden naar het ware en naar
bet hoogere dan om het to verrnaken door verzinsel en
woordenpraal. De kwinkslagen zouden niet geweerd
worden uit zijn proza en ernst niet gaan zonder M m ,
maar de rede zou den boventoon houden ; hij zou een
kunstenaar blijven,. maar al heel spoedig en meer en
meer een redeneerend en, indien het woord gedoogd
wordt, een redevoerend kunstenaar worden.
Hij was d&arbij een geboren prozaist ; hij bezat in
hooge mate de gave van helderheid der gedachte, van
volkomen heersichappij over de taal en die gulden middelmaat, die alle overdaad vermijdt, die klaar weet te
zijn zonder in nuchterheid1 te vervallen en kleurig zonder in pchettering te ontaarden.
Hij hi eld wel van een goed vers. Hij getulgt dat hij
in zijne jongelingsjaren even dapper als welke snoeshaan Walter Scott en Lord Byron, en Heine en Schiller
en Lamartine en Alfred de Musset en Victor Hugo gelegen had, maar hij deed zelf wat hij later aan anderen
ried. « Ik zou, zegt hij, der Vlaamschlezende jeugd, en
vooral den toekoms'tigen doctoren in allerlei, op het hari
willen binden : laat nu en dan uwe geliefkoosde zangers rüsten, de Verteilers ook, en maakt kennis met den
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rijken schat van hot Ned'erlands'ch proza (1). » De bewondering uit zijne vroegste jarên voor onze Nederlandsche dichters i& later bij het lezen der meesterwerken van de wereldkunst merkelijk verkoeM ; hij verbergt hot niet : « Van de bergtoppen, zegt bij, zijn wij
afgedaald naar de bescheiden maar vrucbtbare valleien. achterlatende, het meerendeel onzer, de lief de voor
de moedertaal, boven in de wölken. Wat de mijne gered
heeft is het Nederlandsch proza met zijn schat van
woorden van het zuiverste water, ons proza zoo veerkrachtig en zoo gesmijdigj zoo kleurenvol en zoo doorschijnend, een goed infetrument om tegen de beste op de
gedachte te belichamen, een machtig orgel met aile mogelijke klavieren en registers (1). »
Zoo bêoordeolde hij het Nederlandsch proza, zoo
leerde hij het kennen en hoogschatten, en wlj mögen
er bijvoegen, zoo kneedde hij het voor eigen gebruik.
Het heeft zeker al de eigenschappen, die hij er in bewonderde, maar niet velen wisten er mede te woekeren
als hij. Prozaschrijven is een kunst als een ander, en
in aile kunsten is oorspronkelijkheid eene eerste voorwaarde van het raees'terschap. Hij heeft zieh zijn leven
lau g geoefend om het machtige orge!, waarvan hij
spreekt, met kunst te bespelen en gro elende in jar en
groeide hij ook in volmaaktheid. Zijne bijdragen in de
Leuvedische « Lettervruchten » stonden niet boven schooljongenswerk ; zijne eerste dagbladartikels en zijn eerste
voordracht munten niet uit door ongameene aantrekkelijkhcid of eigenaardigheid, slechis stapsgewijze en na
ernstige studie veroverde hij de onberispe-ijkheid, de
onweerstaanbare bekoorlijkhëid, die zijn stijl in later
(i) Redevoering uitgesproken op de jubelfeesten van de Vlaamsche
Conferentie der balie van Antwerpen, 25 Januari 1896.
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jaren onderscheidde. Zijn redeneeriüg werd lichter van
gang, losiser van zwier, rijker van geest, met den tijd
wassen er vleugels aan zijn proza.
Niet zoohaast was hij aangiekomen te Antwerpen, of
hij was ingalijfd bij de bestiaande Vlaamschgezinde maatschappijen. Zij waren drie in getal : de Olijftak, het
Willems-Fonds, de Liberale Vlaamsche Bond. In 1875
had de Olijftak zijn machtigste blijk van levenskracht
gegeven, door het inrichten van een grooten historischen stoet, den voorlooper van de glänzende optochten
van het jubelfeest der Oudheidkundige Académie (het
Landiuweel) en van de Van Dijckfeesiten. Die uiterste
inspanning had de levenssappen der Kamer uitgeput en
het eerste bedrijf der Vlaamsche Beweging, dat onze
jonge advocaat *te Antwerpen bijwoonde, was de strijd
cm het meestersehap tusisichen de twee voorzitters van
het handvol rederijkers, de heeren Rosseels en Altenrath:
do daaropvolgende operatie om> de» maatschappij in een
anderen vorm te hergiieten kostte haar het lev en. Het
consult, dat gehouden werd onder de redder^, had plaats
in Mei 1877, op het kantoor van Jan van Rijswijck, die
toen bij de familie van Frans Gittens, op de Groenplaats1 wo onde. Ik was juist terzelfder tijd als hij, in
het najaar van 1876, in Antwerpen teruggekeerd ; een
der eerste dagen na onze aankomst zaten wij naast
edkander aan een feestmaal van Vlaamschge'zinden. Wij
maakten er kennis en knoopten er de vriendschappeüjke
betrekkingien aan, die voile dertig jaren dnurden, en
zonder een enkelen nevel als een wijde zonnige plek in
mijn leven liggen. Hij was veertien jaar jonger dan ik,
ik heb het nooit gevoeld en hij, de doorgoede edele ziel,
heeft mij nooit la ten gewaar worden dat hij tegen mij
in jaren zooveel ten achter en in al het overige zooveel
vooruit was.
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De tweede maateehappij, waarin Jan op trad, was hei
Willems-Fonds, die toen haar bloeiendste lijdstip beleefde ; die onverge'teflijke August Michiöls, de man van
zeggen en doen, stond aan bet hoofd ; dte onvfermoeibare Flor, van der Ven was secretaris ; wekelijks werden volksvoor'drachten gehouden, die den ruimsten bijval
genoten. In deze volksvoordrachten trad! Jan van Rijswijck voor bet eersit alsi volksspreker op. Den lien November 1877 hield hij eiene voordracht over Abraham
Lincoln in de concertzaal van den Nederlandschen
schouwburg ; den 4en November 1878, eene over
Washington, in den Franschen schouwburg ; den 22en
November 1879, eene over Cavour, in den Nederlandschen schouwburg. De eerste der drie is een tamedijk
nuchter overzieht van het leven van den grooten slavenbevrijder ; in zijn Washington is merkelijke vooruitgang te bemerken ; het onderwerp is behandeM me't een
welbehagen, met een wärmte van toon en sierlijkheid
van vorm, die het stuk opr'echt aantrekkelijk maken ;
in zijn Cavour ontplooit hij eene breedheid van politie
ke opvatting en eene levendigheid van gang, die maken
dat de voordracht met alle eer zijn naam draagt.
Hij hield zieh dus al vroeg meit de wijde wereldpolitiek bezig en nam de gewoonte aan, voor groote volksvergiadering|en gewichtige onddrwerpen te behandelen.
Later kwamen er onder zijne redevoeringen tot de menigte weinig© van didactischen of academischen aard
voor, spoech'g en meer uitsluitend zou hij over de politick van den dag in s tad en land spreken. In zijne
nagelaten papieren vond ik echter het min of meer afgewerkt hkndschriit van eenige groote historische voordrachten, vier nameiijk over de geschiedenis' van jong
en oud Antwerpen, en eene over Marnix van Sint Aidegonde. Ik weat niet waar bij de vier eerste heeft uitgef-
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sproken ; de laatste, die hij geheel schreef, hield hij den
18en December 1897 in de vrijmetsielaarsloge Marnix van
Sint Aldegonde, te Antwerpen, bij gelegenheid der drie
hondêrdste verjaring van Marnix' overlijden.
De der de kring, waarin Jan van Rijsiwijck opgenomen
werd bij zijn aankomen, is er een waarin hij zijn leven
lang is gebleven en waarin hij een gewichtige roi vervuld heeft : die Liberale Vlaamsche Bond. In 1876 ging
het daar niet bijzonder sehitterend ; de inrichting was
weinig stevig, de werkdadigheid gering, de doordrijvendheid aarzelend. Oneenigheid brak uit tusschen de
fjauwhartigen en de vastberadenen ; de eersten bleven
in den Bond, wien de leidirig der kiespolitiek werd
gelaten, de tweeden zonder er uit te treden, stichtten
daarnevens «de Vlaamsche Vrijzinnige Vereeniging »,
die propaganda zou maken en de beginselen met woord
en schrift verdedigen. August Michiels was voorzitter,
Jan van Rijswijck ondervoorzitter. Die splitsing kan een
drietal jaren, van 1880 tot 1883, geduurd hebben ; toen
werd alles weer in een zolfden kring s'amengebracht,
maar de radikalere elementen namen de leiding in handen, de inrichting werd steviger, de ijver grooter en
de beginselen krachtdadiger doorgedreven.
Toen de Vlaamsche Vrijzinnigie Vereeniging gesticht
was, zag zij naar een tolk uit en koos het weekblad
De Kleine Gazet tot haar orgaan.
Een liberaal Vlaamschgezindl halfstuiversblad van dien
na am was gesucht in het begin van 1874 ; het hield op
te verschijnen op 22 Juli 1877. Bij het staken deeld^e
het mede dat het zou voortgezet worden als weekblad ;
maar niet dadelijk werd die belofte vervuld. Niet voor
19 September 1879 kwam het eerate nummer van het
aangekondig !e weekblad uit. Het droeg toen voor titel
« De Kleine Gazet, weekblad voor Antwerpen, Borger-
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bout en omstreken », en had voor rédacteur den heer
Theofiel van Haesendonck. Yan in 1880 werkte Jan van
Rijswijck min of meer regelmäßig mede aan hèt weekblad. Ilet nummer van 7 Februari 1883 verschijnt met
een nieuwen iitel, niets anders vermeidende dan den
naam : De Kleine Gazet. Met Flor, van der Yen en
schrijver dezes nam Jan van Rijswijck er het bestuur
en de nil gave van op zieh. Het weekblad was Vlaamschgezind en radikaal liberaal ; het verklaarde de tolk der
YJaamsehe Yrijzinnige Vereeniging te zijn, en inderdaad, indien het niet onmiddellijk uitging van dien
kring, dan werd het toch opgesteld door zijne 1 eiders en
verdedigde zijn politiek credo.
Medewerkers waren er verscheidene : Edmond Campers,. Rik van den Bosch, Arthur Cornette, Jan van
Beers, August Michiels», later Pol de Mont en meer
anderen. Maar Jan van Rijswijck was de leider, de
hoofdopstalleir en leverde verre weg het nie este van ons
allen. Gewoonlijk was het hoofdartikel van zijne hand,
so ms kwam er één of twee artikels van hem bij. Hij
nam de goede gewoonte aan op zijn exemplaar de stukken door hem geschreven, aan teteekenen; van Januari
18cS3 af, duidde hij zelfs de bijdiagen aan van de versehillende medewerkers, zoodat wij met zekerheid weten
welke artikels door hem geschreven zijn. Het blad hield
op te vers(chijnen den 2en October 188'8 : in de laatste
weken werden Jan's' artikels gelijktijdig gedrukt in de
Kleine Gazet en in het dagblad de Koophandel, en in
zijn laatste nummer verklaarde de rédacteur van het
weekblad, dat is Jan van Rijswijck, dat hij zou voortgaan bijdragen te leveren in den Koophandel. Dit gebeurde inderdaad, maar het duurde niet lang. Gedurende drie maanden wasf do medewerking nog al ijverig,
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to en verslapte zij en in het begin van Maart 1S*89 hield
zij geheel op.
In 1897 leverde Jan van Rijswijck aan het d&gblad
de Koophandel nog eenige artikels, die hij naar ouder
gew*oonte met Y teekende, miaar regëlmatig werkte hij
na 1888 aan geen courant meer mede.
Om deze levenss'chets te schrijven, ben ik verplicht
geweest de jaargangen van de Kleine Gazet te lezen,
en ik heb ze weer voor mijn geest zien voorbijtrekken,
die men'schen en die dingen van lang verleden dagen ;
hoe waren zij beneveld in ons geheugen, en hoevele
waren er wegg'edampt en vergeten, die ons eens zoo
levendig hadden bekonumerd en waarover wij het zoo
druk hadden gehad. En hoe holder daagden bij het omslaan dier povere blaadje^ de dagen van weleer weer
op, de vriendengezichten en de tronies der vijanden, het
gejubel rond een gevierden aanvoerder en het af!akelen
van een gehaten tegenstander, de aanvallen bf afweringen samen overlegd, de overwinningen gevierd, de
nederlagen geleden. Er is heel wat verwezeniijkt van
wat wij toen ontwierpen, mis'schien meer nog onbereikt
gebleven, waar wij hoopvol de hand naar uitstaken en
toch, het is onze overtuiging en onze troosl; : die strijd
met zijn eindeloos herbeginnen en zijn droeve teleursleUingen was nog het beste gebruik, dat wij van onze»
tijd konden maken, en dit leven voor waarheid en recht
nog het waardig's'te geleefd te worden.
Het waren de zeven journalistenjaren van Jan van
Rijswijck, de tijden waaxop hij ruim gelegenheid had
zijne overtuiging voor zieh zelven vast te zetten" en
voor anderen uiteen te zetten ; en hij deed dit laatste
in zijn blaad'e, onverschrokken en onverdroten, met
immer opgewekten geest, klaar en vrijpostig, met goede
redencn en grondige kennis, met een bloemple hier
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en een kwinkslagi daai\ in den gemoedelijken en vranken toon gfewens'cht voor het volksblad. Ernstig kon
hij weil zijn, zijne overtuiging wasf er diep genoeg voor;
een seherpen knap kon hij wel toedienen, aan bedeesdheid ging hij nooit mank ; hij spotte toen wel zonder
eerbied en zonder genade met wat hij in later jareii,
wanneer hij zelf een hooge gezagvoerder was geworden,
zou ontzien en doen ontzien hebben. maar hij ware geen
Jan van Rijswijck en geen kunstenaar geweest hadde
hij zoo ängstig zijn woorden gewogen en zijn lach
ingetoomd.
Vlaamsfchgezind was hij door en door. Het geloof
aan het goede recht van zijn volk op zijn taal had hij
meegeibracht nit zijns vaders huis, dit geloof -bleef hem
heilig ; h'et besef van den plicht voor die taal te moeten opkomen overal en op alle wijzen, in het bijzonder
en in het openbaar leven, als» schrijver en als spreker,
ontwikkelde zi'ch bij hem in den ver deren loop des ievens ; eerbied af te dwingen voor de miskende taal door
de volmaaktheid waarmede hij ze hanteerde en door de
wetten en de verordeiniûgen te harer bescherming1 gemaakt was de taak die hij aanzag als de eerste en de
natuurlijkste, die hij te vervullen had. En wat aan weinigen gelukte, ook de andere menschen, de on ver schillige, de vijandelijke), vonden het natuturlijk dat hij zoo
handelde : men hadde hem> niet anders begrepen, het
hem niet vergeven anders te zijn.
Hij die voor den haat zoo weinig vatbaar seheen, had
er een diepen, dien hij niet verborg, den haat tegen de
frans'kiljons. « Hunne harten zijm verdroogd, hunne
geexten gesloten, zeide hij. Spreek hun niet van voorouderlijke grootheid, van eigen aard. van zelfstandigheid
van ons ras ; fustechen hen en Vlaan^erens verleden is
een keicn a'gebroken. Zeg hun niet dat de taal het
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kenmerk is van een Volk, de Stempel van zijn bestaan,
zijn naam en zijne redding tevens' — zij geeuwen en
grijpen naar den laatsten Pàrijzer roman (1). »
Hij begreep zijn vjiderland niet zonder zijne moedertaal. Mcest die genius van Vlaanderen uit België verdreven worden, dan zou België ons eene woestenij zijn
en het minsle eilandje van den Zuid-Oceaan, waar wij
ons vrij zoudon kunuen ontwikkelen, een land van
belofto (2).
Hij was liberaal en voorultstrevend ; liij deinsde nieî
terug voor eenige hervorming hoe stout en hoe nieuw
zij mo cht zijn. Hij was een der eerste voorstanders van
dé herziening der Grondwet, en van de uitbreidirig van
het stemrecht, zooals hij een der eerste en meest overtuigde verdedigers was van' de evenredige yertegenwoordiging. In Februari 1882 pleitte hij reeds voor. die
groote hervorming in de Kleine Gazet, en in Juli
daaropvolgende sprak hij er voor in eene meeling van
den Nationalen Bond voor kieshervorming te Leuven.
Maar hij wilde niet met den eersten stap tot het uiterste gaan en schrikte af van he# .algemeen stemrecht
onvoorwaardelijk toegestaan. Hij was voorstander van
het verlieht algemeen stemrecht. Op het liberaal progress] stisch Congres in Mei 1877, te Brüssel gehouden,
sitond hij het slelsed voor dat eerst het verpachtend onderwijs zou ingevoerd worden en dat vijftien jaar nadien
het algemeen stemrecht in werking zou treden. Toen de
groote meerderheid der liberalen dien eisch te beperkend achtte, poogde hij in den Liberalen Vlaamschen
Bond te Antwerpen de toekenning van het algemeen
stemrecht te doen samengaan met de invoering van de
( i ) De Kleine Gazet, 5 Augustus 18S3.
{2) De Kleine Gazet, 25 September 1883.
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evenredige vertegenwoordiging, eene voorwaarde die
daar e venais* alle andere verworpen werd.
Eens dat het algemeen steffnrecht ingevoerd was, sloot
hij er zieh bij aan en hij deed het goede uitkomen dat
wij er van verwachten mochten. « Het stemrecht van
den Vlaamschen jongen is het einde van het franskiljonisme hoopte hij (1). »
Elke slap die onsi dichter bracht tot ,het algemeen
stemrecht. möest ons< nader bnengen tot de oplossing der
sociale vraag, mieende hij.
Hij was van eersten af en tot het laatst vo or Stander
van den persoonlijken dienstplicht, zoo ruim mogelijk
toegepast. Hij wilde een volk bewust van de noodzake-,
Jijkheid zieh zeit te verdedigen en in staat dit te doen.
Hij siteunde hierin bij elke gelegenheid als1 dagbladschrijver, als spreker, als politiek man, de zienswijze
des konings, alhoewel hij vorder niet meer koningsgezind was dan de Grondwet het vereischt, eerder iets
minder, of liever eenigszins! anders. Eigenaar dig loch
was zijne opvatting van de rechten, en de plichten van
den vor st. Hij kende hem bijzonder, veel macht en invloed toe. Eon zijner geliefkoosde, alhoewel gewaagde
öteliingfen was, dat de koning niet alleen moes't tronen,
maar ook regeeren en besturen ; dat, waar het heil der
natie het blijkbaar eischte, hij moest tusschenkomen en
aan het roer van State de richting geven, die naar rocht
en vooruitgang leidde. De vorst moest zieh boven de
partijen stellen en zieh enkel laten leiden door hooger
beweegredenen en algemeen nut. Dit was de théorie
zijner jongore jaren ; in later tijden, toen de koning
met Antwerpen plannen voor had, die de burgemeester
de eerste was om te bestrijden, kwam deze wel tot de
(i) De Kleine Gazet, 5 Augustus 1883.
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övertuiging dat er altijd iets zeer gewaagd in ligt a an
de Grondwet te loteren, waar zij de waarborgen onzer
vrijheden vaststelt.
Een onvermoeide voorstander van het vetplichtend
onderwijs was hij. Het onderwijs in allen vorm aan
menschen van alle klasee en ouderdom gegeven, was voor
hem de grondslag van allen vooruitgang, van alle
recht. « Het schoolonderwijs is het voornaamste, uiet
het eenigste. Daar waar dit middel ons ontschiet, blijven niog de drukpers, da voordracht, het vlugsehrift.
hetboek(l).» He<t volksboek noemt hij de groote "Remédie. «Waar blijft het boek, het volksboek ! Een koninkrijk voor een liberalen Conscience (2) ». Hij wilde een
dagblad voor algemeene Vlaamsche liberale politiek, hij
komt er gedurig op terug'. En hoe ernstig hij het wilde,
is gebleken toen, later, wanneer de dagen wafen beler
geworden, hij zelf de hand aan het werk sloeg en een
der ijverigste en döordrijvendste oprichters werd van
de Nieuwe Gaz et.
Zoo verdedigde hij van in 1887 de drie grondslagen
die in onze dagen de vereenigde liberalen tot hun credo
maakten : verplichtetnd onderwijs}, algemeen kiesrecht, persoonlijken diensitplicht, die hij de drie onafseheidbare
factoren der nationale ontwikkeling noemde. « Wil onze
vorst een volkölegcr hébben, meende hij- — wij zeggen
een volksleger, dus ie's meer dan uniformen, vaderlandsche harten er onder — dan zal hij de volkschool
en de volkstembus voor lief moeten hebben. En zij zul)en er alle drie komen, de democratische trilogie zal
ontstaan, het möge hemi lief of leedi we'zen (3). »
(i) De Kleine Gazct, 29 November 1885.
(2) Ibid.
(3) De Kleine Gaze/. 24 Juli 1SS7.
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Een klein deel slechts1 van wat hij vroeg, heeft hij en
hebben wij tot nu toe vcrkregen ; zijne hoop en zijne
overruiging is onveranderd em onverzwakt gebleven tot
op zijn laatsten dag. Halsstarrigheid lag anders niet in
zijn karakter en wrokken kende hij niet ; moest hij toegeven zooals dit het geva] is geweest met het algemeen
stemrecht, dan legde hij zieh neer bij het onvermijdelijke, het geen oneer achtendfe) overwonnen te zijn na volbrachten plicht. Maar geen afschrik had hij van eenige
nieuwe leer en bestreed hij ze, dan liet hij zieh leiden
door vrees noch wrok, maar door kalme en ern-tige
redeneering. Hij voorziet groote omwentelingen in onze
wereld en in onze politiek ; sprekende over het socialisme, zegt hij :
« Sedert een halve eeuw worden wij hcen en weer
geschommeld tuslschen katholiek en liberaal. In den vollen zin des woords ondergaan wij eene politieke toutering. En wij zullen die blijven ondergaan zonder einde.
.enzij iets tusschen beide kome. Dat iets is het maatschappelijk problema.» Dit problema zal opgelost worden, dank zij de verspreidihg van beter onderwijs.
« Ziedaar de onverzettelijke macht, voor dewelke alles
zal moeten zwichtem. De toorn van den onwetende is
machteloos, de verontwaardiging van denkende menschen is onweerstaanbaar (1). »
Hij gevoelde zieh ietwat socialist, en bekende het,
maar het kwam hem niet onmogelijk voor, dat de
sociale vraag op vreedzame wijze haar beslag zal krij
gen ; hij predikt onafgebroken eerbied voor den handenarbeid, verlichting van den arbeider, deelneming in het
lot der nood'ijdenden : « Er is onverdiende onibering,
zegt hij, en onverdiende overvloed. Wie het hart op de
(i) De Klci?ic Gazet, i\ Maart 1885.
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rechte plaats draagt, lijdt mede met de verstootelingen
der fortuin en wie een greint je plichtbesef in zieh gevoelt, ziet mede uit naar de middelen om het lot van
den workman te verzachten (1),. »
Hij was een dagbladschrijver van eerste waarde, die
klaar zag en klaar sprak, die jok en ernst met passende mate wist te mengen. Nu nog is het lezén van
zijn artikelsi sprekende over zaken en menschen van
twintig jaar gemieden, een waar genot, zoo jeugdig en
fleurig is alles gebleven, zoo eerlijk en zoo waar, zoo
doortrokken van den geest van zijn volk en zoo levendig uitgesproken in net proza dat hem zoo lief was en
dat hij samensmolt uit het zuiv erste Nederlandsch, het
eigenaardigste Vlaamsch en het kleurrijkste Antwerpsch.
In dit uiterlijke van gemoedelijkheid en lustigheid
kleedde hij een inhoud getuigende van rijpe gedachten
en veelzijdige kennis. Hoe veel hij wist en hoe goed
hij het wist, verbaasde u gedurig, en na jaren omgang
met hem', telkems weer opnieuw. Zijn geheugen was
fabelachtig en zijn weetlust onbegrensd. Hij was een
onvermoeibaar lezer, tot laat in den nacht was hij gewoon op te zittern, en na gedanen arbeid zieh te verdiepen in werken van letterkunde of wetenschappen. Hij
laà alles en onthield alles wat hij gelezen hadi. Heele
diehtstukken kon hij opzeggen na ze eeris gelezen te
hebben en jaren nadien kende hij ze nog.
' I k wist niet dat hij zieh ooit met pläntenkunde had
bezig gehouden, eerst later ondervond ik dat het een
zijner lieveiângstuidiën was. Op zekeren dag wandelde
ik 'met hem door de boomkweekerij van den heer van
Geert te Calmpthout, hij wien wij beiden logeerdeii en
tot mijn ver wondering noeemde hij mij één voor één de
( i ) De Kleine Gazet, i3 Februari 1887.
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drie honderd boomsoorten, die hot arboretum van den
eigenaar uitmaakten. Ik was getroffen, alhoewel ik ontwend was geworden mij over zulke verrassingen te verwonderen. Ik vernam later de uitlegging. Do heer van
Geert was den vorigen dag met hem door de kweekerij
gewandeld on, gelukkig van een zoo aandachtigen gezel gevonden to hebben, had' hij hem al de boomen genoenid waar zij voorbijgingen en er uitleg over gegeven. En do leorling, die wol reeds'algemeene begrippen
van plantenkunde, maar zieh zeker vroeger no oit speciaal met dit bijzonder vak had bezig gohouden, had
zoo good onthouden wat hij van den meester geleerd
had, dat hij den volgenden dag gansch de lange reeks
op zijne beurt kon noemen. Tot in do uiterste dagen
van zijn leven bleef dit verbazend gehengen hem trouw.
Do laatste maal dat ik to Testelt met hem door de velden wandelde en toen do ziekte zijn lichaam reeds erg
verzwakt had, duidde hij mij achtereenvolgensi, bij hnn
wetensohappolijken en hun volksnaam, een honderdtal
der kruidjes aan, die lang« den weg groeien. En zoo
was het met allerlei kennissen, vooral natuurlijk met
die waarin hij eenige bijzondere liefhebberij vond ; hij
had eene verzamieliiig van médailles, van mineralen en
kreukels aangelegid en van deze had hij eene bijzondere siudie gemaakt ; veel hield hij nog van sterrekuii'de. Maar ook buiten deze verraste hij gedurig de vakmannen, c7te beoefenaars der vve,tenschappen, die met Jiem
over hun specialiteit spraken. Zoo herinner ik mij nog hoe
leden een er Aardrijkskundige maatschappij, die hem ondersteuning voor het inrichten eener Tentoonstelling kwamen. vragen. de gevraagde hulp kregen en op den koop
toe nog een voordracht over het sielsel van kaartenteekening van Mercator vergeleken bij dat van Ptolomaeus, zooals zij er nooit eene gehoord hadden.
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Hij had allerlei ta"en geleerd, de zijne in de eerste
plaajts, en sprak ze goed. Te Melle, nog een kind, was
hij reeds bekend om die gave en wanneer een Duitscher of een Engelschman in de1 kostschool kwam met
een zoontje, dat geen Fransch kende, moest hij Voor
taalman dienen. Fransch, Engelsch en Duitsch sprak
hij even sierlijk en vloeiend. Wanneer men den toast
leest. dien hij aan de tafel vtan den Lord Ma|yor in
Mansion House te Londen op de gezondheid der Lady
Mayoress uitsprak, vraagt men zieh of wel een der
aangezetenen een dronk fijner van Wending, opgevroolijkt
door gezondere humor zou giesHagen hebben dan hij
het deed, en wanneer men zijaie redevoering tot de
Duitsche Burgemeesters1 op het stadhwis te Antwerpen
hoorde, moest men wel twijfelen of een zijner collega's
van over den Rijn betetr Hoogduitsch sprak dan de
Vlaming, aan de! Scheldeboorden gewonnen en opgegroeid. Hij verzuimde geene gelegenheid om zieh te
oefenen in vreemde talen. In de familie Gittens, waar
men Zwecdsch sprak, legde hij zieh toe op het Skandinaafsch ; met een mijner schoonbroeders1, die lang in
Z aid-Amerika had geleefd sprak hij gaarne Spaansch ;
op zijn kantoor heb ik jaren een stagiaire gekend met
wien hij placht Engelsch te spreken.
Ook met dialektein hield hij zieh) veel bezig; hij sprak
de voornaamste uit Vlaamsch België zoo goed men die
spreken kan als men niet van de streek is!. Hij hield
zieh ook veel bezig met vreemde gewestspraken en gaî
er meeir dan eene voordracht over. De heer Kriegsman,
zijn gewone fotograaf, een platduitscher van geboorte,
deelde mij mede dat hij altijd met hem de taal van
Fritz Reuter, een zijner lieve'lingschrijvers, sprak. Hoe
fijn zijn gehoor was en hoe gemakkelijk hij de eigenaardigheden van een dialekt val te ondervond ik eens.
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Wij waren saraen op reis en kwamen 's avonds te Neu
remberg aan ; bet was er jaarmarkt en in het hotel,
waar wij ons heen begavon, waren geen kaniers meer
beschikbaar. De waard ried ons in een naburig huis,
een aanhangsel van zijn gatethof, te gaan logeeren. Wij
deden het en werden daar ontvangen door een oude
vrouw. Deze was praatziek en bezigde den eigenaardig luidenden tongval van het volk harer stad. Zij wilde
weten van waar wij kwamen en to en wij Antwerpen
genoemd hadden, steeg hare belangstelling en hare
praatzucht. Zij had een zoon die zieh had ingescheept
in onze haven en wilde weiten of wij haar soms geen
nieuws van zijn schip konden geven. Jan liet de sukkel babbelen en toen hij haar antwoordde had hij baren
tongval zorgvuldig afgelulsterd en bootste hem zoo goed
na dat de oude vol verwondering uitriep : « Maar, iaijnheer, gij zegt dat gij van Antwerpen zijt en gij spreekt
net zoo goed Neurembergsch als wij. » « Ja, iuidde he1
antwoord, wij zijn wel van Antwerpen maar komen
hier zooveel dat wij ook uwe taal galeerd hebben. »
Niet alle'en met levende taten hield hij zieh bezig', ook
de do ode had hij niet vergeben. In zijne laatste jaren
was Erasmus zijn lievelingslectuur. Eens was hij op
rnijn werkkamer in het Museum Planüjn ; als naar
gewoonte doorbladerde hij al koutende een boek dat op
rnijn tafel lag : het waren de lierzangen van Pindarus',
zoowat den moeilijksten dichter om te lezen uit heel de
Grieksche lileratuur. Hij had waarschijnlijk in geen
twintig jaar nog een Grieksch boek geopend en begon
dan ook wat schoorvoetend woordje voor woordje los
te maken uit den tekst, het te vertalen, het in verband
te brengen met het er bijstaande ; zoo ontcijferde hij den
zin van het eerste vers en dan één voor één zelte hij
de volgende over en ja wel, hij ontspon een heele strofe
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en een tweede daarna. Ik vroeg mij af hoeveel doctoreii
in de letteren het hern zouden nagedaan hebben.
II.
Niet alleen met de Kleine Gazet nam hij een werkzaam aandeel in de Antwerpsche politiek, ook als voordraehtgever en als spreker in politieke vergaderingen.
In 1877, 1878', 1879, wïj zagen het, trad hij op in het
Willems-Fonds, terzelfder tîjd en later sprak hij in meetings bij het naderen der kiezingen ; hij gaf daarbij
voordrachten en hield politieke redevoeringen binnen en
buiten de stad. Zijn naam als redenaar was al spoedig
gemaakt en van heinde en verre stroomden de uitnoodiging'en toe, om als politieken spreker op te treden. Hij
aanvaairdde gewUlig ; hij werd dus al jong volop in de
beweging gewikkeld en) te recht gehouden voor den
besten Vlaamschem spreker.
Even goed begreep men te Antwerpen, dat een man
met die gaven en met die toewijding aan het algemeen
belang een kostelijke aanwinst zou zijn voor het algemeen bestuur. In 1878 werd hij giekozen, in 1879 herkozen in den provincialen raad ; toen en later bij elk
mandaat waar hij naar dong en dat hem werd toévertrouwd werd hij kandidaat gesteld door den Liberalen
Vlaamsehen Bond. Op 25en October 1881 werd hij gekozen in den Antwerpschen gemeenteraad, en na den dood
van den heer Allewaert werd hij, den 28en October 1889,
tot schepen van onderwijs benoemd.
Geen was er natuurlijker dan hij voor dit ambt aangeduid ; geen was er dieper doordrongen van het
hooge beilang van het onderwijs, geen die het zoo gestadig had uitgeroepen a? s het mächtigste redmiddel van
de twee dingen, die hem het duurbaarst waren, zijn
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moedertaal en de ontwikkeling van zijn volk. Hij was
zelf een tijd in het onderwijs geweest ; op 9 Juli lb'79
was hij benoemd tot leeraar in het Grondwettelijk Recht
aan de normaalschool te Lier, later ging hij over in
hetzelfde ambt te Antwerpen. Hij werd afgedankt in den
tijd der verwoesting van het Staatsonderwijs en beroemd
is de brief gebleven, dien hij den Ben October 1884 zond
aan minister Victor Jacobs cm hem ontvangst te melden van zijn ontölag. Hij liet dit schrijven aanplakken
in de Straten van Antwerpen, het werd door de liberale
bladen van bet land gedrukt en later dikwijls herdrukt.
Het is een der beste bladzijden die hij schreef en een
der gloeiendfcte brandmerken gedrukt op de vijancien
van ons Staatsonderwijs'.
Herhaaldelijk ook had hij in den gemeenteraad de
schoolkwestie besproken met c-jngemeene bevoegdheid en
met warme bezorgdheid (1).
Geen onderwerp behandelde hij zoo graag en zoo
onvermoeid als de macht van het onderwijs, zijne
noodzakelijkheid in den strijd voor de verbetering
van het menschelijk lot, voor ver heffing van den
menschelijken
geest.
Nooit was hij
moegekampt
voor het goede recht van dé onzijdige scholen, in het
aigemeen en voor den bloei der Antwerp s che in het
bijzondetr ; het was met een roerende overtuiging, dat
hij sprak van de edele taak der onderwijzers, van hunne hooge roeping in de samenleving.

(i) Zitting van 31 December 1805: Over de tusschenkomst van
het Bureel van Weldadigheid in het betalen der schoolgelden. Zitting van 20 Oktober 1886 : Over de Fransche avondscholen. Zitting
van 21 Januari 1889 : Over den Godsdienst in de schoolboeken. Zitting van 17 Oktober 1889, 9 April 1890, 23 Juli 1891 : Tegen het aannemen der vrije scholen door het Staatsbestuur.

—

20

—

Lang bekleedde hij het ambt van sehepen van onderwijs niet. In November 1892 werd hij tot Burgemeester
van Antwerpen benoemd. Niet met dezelfde eenparige
instemming als bij zijn optreden in het schepencollege
werd zijn aanstelling als burgemeester te gemoet gazien,
wanneer er voor het eerHt over gesproken werd. Hij
was niet aan de beurt door rang van ouderdom ; hij
was1 de jongste van al zijne collega's in den gemeente*
raad, en twee waren er ouder in hun ambt van sehepen dan hij : de heeren van den Nest en Gits. Hij
zelf verklaarde uitdrukkelijk dat hij niet zou aanvaarden zoolang er eenige hoop bestond dat een dezer beiden zieh zou taten overhalen om het Burgemeesterschap
te aanvaarden. De heer Gits had al dadelijk verklaard
dat zijn besluit onwederroepelijk was. De heer van den
Nest wild© evenmin aanvaarden, maar dezen poogdeu
zijne vrienden over te halen opdat hij zou toegeven en
Jan Van Rijswijck had zieh bij hen geschaard om er
hem te doen toe besluiten ; doch hij bleef weigeren.
To en die weigering wel gekend was en de minst
Ylaams^hgezinde groep onder de liberalen niettemin
bleef aandringen, mocht Jan Van Rijswijck dit wel aanzien en zag hij het ook aan als1 e?ne werking tegen zijne
Viaamiscbg'ezinde kandidaluur. Het deed hem pijniijk aan
Mchteru't geschoven te worden om wat hij als heiligst
en eerbiedwaardigst aanzag in zijne overtu)ging en
ofschoon hij nooit in het openbaar een blijk van wrevel gaf, wisten zijne vrienden wel dat hij besloten was
die verongelijkingj niet lijdzaam te dulden. De toestand
was een oogenblik gespannen, de Vlaamschgezinclen verdedigden warm zijne kandidatuur ; niet openlijk werd
zij tegen gewerkt en het kwam dan ook tot geen oneenigheid onder de liberalen. Zij die in gesloten kring hun
wantrouwen tegen den Vlaamschen burgemeester en zijn
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aanhang uiisprakeii, ondervonden dat het groote publiek
met hem was ; zij legden het hoofd in den schoot en
wij mögen er bijvoegen dat zij den man, dien zij noode
zagen optreden, trouw ter zijde stonde/n cens c'at hij
benoemd was. Zij vonden in hem den hechtsten sleun
van het Hberalismus in Antwerpen en zagen hem noode
aftreden wanneer verzwakking van krachten hem daartoe dwong. Leopold de Wael was gestorven den 18en
Augustus 1892, eersi; den 3en November w^erd zijn opvolger benoemd. Veertien jaar lang heeft hij aan het hooM
der gemeente gestaan en van dag tot dag en van iaar
tot jaar wonnen zijne hooge gaven, zijn minzaara beleid hem meer en meer de harten zijner medeburgers.
Alles dan ook nam in bij hem. Vooreerst zijne rijzige
gestalte met hoog gewelfde borst, zijn schoone mannelijke trekken, regel matig1 en fijn, zooals Van Dijck ze
aan zijn jonkers en kunstenaars leende. Hij had ietslos
en iets voornaams in heel zijn uitzieht : zijn lichtblauwe oogen zagen u zoo zacht aan en drongen u zoo
dwars door het lijf, dat hij u al dadelijk overmeesterde
en in zijn macht hield. Er lag niets aanmatigends in
zijn woord noch in zijn gebaar ; hij was de bescheidenheid zelve, ofschoon hij volkomen bewust was van
zijn waarde. Hij was geheel zachtheid en verdraagzaamheid en, had hij een zwak, dan was het zijn rnee
gaandheid, zijn onwil om « neen » te zeggen. Niet dat
hij opzag tegen het leveren van een slag : zijn tegenpartij in den genieenteraad heeft het genoeg ondervonden ; maar zijn heldere en scherpe geest deed hem
dadelijk en terzelfder tijd zien wat er vôôr en wat er
tegen de bewering van zijn tegenspreker aan te voeren
was. Een so ort van scepticismus ontstond hieruit dat
hem niet alles voor siecht of verkeerd liet houden wat
anderen tegen zijn meening aanvoerden. Het was of de
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Evangelische roepsteim hem gedurig aan de ooren
klonk : « Wie no oit gezondigd' heeft, werpe haar den
eerslen steen. » Hij was* voorkomend en dienstvaardig
van aard', hij was geen visier, maar hij wist iemand
iets zoo liefs en zoo verrassend aangenaams te zeggen,
dat de toegesprokene zieh allicht liet overhalen om te
geîooven dat al wat hem zoo liefelijk in de ooren klonk
verdiende lof was.
Zijn groote aantrekkingskracht en zijne macht lag in
zijne welsprekendheid. Hij sprak een taal zooals er hier
nooit een zachter en fijner weerklonken had : de taal
van zijn volk, de miskende en de te weinig gekende.
Hen die haar verloochenden en verwaarloosden dwong
hij schuld te bekennen en vergoelijkend hun ongelijk te
verbloemen : « Ja, indien iedereen Vlaamsch sprak,
zooals gij ! » Hij zocht nochtans die taal niet in boeken noch in voorname kringen ; hij leerde ze in zijn
ouders huis, uit den mond van zijn volk, hij wist ze te
]outer*en van wanklanken en ruwhedën, hij wist le woekei'en met de eigenaardige wendingen en met de kleurige zegswijzen der groote gemeente.
Hij was een spreker van zeer uiteenloopende gaven,
de mannen van de balie loven in hém den pleiter, die
den rechter niet zocht te overtuigen door lange drogrciienen of grootspraak, maar door kalme en doordach'(e
beredeneering in den zuiverstên letterkundigen vorm
gegoten en in treffende taal voorgedragen (1). Z'ijn
redevoeringen in den gemeenteraad waren zaakrijk en
ernstig, maar opgewekt, helder en nu en dan met een
luimigen zet opgevTOolijkt. In gezelligen kring of bij
feestelijke gelegenheden wist hij een toast te slaan, die
al daddijk van het alledaagsche, het reeds gehoorjde,
(i) Lijkrede van Mr Ryckmans.
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oversprong naar het geestige, het nieuwe ; hij wist dan
de monsichen over wie hij sprak met een scherpen trek
af te teekenen. dieper door te dringen in hun geestes1leven en hun iets1 te zeggen zoo kiesch en toch zoo
waar dat zij, noch geen van wie het hoorden, het ooit
Tergaten. Het w'as altijd een feestje hern die frissche
juiste dingen zoo keurig te hooren uitbrengen. Zijn behagelijke spelemeiende volzinnen, stoeiend nu, gevoelvol
dan, leken wel die grillige en altoos sierlijke gëbeeldhouwde motieven der renaissance, over een paneel of
längs een pijlef zieh kronkelend en omhoog rankende,
hier uitbottend in een bloem, daar uitglurend in een
jolig figuurtje, maar altijd licht en behagelijk van zwaai
en prettig van slingering.
Vooral met zijne groote redevoeringen in wijden
kring, in de politieke meetings bij het naderen der kiezingein, in de jaarlijksche algemeene vergaderingen van
de werrkliedenmaa/tschappij Help U Zelve, die hem tot
eere-voorzittei" had gekozen, leerde hij zieh kennen door
zijn volk in al zijn macht en veroverde hij het hart der
menigte. Het hooggetijde van het woord vierde hij in de
groote volksvergaderingen die bij uitzonderlijke gelegenheden plaats* hadden in de Benrs. Het was een schouwspel nooit ten onzent gezien en nooit te vergeten door
wie het zag. In de onmietelijke halle verdrongen zieh
duizenden en duizenden, begeerig den demokratischen
burgemeester te hooren, die over de hoogste stads- en
staatsbelangeTi zijn medeburgers kwam voorlichten.
Wanneer hij- optrad borst een donder van toejuichingen
los : «Vivat onze Jan!» was de geijkte kreet, die hem
onthaalde en die gemeenzaam den man van vertrouwen,
den hooggeachten, den innig geliefden vriend begroette.
Dan een gespannen aandacht, een stilte zelfs niet onderbroken om toe te juichen, een uur, anderhalf uur lang,
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en eindelijk een ins tenanting zieh tutende in eindeloos
gejuich en gejubel. En gedurende dien langen tijd had
hij gesproken over een of ander belangrijke vraag van
den dag : den vrijhandel bijvoorbeeld, getoond hoe die
een levensvoorwaarde voor Antwerpen was, met feiten
en cijfers en goede redenen en treffende voorbeelden
bewezen, dat hij noodig was voor den bloei onzer haven, voor het welzijn van heel het menschdom. Hij had dit
gedaan met kalmte en helderheid zooals een minister in
een parlement zou gesproken hebben. Hij wilde licht
ontsteken en vermeide zieh in het strooien van waarheden onder zijn vAjlk.
Hij was een Antwerpsche Jon gen; hij kendo zijne
medeburgers zoo goed en zij herkenden zieh in hem,
voelden zieh verheven door zijn verheffing. Hij sprak
zaakrijk over zaken ; hij was fijngevoelig en voncl
voor de teerste gewaarwordingen even glemakkelijk het
passende woord als voor de meest alledaagsche dingen.
Er was veel meer letter künde, veel xneer kunst in dit
alles/ dan de burgerlijke aanhoorder het wel kon vermoeden, maar zij die de klanken der werkelijkheid en
de tonen van de redeneerende kunst uit elkander enderscheidden, bewonderden warm met hoeveel gemak cn
gratie die twee bronnen van welsprekendheid bij hem
tot een enkeilen harmonischen stroom samenvloeidén.
In 1899 had de stad Antwerpen de gewoonte ingevoerd jaarlijks op 21en Juli een feest te vieren, waarin
zou gezongen en gesproken worden over het vadorlandr
tot de jeugd der scholen vooreerst, tot de burgerij terzelfder tijd. Geen geschikter spreker dan Jan Van Rijswijck kan men zieh natuurlijk denken bij die gejegenheid. Het waren gesehreven redevoeringen die hij alsdan las. minder los en eigenaardig dan yijne voor de
vu'st ir.tge-proken, ook minder tot hun recht körnende
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bij dit gemengd publiek. Maar uit de beperkte keus van
de mogelijke onderwerpen wist hij toch zoo juist te
putlen en in den deltigen voorgeschreven academischen
tränt wist hij toch een zoo gemoedelijken toon te leggen
dat hij deze feestredenen tot ware meesterstukjes maakte. Hoor den aanhef van de eerste dier toeispraken. over
het vaderland. «Van waar de duinen de Noordzee schritten, wanneer ^ij hol Staat op het Vlaamsche straud ;
längs den BrabantscheTi akker, waar alom in dit jaargetijde de landman zijn garven bindt, lot voorbij de
Maas, de rotsbezoomde. waar het woud de heuvelen
kroont — daar is ons Vaderland. Daar is ons Vaderland heeft onze jeugd zooeven gezongen. Niet dat is ons
Vaderland. Heeft zij ^wel begrepen wraarom ? Heilig, ia,
is de geboortegrond, heilig en aandoenlijk de plek waar
onze wieg heeft gestaan, het ouderlijke huis dat de
balling, wanneer hij zijne oogen sluit terugziet in zijn
hart. Maar het Vaderland is meer dan de geboortegrond, het is het volk met zijn aard en zeden, met zijn
verleden, met zijne overleveringen, zijne deugden en
gaven.» Zoo sprak een Vlaamsch burgemeester in het
laatste jaar der negentiende eeww. 0 Breydel en De
Coninck, haddet gij het ooit kunnen gelooven ! Waar
is het dat het gebeurde, in de stad van Rubens en Van
Dyck, en dat de spreker, hoe legersgezind ook, toch nog
meer kunstenaar was.
Hij had het zooeven aangehaald motief overgenomen
uit het lied dat een oogenblik te voren gezongen was,
en in de ovêrweging van het studeervertrek, had hij
het gekozen. Gaarne ook ontfeende hij in zijne voor de
vuist uitgesproken redevoeringen een thema ter. ontwikkeli'ng aan het een of ander toeval dat zieh voordeed ; ecu v/oord door zijn tegenpartij gesproken, wi-t
hij händig en geeslig op te vangen, cm er ba'iekenpak
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niée te speien. Zoo hoorçlen wij hem eens in een politieke kiesmeeting, die plaats had in hét « Keizershof »,
in de Offerandestraat. De zaal, waarin de vergadering
gehouden werd, was een groote danszaal, waar esn mekaniek orgel een der mur en geheel inneemt ; op (lit or gel
waren toen als1 sieraden aangebracht een rei automaten
die velerlei muziektuigen bespeelden en aangevoe-rd werden door een postuur dat de maat sloeg. Jan van Rijswijck was aan het uiteenzetten hoe de katholieke partij
zieh door de geestelijkheid laat leiden ; daar valt zijn
oog op de rei automaten met hun opgesmukten houien
bestuurder. « Ziedaar, zegt hij, daar staan ze, de mannen met de fluit, met den triangel, de trommel en de:
trompet ; het zijn zoovlele mekanieken, die beweegloos
zijn en alleen verroeren zullen wanneer monseigneur
hun aanvoerder hun met zijn maatstok het teeken zal
geven. » Of die verduidelijking zijner bewering door die
poesjenellen die daar stonden moesjes te maken met hun
beteuterde gezichtjes bijval had !
Onder de menschen der wijk diroeg tot het schateren
van prêt niet weanig bij, lets wat zij wel, maar het
groote publiek en ook de spreker niet wisten, dat de
orgeldraaier uit het « Keizershof » Peer Goossens heette, de naam van den toenmaligen aartsbis$chop.
Met de kandidaten die hij in dagen van kiezing te
bestrijden had, kon hij ook een eindje wegloopen. Ik
haal een paar zijner luiniige zetten aan uit de Kleine
Gazet : Een kandidaat-senator, de heer Emile van Put,
had gezegd : < Ik ben bovenal, uit hart en ziel, antimilitarist. De soldaterij, daar moet ik niets van hebben.
Ik mag zeggen dat ik sedert mijn kindsheid daartegen
geweöst ben. Ik ben om zoo te zeggen met die gedachten geboren. » En daar op Jan vian Kijswijck : « Dat
heet ik de princiepen zijner jeugd aankleven. Van
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kindsbeen af had hij een hekel aan de Soldaten. Als de
kindermeid hem ophief voor 't venster, «n zei : « zie
Milleken, daar zijn seldaatjeö ! J» dan begon hij te
schreien 'lijk een penneverken. Nooit heeft men hem
houten sabels of houten geweren gekend ; hij speelde
liever outer. En singelen als hi kon, en lof speien, dat
vader van Pat het niet meer kon houden van de zenuwen (1). »
Vader De Beucker had zieh het roekelooze woord
laten ontvallen : « Ieder van. ons wordt als souverein
kind ter wereld gjebracht. » Daarop laat Jan de opmerking volgen : « En zat zeker met een souvereinen klater en een souvereinen valhoed ki een souvereinen kakstoel (2). » Een kwinksiag, echt van Rijswijcksch,
wanneer de spotzucht hem te sterk werd.
Zoo borstelde hij er niet meer door wanneer hij den
burgemeeisterszetel had ingenomen, dan ging het deftiger ; hij leidde meesterlijk de beraadslagingen, op de
hoogte van alles, immer bereid toe te lichten of van
antwoord te dienen, waar hörn uitleg werd gevraagd
of zijn bestuur werd aangevallen, de gewichtigste vraagpunten van den meöst uiteenloopenden aard met kracht
van redenen en klem van woorden uiteenzettende. Zoo
behandelde hij uitvoeïrig de stadsverlichting door Gas en
Electriciteit (3), de ^ontploffing van Corvilain (4), de
wanordelijkheden bij d£ werkstakingen (5), den grooten
doorsteek (6). Het laatste was het gewichtigste vraagpunt, dat hij wilde oplossen. Hij was overtuigd dat door
(i) De Kleine Gazet, 21 December 1884.
(2) De Klehie Gazet, 23 November 1884.
(3) 25 Februari 1892, 7 Augustus 1899.
(4) 18 September 1889.
(5) 24 April 1893.
(6) 22 Februari 1894, 20 December 1897, 15 Mei 1905.
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het gouve rnemen teel plan, de verlegging der Scheide,
een groot gevaar de stad bedreigde, en stelde zieh pal
tegen het Minis'terie, dat werd gesteund door den
koning, door de minderheid in den gemeenteraad en een
dee] van de Handelskamer. Hij wilde in geen roekelooze daad de toekomst der haven op het spei laten zetten
en, eens dat hij, na rijp ond<erzoek, zieh hieromtrent
een overtuiging had1 gevormd, verdedigde hij deze onvermoeid en onversaagd. Geene gelegenheid liet hij voorbij
gaan om over deze gewichtige vraag te spreken, en ze
längs' alle zijden te befechouwen. In den gemeenteraad
kwam hij er herhaaldelijk op terug ; in politieke en
feestelijke vergaderingen besprak hij ze ; hij verdedigde
zijne zienswijze, weerlegde die zijner tegensprekers. De
eenige redevoering die hij in de Kameir uitsprak, gold
voor Antwerpen. Hij was de groote aanvoerder in dien
strijd en vôôr hij stierf genoot hij de vokloening den
zege te behalen. Wij spraken van zijn soms luimige
wijze van redeneeren ; in een der zittingen van den
gemeenteraad, die van 20en December' 1897, waar er
spraak was van den grooten doorsteek, gaf hij er een
s'taaltje van. De aanvoerder der minderheid, de heer
Coremans, had in de redevoering die hij kwam uit te
spreken, gezegd dat de rechte Scheide beter was dan de
kromme, omdat onbetwistbaar een recht mensch meer
waard was dan een gebochelde. Op die woorden sloeg
het antwoord van den burgemeester : « Ofschoon onjuist
is ze toch schilderachtig, die vergelijking van de Scheide
met eem gebochelde, die het .moede is zijn bochel te
dragen, en die wel zou willen een rechte en slanke
mijnhecr worden. Ik nee m ze van u over c n zet ze e^n
weinig voort.
« Er zijn zieke cn gezonde gebocheklen. De genecskunit bezit ook het middel om bochels recht te maken.

—

35

—

» I k verondërstel nu dat een doctor aan een springlevenden bultenaar voorstelt hem recht te maken. Dan
zal de bochel hem natuurlijk vragen : blijft gij borg
voor den uitslag ? Gelukt dat altijd ?
» En indien nu de geneesheer bekennen moet : het
gelukt eenmaal op drie, of eenmaal op vier, de andere
malen sterft de patient aan de operatie, zoo zou Cic
bultenaar waarschijnlijk voor de operatie bedanken en
den doctor antwoorden : zeer gevoelig voor uwe genegenheid, maar liever een levende bult dan een doode
Adonis Î Kom cens terug als ik met de gewijde kaars
in banden zal liggen.
» Ziedaar wat de bultenaar zou antwoorden en do
beeren Coremans en Nuyens weten dat bultenareii gcwoonlijk een vlug verstand hebben. »
Als verdediger van de moedertaal liet hij niet alleen
hi do plechtige zittingen van Vlaamschgezinden zijn
woord klinken, zooals in de taalkundige Congressen te
Antwerpen in 189G en te Dordrecht in 1897, waar hij
als academis'ch spreker optrad en in de politieke vergaderingen zooals in het liberaal vooruits/trevend Congres
te Brüssel in 1887, en te Doornik in Februari 1888.
waar hij propaganda voor zijn lieveangsdenkbeeld in
het Fransch ging maken, maar ook in het bestuur
zijner s tad, in de beraadslagingen van dën Antwerpsehen gemeenteraad. In een der zittingen van dezen,
die van 25 Januari 1897, waar er gehandeld werd ovtr
het inrichten van Fransche avondschölen, een vo ors tel
dat hij bestreed, sprak hij deze woorden uit, die meer
dan eens herdacht zijn, en hem uit den grond van hei
hart weiden : « Ons Vlaam&ch Staat tegenover hot
Fransch als eene eerzame burgervrcuw tegenover eeno
trotsche adellijke dame. De adellijke dame is veel trotscher, ja, en macht'ger, en maakt meer indruk dan de
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eerzame burgervrouw. Maar, wanneer die burgervrouw
mijne moeder is, dan stel ik haar in mijn hart, en zeFs
in mijne bewondering, hooger, ja veel hooger dan de
andere. >
Was hij een geduchte tegenstander in dëbatten van
politieken of bestuurlijken aard, zoo was hij ook de
nieest gevatte en aanminnigste redenaar in feestelijke
om^tandigheden. Bij elk schoolfeest had hij een woord
van warme genegenheid voor hot onderwijs, voor hen
die het gaven, en voor hen die hot genoten. Waar hij
feesit vier enden te out rangen had ten Stadhuize, was altijd
de groote aantrekkeMjkheid voor de vereerden en gevierdien hem te hooren spreken, zoo fijn gevoeld, zoo
juist getroffen wist hij hulde te breiigen. Hij vond het
woord van pas, hij putte uit het feit en uit het leven
van den man, die gevierd werd de treffende zinspeling,
de verrasisende aanhaling. Men zou ten Stadhuize de
kunstenaars onthalen die de hoogste onderscheiding in
de wereldtentoonstelling van 1900 te Parijs behaalden.
Hij was' over heit algemeen kairig in het theoriseeren
over kunsten on lettoren, maar nu hij de drie vereerde
kunstenaars, Julien Dillens, Jef Lambeaux en Alexander
Struys, daar vôôr zieh zag staan, ging zijn gemoed
open, en het Antwerpsche Stadhuis hoordo toen woorden over ons verleden in de kunst en over de kunst
in het algemeen zooals" er nooit warmer en verheveneT
klonken in de zaal eeniger Académie. Hij kon ongemeen
en gelukkig verrassend zijn in die; grepen uit het leven
en in die zinispeilingein op het verleden. Wie herinnert
zieh niet de brok uit den toast, dien hij bracht aan
prins Albrecht en zijne jonge vrouw, toen dezen den
23en December 1900 voor het eerst Antwerp°n bezochten
en nevens hem aanzaten aan het feestmaal in het
Kunstverbond : < Het waren twee koningskinderen, zij

—

37

—

hadden elkander zoo lief », zoo ving het laatste alinéa
van zijne redevoering aan. Kon het treffender en stouter
en toch gepaster. Ik ken er vele van dien aard', nog
eene siechte haal ik aan. Wij vierden den geheimschrijver van een onzer politieke korpsen en bo-den hem een
beschenk aan ; Jan Van Rijswijck zou de toespraak houden. Daar trof h&t hem dat de man wiens Verdiensten
hij ging verkonden, zoo bijzonder klein van stal was,
en hij voelde behoefte het te doen uitkomen, hoe in een
zoo teer lichaam een zoo groote Werkkracht stak. Hoe
dit aan boord gelegd ? Heel eenV.oudig : hij begon te
verbalen van kleinen David, dde grooten Goliath ter
neer velde, en de knoop was los.
De vreemdelingen did hij ten Stadhuize ontving, de
ol'ficieren van de verschillende oorlogschepen, die hier
in de laatste jaren aanlegden, waren opgetogen in hem
een man te vinden, die niet enkel hunne taal sprak,
maar vertrouwd was met hun land en met hunne geschiedenis.
Wat hem onderscheidde van andere gevierde sprekers
was zijne befcadigdheid, zijn eenvoud. Hij zette zijne
gedachten klaar en s;ober uiteeni. Hij verzuimde wel
niet hier en daar een bloempje te plukken dat längs
den weg opschoot, maar hij maakte geen jacht op effekt.
Hij overblufte nooit zîjne aanhoorders, hij vuurde zieh
zelven niet aan, hij nam zijne toevlucht niet tot nolle
ongeimeene woorden, tot heftige gebaren ; hij verblufte
niet door glansende beeiden, door ingewikkelde volzinnen. Men bewonderde niet in hem den spreker, die een
rhetorikaai vuurwerk afsteekt, waarvan de pijlen op
berekende oogenblikken in de hoogte stijgen en in schitterende sterren nederdalen tot zijn eigen welbehagen on
tot verbazing zijner aanhoorders, die zeggen : hoe is het
mogelijk dat een mensch zoo wonderschoone dingen in
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zoo kostelijke beWoordingen zegt. Zijne welsprekendheid was eene natuurlijke ; hij gaf den indruk : zoo en
niet anders dient het gezegd, zoo zou ik het ook kunnen of zou ik het willen kunnen zeggen.
De tijd bracht verandering aan in zijne sprekerskunst. In de eerste jarein lag er iets meer bewogens,
krachtig opborrelends, aanvallends in ; laier werd hij
breeder, rüstiger, dieper van zin. gesmijdiger van vorm..
Meesler van zieh zedven was hij altijd, meester van zijn
onderwerp werd hij meer en meer. Zijne redevoeringen
in de taalcoiigressen en op het jubelfeost in het Congres
der advocaten, zijn meesterstukken van grondige kennis
gepaard aan volmaaktheid van vorm. Zijne groote politieke redev'oeringen juiehte men niet toe ; men volgde
ze met eerbjed, men be^wonderde ze met ingetogenheid.
Toen hij ze hiöld, waren zijne lichamelijke krachten
reeds aan het verzwakken.
Op den avond dat hij zijne groote relevoering over
den Vrijhandel in de Beurs aitsprak, rilde hij van de
koorts toen hij terug naar huis reed. Dit verval van
krachten is merkbaar in zijne allerlaafete redevyjeringcn. Zij zijn er niet minder prachtig om, maar zij krijgen iets verfijnds, iets1 weeks, maar niet ziekelijks, iets
aandoenlijks, maar niet zoeterigs. Ik denk aan zijne
lijkrede over baron Osy, die kiesche lofspraak van den
goeden rijke. zoo diep gevoeld, zoo roerend ingekleed ;
aan den heildronk op prins en prinses Albrecht van
België, een bloemtuiltje verfijnd van toon, vernuftig gevonden, haast gezocht en toch treffend lief : « In oude
tijden zou het magislraat) de muren zijn uitgetrokken
om U beiden het brood en het zout aan le bieden, en
de sleuteis der stad en het recht van poorterschap.
J3rood en zout waren het zinnebeeld eener gastvrijheid,
die Uwe Hoogheden nu hebben gelieven le aanvaarden
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bij dit feestmaal. Wij zijn er U dankbaar voor. Sleuteîs der stad bezitten wij niet meer, en het recht van
poorterschap is nit onze wetten verdwenen. Maar de
sleutels tot onze harten hebben Uwe Hoogheden zelven
gevonden. De lief de des volks is eene sterke veste en
in die veste zijn Uwe Hoogheden voortaan .poorter en
poor ter ess'e. » Ik denk eindelijk aan die toespraak tot
de schoolkinderen op 21 Juli 1904 uitgesproken, een
zang dien hij zelf verdeelde in drie koepletten : dat van
de bloemen, dat van de vogelen, en dat van de liederen : een zang waar heel het land mee instemde.
Onder zijn burgermeesterschap beleefde Antwerpen
een tijdperk van ongemeenen bloei. Er zijn in die veertien jaren geen geweidige sprongen gedaan, het mitzieht der stad i& niet omgekeerd, mäar regeimatig sfcap
voor stap, dag voor dag, is zij vooruitgegaan. « Men
vraagt wat wij do en- en gedaan hebben », zei hij wel
eens, en siaande bij zijn huis1 op den kruisweg gevormd
door de de Keyserlei en de Knnstlei, antwoordde hij op
de vraag : « Zie die verbreede Straten, die weeïderîige
gebouwen, die s'chitterende verlichting, dit opgewekte
leven hier ten allen kante, denk aan de geweldige uitbreiding van de bevolking, van de haven, van den
handel, vergelijk dan het Antwerpen van vôôr vijf-en-twintig iaren met het tegenwoordige, en zeg of dit niet het
beste en meesfre is wat er kon gedaan worden.» En zoo
is het ook. Hij deed natuurlijk dit alles niet zelf, maar
hij vertegenwoordigde zijne stad bij elke gelegenheid
met gians en verdedigde hare belangen met ijver en
kennis ; hij was de groote Vlaamsche burgemeester van
de groote Vlaamsche stad, doende zijn volk en zijn taal
eerbied'igen ; hij verspreidde verlichtend onderwijs, beschavenden kunstzin ; kalmte, rechtschapenh^eid, mensch-
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lievendheid ; de grondtrekken van zijn karakter, deed hij
heer sehen rondo m zieh.
Hij bleef zijn taak vervullen met dezelfde opgewektheid en werkkracht tot in 1902. Hij en iedereen had
ongelukkig te veel van die kracht geëischt. Hij was met
zijn ambt van burgemee^ter ook zijn beroep urn advocaat blijven vervullen. Het was te veel voor één man.
vooral daar hij met zijn veelzijdige bevoegdheid aangesproken w^erd om overal tusschen te komen, en men
zonder zijn raad geen zaak van bestuurlijken noch
staatkundigen aard wilde besli&sen. Hij voelde het wel
en wist dat hij overladen werd en zieh overwerkte ; hij
kon van zieh noch van de anderen verkrijgen dat men
hem zou ontlasten.
Toen kwam de noodlottige crisis. In het voorjaar van
1902 waren zijne zenuwen al te zeer overspannen, hij
moest rust nemen, hij onttrok zieh eenigen tijd> aan de
afmatting, en hervatte dan weer zijn al te zware taak ;
de kwaal keerde terug erger, dreigender ; vier jaren
lang heeft hij er tegen geworsteld, zij was hem te
machtig. Het was een droevig sehouwspel, dat niemand,
die het met van dichtbij gezien heeft, zieh verbeeiden
kan. Geheugen en verstand bleven ongedeerd, hij schreef
nog menigjeen der boeiendste bladzijden, die wij van
hem bezitten ; maar hij* moest ze schrijven' en lezen,
voor de vuist spreken kon hij niet meer. Hij, de ongeëvienaarde redenaar en improvisator was in die sombere dagen als een ongeoefend en ongeletterd burgerman, die niet in Staat zou zijn twee volzinnen in een
vergadering uit te spreken. In een bijzonder gesprek
merkte men weinig of nlets van den slag die hem had
getroffen, maar* eens dat hij rechtstond in pleitzaal of
raadkamer, verloor hij de spraak. Hij gaf zieh niet
gewonnen en worstelde, te vergeefs ; schrijven en lezen
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ging nog altijd, met spreken was het uit. de schitterendste redenaar dien wij gekend hadden, was gebroken, de vindingirijksite spreker tot zwijgen veroordeeld.
Dit is wel de bitterste lijdensgeschiedenis die ik heb
bijgewoond. De lichamelijke verzwakking nam met ongelijke stappen toe, hij stierf den 23en September 1906 te
Testelt op het buitetfigoed van zijn vrietid Jos. De
Footer, omringd door drie g|oede engelen, zijne vrouw
en zijne twee dochters.
Het is een weldoende en een hartverhelfende schouwspel zoo een heelèn levensloop, gewijd aan het goedeen
het ware, zieh voor de oogen van den geest te zien
ontrollen en geleidelijk en ordelijk te zien ontwikkelen.
Hij die hem aflegde, was< en bleef zieh zelve en toch
onderging hij den invloed van de wereld rondom hem,
van de ervaring, van de rijping van het lev en. De
jonge adviofeaat, die met stoute en verleidelijke droombeelden in heit hoofd optrad, was niet anders dan de
hooggeachte burgemieester, die werkte aan de verwezenlijking der idealen zijner jeugd ; alleen was het woord
waarniede hij ze verdedigde ernstiger en de daad waarmede hij ze wilde bereiken beter berekend geworden.
Hij offerde no oit aan eigenbelang en als het natimrlijkste der wereld wijdde hij zieh zelven, zijn leven en zijn
geest aan het nut van 't algemeen. Hij steeg van trap
tot trap en tot op den hoogsten zonder ooit een voet
buiteii den rechten weg te zetten. In een zijner ailereersite voordrachten sprak hij de treffende wo or den :
« De gunst des1 volks is lijk het vocht in een boordevolle schaal en het is aan niemand gegeven met die
schaal in de hand het hobbelig spoor van plioht en eer
te bewandelen, zonder onderwegen veel van het vocht
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üit te störten (1). » Hij heeft zijn eigen woorden een
klinkende logenstraffing gegeven en dit zij zijn hoogste
lofspraak. Hij heeft de gunst des volks in de hoogste
mate en jarenlang genoten, hij heeft de baan van plicht
en eer zijn leven lang bewandeld, zonder een druppel
te verliezen van de achting en de liefde, die zijn medeburgers hem toedroegen.
MAX ROOSES.

(i) Washington, voordracht gehouden in den Koninklijken Schouwburg te Antwerpen den 4e'1 November 1878, Inge rieht door de Antwerpsche afdeelingvan het Willems-Fonds, blz. 21.

VERZEN
DE BEKER WIJN.
Weg met schoteis en tellooren,
Hier den stalen kronkelaar,
"k Zal dien ouden rondbuik daar,
Fluks eens door de hersens boorên.
Drommels ! hij houdt kop, de guit !
Een, twee, drie — het is emit.
Thans het schenkblad bijgeschoven
Met zijn kelken van kristal.
Welk een zoete hemelval
Drijft er als een wasem boven !
Beiaardspel en harpenklank,
Opgestegen uit hun flank.
Ziet die gulp van purper stralen,
Hoort haar babblen in het glas ;
Glinstrend wiegelt op den plas
Eene pracht van roode kralen.
Vuurge paarlen van robijn
Fonklend in een zilvren schr'ijn.
Vrienden, 'k breng u dezen roomer,
Waar een straal der zon in blaakt ;
Hij die zulk een beker' wraakt
Is een dweeper, is een droomer :
Morgen is het lieht te laat.
Kameraden, sa, dat gaat !
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DE KROEG
Bij tapper Jan, in 't Gulden kruis,
Daar is 't zoo rüstig als een muis :
De kat die sluimert bij den haard,
Vervelend geeuwt en gaapt de waard.
Zijn dochters, Mietje en Josefien,
Die breien zonder op te zien ;
't Getiktak der horlogiekas,
Klinkt razend of 't een stoomtuig was.
Drie burgers zitten bij elkaar :
Zij körnen daar al vijftien jaar ;
Hun buik is als een ton zoo dik,
Gêen enkel laat er kik noch mik.
Zij rooken zwijgend alle drie.
Daar niest op eens de dikste : atsjie !
En de andren roepen uit in ko or :
God zegene u ! en rooken door.
Maar plotseling wordt de rust geßtoord :
Alarm ! men rammelt aan de poort,
Met luJid gejubel en gje^oel.
De baas springt ijlings van zïjn stoel.
De
De
En
De

kat vlulcht ras de keuken in,
drie staan op met tegenzin
trekken troniën barsch en boos,
dochters' kleuren als een roos.

Daar stormt met wild en
Een hoop studentenvolk
De bierdorsit flikkert uit
Hun beurs is plat, hun

woest gedruisch,
in huis.
hun oog,
keel is droog.
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DE STUDENTENMUTS.
Stuidentenmuts1, o zinnebeeld
Van levenslust en we tens chap,
Gij tusschensoort, hybrideteelt
Van zotskap en van doctorskap.
Wanneer zij u van ver bespeuren,
Dan juicht de jeugd, de grijsaard mort,
Do dikke huisVrouw kijft en knort,
Haar poezle dochters lachend kleuren.
'k Heb ze opgezocht, mijn trouwe pet,
Mijn loddrig mutsie» van weleer,
Ik heb het nog eens opgezet,
Hdaas ! het paste mij niet meer ;
Wat stond het flink in vroeger dagen !
De stijve hoed der modepop
Drukt loodzwaar mijn philisterkop :
Ach, mocht ik nog mijn mutsje dragen.

DE MIS OM MIDDERNACHT
(EEN KERSTVERHAAL)

't Was laat op kerstmisavond. Heel den dag
Had het gesneenwd, het kleed van vlokken lag
Een halve voet wel in de stille Straten.
Maar nu was 't opgeklaard, het vroos, de sneeuw
Die kraakte, en 't maantje, droeve, bleeke weeuw
Door haar gemaal, de zon, desttjds verlaten,
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Trok moedierziel alleen längs 't hemelpad.
Allengs was *t laatstfc steerumoer verzwonden
En onder 't sneeuwen deken lag de stad
Doodstil, in lijkgewaad bewonden.
Doch 't was maar schijndood, want rond middernachi
Ging hier en daar een deur behoedzaam open,
En mannen, vrouwen, kindren traden zacht
Den dorpèl over, kruieten zieh en dropen
Heimzinnig als een zwarte schimmerrj,
De gevels längs, naar t jaarlijksch kerstgetij,
De mis te middernacht. Niet allen komen :'
De kudde slechts der uitgelezen vromen,
Een trouwe kern, gezet op Christenplicht.
Het hooge tsmpölkoor is hei ver licht
En plechtig dreunt het orgel. Heiige reuken
Die kristiijk stemmen, walmen door de beuken,
En aan het outer offert, in een wölk
Van wierook, 't goudgestikte priestervolk.
De stçnd is daar dat hij moet nederdalen.
Die tot ons kwam, vôôr achttienhonderd jaar,
De Messias, de Godmensch. Wei is waar
Niet op dezelfde wijze, daartoe falen
De stal, de krib en de adem van het vee.
Het orgel zwijgt. De priester plengt zijn zegen
Op 't brood en wijn, en knielend neergezegen
Wacht heel de vrome schaar in diepe beê
Op 's Heilands komst. Niets roert in den tempel
Dan 't wierookwaas dat längs de zuilen kraipt
En niemand merkt hoe achter op den drempel
Behoedzaam eene schadnw binnensluipt.
Het is een vrouw met lompen om de leden
En siecht geschoeid. Zij schijnt zoo afgestreden
En moedeloos, als Tt stefvend beeld aan t kruis,
Wat doet die arme nog zoo iaat van hais ?
Van huis ? Zij heeft geen huis. Zij zwiert daarbuiten
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Door nacht en ontij, zoekend naar een steen
Om 't hoofd te leggen, en de gloed der ruiten
Bracht haar toevallig naar den tempel heen.
Hier is het warm voor haar, en warm bijzonder
Voor 't ge<en zij vrtichtloos poogt te bergen ondcr
Haar mantel slip : een wicht van nog geen jaar.
Gtvukkig slaapt de kleine martelaar !
Zij waagt het niet, de schaamle, door te dringen
Tot bij de burgerscharen ; afgemat
Laat zij zieh neder onder 't watervat,
Op 't kille zerkgesteent' — Vers too telingen
Die zitten. ook in t bidhuis achteraan —
Haar boezem heeft geen klach't, haar oog geen traan
Maar lijdzaam, stom, heeft zij zieh neergesmeten.
Als 't lastdier dat zijn pak niet langer torscht,
Haar knikkend voorhoofd zinkt op hare borst...
Slaap, droevei, slaap, want slapen is vergetcn.
Daar dreunt op nieuw des! or gels reuzentoon :
Het wonder is völbracht, Jehova's zoon
Is neergedaald, door 't priesters* woord bezworen,
En hooger jubelt der koralen stem :
« Komt, sfpoedt u, herdersvolk, naar Bethlehem.
« Aanbidt den zoon, de Heiland is geboren. »
O kwam hij nog zooals hij vroeger kwam
In merg en been, een vlekloos offerlam.
Niet waar, gij zoudt hem niet meer laten slachten ?
Gij zoudt hem koestren, laven, al uw goud
Aan zijne voeten brengen en gij zoudt,
Zoo hij 't aanvaarden wilde, u zalig achten.
Uw goud ? Zoudt gij dat geven ? Zoudt gij wel ?
Ziet om dan, goede lieden, laat dat bidden,
Dat outer en 't gewijde' goochelspel,
Ziet om. hijzelf is hier thans in uw midden.
Is hij dat niet, het arm en schuldloos wicht,
Dat naakt en koud, daar op den kerkvloer ligt.?
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0 is hij 't niet, zoo is hij toch zijn broeder ;
En zij is ook daar, zijn bedrukte moeder,
Zijn mater dolorosa. Vliegt erheen,
En licht hen op ! Geen goud. geen schatten, neen,
De kruimels maar die van uw tafel valien...
Vergeefs, geen enkel hoort het, geen van alien
Die *t nog begrrjpt, het eeuwig levend Woord,
En prevelend in hun kerkboek gaan zij voort.
De dienst is uit : de breede welfsels stroomen
Weer langzaam leeg, en, d'een na d'ander, komen
De burgers längs/ het water vat getreên,
En kruisen zieh godvlruchtig ; doch niet één
Die zieh om do arme lijderes bekreunde,
Die slapend aan den voet das pijlers leunde.
Niet één ? 'k Bedrieg mij, één toch op dit zieht,
Werd aangedaan door schielijk medelijden ;
Hij liet, de vrome, een gierig centje ghjden
In 't schortje van de vrouw, en dacht gesticht :
« Vandiaagi alweer een deugdzaam werk verricht.>
De laatste burgier was in 't eind! verdwenen ;
Toen bonside een zware voetstap op de steenen :
De koster ramlend met zijn sleutelbos1,
Kwam, kwaad1 geluimd1, op de achterblijvers los.
< He daar ! hier slaapt men niet, gij mo et naar buiten,
« Zeg, zijt gij doof ? Ik ga de poorten sluiten. >
En traag, zieh de oogen wrijvend, rees zij op
En trad naar buiten. Met een doff en klop,
Viel haar de logge kerkdeur op de hielen.
Als 's anderdaags de brave christenzielen
Ter vroegmis gingen, vonden ze in 't portaal
Een arme vrouw, versteven als een paal,
De kus der dood nog zichtbaar op de lippen.
Een uit het volk verschoof haar mantelslippen
En uit haar armen rblde een pakje neer :
Het was haar kind : het had geen koude meer.

Historische Voordrachten
WASHINGTON
Voordracht gehouden den 4 November I8J8}
Willems-Iio?ids te Antwerpen.

in het

DAMES EN HEEREN,
Het gaf eenen geweidigen schok in de oude wereid,
toen Christo ff el Columbus in 1492 Amerika ontdekte.
De gordijn van nevel en mist, die sedert eeuwen over
den Atlantistchen Oceaan hing, schoof weg, en vertoonde
aan het verbaas'd^ Europa het tooverspel van een nieuw
werelddeel, dat zieh slingerde door het Westelrjk halfrond van de eene tot aan de andere pool.
Edoch de toennialige maatsichappij; nog slaperig van
den langen nacht der middeneeuwen, begreep niet aanstonds wat er voor haar in die ontdekking besloten lag.
Er liepen vreemde sprookjesi rond omirent den lande
van over see : men verhaalde van bergen zilver en
gond, van steden wier huizen met paarlen bezet waren,
fa zelfs van eene wonderfontein wier wateren eene
eeuwigdurige jeugd schenken, en een Castiljaansch
krijgsman, Ponce de Leon, rustte op eigen kosten eenen
to'cht nit om de levensbron op te sporen. De oude
dwaze man vond niets dan den giftigen pijl van eenen
Indiaan. Treffend bcold van de teleurstelling der vele
4
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gelukzoekers, die gedurende meer dan hondierd jaren
het gewaande land van belofte bezochten. Bij den aanvang der 17e eeuw kwam de opgezweepte verbeelding
tot bedaren, en men begon er aan te denken Amerika
te coloniseeren.
Dat gedeelte van Noord-Amerika welk thans de Vereenigde Staten vormt, trok het oog van de Noord-Westelijke Volkeren Europa'^, van de Engeischen vooral.
Zij S'tichtten er in 't begin van 1600 de: staten Virginie,
Massachusetts, Connecticut, Rhode-Eiland, Nieuw-Hamp
shire, Delaware, Maryland, Noord- en Zuid- Carolina,
Géorgie, en veroverden er op de Hollanders de stad en
het grondgebied Nieiuw-AnDötetrdam, die zij Nieuw-York
noemden. De eerste uitwijkelingen waren deels aanhangers van onttroond)e vorstenhuizen, raaar meestal Puriteinon, dae de gefloofolveirvalgingien van het vaderland
over de zeeën ontvluchtten. Want de Engelsche Kerk
was toen even onverdraagzaam als1 de Roomsche, ofschoon niet zoo bloeddorstig, hoedanigheid die moeielijk
te evenaren was.
Zij die aldus het eerst aan het verre strand eene
schuilplaats gingen zoeken voor hunne godsdienstige
begrippen, worden in de geschiedenis vereerd onder don
naam van Pelgrimvaders. Met heiligen eerbied toonen
de Amerikanen thans nog den steen waarop de bemanning van het eerste vaartuig aan wal stapte. Immers zij
waren de grondlegg'ers van het nu zoo machtige rijk ?
En indien ik predikant ware bij de secte der Puriteinen,. zoui ik niet nalaten van aan mijne geloovigen te
do en uitschijnen hoe de Voorzienigheid, op bovennatuurlijke wijs, haar welgevallen voor het Puritanism
aan den dag legde, met eene onderneming te zegenen
in naam van den Puriteinsehen God begonnen.
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Maar ik ben nu geen predikant, en als eenvoudige
volksredenaar leg ik die spoedige welvaart uit door de
vruohtbaarheid der streek zelve, en door de vlijt, d<e
recht schapenheid en den vrijheidsgeest harer nieuwe
bewoners.
De jonge volksplanting erkende het gezag der Engelsche Kroon. Ieder jaaï1 doïf zij uit den inaagdelijkön
schoot der nieuwe wereld eenen rijken oogêt van alle de
vruchten der oude wereld, vereenigd aan die der nieu
we, en na verloop van honderd vijftig jaren telde zij
reeds dirie miiljoen inwoners1. Ondanks die klimmende
welvaart bleven de Amerikanen trouwc onderdanen en
waren ze^fs fier op hunne verwantschap met het monder! and. Maar in de tweede helft der achttiende eeuw
verwekte de baatzucht van Engeland, de moedwil harear
vorsten, de kortzichtigheid harer ministers, eenen opstand in de Colonie. Eene crisis1 volgde, de Onafhanketlijksoorlog, en.het ontvoogde Amerika scheurde zicW los
van zijne stie£mJoedea\ De ziell van dien opstand — de
denker en aanvoerder tevens— was Georg Washington.
Georg Washington werd in 1732 geboren, uit eene
oudadlellijke famdlie, die sedert drie geflachten den staat
Virginie bewoonde. De dood zijns * vaders' in 1742, liet
den tienjarigen knaap aan de zorgen der moeder over.
Maria Ball, dochter van een dapper officier, is eeiie
dier moeder s/ van het slag ' der Cornelia's1, wie 'de
geischiedenis niet alleen het kind, niaar ook den held te
dankein heeft. Zij ontwikkeilde in hären Georg dien
opreehten, erns/faigen aard, — die wilskracht van ijzer,
die eerdijkheid van gloud — die hem voorbereidden tot
groote dingen. Op de eenvoudige dorpschool leerde de
knaap geen Latijn of Grieksch, geene Rhetorica of zoogenaamde Philosophie, holle wetenschappen, die nimmer
het gezond verstand veœvangen kunnen ; maar wat van
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meerder waarde is, zijn geest en zijn lichaam temperden
zieh in de beproevingen van het rüwe Colonistenleven.
Eerst later leerde hij wiskunde, die zijne lievelingsstudie werd. Op zijn zestiende jaar werd hij landmeter,
trad in dienst van zijnen Staat, en bracht de volgende
iaren door, gronden metende en plannen opnemende, in
gestadige worsteling met de weêrspannige natuur. Zoo
öok zou het later met Lincoln geheuren.
. Toen Washington 19 jaren oud was, kwamen de poli.tieke gebeurtenissen aan zijne loopbaan eene andere
richting geven. Op de boorden van den stroom Ohio lag
eene uitgestrekte vlakte, om wier bezit een twist ont.stond tusschen de Kroon van Engeland en die van
Erankrijk. Deze bezat de groote volkstplanting Canada,
.ten noonden der Staten. De Fransche goeverneur beïzoomde den Ohio met forten en spijkerde aan de boomen loo den platen met het Fransche wapen, ten teeken
•van inbezitneming. De goeverneur van Virginie ontbood
längs zijnen kant de sitrijdkrachten van den Staat, en
Washington, zoo groot was reeds toen het vertrouwen
in hem, werd aangesteld als1 generaal-adjudant van e'en
:der sitrijdvaardigei afdeolingen. Alvorens handgemeen te
warden zond Virginie eeneo onderhandelaar naar den
bevelhebber van het St. Pietersfort op den Ohio, en alwederom vielen de blikken op Washington.
• '-. Kij vertrok in November 1753 met acht manschappen
onafgeschrikt door maandenilange woestenijen, door regen
en sneeuw, en, wat nog erger was), door den tomahawk
der Roodhuiden in bondschap met Frankrijk.
Frankrijk en Engeland, de twee beschaafde Volkeren
dezer gewesten, dongen toen om strijd naar de vriendschap van het opperhoofd der Huronenindianen, en hetgeen beiden van hem vroegen was, dat hij de scalpeermessen van zijnen stam tegen de schfedels der anderen
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richten zou. Twee en half maanden duurde Washingtons moeielijke reis. Op zijne terugkomst werd hij inge'sloten door de Roodhuiden en irnoest eene wijk zoeken
in een Engelsch gren'sfort. Te voet, met eenen enkelen
gezel, waagde hij zieh dwars door de Indianen been.
Honderde mijlen legde hij af bij middel van het kompas,
ijsbedekte stroomen stak hij over, al springend van
schol tot schol, en kwam als door een wonder behouden terug. Het antwoord dat hij radebracht was ontkennend, doch het dagboek zijner reis was zoo rijk aan
kostbare aanmerkingen over de ligging der plaatsen,
zoo vol diepzinnig»e bescbouwingen over den toestand
der kwestie, dat hot weldra in Amerika en Engeland
het licht zag. Zoo werd zijn naam voor de eerste maal
gedragen tot over de zee.
Kort daarop wapende Virginie drie honderd man. Met
dien kleinen hoop trok Washington den vijand te gemoet.
Eerst nam hij een Fransich korps gevangen, doch werd
weldra in het fort Necessity door talrijke Fransche troepen be/legerd. Na eene dappere maar hopelooze verdediging, gaf de kleine bezetting zieh over. Zij trokken nit
met voile krrjgsmanseer, en het Parlement van Virginie
sprak openbaar den lr.f van Washington uit.
Hier blijkt nu de fijngevoelige eer van den jeugdigen
soldaat-burger. Bij de oveirgaaf van het fort had de
Fransche aan vo er der bedongen dat de gevangenen bij
het eerste gevecht gemaakt, zouden ternggeleverd worden. De goeverneur van Virginie achtle zieh echter niet
gehouden die bepalingen na te komen, en de verontwaardigde Washington beteekende terstonl zijn ontslag,
als persoonlijk protest tegen die schennis' van het gege
ven woord. Wanneer men bedenkt dat de geschiedenis
der oorlogen eene lange aaneenschakeling is van gebroken verdragen, dan gewint men achtin g voor dien gene-
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raal van twee en twintig jaar, die van meening was dat
men no oit liegen moet, nog min van volk tot volk, dan
van man tot man.
In den aanvang van 't jaar 1755 zond Engeland
generaal Braddock met 1500 grenadieren ter hulp aan
de Virginiërs. De Engeische roodrokken trokken z on der
argwaan, niet muziek aan het hoofd, de wildernis1 in, en
vielen in eene hinder laag door de Franschen en de
Indianen gespannen. Braddock snenvelde en schier alle
zijne mansehappen met hem, doch Washington, die
siechts daags te voren bij het leger was teruggekeerd,
vocht als een held en redde wat te redden viel.
Hij moest schoon zijn te midden vfcm den slag, met
zijne hooge gçs>fcalte, zijne gespierde ledematen, vsijn
indrukwekkeiid ge'aat, wanneer het oorlogövuur dit
m^rkwaardig gelie3l begeesterde.
De Indianen, die. mai slomme verbazing, Washington,
in het heets'te van 't gevecht, eenen hagel van kogels
braveeren zagen, dachten dat hij door het Opperwezen
beschermd was. Zij hielden hem voor onkwetsbaar, en
vuurden eindelijk niet meer op hem.
In 1758 besloot de krijg met de inneming van 't fort
Duquesne en de neerlaag der Franschen. Gedurende dit
tijdperk had Washington de kennissen opgedaan, die
hem tot zooveel roem zouden strekken, svanneer een
nieor verheven doel zijn arm wapenen zou.
De krijg was zoo gauw niet ten einde of Washington
legde de wapens neer, nog onder de muren van de
laatste veroverde vesting. Voor hem was' de oorlog geen
stiel in tijden van vrede, maar een plicht in tijden van
gevaar.
In bet begin van 1759 huwde hij Martha Custis, en
trok zieh met haar terug in zijne heerlijke bezittingen
van Mount-Vernon. De held van zoo menige slagvelden
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werd thans eenvoudige landbouwer. Zonder oVergang,
alsof het de natuurlijkste zaak der wereld was, ruilde
hij het oorlogszwaard tegen het snoeimes, entte zelf
zijne boomen, reed dageiijks zijne akkers rond, en deelde bevelen uit aan scharen vreedzame arbeiders, op hetzeifde paard gezeten dat hem door de vlammen en den
rook van het slagveld droeg. Met eigne hand hield Inj
de rekeningen zijner plantaadje, en nooit werden handelsboeken regelmäßiger gehouden. Gelijk de overige
planters verkocht hij zijnen oogst in Engeland, en zijne
mark ging door als een voorhe^ld van echtheid en
trouw. De koopwaren der anderen werden in Engeland
onderzocht, maar nooit werd er eeiie baal of een vat
geopend dat voor opschrift droeg : George Washington,
te Mount-Vernon. Ernstig en naiiwkeurig tot in dp minste dingen, was hij van het gevoelen van dien held der
oudheid, dat men nooit onwaarheid spreken moesi, zelfs
niet voor kuizel.
Niet lang echter mocht hij de ruöt zijner haardsteê
genieten. Wij zijn in 1763, en het tijdstip breekt aan
waarop- hij het roemrijksüe feit zou plegen dat een
mensch vervullen kan : zijn vaderland bevrijden van
de vreemde overheersching. Van op dit oogenblik vereenzëlvigt zieh het levcen van Washington met de geschiedenis van Amerika. Poozen wij een etond bij den
aanvang dier wichtige gebeurtenissen.
Nieoiw-Engeland telde toen 13 provintièn of Statem
en 3,000,000 inwoners. In de Noordölijke gewesten vooral was het onderwijs1 alom verspreid, dank aan een
uitgebreid stelsel van gemeentesenolen. Elke provintie
had hare volksvergactaring, die de vraagpunten van
inlandsch belang besliste, en werd bestierd door eenen
goeverneur door Engeiland benoemd. Ofschoon door
hnnne afkomst, hunroe princiepen, hunne zeden tot vrij-
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heid en onafhankelijkhei'd geneigd1, wenschten de Ameri*
kanen geene scheiding van Engeland ; integendeel,. zij
boogden op hunne betrekkingen met haar. Maar het
stamhuis, dat to en in Engeland den schepter voerde, zag
met hooghartigheid en ongevoeligheid op de colonisten
neer. Menschenreehten en menschenwaarde klonk valsch
in de ooren van den vorst der ßritten, een koning zooals wij er thans gieenen meer' dulden zouden. Voor hem
waren de Amerikanen niets- anders dan tolplichtige
ondeifdanen, die de veirarmde schatkisten van Engdland
vu 11 en zouden.
Reeds drukten zware belemmeringen op den handel
der coloniën. Geene schepen dan de Engeische mochten
hare haven binnen ; niets mocht er ingevoerd worden
dat nieit längs Engeland had omgereisd, en aldaar eene
eerste winst voor den Engelsehen koopman afgeworpen;
vele takken van nijverheid, het ijzergieten onder anderen, waren er verboden, zoodànig dat nijverheid en
handel onder den duim van Engeiland lagen.
De maat was vol : er kwam een laatste drappel die
haar deed overloopen. Het Engelsehe parlement stemde
eene wet, waardoor de invoer van zekere handelsartikelen belast en een zegelrecht werd ingevoerd, dit ailes
in strijd met de voorrechten en keuren door het Enge'lsehe stamhuis vroeger aan Amerika verleemd1.
Betfasting mag gêen toi zijn dien dö overheid van de
ondêrdanen afpersl;,, maar wel eene bijdrage van al de
burgers, met het algemeen welzijn voor do el, na goedkeuring hunner vertegenwoordigers. Nu was Amerika
in het Engelsch parlement niet vertegenwoordigd, en al
ware het zulks geweest, dan nog mocht Engeland aan
Amerika geene belasting opIeggen, die niet ten voordeete van Amerika dienen moest, evenmin als een pri-
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vaat burgér de hand in den zak van zijnen gebuur mag
steken.
De middelen doof Amerika aangewend om het onrecht
te këer te gaan, waren eenvoudig1 : de Staten verbunden
zieh onderling de belaste goederen niet meer te koopen.
en aangezien alle contracten die niet op zegel waren
voor on wettig golden, sloot men voortaan de overeenkomsten mondelings. Men verkocht mondelings, men
verhuurde mondelings, men trouwde niondelings1 : het
was wel niet weitig, iiiaar... ze waren toch getrouwd.
Zoo eenstemmig was die lijdzame tegenstand, dat Engeland van haar voornemen moest afzien en de wet weer
intrekken. Maar zrj gaf de kans zoo gemakkelrjk niet
verloren, en ziehier wat het cabinet van St-James
bedacht.
De thee, die vian Oost-Indië kwam, betaalde in Engeland 1 schelling inkomende rechten per pond en werd
van daar naar Amerika vervoerd. Voortaan zou hij
reehtstreeksch naar Amerika gaan en aldaar slechts â
pence, 36 Centimen betalem. Op die wijze was de thee
veel goedkooper, maar terzelfder tijd werd het princiep
staande gehouden dat Engeland de coloniën belasten
mocht. Bens dit princiep erkend, zou Engeland die
belas fingen later wel d:oen Mimmien. Intusschentijd
rekenden de arglistige Engelsche ministers erop, dat ne
Amerikanen de wet gretig aanvaarden zouden, ]a zelfs
dat hunne kooplieden den goedkoopen thee in massa
zonden afnemen, om hem terug naar Engeland te smokkelen. Maar zrj rekenden zonder het scherpe doorzicht
der Yankees.
Toen de thoeschepen in Boston aankwamen, besloot
het volk de la dingen te vernieten, lie ver dan gevaar te
loopen dat iemand ze koopen zou. Op zekeren dag
trokken vijftig mannen als Roodhuiden verkleed, elk
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met eene bijl in de hand, naar het havenhoofd, beklommen de schepen, sloegen de luiken open en wieirpeu
de kostbare lading over boord. Engeland antwoordJdè
met de beruchte Bostonsche
havenbill, en sloot de
haven. Op 1 Juni 1774 zou de blokkade beginnen. Op
dienzolfden dag be val de Staat van Virginie eenen algemeenen rouwdag, en onmiddellijk daarop werd hare
vo Iks vergade ring door Engeland ontbonden. Nieuwe
troepen werden uit het mo.ederland verzonden om de
weerspannige stad te bezetten. De rechtbanken werden
opgeschorst, de rechters afgezet en vervangen door'
krijgsraden en admiraliteitsgerechten. AI wie zieh in de
geringste maat onwillig toonde, werd beschuldigd van
gekwetste majésteit. en naar. Engeland1 ovtergevoerd, oro
aldaar gevonnist te worden. Zoo zette Albion op baldadige wijs den hiel harer oorlogslaars in de weegschaien der Justitie..
Lijk de brand in de prairie, zoo verspreidde zieh de
oproer in de dertien Staten : dfc heerschzucht van Engelarid en de vrijheidsgeest van Amerika Miezen längs
weörszij in de vlam, die weldra tot eenen laaien gloed
opllikkerde. Op 19 April 1775 was een gedeelte der
Engelsohe bezetting van Boston het wapenmagazijn der
colonisten te Laxington gaan innemen. Op hare terugkomöt werd de kolom overvallèn. Achter ieder huis,
achter iederen boom gingen schoten af : het waren de
karabijnen der opstandelingen, die vervaarlijk mikten,
's Anderendaags lagen 2000 gewapende colonisten rond
Boston, en de Engeische bezetting was ingesloten.
GeJiijktrjdig met de eerste onlusten was er te Philadelphia een congres vergaderd van de afgevaardigden
der dertien Staten. Aanvankelijk waren hunne inzichten
vreedzaam, en zij hadden gepoogd door alle mogeüjke
middelen, vertoogschriften aan den Koning, aan het
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Parlement, aan de Engelsche natie en wat dies meery
het geischil inderrainne bij te leggen.
Washington had er >re»eds vroeg eene belangrijke
plaats ingemomen. Patrick Henry, een der wärmste
republikeinen, van Amerika, sohreef aan eenen zijner
vrienden, die hem vroeg wie de gfroots|te man dier vergadering was : « Indien gij weilsprekendheid bedoelt,
dan is M. Rutledge uit Zuid-Carolina de grootste redenaar ; maar indien gij degalijke kennis der zaken en
gezondi oordeel bedoelt, dan is colonel Washington ontegenzeggelijk de grootste man der veirgadering ».
Het congres, door de getoeurtenissen verrast, zag nu
rond naar eenen aanvoerder, die aan de spits der opstandelingiem de machten van den dwingöland te gemoet
zou trekken. Op 16 Juni 1775 verkondigcle de voorzitter
der vergfadering) aan de dertîen Sfcaten zijnen naam :
die naam was George Washington.
Zwaar wa's de taak die zijn vaderland hem oplegde,
want groot was de macht van den vijand, talrijk en
goed giedrild zijne troepen. Hij, daarentegen, moest nie!
alleen dien vijand overwinnen, hij moest ook nog het
leger soheppen waarmede hij overwinnen zou. Immers,
de wapenlieden rond Boston waren een verwarde, ongeoefende hoop, zonder tucht, zonder voorraad, zonder
off.icieren, en ternauwernood van wapenen voorzien. Zij
hadden noch kanonnen, noch ge/niekorpsi ; dagelijks liepen honderden in 't leger weg1, om naar hunne haardsteden gaan om te zien. Heft is1 eene der grootste Verdiensten van Washington, dat hij uit dien bajert van
veeMachtige en verbrokkelde krachten, eene regelmatige
krijgsmacht te vormen wist. Maar het ging niet zonder
inoeite. Op 10 Februari schreef hij aan overste Lee :
« Ik weet beter da/n iemand in welke vierlegenhei/d ik
» miji bevind. Ik weet wat al men van mij verwacht.
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» maar ik weet ook dat zonder manschappen, zonder
» wapenen, zonder voorraad, weinig kan gedaan wor» den. Maar wat mij bijzonder hard valt, is, dat ik mij
» voor de wereld niet verirechtvaardigen kan, zonder
» onze zwakheid bloot te leggen en onze zaak te bena» d eel en. Daarom heb ik besloten dit maar in zôô verre
» te do en als de onverbiddelijke no od mij daartoe
» dwingt. Mijn toestand is zoodanig, diät ik elke kunst» greep moet aanwenden om hem voor mijne eigene
» officieren. te verbergen. »
Na tien maanden van die ongewetene en ondankbare
pogingen, sloeg liij eindeiijk eênen treffenden slag. In
de nabijheid1 van Boston ligt eene helling, Dorchesterheuvel genaamd. In den av'ond van den 4en Maart liet
hij die;n heimelijk bezetten en heel den nacht door versterken. Het was alsof hij de ligging met eenen too verslag had aangeraakt. Toen de Engelsche bevelhebber
binnen Boston 's ander endaags morgens de werken ontwaarde, riep hij uit : « De rdbellen hebben in éénen
» nacht meer vérricht, dan ons leger in eene heele
» maand zou kunnen doen. » Boston was niet meer te
houden, want Washington, van zijnen heuvel, beheersehte heel de stad. Op 16 Maart scheepte het garnizoen
zieh in, en hij trok zegevierend de herwonnene stad
binnen.
Bij de ontzetting van Boston bleek voor 't eerst Washington's merkwaardige behendigheid om met zijn haveloos1 leger den vijand in bedwang te houden en geduldig
het gunstig oogenblik af te wachten om hem plotseling
schaak te zetten. Met eene taaie volharding, eene koele
berekening beteugelde hij de strijdlust zijner woelige
troepen, en als1 weleer de wijze Fabius Cunctator, ontweek hij den slag, liever dan zijne krachten roekeloos
op het spei te zetten. Doch was eenmaal het uur van
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handelen daar, dan dreef hij door met eenen onversehrokken moed en een zelfvertrouwen dat nooit faalde1.
Wij zijn nog maar aan het voorspel van het bloedig
drama waarin hij de hoofdrol houdt, doch het ligt niet
in mijn bestek u alle de tafereelen v.olledig te ontwikkelen. Gevechlen en veldslagen zijn overigans de kleine
zijde der geschiedenis ; ik spreek u liever van de harts.tochten der partijen, die er de groote zijde van zijn.
Een congres der Staten, dus. was te Philadelphie
vergaderd. In den toren van het gebouw waar het
zetelde hing eene groote klok, voorheen in Engeland
gegoten, waarop deze spreuk uit den Bijbel gedreven
stond :
« Verkondig vrijheid den ganschen lande en aan alle
bewoners. » Op 4 Julli 1776' riep deze klok aan alle
hare zusters, van dorp tot dorp, van stad tot stad, van
Staat tot Staat, en dit voor de éèrste maal : «Verkondig vrijheid den g&nschen lande en aan alle zijne bewoners*. »
— Had die klok dan nog nooit gelui'd ?
— Jawel, maar de spreuk die zij droeg, vroeger ijdele
praal, was eensklaps waarheid geworden, want op dienzelMen 4en Juli 1776, den schoonsten dag der moderne
tijden, had het congres van Philadelphie de onafhankelijkheid van Amerika uitgeroepen. Ik zeg de schoonstc
dag der moderne tijden, de dageraad der vrijheid, want
ziehier onder anderen wat die vrijheidsverklaring zegde,
bijna vij£tien jaar vroeger dan de Verklaring der Menschenrechten van de Fransche omwenteling :
« Wij aanzien als eene zelfveropenbaarde waarheid
» dat alle menschen gelijk geschapen zijn en met onont» vreemdbare rechten beschonken. Dat hiertoe behooren :
» leven, vrijheid, en het streven naar geluk. Dat om die
» rechten te waarborgen regeeringen onder de menschen
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» zijn ingesteld. Dat die regeeringen hunne bevoegdheid
» alleenlijk af leiden van den wil der geregeerden. Dat
» zoo dikwerf een regeeringsvorm tegen dit doel inwerkt
» het volk heft recht heeft dien vorm te veranderen of
» af te schaffen. >
Geen wonder dat het Parijsche vlolk, toen het eenigo
jaren later d'e Bastille innam, de sleutels dier gevangenis als hulde opzond aan Washington, als wilde het
daard^or zeggien : Gij en de uwen zijt het, die voor ons
de Bastille hebt gjeopend.
Menigvmldig waren de veldsilagen die Washington nog
te leveren had, en noodlottig was dikwerf de kans der
wapenen. Maar harder nog waren de beproevingen, die
hij van de zijnen moest verduren. De gunst desi volks
is lijk het vocht in eene boordevolle schaal, en het is
aan niemand gegeven met die schaal in de hand hei
hobbelig spoor van plicht en eer te bewandelen, zonder
onderwege veel van het vocht uit te shorten. Het leger
van Washington verkeerde schier voortdurend in eenen
erbarmelijken toestand, bij gebrek aan een georganiseerd
middenbesituuT der verbondene Staten. De geidmiddelen
bleven achter, de aanwerving van man'schappen schoot
to kort de soldij werd niet betaald en onlusten ontetonden in het leger. Aisdan zag Washington zieh verplieht,
hij die zelfs' de krijgsg/evangenen väderlijk behandelde,
gewap ender band den oproer te dempen.
Op andere1 keeren, na' herhaalde neerlagen, staken
zijne generalen hem naar de kroon, en verlamden zijne
pogingen door geheime kuiperijen. Slechts het vertrouwen van het congres1 verliet hem niet, en op het hachelijkste oogenblik van den veldtocht ging dit vertrouwen
zoover, dat het congres zijn gezag in de handen van
den veldheer afstond en hem met het dietatorschäp
bekleedde.
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Op het einde van het jaar 1776, h'srhaaldelijk geslagen, kon Washington het veld niet langer meer houde»
en had zieh met eenen kleinen hoop teruggetrokken
achter den Defiawarestroom. De toestand was bedenkelijk. Aan den overkant lag het Engelsch leger, berustendie op eene wisse zegepraal, en alleenlijk wachtende*
tot de rivier zou toegevrozen zijn en eenen gemakkelijken overtocht verleenen. Het was op Kerstnacht, en het
woei eenen geweidigen smöeiiwstorm. Be vloed ging
reeds met ijs, maar het waren nog maar schollen. De
vijand lag aan de overzij in het stadje Trenton rüstig
ingeshitaeird ; in het leger der kolonisten was alles
wanhoop en gebi-ek. Slechts een man wanhoopte er niet.
In het hoist van den nacht beval Washington de rivier
over te stekecoi. Dwars door de ijsschotsen die de brooze kielen elken oogenblik met verdelging bedrelgden,
bereikte men dem oever. De dichte sneeuwvlaag sioeg
de oogen der Soldaten voos en stijf, de duisternis versparde hun den weg, de koude bevroor de moedigste
harten, maar Washington was aan hun hoofd, Washington voerde hen aan en las zijn spoor bij het licht
eener heldere star, zichtbaar voor hem alleen, de star
van de vrijheid zijns vaderlands'. Napoleon zou ook
eenmaal eene star hebben, maar het was die van zijn
eigen geluk.
Zoo zorgvuldig was alles berekend en uitgevoerd,
dat de Ametrikaansche Soldaten reeds in de Straten van
Trenton stondien, wijl de Engelsehe nog in de veêren
staken. De heele afdeeling werd gevangen. Dat is de
groote Kerstnacht in de geschiedenis der nieuwe wereld:
als de blijde boodschap van eenen nieuwen verlosser,
rolde de maar van dit wapenfeit over de dertien Staten,
en beurde er den vrijheidsgeest op, die reeds het hoofd
liet zakken.
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Nog waren de beproevingen van Amerika niet ten
oinde. Èen volk aan eenen dwingeland ontrukken kost
duur, en menige bloedige brok blijft aan de klauwen
van het roofdier kleven. Zoo werd op zekeren dag eeihe
aanzienlijke afdeeling van het heir" der kolonisten door
het Engelsch leger gevangen. Gelukkig zou er weldra
uit het buitenland redding opdagen. Na de overgaaf van
den Engelschen generaal Bourgoyne op 15 October 1777
te Sarratoga, erkende Frankrijk de onafhankerijkheid
van Amerika, en zond eene vloot en een leger ter hulp.
De dappere markies' Lafayette, die bij den aanvang der
Fransche omwenteling eene zoo gewichtige rol speien
zou, diende er alsi vrij williger. Maar Engoland verdub"belt zijne pogingen : Brandewijnrivier, Germantown,
Charles'town zijn bloedige! slagvelden, wäar het jonge
Amerika doodelijk bloedde.
Einrielijk zal Washington aan het hoofd der Fransche
en Amerikaansche légers voor goed de kans (ier wapenen aan zijne zijde v estigen. Ingesloten nisschen de
steden Nieuw-York en Yorktown, waar* de Engelschen
hunne ötrijdinaehten vergaderd hadden, wendt hij zieh
beurtelings' van de eene naar de andere stad, en met de
hulp der Fransche vloot, dwingt hij beide tot overgaaf.
Op 18 October 1782 plukt hij te Yorktown den lau wer
der eindielijke over winning. Het jaar nadien werd te
Versailles het vredesverdrag geteekend, waarin Engeland voor goed alle aanspraak op zijne vroegere bezittingen liet varen.
Amerika is< vrijgevochten. Wat zal hij im doen, hij,
haar verlosser, aan het hoofd van zijn zegevierend
leger, in den vollen glans zijns roems en zijner popularité! t ? Zal hij weiliicht aan de spits zijner machtige
scharen naar Philadelphie trekken, de dictator, de triumphator, en tot loon zijner diensten eene keizerskroon
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vragen ? Hij kan ^ indiènr hij *>. wil — die kroon^uKi Ide
handen van het congres riemeh en zze zelf op zijne sHo^
pen drükken, zooals twintig jaar later Napoleoi* I.
Maar er ligt rutschen hem en Napoleon dit hemelsbreed
verschil : Napoleon is1 een veroveräar, .Washington is
een vaderlandar ; Napoleon is een groot soldaat, Washington is een groot burger. En daarom ontbindt hij
zijn leger, legt zijn bevel nedèr aan de voeten van het
congres, en' 'keerib weer tot zijne akkers op Mount*
Vernon.
Helden van Hellas en Latium, Arisitidessen en Cincinnati's, nlaakt plaats, Washington komt rüsten aan
uwe zijde in het Pantheon van het menschdom.
Merkwaardige bijzondierheid : ... de '. veldheer had met
eigene hand gedürendie den ganschen loop des öörlogs
de rekeningen van zijn leger gehouden. Tot den laatsten penning was alles aangestipt. Hij alleen wilde.gleen
loon aanvaarden en had no oit eenige jaarwedde genoten. Was het enkel republikeinsche eerlijkheid, of was
het misschien het fiere bewustzijn van een groot man,
dat zijne dadidn met geen goud kunnen betaald worden ?
Het jonge gemeenebest, aan de harde voogdij van
Engeland ontsnapt, wist in de eerste jar en nidt wat do en
met zijne pasgewonnen vrijheid. Twee gezindheden tee*
kenden zieh af : de eerst© dreef de decentralisatie tot
het uiterste, die tweede erkende aan iederen Staat het
zelfbeheer over zijne innerlijke zaken, maai" wenschte
daarnaast een krachtig middenbestuur, om te beantwoorden aan die eislchen van het gezamentlijk belang. Hiertoe
behoorde Washington. In Maart 1789 kwam een nieuw
Slatencongres saam om eene grondwet te bewerken.
Washington, als afgevaardigde van Virginie, oefende er
den invloed uit, die onafscheidbaar was van zijne gestaafde meerderheid als staatsman.
5
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De grondwet aldaar gestemd mag grootendeels zijn
werk genoemd worden. Zij huldigde voor de eerste
maal, na een tijdvak van eeuwenoude verdrukking, het
groot beginsel der vrijheid van denkwijs, met zijne
uitvloeisels : vrijheid van godsdienst, van drukpers en
van onderwijs1.
De Staats vorm was eene republiek. Is het wonder dat
Washington door algemeene stemmen tot eersten voorzitter werd uitgeroepen ? Immers zijne hand alleen was
krachtig genoeg om te midden der diepberoerde hartstochten de teugiels te houden.
Doch het was alleen uit plichtbesef dat hij de zware
taak aanvaardde. Schoorvoetende naderde hij tot den
presidentenstoel, en hij schreef aan generaal Knox :
« Mijne gewaarwordingen zijn bijna die van eenen mis» dadiger, dien men naar de galg voert. Ongaarne ver> laat ik op den avond van mijn lev en mijne vriende» lijke haardsteê, om scheep te gaan op eene zee van
» moeilijkheden. Ik weet dat ik op die reis mijne?n
> go edlen- naam en de gunst van mijne landgenooten
» medieneeim, doch ik weet niet wat ik er van zal terug» brengen. »
Maar hij schreef ook aan Lafayette :
« Tot het bereiken van mijn doel zie ik een pad
» vôôr mdj dat zoo recht en zoo klaar is als een licht« straal. Ik zal het inslaan, al moest ik er mijne popu> lariteit bij[ inschieten. <
Zijne reis1 was een zegetocht : de bevolking hoopte
zieh saâm waar hij doortrok, biddende voor zijn behoud.
Hij voer New-York binnen op eene schuit, geroeid door
dertien loodsen, die elk den naam van eenen Staat
droegen. Maar het sehip dat hij roeien ging, zou den
boeg niet zoo gewillig op de baren verheffen.
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Het is een moeilijk proefetuk, voor het eerst eemfc
nieuwe i^aaieTingsvorm toepassien. Slechts algemeenheden kunnen door eene nieuwe grondwet voorzien woi •
den, maar in talrijke aangelegenheden komt alleen bel
beleid van den gezagvoerder te? stade.
Met eene prijzemswaardige onpartijdigheid steide hij
zijnen ministerraad saâm : Hamilton, Jefferson, Knox
en Randblf, de bekwaamste mannen van het land, behoorden lot niteenloopende gefcindhfeden. Met hen stichtte
hij de ötaals&cbuld, voerde het belasüngstelsel in, en
steundb het privaatcrediet door het vestigen eencr Nationale Bank. Ondankbare taak, zonder roem, waarbij me«
afzonderiijke belangen krenkt oi» de algemeene te redden, em terwijl de eerste zieh verzetten, worden de
laatste door de menigte over het hoofd gezien.
Niet alleen federalisten en antifederalisten bestookten
de regteering met onderlingen twist, maar uitlandscfre
hartistochten, uit den vreemde overgewaaid, kwamen de
S taten in fep en roer zetten.
De Fransfche omwenjeling ontrolde den sleep harer
heldendadien en gruwelen. De bergpartij en de JacoT)ij<nerelub öloegen wild in het ronde naar aile de oveablijfseien van het' oude regiem, en troffen vaak vrienden
zoowel als vijanden. Die buitensporigheden waren voor
Frankrijk noodwendig, in zooverre zij onafscheidbaar
zijn van eene zoo machtige crisis ; doch de rust van
Amerika vergde dat het zieh onzijdig hield in den
strijd. Dit was ook Washington's politiek, maar de
heethoof den van Amerika brand den om zieh in dien
strijd te mengen ; want Engeland worstelde toen tegen
Frankrijk, en de demoeraten der Vereenigde Staten wilden opnieuw in het harnas, tegen den gehaten vijand
van gisteren. Bij elke nieuwe tijding die de golf slag
bun aanbracht, steeg hun ongeduld, en toen de Fran-
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sehe gezant, burger Genet, kaperbrieven medebracht
door zijn goevernement tegen Engelands handelsvloot
verleend, richtten de Amerikaansche, reeders op groote
schaal den zeëroof in,.
Washington verzette zieh uit alle zijne krachten tegen
dien maatregel, en s/loot met Engeland een verdrag van
onzijdigheid. Het eischte al zijne wilskracht om dit verdrag door Amerika te doen aannemen, al zijn beleid om
oeme zekere ko er s te sturen tusschen de twee vijandelijke machten. Terwijl hij aidas in het buitenland een
tyjtsing vermeed, die voor het jonge gemeenebest noodlottig ZQU geweest zijn, hoopten zieh te huis onlusten
en mistrouwen boven zijn hoofd. De oppositie schold
hem uit voor koningsgezind, en ging zooverre dat zij
Zielfs: zij.ne eerlijkheid in twijfel trok. Gelukkig dreef de
bui over. De omkeer in de gebeurtenissen van Frankrijk. vond zijnen weêrstuit in Amerika, en to en Washington, die in 1793 eene eerste maal herkozen was
geworden, in 1797 een nieuw mandaat behoefde, zou
eene ontzaglijke meerderheid hem nogmaals tot president
verheffen.
Doch hij weigerde ditmaal. want zijn vaderlanfl had
zijne oliensten niet meer noodig, en hij trok ten derden
male naar Mount-Vernon.
., Ziedaar het leven van diein grooten man, want thans
is. zijne loopbaanten einde. Hij overleêd twee jaar later
jt.e. midden der zijnen, na eene körte ongesteldheid.
Greene zonen liet hij achter — het was alsof natuur,
na in het geslacht der Washington's zooveel giroots
gewrocht te hebben, van hare poging wou uitrusten —
maar onsterfelijk blijft voor immer de roem zijner heldendaden.
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Thans nog, wanneer de stoombooten die den Potomac
bevaren voorbij Mount-Vèrnon tïëkken, Meppen- tfe
scneepsklokken over dood, ten1 téetèeii van roijw.
Om zijn aahdenken te yef eéuwigeii hebbën* de Aniérikanen. oene stad gebouwd, die zijnen naam dtraagt, hët
is Washington, de hoofdsta'd der" Yereenigdè Staten.
Daarheen werd in hot jaar 1800 de zetel der regeering
en der wetgevende lichamen overgebracht. Zij vergadèren in een trotsch gebouw, het Capitool, geheel ttil
witten marmer opgetrokken, en wäarin het praalgraf
van Washington rust. Maar blrjvender is het gedenkteeken hem opgericht m de harten zijner land genoo feil ;
en dat nog bestaan zal wanneer de moker des tijds de
rotsblokken van het Capitool tot gruis zal vermorzëld
hebben.

CAVOUR
Voordracht gehonden den 22 November 18^9, in het
Willems-Fonds
te Antwerpen.

Heeren en Damen,
De gewichtigste gebeurtenis dezer eeuw, degene wier
gevolgen het meest blijvend zijn zulieh, is buiten twijfe^
de val van het koninkrijk der Kerkelijke Staten, van de
wereldlijke macht van het pausdom. Dit merkwaardig
feit, in September 1870 voltrokken, wij hebben het allen
bèleefd, en mies-chien daarom maakt het op ons minder
indruk. Het is met eene gebeurtenis als met een monument : als men er met den neus bijstaat missen : beide»
haar effekt. Maar wanneer- eens hefe nageslaeht, van op

—

70 —

zijn afetand, op onzen tijd zal terugblikken, dan zal de
ondergang van Rome zieh uitlossen op den achtergrond
der andere gebeurtenisisien, als een reusachtige toren
boven de andere gebouwen uitsteekt.
Een man is er, die meer dan edk ander heeft bijgedragen tot net suchten van dit werk, die er vroegtijdig
zijne levenataak van maakte en die er ook onder bezweken is. Die man is Cavour.
Van adellijken bloede, werd hij te Turijn in 1S10
over de doopvont gehouden door graaf Camillo Borghese, die hem zijn voornaam gaf. Zijn vader, markiea
de Cavour, die twee zonen had, van welke de pas' geboren de jongste was, bestemde dezen voor de wapenen. Op tienjarigen ouderdom trad hij de krijgssehool
binnen. In zijne hoedanigheid van adellijk kadet werd
hij als paadje naar het hof gezonden, maar dö livrei
woog zwaar op zijne schouders. Aldra werd hij om veronachtzaming der étiquette uit den dienst ontslagen. «Ik
schaamde mij », zegde hij later, « over mijn lakeienpak. »
Siechte paadje aan het hof, werd hij al spoedig de
beste leerling der krijgsakademie en bij uitzondering op
zes'tiienjanigen ouderdom tot den giraad van onderluitenant verheven.
Zijn garnizoenöleven levert alleen dit belangrijks op,
dsat hij in 1831, dus op één en twintigjarigen ouderdom,
uit oorzaak van te vrijmoedige taal bij de overheid in
onguns't geraakte, en zieh verplieht zag zijn ontsilag te
nemen. Hiermede had zijne krijgstoopbaan een einde.
Het tijdstip dat nu volgde, van 1831 tot 1847, was
een fcrjid van voofbetfeiding, van gestadigen afbeid en
onafgebroken sludie. Nooil werden zestien jaren van een
menschen i even werkzamer bes/tieed en beter vetrvuld.
Zondier persioorilijke fortuin, als jongste zoon van een
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edelman, moest hij alleneers't naar een bestaan uitzien.
Zijne kens viel op den landbouw. Schoon nauwelijks
eene raap uit eene kool kennendle toen hij begon, werd
hij aldra meester in het vak. zooals in alles wat hij
aanviatte. In 1833 stelde hij zieh te Peri aan het hoofd
van eene uitgeötrekte rijstplantaadie en bestuurde die
met zooveel gelukkig gevolg, dat hij op körte jaren
eene fortuin van twee miljoen gewon. Hij stichtte nabij
Turijn eeine fabriök van zwavedzuur en fosfoor, ten
einde zieh scheikundige meststoffen te verschaffen ;
voerde de beetwortetlkultuur in ; liet stoonimolensi bouwen ; dreef handel in vee en verkocht op zekeren dag
800 mierinosschapen aan den pacha van Egypte; richtte
cene pakbootdienst in op het Groote Meer ; groef kanaten, stichtte landbouwvereenigingen, eene spoorwegmaatschappij en eindelijk de Nationale Bank van Turijn.
In die jaren was hij verscheidene keeren naar Frankrijk en naar Engeland gereisd en had er omgegaan mei
de merkwaardigste mannen van den tijd.
Zijne studiëm waren allen van praktischen aard. In
de sfcaatbuishouidkund'e vooral was1 hij d<oor en door bedreven, en wij zullen steaks' zien hoe die hem later te
stade kwam. Zijne opvoeding was weinig letterkundig,
zijne fantazie weinig ontwikkeld : er lag niet dan gezonde proza in zijne natuur. Oude talen kende hij niet;
Dante en Alfieri had hij nooit gelezen. « Ik geloof, >
zegde hij eens • sehertsend, « dat ik gemakkelijker de eenheid van Iiaiië kon tot stand brengen, dan een enkel
sonnet schrijven. »
Evenmin was hij een groot redenaar, en men mo cht
van hem niet zeggen, als van Fox, dat zijne perioden
©tätig en krach tig kwamen aanrollen als de baren van
den Oceaan. Maar wat hij ook schreef, wat hij ook
sprak, zijne taal was bondig en kernachtig en stralend
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van gezondè reden ; hij overtuigde al sleepte hij niet
nie«/
Later als diplömaat; draaide hij nimmer bedektelijk
rond eene vraag. De diplomatie, zoo ge weet, is de
kunst om elkaar door behendige strikvragen in het nauw
te zetten. Het is een diplömaat, Talleyrand, een meeister in het vak, die gezegd heeft : De spraak is aan
den ' mensch gegeven om zijne gedachten te verbergen.
Die spreuk vond no oit in gang bij Cavour, die immer
rondbörstig uit&prak wat hij meende, geen woord te
weinig, geen woord te veel.
Onâertusschen is hij tot nog toe, in 1847, een eenvoudig burger, die nog geen voet gewaagd heeft op dein
wankelenden grond der politiek, niaar een burger met
uitstoekende gaven en veelomvatiende kennis, geharnasf
en gewapend tot den grooten strijd en op wiens bre&de
voorhootd de spreuk straalöe, die een groot ve'ldheex
eens. in zijn vaandel schrref : Splendescam, da materiam, geef mij maar stof en ïk zal schitteren.
i Die stof die hij noodig had ging hem eindelijk gegeven worden. Het was1 in 1847...
Doch Je beginnen van dit oogenblik versmelt zieh
CavoUjT's loopbaan met de geschiedenis. Poozen wïj dus
een stond om een blik te wer pen op het Italie van
to en.
Het land was in een aantal kleine Straten verbrokkeid. Ten Noorden bevond zieh het koninklijk Sardinia
of Piëmont, met zijne steden Alexandrie, Genoa en Turijn, waar Karel Albrecht, vader van Victor Emmanuel,
de itroon bekleedde. Ten Noorden insgelijks, waren de
twee provintiën Lombardo-Venetië, met hunne hoofdsteden Venetie en Milaan, en toehoorende aan Oostenrijk.
Meer bezuiden liggen de hertogdommen Parma en Mo>
dena, het groot hertogdom Toscane met de hoofdstad
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F.lOren&e en de Kerkelijjke^-StateTi. Eindelijk heel zuidelijk, hot koninklijk van Napels en Sicilië, met de hoofdsteden Napels en Palèrma. Daar regeerde Ferdinandll,
een Bourbon, he(t ware .toonbeeld, de verpersoonlijkmg
der théocratie.
Weïke was nu de innerlijke toestand dier onder-.
scheidene vorstoidommen ? Beginnen wij met de Pausçlijke Staten.
'Het bestuuir van het land was heelemaal in de banden der prelaten, monsignors\ legalen en delegaten. Zij
regelden naar willekeur de lasten en het budget. Wei
bestonden er wereldsche provintieraden, doch dat was
maar pro forma. De strafrechtbanken bestonden uii
priesters. De burger lijke rechtbanken waren were'ldlijk,
maar de hoven van beroep in alle zaken, waren gees teHjk : de segnatura en de heilige consulta. Het Heilig
Office had van zijne vroege>re strengheid verloren, wel
•is waar, maar toch werden de joden nog vervolgd.
Geene nijverheid. Jaarlijksi een grooter tekort in de
Staatskas. Drukkende belastingen. De . hoogescholen•'• en
de scholen — nota bene, scholen bestonden er niet dan
in de steden — waren allen onder de bewaking der
bisschoppen en der congrégation. De pries ter s alleen
onderwezen, de orde der Jezuïeten vooral, wier invloed
alvexmogend was. Op den buiten kon niemand lezen.
Greene ijzeren wegen, geene telegrafen, ter nauwernood
een stoombootdienst op den Tiber. De drukrers was
onderworpen aan de driedubbele censtmr der Inkwisitie,
der bisischoppen en van den Staat. De Staten telden
2000 bannelingen of veroordeelden om politteke oorzaak.
Een gezegend landeken niet waar ? Verbeeldt u dat
bij ons de aartsbis'sehop koning zou zijn, de bisschoppen gouverneurs, geene Kamer of Senaat, alle de recht'
banken vol geeste'lijken, geene scholen dan jezuiïtencol-
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îeges en niets dan godsdienstige gazetten. Zoo was1, het
gelogen met de Kerkelijke Staten in het midden dezer
eeuw.
In Sardinië, de libetfaaMe Staat van Italie nochtans,
ging het al niet veel beter. Het was een waar paradijs
der geestelijken. Karel A'ibrecht noemde zichzelven in
zijn burgerlijk wetboek den verdediger der Kork. In 25.
jaar had de Staat voor meer dan honderd miljoen franken grond gjekocht en aan de priesters geschonken. Niet
alloen godslastering en ke•rks€hennis,, maar zelfs onvrijwillige tekortkoming aan den eerbied voor het AlJierheiligste, werden metterdood. gestraft. Wie in den ban der
Ker'k vetrviel werd uit zijn ambt ontslagen. Het burgerJjjk huweilijk was aan het kerkelijk huwelijk onderworpen. De joden verliefen nooit hunne kwartieren €n een
protestant mocht geene getuigeniS' afleggen tegew een
kalholiek. De cenisuur die op de drukperte woog was
zoo geweidig, dat het woord Constitutie zeit® niet mocht
gedrnkt worden in een boek. Dagelijkö wamtelde het
cadettenkorps, de feerlingen der militaire school, zedig
door de sitraten van Turijn, onder de leiding van hunnen aalmoezenier. De koninklijkd bibliotheek hield zorgvuldig bet gift der verlichting in hare kästen beejloten
en zelfs1 Gibbon en Montesquieu werden niet uitgöleend.
De Spaansfche étiquette beheerschte het hof en de regeeringen van Philip II en van Lodewijk XIV werden er
geprezen als de glansrijks'te tijdvakken der geschiedenis.
Ziedaar de liberaalste staat van Italie. Gij zult mij
ontàlaan, geloof i k, u den toestand der overige te
schets«en.
Een oogenblik scheen een nieuwe dag voor Italie aan
te broken. En wie zou het gelooven ? de Straten van
dien dageraad gingen op uit het Vatikaan.
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Toeii) na den dood van paus Gregorius XVI, op dien
14n Juni 1846, het Romeinische volk de deuren van het
conclavium had zien toemetselen, waarbinneni een troonopvolger moeist gekozen worden, was heel Italie in angstige verwachting. Doch uit aller borsten ging een
kreet van verlossingi op, als drie dagen nadien de naam
van Kardinaai. Mastaï Ferretti werd afgekondigd, en
kort daarop de nieuw gekorene, Pius IX, te midden van
zijn luisteriijk hof, de armen naar de vier hemelstreken uitstrekte, ten' teeken van inbezitneming van het
wereldrond, en ze daarna zegenend boven zijn volk verhief. Want die man, wiens pausdom twee en dtertig
jaren duren zou, stond tê boek als een vrijheids'lievende
en vooruitstrevende geest.
Te Sinigagüa in 1792 geboren, vroom als kind, tamelijk gioeid dichter en muzikant, uitstekend ruiter, had hij
eerst willen in dienst treden bij de pauselijke lijfwacht.
Maar zijne zwakke gezondheid, de vallende ziekte waar
hij aan leed, deden hem den wapenrok voor den priesterrok verruilen. Naar Chili gezonden keerde hij weêr,
werd in 1827 aartsbisschop van Spolete, in 1832 bisschop van Imola en in 1840 kardinaal. Hij was ongeveer 50 jaren toen hij den pauselijken stoel beklomi.
In den beginne scheen hij aan de goede meening die
men omirent hem koesterde te beantwoorden. Hij zond
de 4000 Zwitsers weg, gehate sioldenij, geene vreemdo
lijfwacht roeer1 begeerende te midden zijner eigene kinderen. De deuren der Staatsgevangenis door zijn voorganger opgepropt, zette hij open, en beloofde plechtig
beötuurlijke hervormingen. Meer dan eens kwam het
dankbare volk des» avond® bij fakkellicht en vreugdebetooging, onder zijne vensters saamgestroomd.
Hoevele regeeTingen zijn aangebroken onder de beirjoedigende voorteekens, hoe weinige hebten ^ohouden
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wat zij verhopen lieten. Weldra zou dit zelfde volk, zou
heel d<e wereld opriieuw ondiervinden, wat aile verïichte
geesfen van Italie, Dante en ATachiavelli a an het hoofd",
ten alien tijde bevroed hadden : dât alle onheileii van
Italie uit het paus'dom sproten.
Doch de eerste edelmoedige opwellingen van Pius
hadden onmidd»dHrjk weerklank gevonden in hcci het
schiereiland. AI de overige vorsten stapten wedijverend
met hem de baan der hervormingen op, de koning van
Sardinia vooral.
Kar.el Albrecht, in zijne jeugd tijdgenoot der SilvioPellico's en andere vaderlanders, was later ged-wongen
geweest, zijns ondanks, den invloed van Oostenrijk te
ondergaan. Ook was hij na zijne troonbeklimming in
godfedienstige geestdrijvetrij vervallen. Doch schuilde
onder dien dekmantel een hart dat warm klopte voor
zijn vaderland, in haat tegèn den Oostenrijker die het
beheersch'e. Thans, ziende hoe de paus zelf den toon
gaf, draalde hij ni et langer, ontsloeg zijne ministers
La Margh'erita en Villamorina en voerde Verbeteringen
in. De steden ontvingen eigengiekozen gemeenteraden en
de censuur der drukpers werd rmerkelijk verlicht.
Het is in die dagen van blijde uitzichtan, van voelbewogen gecstesleven, dat Cavour zieh plotseling politick
man voelde worden. Met eenige liberale vr.lenden, Baïbo,
Bajoncompagni. Santa-Rosa, stichtfte hij te Turijn l;et
dagblad il Risorgimento, de Wedergeboorte, en werd
spoedig hoofdopsteller. Aanzienlijk wag de invloed dien
zVjne scherpe pen op den loop der zaken bekwaro. Zijn
programma, luidde : Onafhankelijkheid* Italie's, eendracht tusschen de vorsten en Volkeren, inwendige hervormingen, stichting! van een Italiaanschen vorstenbond'.
In de opvatting van ieder moest de paus het hoofd van
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<]ien bond zijn, zoo ver was men er toen van af, iets
ieg£n den H. S to el te smeolen.
Ondertusschen was het jaar 1848 losgeborsten en over
heel Europa woei de omweutelingsgeest. Door den drang
der gebeurtenissen meêgesleept, op aandringen van
Cavour, gaf Karel Albrecht, op 7 Februari 1818, aan
zijn volk eene Grondwet, en Cesar Balbo vormde den
»eersten grondwettelijken ministerraad.
Dit ailes stiet Oostenrijk en graaf Metternich geweldig
legen de borst, maar in de Lombardij verrees de hoop
der vader landers1. Een volksoploop onsrtond te Mil aan :
de Oostenrijksche bezetting werd verdreven en een leger
vrijwilligers kwam op de been. Zou Piëniont, -ÄOU het
overige Italie dit ontwaken der vrijheid gevoelloos1 aanzien ? Neen, duizendmaal neen. « Al hadden wij maar
5000 man, riep Cavour, dan nog moesten zij over, de
grenzen». Van Rome, van Napels uit, trokken de legerbenden naar het Noorden, onder den kreet : L'Italia
farà da se ! Italie zal het zelf dben ! Karel-Albr.echt
zag dat dé stond gekomen was1 en stak dé grensrivier
Tessino over.
En de paus ? De paus was niet langer met Italie.
I n die borst kl opte geen hart meer voor het vaderland.
Hoe kon het anders ? Het vaderland wilde zieh niet
allêen vrijmaken van dé vreemde o verheer sching ; ook
te huis' wild© het vrij zijn. Het volk huldigde zijne
pasgeboren grondwet ; in die gïrondwet stond gës<chreven vrijheid van geweten, en dit was eene verfoeielijke
dwaling, eene verpestende iiieuwigheid, waarvoor de
jrnus geene vermaledijdingen genoeg had. Oostenrijk Avas
wel een dwingeland, Oostenrijk zette wel de knie op
den gorge! van Italie, maar Oostenrijk was kwezelig
en haatte de vrijheHl van geweten, en de paus koos de
partij van Oostenrijk. En het volk dat meende, dat Rome
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tot betere gevoelens bekeerd was ! Hoezoo ? Kan of
mag Rome zieh wel ooit tot het volk bekeeren ? Kortzichtige Italianen, kortzichtigen wij allen, die waanden
dat de achttien eerste honingmaanden van Pius" jcgeeringt, de achttien eeuwen van het pausdom zouden
logenachtig maken. Neen, Rome komt nimmer lot ons,
Rome komt nimmer tot de vrijheid. Wie daar de vrijheid zoeken gaat, is) een dwaaö, die het licht zoëkt in
den nacht, die het leven zoekt op een kerkhof.
Met het begin van den oorlog was Cavour lid van
het parlement geworden en had als vrij williger het
leger vervoegd. Maar het grillige spei der wapenen be
loonde kwalijk de goede zaak. De 80-jarige veldheer
Radetöski, die de Oostenrijkersi aanvoerde, sloeg de
Piëmontezen te Goïto. Alle hoop was1 tijdelijk verloren.
Een van Cavour's neveu, zijn lieveling, was op het
slagveld gesneuveld. D& jongeling had aan zijn oom
zijne gansche aanzienlijke fortuin overgemaakt, maar
deze weigerde en behield alleen den wapenrok van den
dierbaren doode. Dit kleedsel, op menige plaats door de
OostenjTJksche kogels doorboord, hing hij recht voor
zieh in zijn siudeervertrek, w a a r hij dagelijks, tot het
eiride zijns 1 evens, met oogen vochtig v<an aandoening,
de duurbare relikwie aansfchouwde.
Het mislukken van den strijd deed de onbesuisde
razernij der radikalen uitbarsten. Zij sclireeuwden overal dat de konlng heL leger verraden had. Cavour, die
beter wist, verdedigde hardnekkig het kabinet. Men
hoorde hem uitroepen in volle Parlement, ierwiji de
tribunen hu il den en tierden, onder beschernring van (den
te zwakken voorzitter : « Die onderbrekingen raken mij
» niet, zij be'eedigem de vergadering meer dan mijnen
» persoon. Ik vorder van u, M. de voorzitter, de orde
» te handhaven ! »
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Maar het kabinet vie?l, en Cavour verloor zijn zetel.
Onbezonnen, onvoorbereid wilde het nieuwe bestuur
op nieuw in het harnas, en de koning zelf, overron>
peld, meêgesleiept, zette zijne laatste kans op het krijgspel, bereid te sterven of te zegevieren. De neerlaag
van No vara was het bijna noodzakelijk gevolg. De terneergeislagen vorst deed afstand ten voordeele van zijn
zoon Victor Emmanuel.
Deze beklom een troon in de laatste tijden geweidig
geschokt. Ge/lukkig voor henr en voor Italie, brachtan
de volgende kiezingen Cavour en zijne partij op nieuw
aan het bewind. Tot aan het einde toe blijft deze voortaan afgevaardigde der hoofdstad Turijn.
Daagö na No vara, toen alle gemoederen verlamd
waren, had die staten ziel uitgeroej: en : « Wij zulleii
herbeginnen ! » En spoedig berbegon hij ook, maar niet
op de oude wijze. Plaatselijke omwemelingen, oorlogen
lichtvaardig begonnen, zijn middelen nog erger dan de
kwaal. Piémont alleen was tegen Oostenrijk niet opge
wassen. Niemand verstand het beter dan Cavour. Het
Italia farà da se. was maar eene spreuk. Zonder
vreem/deiiiuJpi was de bevrijdiug onmogeüjk. Doch allereerst moest de inwendige toestand bevestigd worden en
het bestuur schonn geveegd van paperij. AI dadelijk
ging Cavour aan t werk.
De gmndwet onder Karel Albrecht haastig op t
papier geworpen, behelsde nog menig punt dat met de
vrijhëid onvereenbaar was. Onder anderen bestünden
nog altijd de geestelijke gerechtshoven. Het was tijd die
vlek uit te witschen. Tn Maart 1870 stelde minister
Siccardi, op ingeving van Cavour. eene wet voor, de
zoogenaamde Siecardiaansche wct; die voortaan alle tusschenkomst der geestelijkheid in gerechtelijke zaken
afschaftö. De tegenstand van Rome was hevig : de wet
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werd kettersch en verpestend gèdoemd7. Openlijk verzetten zieh de bisschoppen, maar Cavour ondersteunde den
maatregièl met al het overtuiigende zijnür redeneeringakracht. « Geene voorrechten voor de kerk iri een vrijen
Staat ! Tegçnover het non possumus van Rome, heft non
possumus van Turijn ! » Zoo riep hij in voile vergàdering, en dank zij hem, werd de wet gestemd. Toen
Pius dit vernam, hief hij de handen ten heme! en bad :
Äloge de God van barmhartigheid van den volke Piëmonts' de straf afwenden, die het door zijne goddelooslieid verdiend heeft.
E^n staaltje van Roomsche verdraagzaamheid. In
Augustus van hetzelfde jàar viel Santa Rosa, lid van
het kabinet, doodelijk ziek. De stervende minister verlangde met het vurig verlangen eens vromen katholieken, de laatste genademiddelen der kerk. Maar de kerk
weigerde de Sacramenten of Santa Rosa mo est zijne
deelneming aan de nieuwe wet herroepen. Dagen läng
werd hij gemarteld op bevel v,an den aartsbisschop van
Turijn. Toen zijn laatste strijd begon, trad de pastoor
van Sto Carlo nog aan zijn bed en bedreigde hem met
begrafenis in ongewijde aarde. « Groote God ! > riep
de stervende uit, « ik hieb vier Zonen, zij zullen van
hun vader geen geschandvlekten naam erven. > Hij
stierf zonder lets te herroepen en zonder Sacramenten.
Ziedaar ochte roomsch-katholieke boosheid en wraak.
En welk was het gevolg ? Het gevolg was dat na het
afsterven van Santa Rosa, het volk van het Podal voor
goed voor de liberale zaak gewonnen was.
Door dien dood kwam in het kabinet eene plaats
ledig. D'Azeglio, de voorzitter, stelde aan Victor Emmanuel zijn vrienil Cavour voor. « Ik wil wel, » antwoordde de vorst met een summen lach, « maar onthoud
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> goed dat die Cavour u alien over 't hoofd zal wassen. >
Met de intrude van Cavour in het kabinet, begön de
wedergeboorte van Sardinië. Allereerst vond hij gelegenheid zijne economisiche princiepen toe te pasken.
Cavour was1 een overtuïgd vrïjhandelaar, en wat Robert
Peel voor Engeland deed, deed hij voor Italie. Het volk,
nog weinigi voor de volkshuMioudkunde ontwikkeld,
roaakte kabaal tegen den minister, en zelfs de Staatslieden beschu'ldigdien hem met Piémont gevaarlijke proefnemingen te wagen. Zoo heet was de tegenstand. dat
hij züch veirplicht zag tot een tweegevecht, met een
volksiveptegeinwoordigier die het beschermingstelsel voorstond. Maar tien jaren later riehtten de kooplieden van
Genoa hem in hunne handelsbeurs een standbeeld« op,
en de Italiaansiche nijverheid zegent nog zijn aandenken.
De ijzeren wegen trokken opvolgens zijn aandacht en
hij arfoeidde onverpoosd aan het spoorwegnet van Noorctelijk Italie.
Daar kwam op eens uit Parijs eene gewichtige tijding
aan. De voorzitter der Fransche Republiek, Napoleon
III, had zijn Staatsgreep van den 2den December gewaagd en was ten keizerstoöl geklommen. Heel Europa
schokte bij het verneimen van die mare. De gekroonde
hoofden waanden zieh vaster op hunnen zetel en de
demokraten ontvlamden in nieuwen haat. In Turijn
werden de hiartstoehten ook aangescherpt. Oostenrijk en
Rome deden hiide klachten hooren, maar de radikalen
verhieven het hoofd. Tusschen die twee, aartsvijanden
ingesiloten en door beiden teg'elijkertijd beîstookt, stuurde
Cavour eene zekere koers. Zijne politiek was hetgeera
mien thans' linker centrum heeten zou, en zijne Staatspreuk luidde* : De grondwet met al hare gevolgen. Tot
de ultra'montaans'che afgevaardigden van Savoje zegde
6
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hij : « Al mo est ik mij al de vrienden mijner kinds'» heid tot vijanden maken, nooit z.al ik de vrijheid
» verloochenen waaraan ik mijne loopbaan heb gewijd. »
Toen tn Mei een nieuwe kamervoorzitter moest geko
zen worden, deed hij de stemmen op Ratazzi vallen,
het hoofd der oppositie, wiens1 understand hij zieh behendig had Weten te verwerten. Het kabinet Azeglio,
confeervatief-ltberaal, won die oorveeg niet aannemen en
eene krisis volgde. Azeglio werd gelast een nieuwen
ministerraad zonder Cavotur saam te stellen.
Cavour verstoaadde tegen zijne collega's van gisteren
eene stelselmatige oppositie te beginnen. Hij achtte het
overigens onmoodig. Alleen van den ultramontaanschen
kant bedragt owsi bet gjevaar, meende hij, en reisde
naar Ffankrijk. De gebeurtenissen gaven hem weldra
gelijk. Azeglio, door db ultramontanen en door het
linker centrum verlaten, vond geene meerderheid meer
en Victor Emîmanuël was genoodzaakt den ontslagen
minister terug in te roepen.
Thans was Cavour voorzitter van het kabinet. Zijne
helpers waren Paleocapa, een Venitiaansch vluchteling
en bekwaam ingénieur aan ate Openbare Werken ; Rattàzzi aan de Justicie en generaal La Marmora aan het
ministerie van Oorlog. Allé drie werkten ijverig in
hunne sfeer. La Marmora verbeterde al spoedig het
leger, en Rattazzi regelde de rechtsvordering en stelde
handelsrechtbanken in.
Ondanks de hervormingeii der laatste jar en, leed
Piémont nog erg aan de priesterkwaal. In de midd'eleçuwen had de pauselijke politick de bisdommen van
Italie overtollig vermeerderd, met het inzicht onr in de
conciliën over eene Italiaansche majoriteit te beschikken. In Sardinia alleen. een land van nagenoeg vijî
miljoen inwoners, waren er 41 bisdöm'men en aartsbis^
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dommen. Er was één geestelijke voof elke 170 leeken.
Het teldé 1417 kanunnLkaten em 18,000 kloosteîrlingjen.
Do inkomsten der kork bedroegen 17,000,000 meer, dan
de gezamentlijke grondlasten van den Staat ; en toch
moest de Staat nog honderden arme pastoors en onderpastoors bezoldigen. In dien grooten sterfput, die altijd
gaapte en nooit iets teruggaf, liepen 's lands kapitalen
verloren. De kwaal vergde onmiddellijke hulp. Zonder
aarzelen brachten Rattazzi en Cavour hunne maatregelen voor : afschaffing der doode hand, naasting der
kerkelijke goederen.
De Roomsche curie geraakte in de hoogsle woede.
Het toeval wilde dat juist te dien tijde, in den aanvang
van 1855, het koninklijk huis bitter door den dood
bezocht werd. De koningin, de koningin-moeder en de
breeder des konings stierven kort op een. Ziet ge wel,
dat is^ dé hand Gods, waarschuwde Rome, en de vorst
begon te aarzelen. De nieuwe wet liep een tïjd lang
gevaar. Toen trad Azeglio zelf tot den koning. « Zal
het geschreeuw. van een hoop bedelmonniken », vroeg
hij hem, « het werk van heel uwe regeering den bodem
inslaan ? » Victor Emmanuel begreep en liet de wet
uitroepen.
Cavour zegevierde. Zijne populariteit was reeds alvermogend. Heel Turijn keek hem naar de oogen. Wanneer
hij blijgemoed door de Straten stapte, wanneer hij, met
een hem eigen gebaarde, zieh de handen wreef, was
iedeir gerustgiesteld. De doctrinairen kloegen : wij hebben eene gjriondwet, een parlement, een ministerraad, en
dat ailles- heet Cavouir.
Indien deze nu zijne loopbaan had besloten, dan nog
zoudên de uitstekende diensten door hem aan zijn
vaderland bewèzen, de blijvende dankbaarheid van het
nagesiaoht hebben afgedwöngen. Maar hooger reikte
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zijn doel. Hem lokle de onsterfelijke roem van Italie
uit de banden van uitheemische en binnenlandsche dwing*elandij to verlossen.
Doch hoe hiertoe geraakt ? Het was kiaar dat zonder
tie hulp van Frankrijk en dé toestemming van Engeland in die richting niets kon gedaan worden. En hoe
zou het kleine, schier vergeten Piémont, zieh indringen
in het gezelschap van die groote heeren, hoe zou het
zieh doen herkennen, zieh) doen waardeeren als mogendheid ? Dit was het gestadige oogtwit van Cavour *s
politiek.
Eene gelegenheid kwam en hij greep haar bij de
hären. De Oostersche oorlogi was uitgeborsien. en
Frankrijk en Engeland stond'en vereend in de Krim
itegen het gevvöldige Rus>land. Oostenrrjk hield zieh onzijdig. Oavour boodj aan de bondgenooten dé hulp van
het Sardinische leger aan. Natuurlijk werd die hulp niet
afgeslagen en zelfs stelde Engeland voor de 15,000
Piëmontezen. in hare soldij te nemen. Maar Cavour wilde
op eigen kosten meêvechten. Te Turijn verstond men
niets aan de handélwrjs van den minister. Men doorgrondde de Staatkunde niet, die vereisichte dat het kleine,
arme Piémont zooveel miljoenen, zooveel s o l l t e n voor
een vreemden oorlog zou opofferen. Zelfs de kabinets^
leden verzetten zieh, maar de krijgsmansaard van den
vors>t stond Cavour ter zijdé, en het voorstei ging door
met eene kleine meerdjerheid1.
Hot begin was ongunstig. De Creso, een groot transportschip, verbrandde in volle zee ; de cholera bezocht
het kleine leger en weeral stond het kabinet op het
vallem. Daar kwam eensklaps de verkwikkende tijding
dat La Marmora met de Piëmonfceiesche afdeeling de
schifcteren.de zegepraal vian Tohernaia bevochten had.
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Turijn verliehtte zijne huizen en het volk was eenigszins met Cavour verzoend*.
Na afloop der vijandelïjkheden vergaderde het vredescongres te Parijs1. Ca völlig maakte er deel van. De trotsche diplomatèn kondten hunnen helper niet langer van
de hand wijzen, en krachtig, vol verontwaardiging,
verhief déze de stem voor Italie. Wei kwam hij tern g
zonder het minste hertogd'ommetje iîi den za,k, maar, en
dat was van meerder waarde, met de overtuigiiig dat
Keizer Napoleon heimelijk voor zijn plannen gewonnen
was. Al sehreeurwde Mazzini en zijne parti j , die-immer
aan het dweeipen, dit gezond en praktisch staatsbeleid
niet doorgronddfc ; al schreef ook Victor Hugo in eene
zijner oden : Wees op uwe hoede, Italie wacht u dat,
onder dit kleed van valschen profeet, Kaïn niet afdale
van de bronnen des Po's — Cavour werkte voort, zon
der zieh aan die beschuldigingen te stören.
In Augustuis1 1857 ontslond onder voorzittersehap van
Garibaldi, maar indferdaad door La Farina, Cavour's
vertrouwelimg geleid, het Nationaal Genootschap, dat
eerlang zijne vertakkingient over heel het schiereiland
zou uit'strekke/n.
Garibaldi, die naam dwingt ons eene poos' bij hem
stil te staan. Na in Zuid-Amerika ongelootlijke avonturen te hebben doorgee)taan, was hij op het gerucht van
de krijgsgebeurtieniseetn naar het va der land ieruggeisneld.
Een hoofd wat al te warm wellicht, een hart van goud,
immer1 op de ee/rste plaats waar een schot voor de vrijheid moe0t gielost wordta, is1 die man eene leveniie
legende. Hetgeen de wereld aan hem beleefde, girenst
aan het oniwogeiijke. Van een ridder uit de middeleeuwen zouden wij het niet gelooven, maar de "grijze
held leeft nog te Caprera. De vermetelheid van dien
avonturier telt voor veel in de vrijmaking van Italie.
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Maar waar hij roekeloos vooruitsnelde en door maatloos
durvên de fortuin vaak hare gunsten afdwong, berekende Cavour lang vooruit en kwam stilaan tot een wissetr
doel.
Een toeval dat eerst van aard scheen Cavour's plannen te süoopen, kwam die gölukkig bevorderen. In
Januari 1858 pleegde Orsini, een Italiaansch samenzweerder, te Parijs een moordaanslag op Keizer Napoleon. Wie zou nu nog hopen dat deze Italie tot bondgenoot wou strekken ? Maar juist omgekeerd was .het
uilwerksel, want Napoleon begreep dat hij, om zijn
leven te vrij waren, de dankbaarheid der Italianen kost
wat kost inwhinen moeßt. In diep geheim verscheen te
Turijn zijn ver trou weling, de geneesheer Conneau en
ontbood Cavour bij den Keizer, die te Plombières de
warme baden nam. Cavour spoedde er heen. Niemand,
niemand in heel Europa, behalve de twee vorsten en
Cavour, wiöt wat er op die bijeenkomst verteld was,
maar als Cavour terugkeerde, sprak hij met vreemde
bemioediging over den aanötaanden oorlog tegen Oostenrijk. In Deoember kwam hij met Garibaldi saani en
ver ekerde zieh zijne medewerking en die zijner dappere vrijwilligiers.
Oostairijk was ail lang gewaar geworden dat er
onrdad broedde. Het deed luide Machten hooren en
eischts openbaar, dat Sardinië zijne drukpers intoomen
en zijne vesUngon ontmantelen zou. Maar Sardinia was
in Staat gesteld zieh hierom niet erg meer te beikreunen.
Op 10 Januari 1859 opende Victor Emmanuel zijn
pari' tnont met ecne dreigende redevoering tegen den
vreemdeling, en nog dezelfde maand schonk hij zijne
dochter aan prins; Napoleon, den Rooden, aan plonplon, als mon toen reeds zegde. In massa stroomden
Loiribardische vrij williger s naar Turijn, en de koning
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noemde zichzölven den eersten soldaat Italiens. In
Frankrijk vers'cheên het zoo beruehte vlugschrift vdn
Lag'uerronnicTe. zichtbaar ingeblazen door Napoleon.
He! nmande heel Europa tot dankbaarheid aan voor het
land ggenszijds de Alpen, aan wien het zijne zedelijke
verheffing moest dank weten. « Er is niaar ééne wettige
reg'eering », pprak Cavour, met het oog op de^ heersohappij van Oostenrijk in Lombardo-Venetië, « er is
maar ééne wet!ige reg'eering, degeno die heerscht met de
toes'lcinming van het volk.» Op 19 April reden twee
witte uniformen door Turijn : het waren Oostenrijksche
officloren. Sardiniö moest onmiddellijk oiitwapenen, zoo
biet hot ultimatum. Sardiniö weigeïde en de oorlog
was verklaafd.
Cavour nam nu op zieh, buiten het voorzitterschäp
van den ministerraad, de drie portefoelies van het buitcnland. het biimenland en do marine. Daar La Marmora naar het oorlogstooneel trok, was ook het krijgsdepartement ledig. « Neem dit er nog maar bij », zei
Victor Emmanuel, « het zal er niets te slechter om
gaan.» En Cavour liet zijn bed in de werkkamer, van
het ministerie van oorlog brengen. en rustte daar iederen nacht ecu paar uren uit van zijn overstelpenden
arbeid.
In zijn krijgsmanifest zegde Oostenrijk dat het ten
strijde trok in naam der Voorzieuigheid, die zieh van
zijn zwaard ' bediende om hare plannen te doen zegevieren. De Voorzienigheid kon wel een beteren zaakgelastigde gekozen hebben, want het duurde niet lang of
Oostenrijk lag ten bo dem.
De vrijwilligeirs van Garibaldi waren als stormvogels
vooruitgetrokken ; de neenlagen van Palestro, Magenta,
waar Mac-Mahon zegepraalde, en Solferino, to gen als
een onwecr over de Oostenrijksche légers. Op den
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tienden Juli 1859 werd de4 vrede van Villa-Franca
onderteekend.
Dit verdrag1 nochtans was ongunstig : Lombardië
aileeii was vrij en werd bij Sardinië gevoegd, al het
overige bl'eef als het was. Groot was de teleurstelling
voor Italie, diat 30,000 mannen 'had opgeofferd. Maar
het was onmogclijk langer vol te houden, want Pruisen
bedreigde met zijne tusschenkomst.
De toorn van Cavour steeg ten top. Zoo nabij zijn
do el diat hij het reeds met de hand kon vatten, zag hij
het in eens ontsnappen. Hij verloor zijne gewone bezonnenheid. « Verschaft mij geld en wapenen », schreef hij
overal. Nooit beter dan op dien stond kreeg de wereld
te zien wat vuxige gloed er blaakte in die diplomatenborst. Maar alleen verdèr gaan, zonder den vorst, was
onmogelijk : hij legde zijn ambt neder en vertrok naar
den vreemde.
Gij zu It echter beseffen dat het niet in den aard ligt
van mannen al si Cavour, zieh lang aan wanhoop prijs
te gevenj In September reeds was hij in Italic weer.
De kwestäe die toen heel Europa in rep en roer zeitte,
was1 tweevoudig1. Voor Italie gold het nationale en politieke eenheid ; voor de libérale denkwijs van hteel de
wereld was de vraagi girooter en blijvender : het gold
den ondergang van Rome's heerschapp'ij. Voor ons alien
was de Italiaansche kweMie maar het middel — de
Roomsche het doel.
Géïijktijdig met den oorlog tegen Oostenrijk, was in
het Noordelijk gedeelte van de Kerkelijke Siaten en in
de hertogdonKinen Toscanië. Modene en Parma eene
groote volksomwenteling tot stand gekomen. Het volk
had de kleine po ten ta ten die het verdrukten weggejaagd
en de republiek uitgeroepen. Thans ! brandde het van
ongeduld om te worden opgenomen in den schoot van
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Piémont., dat rijk, dat de kern was van het voorgedroomde ééne Italie. Die eisch werd zoo dringend dat
Victor Emmanuel, al had hij gewild, hem niet langer
weerstaan mocht, op gevaar af er zijne populariteit bij
in te schieten.
Maar hoe zouden de groote m)ogendheden, hoe zou
Frankrijk vocxral er over denken ? De meening van
Frankrijk bleef niet lang uit : Napoleon zou gereedelijk
ailes toestemmen, maar op ééne Vioorwaarde — en die
voorwaarde was hard — dat Piémont hem de provint]e
Savoje en de stad Nizza met haar grondgebied afstond.
Savoje was de bakenmat van het Piëmonteesche stamhuis, en ofschoon aan de Fransehe zijde der Alpen
gelegen, en Fransen door landaard en taal, was het
sedert eeuwen in bê'zit van Victor Emmanuel's voorvaderen. Doch hoe hard de opoffering herm ook viel, er
bleef niet te aarzelen. Wat was de af stand van dit arm
en onbedlujdendi gewest, dat eigenlijk niet tot Italie
behoorde, in tegjensitelling met de aanwinst van zoovele
Italiaansche provintïëm ? Cavour draalde geen stond.
Het omtwerp werd dapper door hem en zijne partij verdedigd en ging door met eene ontzaglijke meerderheid.
Zoo ook gaven eens de prinsen van Oranje hun erflijk
grondgebied om staatkundige redenen op.
Eene groote volksstemming word belegd in de landen,
die zieh wensehten aan te sluiten, en schier met eenparigheid van stemmen schaaiden zij zieh onder den
rijkstaf van den Piënnonteeschen vorsl. Die rijkstaf leek
wel een tooverstok, die op korte jaren het verbrokkelde
schiereiland, in een vereend en machtig rijk zou cmscheppen.
Wanmêer een® de gebeurtenissen aan 't hollen geraken, is geene macht feesitand om haar in te to omen.
Voor alle sfchrandere koppen was1 de vereeniging van
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heel Italie onder één schepter, nog) enkel eene kwestie
van tijd. Eere aan wien èere toekomt : hij die than s
alles ging verhaasten was Garibaldi.
Aan het bevrijden van Venetië viel thans niet te denken. Men zou zieh, buiten Oostenrijk dat daar heersehte,
heel Europa hebben op den hals< gehaald.
Hij keerdo zijne blikken naar Napels en Sicilië, waar
de bourbon Ferdinand te nauwernood zijne onderdanen
in bedwang hield. Aan den voet van den Etna en den
Vesuvius gromde sedert jaren de omwenteling. Het
verdrukte volk aanriep zijn bevrijder, en Garibaldi
weerstond niet langer aan zijn gestarnte. Hij had siechte
eene hand vol vrij willigers, in 5t geheel twaalfnonderd
man, en huurde twee koopvaardijsehepen. Op den zesden
Mei I860 stond hij in de haven van Genoa op bet oek
van den Piemonte, in zijn bloedrood vest, met den
breeden puncho op het hoofd, eene karabijn op den rug,
een do Ik en een revolver in den gor del. Met zijne twee
schepen, met zijne 1200 aanhangers , voer hij af, om een
land to gaan Veroveren wiens vorst 80,000 Soldaten
onder de wapens had.
Het vermetele van die onderneming daar gela ten, was
zij in s'trijd met alle de princiepen van het volkenrecht
Het was geen geregelde oorlog, maar een strooptocht,
zoo hiet het in Efuropa ; een aanslag door een handvol
samenzweerders op de staten van een wettig souverein.
Men beschu'ldigde Victor Emmanuel, men beschuldigde
Cay our, Garibaldi bedektelijk in de hand te speien. Hoezeer Cavour zieh tegen die vermoedens verdedigde, het
is thans een steliig feit, dat zij ten voile gegrond waren. Zal men het hem als eene smet aanwrijven dat hij
in die zaak bedektelijk handelde ? Of is het beter voor
een staatsman zijn land ten gronde te zien gaan, en
terwijl hij aan de rookende puinen zieh de handen
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wärmt, met zelfvoldoening nit te roepen : Ik heb nooit
mijne plannen verborgen ? Alleen sukkelaren en dweepers zullên daar ja op antwoorden.
Hoe Garibaldi met zijn onbeduidend smaldeel behouden in Sicilië landde, hoe hij ongedeerd midden door de
NapoLitaansche kruisers sloop, is een raadsel, zooals
alles wat die man gedaan heeft. Na drie weken was
Palermo ingenomen, heel Sicilië veroverd, en hijzelf
stond als dictator aan het hoofd. Maar ook welke heldendaden, welke verachting voor het doodsgevaar ! Nabij Messina, in ?t heêtst van 't gevecht, wordt hij plotseling omsingeld door een schadron ruiterij, dat als een
wervelwind kwam aangestormd. De sabel van den
kapitein zwaait reecls boven zijn hoofd : hij weert den
slag af en klieft zijn aanvaller den kop. Een half dozijn
stalen punten zijn op zijne borst gericht. Misori en
Statella, twee zijner officieren schieten toe en vellen de
ruiters met revolverschoten. Zij boren dwars door het
schadron en een oogemblik nadien ite de slag gewonnen.
Sicilië veroverd, steekt Garibaldi de straat van Messina over en belandt in het koninkiijk Napels. Victor
Emmanuel, tot het uüerste verontrust, schrijft hem
eigenhändig om hem tagen te houden. « Ja sire », antwoordt hij, « als ik Napels1 zal verlost hebben. Dan zal
ik mijn degen aan uwe voeten neerleggen en n gehoor*
tarnen tot het eindê toe. »
Niets weerstaat aan zijne fortnin. Zijn leger is ondertussehen aangegroeid met de vrijwilUgers van Sicilië
en van Napels. De troepen vian Ferdinand deserteeren
in massa. Op 3 September kondigt Garibaldi aan, dat
hij den 7n de hoofdstad zal binnenrukken, en op den
gestelden dag doet hij zijne intrede in een open rijruig.
Terwijl de vors't naar Gaëte, zijne laats'te vesting vlucht,
spreekt Garibaldi de bevolking toe van een balkon
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reeh to ver het koninklijk paleis : <: Napolitanen », zegt
hij h un, « ik ben gekomen niet om u te veroveren, maar
om u do hand te drukken ». Levé het vereenigd Italie !
roept liet volk, dat met brandende fakkels en lau wer takken zieh o rider het venster verdringt.
Cavour, die tot nu toe door wonderen van diplomatie
de groote mogendheden had in bedwang gehouden, voelde dat het oogenblik gekomen was. Hij bracht zijne
gereigeîdê légers op de been en hielp den genialen held
den laatsten slag leveren. Gaëte viel en Ferdinand, wien
geen voet van zijn grondgebied meer gehoorzaamde,
vluchtte bij den paus.
De sfainenkomßtr van Victor Emmanuel en Garibaldi
gxeep plaats op 26 October nabij Teano. To en Garibaldi
nader trad op en dien zieh de Piëmonteesche gelederen en
pre s'en teerden het geweer. Zoodra de vorst het roode1
hemd van den generaal herkende. gaf hij zijn paard de
sporen, reed naar hem toe en drukte hem de handen.
Levé Victor Emmanuel ! schreeuwden de beide légers
en Garibaldi voegde er1 met luider stemme bij : Konin g
van Italie !
Hier moeten wij Garibaldi opgevten. Nederig en cnbaatzuehüg trekt hij naar het kleine eiland Caprera,
waar hij verblijven zal tot de vrijheid van zijn geliefkoosd Italie opnieuw zijne dienst en zal no o dig hebben.
Van Italie ? Neen van heel het menschdom, want
eerlang zal hij Rome zelï in zijne eeiiwenoude veste
gaan bes token. Alvorens1 hem te veiiaten, kunnen wij
niet malaten hem1 toe te roepen : Wees gezegend, onovertr'offen held, zoo groot als* ooit de tijden er een.
opleverden. Wanneer later de w^ereld hare lange eeu wen
Roonfeiche verdrukking her denk en zal, dan zal uw
naam, Garibaldi, met den naam van Cavour de eerste
worden uitgesproken. Was hij het hoofd, gij waart de-
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arm, en beiden waart gij het ridderlijk paar dat het
ondier den nekslag gaf.
Doch keeren wij tot Cavour. Heiaas, wat ik u nog
van hem te vferhälen heb is pijnlijk voor ons, die hem
hebben leeren hoogschatten en bemannen.
Op het einde van het jaar I860 was de groote staatsman nauwelijks tien jaren minister, en zijn vaderland
had eene volledige hervorming ondergaan. Vrijheid en
welvaart in het binnenland, aansCuiting van Lombardië,
Parma, Modene. Toscanië, Napëisi, Sicilië en een dee]
der Kerkdlrjke Staten, ziedaar de vruchten van zijn
sttaatsibdeid, ziedaar de gesfchenken die het politiek genie
van den grooten man zijn vaderland had gebracht. Nog
een stap en hêt groote werk is volbracht, nog eene poging, de gemakkelijkste van allen, en Italie is veTeend
en vriji van de hoogste Alpentoppen tot de Zuidelrjkste
Si'eiliaiansche kust. Hij zou die belooning niet meer
smaken.
Op den tweeden Juni 1861 was het feest aan gene
zijd'e der Alpen : Italie vierde voor de eerste maal zijn
nationalen gedeoukclag. AI de steden hadden zieh feestelijk uitgedost ; van elke torentin dier* duizende monumenten waarop het klasöieke land der kunsten bogen
mag, wapperde de Italiaans<5he driekleur. Eeme echt
nationale zon aan een wolkeloozen hemel, oveirgoot m<et
hare sichitterende stralen al die vreugde en at die
pracht. Het juiehende volk verdrong zieh in de stralen.
Doch een man ontbrak aan het feest, en het was hij
wien al de Verdienste er van toekwam, het was
Cavour. Zijn kloek gesteil was eindelijk bezweken onder
het wicht van zooveel arbeid. Eene doodelijke ko orte
had hem aangetasit. « Ik mag nog niet sterven, » riep
hij uit te midden zijner krankheid, « ik mag nog niet
sterven, Italie lieeft mij nog no o dig. » Maar de do od
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kent geen genie. Vier dagen later ging hij ter rust in
den sclioot der onsterfelijkheid.
Hier is mijne taak ten einde, doch al vor ens te scheiden, wil ik u nog in twee woorden het vervolg der
gebeurtenissen herinneren. Gij kent hen allen, zij dagteekenen maar van gistaen.
In 1866, tijdfensf den oorlog van Pruisen tegen Oostenrijk, werd de provintie Venetië met hare hoofdstad eindelijk bij Italie gevoegd.
En Rome ? Ja wat gebeurde er te Rome ?
De paus was geen greintje wijzer geworden döör al
wat in de laatste jaren voorgevallen was. Het bestuur
van het land was erbarmelijker dan ooit. De onwetendheid algemeen. Wie op d'en buiten lezen of schrijven
kon, ging door voor een monster van geleerdheid.
Voortgaande alleen op de raadgeVingen der Jezuïeten
en van Antonelli — ge weet wel, die Antonelli die heel
zijn leven bedelde voor den St-Pieterspenning, die bij
zijnen dood miljoenen achterliet en den paus in zijn
testament zette voor een houten kruisbeeld —< ble'i Pius
baloorig hardebollen tegen den stroom des tijds. In 1864
had hij den Syllabus en de Encycliek uitgegeven, twee
billet-doux van Romte aJan de werefld, waarin de neigen
tienden van het menschdom worden gebanvloekt en verdoeimd zooals alleen een paus vloàken en veidoemen
kan.
In 1870, eenigen tijd voor haar val, drukte de Kerk
den zegel op hären overmoed. In volle negenitiende eeuw
bestand zij wat zij no oit vroeger had gedurfd : zij verklaard'e den paus' onfeilbaar.
Te dier gelegenheid werd de bul Unam Sanctam van
Bonifacius1 VIII herdrukt, waarin gezegd word!, dat er
op de aarde twee machten zijn : de geefete'lijke - en de
wereldlijke. Dat de eetrsite den pau£ toebehoôrt en de
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tweede ook. Dat aile dé vorsten de!r aarde zijne onderdanen zijn en niet regeeren mögen dan in zijnennaam,
ad nutum et patientiam pontificis, dat is, naar den
wenis'ch en den dnnk van den pans.
Eenige dagen nadat de onfeilbare die woorden had
uitgespiioken, verloor hij zijn troon en kroon.
Ondergang der wereldlijke macht van Rome, ziedaar
voor ons1 allen de slotsiomi van het leven van Cavour.
Ik heb gezegd toen ik aaniving d&t die ondergang de
grootfete gebeurtenisi onzer trjdenj is1. Niet omdat er daardoor e'en koning minder waö in de wereld. Neen,
koninkrijken ontistaan en störten in alle dagen. Voor
een koning min of meer mo et hot menschdom zijne hand
niet omdraaien. Maar omdat daardoor een einde werd
gemaakt aan het schandelijk verraad dat Römers» hoogeprieteter zoolang tegen zijn eigen godsdienst gepleegd
had.
Welhoe ! Mijn rijk is niet van deze wereld, had de
Meester ges(proken, maar hij die zieh zijn plaatsvervanger noemde, droeg Schier 18 eeuwen eene koningskroon.
Verkoopt owe goederen en volgt mij, sprak Chvistus,
maar de paus» zat woekerend op de schatkist van Italie.
Chris/tus1 zei : ik ben niet gekomen met den zwaarde,
maar zijn onwaardige volgeling steunde gedurig op de
macht der wapenen. Hët bloed door hem of op zijn
bevel vergoten, staat alls eene roode streep op elke bladzijde der geschiedenis.
Thans is het uit, het rijk van den Grooten Lama uit
het Westen, dank aan het Italiaanisiche volk, dank aan
Cavour. Leo XIII is voor ons1 niete meer' dan een gewoon mensch, een Menheer, een eenvoudige Menheer.
Van tijd tot tijd geeft hij zieh nog het genoegen ons
alien eensf in den ban te slaan en te verwenschen naar
de hei.
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Hoe vaderlijk niet waar ?
Er zijn nog sukkelaren die daar bang van zijn.
Maar hun getal vermindert.
Weldra zal het lieht dör wetetnBchap tot in de donkerste hersienen doordringen, dank aan hot onderwijs.
Dat herinnert mij eene geschiedenis' waarmede ik
besiuit.
Er was eens een kleine jongen en die woonde bij een
ouden grolpot. lederen keer dat de knaap zijn grillen
niet inivolgde, kreeg hij van het krukje van den oude.
Wat deed de kleine guit ? Hij kwam stillekens 's nachts
aan den oude zijn bed, en nam het krukje weg. To en
de'e '& ander endaags wakker werd1, ziende dat hïj niet
meer gaan, noch staan, noch slaan kon, riep hij vertoornd uit : de Satan zal u halen, omdlat gij mijne kruk
gestolen hebt. De kleine jongien Werd bang en beeide
als een riet. Maar in de school gekomen, vroeg hij aan
den leermeester : meester. de Satan, wie is dat ? De
Satan, zei de meiefs'ter, wel dat is niemand, die bestaat
er niet. Toen de Meine te huis kwam, riep de oude op
nieuw : Jongen, goef mijne kruk terug, of de Satan
zal u halen. Maar de kleine guit stak zijne tong uit en
riep : ik lach met Satan, er is» er geen.
Wanneer het volk nog eenigen tijd ter school zal
geweest zijn,, dan zal het doen zooals de kleine jongen.
En wanneer de oude ,grolpot uit het Vatikaan zal roepen : geef mij mijn troon terug, de kruk waiar ik op
steunde, of de Satan zal u halen, dan zal het volk hem
antwoorden : de Satan dat is niemand, ik lach u alle
twee vierkant uit.
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UTOPIE.
Ik was' een kleine jongen, en ging nog naar de
school.
De meester had heel de les door verhaald van den
Fransch-Duitsiohen oorlog, toen in voile woede. Het
bloedbad was/ daags te vorenj weer versehrikkeiijk geweèst : duizende manschappen waren gevallen aan beide
zijdèn. De meester sehilderde onö af wat een gevecht
is, ge ziet dat van hier : het gebulder van het grof
geschut, het geknetter van het musketvuur, het gekerm
der gewonden, mannen en paarden die dooreen tuimelen, en dat ailes« voor het pleizier van twee keizers. We
waren verontwaardiigd (de lezer gelieve te gedenken dat
we nog maar kindèren waren).
Op eensi steekt een cller jongensr — ik geloof zelfs dat
ik het waä — zijruen vinger op, en blozend om zijne
eigene stoutheid :
Meester, vroeg hij, maar indien al de soldateti nu
eens! sa,mens^panden, en weigerden vuur te geven, dan...
dan was» de oorlog uit.
De meester scheen een oogetiblik verlegen, maar antwoordde al dadelijk met iets geleerdsi in de stem :
Zwrjg, jongen, dat?s' eene utopie.
Ah ! zoo ! dacht ik. als het eene utopie is, neen, dan
kan het er niet door.
Ik vetrstond wel niet goed wat dat was*, eene utopie,
maar ik gevoelde toch dat het iets* was* waar men eene
vraagschotel den inond mee stopt.
Eenige dagen nadien vroeg mijn jongste broer mij
waarom hij ook niet op het paard mocht zitten, en ik
antwoordde, hee1! van uit de hoogte :

7
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Zwijg, jongen. dat 's1 eene utopie Î
0, aaixötekelijkheid van het voorbeeld.
*

*

Die kinderlijke herinnering school me te binnen deze
week, ter gelegenheid van het in tenia tionaal vredescongres' te Brüssel. Er is' niemand die niet instemt met de
verhevene bedoelingen dier edele menschenvrienden. Maar
terwijl mien inwendig goedkeurt. haalt men uitwendig oe
öchouders' op, en men zegt, half medelijdend : het zijn
Utopisten.
O domine kracht van een woord ! Wat al goede
inzichten heeft men terug gedreven, wat al uitstekeiide
plannen den bo dem ingeelagen, met die drie! lettergrepen. Zij hebben iets! van eene veroordeeling. van een
onherroepelijk vonnis7. Het klinkt zoo af do ende, het
raaakt zoo'n effect op de massa's1 als men zijn tegenstrever naar het hoofd kan slingeren : U-to-pie !
*

En waarom, als 't u belieft, zon het afschaffen van
die hellsehe moorderij eene onmogelijkheid zijn. ?
Er zijn zoovele hervormingen waarvan men jar en,
eeuwen lang gezegd heeft dat ze onmogelijk waren, en
die toch zijn tot stand gekornen. En om slechts een
enkel voorbeeld aan te liai en, dat heeiemaal in den
aard ligt van on? onderwerp : heeft men de afschafting
der sflavernij niet tot in onze dagen uitgekreten voor
eene o nui tvo erbare utopie ? De grootste wijsgeeren der
oudh'eid konden zieh geen denkbeeld maken van een
staat waar geene slaven zijn zouden. En toch heeft men
ze afges'chaft.
Wat ons betreft. met onwankelbaar betrouwen gelooven wij, dat eenmaal de dag zal aanbreken, dat de
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Volkeren zieh niet langer onderling verscheuren zullen,
en dat Inj die gezegd heeft : « de meijfc'ch is voor den
menöch' een wolf », zal uitbranden met zijne spreuk.
Wij houden het met Lamartine, wanr hij schrijft :
«Utopien zijn dikwijls niets dan vo jibarigewaarheden»,
en met burgenneester Karel Buis, die h: zïjne openingsrede' op het congres1 zoo treffend sprak: « de dag ist nog
ver van onis1, maar als1 hij eenmaal zal yjjli aangebroken, dan zal het verwondering baren, dut men er zoolang heeft moeten naar wachten •>.

Wij gevoelen geenszins de behoefte hier een tafereel
der onheilen van den krijg voor onze lezers' op t© hangen. Daartoe zouden wij al niet veel be ter kunnen doen
dan het school ops tel laten overdrukken dat de meester
orus bij bovemstaände igelegeiiheid opgul : besihrijf de
rampen van den oorlog.
öföchoon, er is eene zijde van de ^jiiucstie die kinderen — ook het volk dus1, dat gioote kind — niet genoeg1zaam inzien, en waarop wij een s^c/nd' willen neerkomen.
De onheilen des* oorlogs/ zijn niet zoozeer hetgeen
men zie/t. De dooden en gekwetsten. ile liofsteden die in
brand staan, het gejammer van we iirvveü en weezen...
dat alles1 is het niet. 0, dat is ras vergüten, vergeten
met de eerste graspijlen die opschicten op het vet gemeste graf. Gaat zien te Sedan, hoe bioeiend de oogst
daar sitaat des zomersi. De landman tue er zijue voren
trekt, denkt gowis1 niet meer aan de gruwelen w aar van
zijn akker het tooneel was'. Het 's' eene weldaad der
natuur dat doorgestane rampen zoo spoedig worden
uitgewischt.
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Maar eens de oorlog voorbij, blijft de plaag niettemin
voortwoeden. Het krijgsbudget, bij voorbeeld, b'ijft ioodzwaar drukken op het volk, het legercontüigent slaat
jaarlijks' de beste krachfein der natie me't lamheid. Er
wordt armoede geleden onder de geringe Heden, om al
die kanonnen, die uniformen, die pantserschepen. Hei
krijgsbudget van Europa is1 mon&ferachtig'. AI die krachten, al die kapitalen, ten goede aangewend, zouden de
openbare eilende verzachten in gevoeligen graad, wie
we&t, te keer gaan misschien. Is1 Duitschiand, bij voorbeeld. niet door en door ongelukkig ten gevolge zijner
reusachtige wapeningen ?
So mm ige zijner provinciën leveren het schouwspel op
van eene barre, onvruchtbare streek, waar eene heele
bevolking te vergeefe den bodöm omvroef voor wat
schrale voedsel. Hier in Antwerpen merken wij het
goed. aan die honderde landverhuizers, die dagelijks
door onze »traten trekken. Welnu, huevöle werkmanswoningen zou men niet bouwen voor ééne kazerne, hoevele landbouwgereedschappen zou één enkel kanon,
hoeveel arbeid zou één regiment jaarlijks1 niet opbrengen?
De drukkende oorlo grasten, ziedaar de groote minolaurus. die onze maatschappij opvreet. De offers die hij
vraagt vallen in stilte, iederen dag, ieder uur, zij sterven weg uitgehongerd, uitgemergeld door gebrek. De
oorlog woedt maar eene pooss maar op zijn s'poor
sleetpt zieh het bleeke spook der armoede van den In
Januari tot den ölen December. 0, een sLagveld is er
niete legen.
En die gestadige. onophoudelijke ramp, die is het, die
het volk eens de oogen zal openen, zoohaast het haar
ten volle beseffen zal. Daartoe is siecht» noodig algemeen-e verspreiding der œconomîsche denkbeeiden, verlieh ti n g, onderwijs'.
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Dat had de kleine jongen van daar straks in zijn
opstel verge ten.
— Mees'ter, waarom weigeren de Soldaten niet te
vuren ?
Indien de getsneuvelden konden opstaan, en indien
men hun befval te hetrbeginnen, dan, zij zouden niet
meer vuren ; ze zouden de generaals, de veldmaarsehalken, de keizeu'S vooral...
Maar de dooden staan niet op en de levenden vergeten de dooden.
— Meeker, waarom spannen al de Soldaten niet saam ?
Geduld maar jongen, ze zullen samenspannen, als ze
naar e'seh zullen begrepen hebben, dat de oorlog altijd
doodt, en vooral in tijden van vrede. En dat zullen ze
begrijp'Ci), als ze nog wat meer uit scholen gaan. Hot
boek zal den sabel overwinnen.
De Kleine Gazet, 22 October 18&2.

DE BELGISCHE BOTERMOLEN.
Bovcn aan de d&gorde der vooruitstrevende politick,
slaan een aantal groote vraagtpunten. die al jaren naar
eene oplosis'i'ng wachten. Al jaren en jaren, en de oplosping wil maar niet komen.
is zij dan zoo moeilijk om vhiden ? Hoegenaamd
niet.
Loting, kinderarbeid, leerplicht, doodstraf, eedsformule, lij ken ver branding— wij noemen er een half dozijn
in éénen adeni — zijn quaestiën waarover de verlichte
bevolking het in grondbeginsel cens is.
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Dit grondbegiu:« zal zegevieren, en al zeggen sommigen : ni en wn acte, ni en deux actes, toch zal de
leer van heden de wet zijn van morgen.
Maar eer dut morgen aanbreekt, zal inen ons nog
ettelljke jaren laten sJtaan. met onze théorie onder den
arm. Er is gevm fand waar die vooruitstrevers' langer
antichambre inaken d'an in België.
Ons weekblad behoort tot de zulken, wien dat lange
slaan begint te vorvelen. Diet iuu en dan ongeduldig met
den voet stampen en er al bliksemö weinig om geven,
of zdj, zoodoende, hot tijdverdïijf stören der voorname
beeren daarbinnen. Wij bedoelen onze achtbare volksveHîegenwïoordigeiH die jaar in jaar uiU op hunne
zeven gemakkeii, dezdfde zoutelooze redevrderingen houden, waardoor 's lands zaken geen zierken vooruitgaan.
Die liefhebbei ij onzer h'eeren vertegenwoordigers is
al te kostelijk. Want, is1 er geem land waar de représentant minder preê trekt dan te onzent, tevens is er
geen waar hij meer tijd verkwist. En... .tijd is geid. Ja,
de tijd van een représentant is nog meer dan geld : hij
is een stuk uit het leven van een volk.
Ook, wanneed' ik 'ö morgenisi bij het ontbijt de Handelingen der Kamers ter hand neem — dat is de titel
voor de Annales Parlementaires, als men ze eenmaal
vertaten zal —dan gooi ik ze negen keeren op tien met
onwil weg, al mompeflende tusschen de tanden : « Dagdieven ! » of zoo lets.
Het gaat zoo ver dat onze Sidonie, als ze mij onlangs
de koffie bracht met de An'nalen ernaast, mij, met verschnldigden eerbie-d, den raad gaf : « Menheer, ik zou
die japneuzerigazHt maar laten gaan. Ze maakt u te veed
kwaad bloed. »
Die japneuzeiigazet î Ze dacht niet anders of hei
moest clericaal papier zijn, dat zoo mijn gai roerde.
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Om met een kleintje te beginnen, hoeveel denkt gte
dat de kwinksldgen van M. Bouvier jaarlijks kosten aan
het land ?
1k weet wel, bet is zijne schuld niet, liet aehtbaar
lid is te geestig, het kau zieh niet houden van geestiglieid. Alle vijf vader-onsen keert de kwaal weerom.
— Dites cela aux petits-frères !
Boum ! On rit. men lacht, bruyante hilarité à gauche,
de linkerzijde lacht zieh slap.
Als een trouwe echo teekent de snelschrijver al dat
gegicbel op, en eenmaal zal de nazaat verneinen, dat
er nergens meer gelachen werd dan in het Belgisch
parlement, in het vier de kwartaal der 19e eeuw, tijdens
het representants/chap van den heer Bouvier.
Maar nogmaate, hoeveel kost dit aan het land ? Breed
gerekend — kwinkslagen, tegen-kwinkslagen en gelach
— een kwartier per zitting, of nagenoeg 160 kwartieren
's jaars, dat geeft 40 uren of ruim tien zitdagen Î
Is het gepermitteerd ?
En dat zijn nog maar de kleintje^, maar waar blijven dan de groote Schelmen van diskoersen die alle
jaren terugkeeren, schoon heel het land! ze op voorhand
van hinten kent.
Er is in Klaasje Zevenster eene bladlzijde, waar Van
Lennep ons het portret ophangt van een rijk bankier,
die droomt van représentant te worden. Om zichzelven
in gereedheid te brengen, schrijft de man een voorraad
stopwoord'en en ronkende volzinnen bij malkaar, met
welker behulp hij zieh volkomen op de hoogte gevoelt.
Moest die bankier overgebracht worden naar België
en in onze tijden, dan stellen wij ons voor dat hij
schrijvien z.ou : Gaspillage scolaire — influence secrète
des loges — effondrement * social — loi de malheur —
cadavre du catholicisme...
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Of ook nog : arrogance sacerdotale — morale outragée — aveuglement incurable — le cléricalisme, voilà
l'ennemi !
M. Malou, die oniangs eene nieiiwe uitgave van zijn
Manuel à Vusage des représentants bezorgde, heeft er
eon kapittel in vergeten, namelijk de volledige lijst van
den Parle ment air en Rim-Ram. En om gans^h volledig
te zijn, had hij er een formulair kunnen bijvoegen,
inhoudende monsters van diskoersen voor aile geiegemheden, voor aile budgeittën, stehoolwetten, bijzondere comlïiissarissen, afzettingen van gouverneurs1, overstroomingetn der Zenne, enz., enz., mils aileen den naani van
dem regierenden minister in bianco te la ten. Dat zou
practisch zijn. En de minister zou kunnen antwoorden,
als weleer zekare vader aan zijn zoon : tournez la page
de votre manuel parlementaire, vous y trouverez ma
réponse.
Het zijn wij niet alleen die klagen : ook zoetsappige
liberale bladen protesteerden herhaaldelijk tegen die
ergerlijke tijdspilling. Maar het hicip als cen pleister op
een houten been.
Als wij na afloop van dozen zittijd de balans zullen
opmakem, dan zal de slotsom tooog&t waarschijnlijk wear
zijn : 0. Er zal niets overblijven van het ontwerp van
wet op do drukpers1, niets van de bospreking over de
werkmansboekjes!, niets van de quaestie der kies'hervorni'ing... Ja toch, het verslag van M. De Vigne, waarin
dat achtbaar lid door aanhälingui bewijfel, hoe men in
Frank ri jk, Engeland, Italic5, Portugal, eene vrijziniiigere
kieswet geniet dan in België, en tot het besluit komt...
dat wij maar beat zoudeli doen ailes blauw-blauw te
laten.
Summa summarum : praten genoeg, zittingen en commission ntä de macht, maar we gaan geen s'ap vooruit.
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Onze vertegenwoordiging heeft veel van een boterdpg : die loopt zieh in 't zweet van den morgen tot den
avond, maar bhjft altijd op hetzelfde punt.
— Maar, hij bo ter t to eh ? zult ge vragen.
Wei zeker boteren onze representanten. Het staatswiel
draait, de bureelen verrichten hun werk, de ontvanger
komt rond met de briefkens1 en de minste gardevil zal
u in de boet slaan, alsi go uweii asschenbak op straat
öchudt.
Maar is dat genoeg voor een beschaafd land ? Ts het
aldnsi dat een vrij volk zijn weg; baant tusschen de
natîën ?
Een doortrapt slaatsman zei eens, toen men hem
rekenschap vroeg over zijne pa'chthoeve : nous avons
vécu. Het woord is gebleven, en breekt hem nog dagelijks> zuur op, als een verwijt zijner eigene partij.
Wij beginnein erg te vreezen dat ook de liberale
mcerderheid, na jaren aan het bewind te zijn geweest,
geen andere uitvlucht zal weten dan deze : wij àebben
geleefd.
Het minsite godshuisventje heeft recht op datzelfdc
grafschrift.
De Kleine Gazet, 6 Mei 1883.

DOCTRINAIR en FRANSKILJON.
Wij heb ben de vorige week versproken, dat we heden
verteilen zouden hoe de olassieke doctrinair over de
Vlaamsiche Beweging denkt. Denken is hier echter een
euphemism, dat Wil zeggien een s'choon woord voor een
leelijk ding, want de doctrinair denkt niet over de
V.laamsehe Beweging, hij verfoeit haar, met instinctma-
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lige, redelooze verfoeiing. Indien hij zijn hart rechtuit
rooest sfpreken, hij zou zeggen : laat me gerust met
ilat VlaaniÊch, ik kan het niet rieken.
Het Vlaamsteh voor hem is de taal van het gemeen,
de taal van dienstboden en lakeien. Zij doet hem denken
a-an den Zwanengang. den stal en het pompkot.
Vlaamsch snreken in zijne salons is1 een gruwel, bijna
alsof de keukennieid met haren blauwen voorschoot op
het divan kwara zitten naas't madam, alsof de koetsier
met zijne1 holleblokkeii over de Smyrnatapijten kwam
loopen en zijn haardbrandetr uitkloppen op de étagère.
*

*

*

Hoe liefelijk daarentegen is het Fransch, hoe geuri
het minute Fransch woordeken als amber en jockeyclub. Ze!lfs als Franschen grof en ondeugend zijn, dan
is er in limine grofheid een je ne sais quoi, iets Rabelaisiaansch dat de zenuwen des reuks1 in verrukking
brengt. Figaro en Gil Blas, bij voorbeeld, zijn vol van
die saveur toute gauloise.
De Chronique, die doctrinair is op het stuk der talen,
laat geene gelegenheid voorbijgaan om die Stelling met
vo or beeiden te staven. Zoo vroeg zij weer deze weefo
hoe men hot woord je Pot-Pourri (1) in 't Nederlands'ch
zou overbreng'!en.
Pot-Pourri is heel commue il faut. De mammezeilen
der groote wereld zetten een mondjeprfuim en zegigeh
Pot-Pourri, zoo zoetjes alsof ze van kandijsuiker spraken. Het Spaansche olla podrida, de) letterlijke vertaling,
is ook heel besehaafd.
(i) In zijne oorspronkelijke beteekenis was dit woord een pot,
waar men allerhande kruidçn liet in verteren, tot het geheel een
specerijachtigen reuk van zieh gaf. De Franschen vonden daarvoor
het weinig welriekende woord Pot-Pourri.
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Maar in 't Nederlandsch, in 't Duitsch, in t Engelseh
in *t Zweedsch en Deensch zou het heeien : Rotte Pot
of zoo lets'... brrr !
Daar wij nu toch de schelen van de potten heffen,
mögen wij wel eens> aanhalen dat alle Zweedsche woordenboeken bet woordje Pottkes opgeven, dat eene verre
gelijkenisf heeft met bet Nedeiiandsehe Potkaas, langft
het Bruste'els'che Marollenkwartier om, waar men van
Pottekees spreekt.
Dat Pottekees dan — een der geliefkoosde uien der
Chronique — is inderdaad eene misselijke spijs. En de
Vlaming heeft zijn fatsoen no o dig oim niet Rotte Pot te
zeggen. Dat laat hij aaii de hoof sehe Franschen over.

Wij öcjiamen ons> schier dat wij een oogenblik naar
den prietpraat der Chronique geluisterd hebben ; keeren
wij terug tot onzen doctrinair.
Helaas, in den hemei van zijn franskiljonism drijft
een wölk. Dat eigenste Fxansch daar hij zoo happig
naar is, welnu. het gaat hem niet af, het wil er*niet
van gezegd zijn. Hij kan Fransehe pommade aan zijn
haar sitrijken en Franach reukwater in zijnen foulard
gieten, maar als hij den nwid opendoefc dan komt er
een brabbeltaal uit... qu est-ce que vous avez besoin...
zonder chic, zonder pschutt. die nergens in Frankfijk te
huis hoort en waarvan de Parijzenaar zegt, met een
mede]ij{kvnd sjchouderophalen : c'est du belge ! Door
Parijs1 bes/pot, wat s'lag !
Wat wilt ge, ieder vogel zingt zooalte hij gebekt is,
en onze franskiljons zijn Vlaamsteh glebekt. Ik heb er
eeneto gekevnd di,e zeven jaar lang had gjestudeerdl om
naar de r te spreken en het wilde niet lukken. Zoo verrekeild is* geen Vlaming of hij heeft trekken van het
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moêrkeii.bewaard, die ge er met geen stokken kunt uitslaan.
Onze FranKche drukpers, de Etoile Belge aan het
hoofd, is' misfechieu de erbarme!ijksto van Europa onder
het opzieht van srtijl. Onze zoogezegde classe dirigeante
is de einige van Europa, die zieh niet op beschaafde
wijs weet uit te drukken. Zij schrijven en spreken eene
aangolcierdie taal, waarvan zij den geest nimmer vatten
z ni lien. Eene taal moet passen als een dameshandschoeii
en bet Frans'ch past aan onze doetrinairs als1 grove
wollen wan ten.
*
*
Op den bodeim dier verfranschte harten, leeft het
Vlaanysohe instinct nog immer voort. maar onbewust als
een inetinct. Nu eu dan, als zij n t e op hunne hoede
zijn, komt het weer boven. Iemand met opiner kingsgeest
verhaalde ons, dat hij te Parijs1 de ontmoeling had bijgewoond van twee Sinjioorsi, van dezulken die zieh schämen zouden in hunne eigene s tad Ylaamfcch te spreken.
Ze waren beidien verrast door dit toevallig samientref f en,
en Koe meent ge1 dat ze elkander toespraken ? Misschien : Tiienis*, te voilà, que fais-tu ici ? Hoegefnaamd
niet, ze zeidem aile twee : Wel wie dat we daar hebben !
In oogtenblikken van ontboezeniing, als het gevoel
alleen sfpre/ekt, eischt de nioedertaal, de verstootelinge,
ook wel eensf hare rechten. En de franskiljon zal zeggen lot zijn zoontje, zoo natuurlijk als het maar zijn
kan : Kom hier, mijn klein lief manneken, geef mij eens
een polletoen.
Maar die vergeten snaar trilt niet dikwijls onder de
zaclVe vrngeren van het gevoel, en talrijker zijn de ge•vallen, dat de lust om grof'en ruw te zijn haar verroert.
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Als men onder jongens is en zieh eens oprecht wil
deugd doen aan siechten klap, bij wijze van afleiding
voor de ged wongene houding der salons, dan rolt over
die franökiljonstebe lippen een vloed van gemeene zetten, die een aardewerker zouden doen rood worden. En
dan is de tongval or bij. ik verzeker u ; dan miagien de
Vlaams'che Zola's hünne ooren openzerften, en het triviale genieten in zijne baldadigste vormen. Heiaas, het
be'est alleen in hen is' Vlaamfech gebieven.
*

*

Wat is hieraan te doen ? Niete», vreezen wij. Onze
doctrinairen, franskiljons'. classe dirigeante, want d'il
alles is een en hetzelfde. zijn voor goed voor ons verloren. Bij hen zxillen de primciepen onzer Beweging
niimnermeer ingang vinden, want hunine harten zijn verdroogd, hunne gees'teh g'esloten.
Spreek hun niet van voorouderlijke gfootheid, van
e'igien aard, van zelfs^andigheid van onis ras : tusschen
hen en Vlaanderens ver led en is' de keten afgebroken.
Zeg him niet : de taalstrijd is zoo gtroot als heel de
wereld, men strijdt hem in Finland, in Ierland, in Bohemen, in Hongarië, in Polen, in Sleeswijk, in Zwitserland, in Daimatië — zij begrijpen u niet.
Zeg hun niet dat de taal het kenmerk is van een
volk, d& Stempel van zijn befetaan, zijn naam en zijne
redding tevens — zij geeuwen en grijpen naar den
laatsten Parijzer roman.
*

*

Gelukkig zijn die verdwaalden eene kleine minderheid, eenige dtiizenden in iedere groote stad, een onbeduidend cijfer naast de drie millioen Vlamingen die op
Beigis'chen bodem wonen. Maar het volk is' nog onvervalscht, het volk spreekt nog d'ezelfde taal als voor
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ecuwen en zal die blijven spreken, a! hoort men ook
Fransch en Engelsch en Duitsch in onze Straten. Eene
groote stad is1 als een kruisiweg o}: de baan van het
niensfchdoni'. Men hoort er vele talen ; Rechts éene boort
er te huis.
De burgerij. het kleine volk is' de braakliggiende
akker dien wij 'bebouweii moeten. Voor en met lien zullen wiji sCrijden en wiimen. Ziedaar de reden waarom
ieder Vlaming vooruitsstitver zijn moet. waarom hij aile
zijjne krachten mo et wijden aan de ontvoogding dier te
lang miskende klassen. Ziedaar waarom hij oiwerpoosd
ijveren moet voor het algemeene stemrecht. Het stemrecht van den Vlaamsdhen volkslongen. is het einde
van het franskiljonism.
De titel van dit opsteî beet Doetrinair en FranskiF
jon. Het sfot moet heeten :
PROGRESSIST EN FLAMINGANT.
De Kleine

Gazet, 5 Augustus 18B3.

MET TROMMELTJES EN FLUITEN...
trekt naar Bethlejeêin î
Dat"s een oud liedeken en de kinriefren zongen het in
den- tijd, als* ze nog met de star uitgingen.
Zou er nog wel éene wijk in de stad zijn waar etat
oud gebruik beetaat ? Wij weten het niet, want de
godsdienst iö op een tenu g.
Maar wel weten wij dat in al de wijken van de stad,
de groote kinderen nog voortdurend met de star uitgaan
en zieh Laten paaien met trommeltjefe en fluiten. En
dat "s ongeparmeteerd !
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Zoo ontmoetten wij onlangs, op een avond, eeii langen stoet : fakkellicht, muziek, chineesche lantaarns.
een optocht van m&atschappijen. net alsof er iets» gt>
beufrd ware. Em noch tans er was* niet& gebeurd.De optocht had geen doel. Het waren groote menschen die met
vuurwerk speelden. het was de parodie van die heer
lijke liberale spreuk : licht ! immer licht !
Maatsfehappijen, met al wat er toe behoort, zijn een
zwak, zijn het stokpaardje van ons volk. Zet drie Belgen bijfeien, midden in de steppen van Azië. Ze "zijn er
nog geen half uur of ze sticht eh eene maatsehappij en
kiezen zicli onderling tot voorzitter. schrijver en penningnieester. Twee dagen nadien hoiiden ze een optocht.
Deze ingeboren neiging klimt op tot de vroegste
tijden van ons volk. Nog véor de neringen en gilden,
onder Karel den Groote, vormden de Beigen zieh tot
genootsehappen. en ppogden aldus1. met vereend-e krachten, te hardebollen tegen hunne meeeters. Dat zij er
baat bij vonden, getuigt de geschiedenis van Viaanderen
op iedere bladzijde.
In hunnen geistadigen s>lrijd tegen het beheer, verkregen onze voorouders eene merkwaardige gevatheid in
het formuleeren van keuren en blijde inkomsten, cn
twistten met hunne vorsten over de toepassing van dees
of geen grondwettelijk punt, zoo goed als de schranderste reehtsgeleerde bollen.
En n/u nog hehben onze volk^iongens or slag van,
om societeiten te stichten, reglementen aaneen te flansen,
en de president van ôén dag zegt, met gepasten ophef,
alsof hij zijn leven gedurende niets anders' gedaan
hadde : — « Ik verklaar de zitting geopend, de schrijver
zal lezing geven van het ver slag. » Het is een erf goed.
Maar het is ook eene erfkwaal, het is eene be?pottelijke overdrijving geworden, eene karikatuur. Ja het
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zijn karikaturen, die ontelbare bonden, kringen, chocheteiten of hoe zoo'n ding ook heet. Voor elken vierkanh
tem meter van ons grondg^bfed is er ééne?. Ei* is geen
zoo afgelegen gehucht in Vlaand'eren, in de Kempen, ol
het heeft zijne chocheteit, al ware het maar cen musschengild.
Eene nieuwe chocheteit is' dikwijls' de vrucht van cen
herberggelag. Maar diaags na haar ontstaan krijgt zij
een vaandel — den prijs van een eerevoorzitterschap,
natuurlijk — en van dit oogenblik is» zij onsterfelijk.
Waarom ? — Omdiat er aT.tijd drie man en een paarde
kop zullen gevonden worden, gereed om met het lapje
uit te pakken en er de stad of het dorp meê af te loopen, trionïphantelijk alsof ze de Saracen en verslagen
hadden.
In die dorn me hoovaardij ligt de kwaal. Die zucht
naar openbaar vertoon, maakt van een en eenvoudigen
burgersjongen, die in zijn eenvoud wezenüjk interessant
is1, een belachelijken theaterheld.
Dat een parvenu of een ijdele kas'teeljonker veriekkerd is op een voorzitters'chap, al ware het maar van
het muste'chengild, laat zieh bëgrijpen. In zijne zoutelooze verwaande hersenpan. logeert een Don Quichotte —
min de moed. Maar een eerlijk burgers'kind, dat r/es
dagen op de week gearbeid heeft, i& te goed om s Zondags achter een stok met een el vlaggedoek te loop en,
tot vermaak van kindermeiden en steholieren.
Het gaat zoover, dat. onze volksjongens geene vijf
centen meer aan eene weduwe met weezen kunnen
sichenken, zonder dat al de gazetten 's anderendaags een
rijmpje opnemen, ongeveer in dezer voege :
«
«
«
«

Die mannen van den Gruenen Hoek,
Die lusten 'nen maischen sloek.
Maar toch zijn ze de arm weef niet vergeten,
En geven haar, elk mag het weten . . . 0.75.
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Eenige regels lager Ieest men :
« Gis'tetren avonid is' er bij Balten Stek in de Rosse
» Maan een solo-slim gespeeld door den heeï Koben
» Janssensi. De vrienden van de ronde tafel hebben den
» heild van, den avond hartelijk geluk gevvenscht. en een» fer m glas1 op zij ne gezondheid geledvgd. »
Zoudt ge nie<t zeggen dat die ronde tafel eene ins telling is ? Voortaan is Koben Janssens vereeuwigd, en
zijn naam zal overgaan tot de vers'te nageslachteu.
— Maar waarom, heer Rédacteur, hekelt gij die on^
schuldige volksvermaken ? Zij doen niemand kwaad
en... als1 de kindeiren zieh maar amuseeren !
— Hier vatten wij u bij de tong. Als de kinder en
zieh maar amüsieren, hebt ge gezegd ? Welnu, het
volk is geen kind meer. mag geen kind meer blijven
en hleeft heel wat anders te doen dan zieh op die wijze
te vermakew.
AIsi wij het volk eene gekke figuur zien slaan, dan
kookt ons bloed. Als wij het, onbewust als' een kind,
zien rondloopen inet een klater in de hand, dan kookt
ons bloed. Als» wij de gfrooteii dea* aarde ai dit vermaak
goedgunetig zien toeknikken, dan kookt ons b'oed.
Optochten en trans^paranten zijn gevaarlijke speeldingen. Zij doen denken aan de ts'preuk van Mazarin :
ils chantent, mais ils paieront !
Wij begffijpen maar al te wel, dat de grooten het
gaarne zien. Het is» eene geruStstelling voor doctrinairen
en clericalen, wanneer het geringe volk, om eetis hunne
taal te bezigen, zieh vergaapt aan klatergoud en zilveren loovertjes1 ;. als het, zichzellf vergeten, rondspringt
op het geluid der draaiorg&Is' en rinkelbommen. Dat is
de echte gekkendans, eene wraarborg voor bezitters en
genieters.
8
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De Moedige Lijnvisschers, onder kenspreuk de aanhouder wird, de Losbollen, onder kenspreuk val om en
sta recht, zijn geen gevaar voor wat men overeengekomen is» te noemen : de bestaande orde. Zelfs Strijdersboiiden zijn geen gevaar, zoolang zij slechts tombola's
inrichten en kluchtliedefen zingen... arme 'kluchtzangers !
Maar gevaarlijker voor doctrinairen en clerical en, dus
beter voor het volk, zijn die maatschappijen die minder
vertoon maken op straat, en erns>tig werken binnendeurs
voor die ontvoogtiing' van hunne broeders, het arme,
miskende volk.
Wij minnen groote volfebetoogingen. zooals de laat
sten, bij de onthuilling van Conscience s standbeeld, ter
gelegenheid van zijne plechtige teraardebes'telling. Dat
is indlrukwekkend, dat is edel !
Maar optochten en chineesche) lantaarns, die geene
andere beteekenis' hebben, doen ons< denken aan de kinder en .die met de star uitgaan. Zij zijn, onder eeneu
anderen vorm, de eeuwenoude kinderprocessie :
Met trommeltjes! en fluiten,
Trekt naar Bethlejeêin !
De Kleine

Gazet, 13 November 1883.
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BRIEF A AN VICTOR JACOBS.
Antwerpen, 3 October 1884.
Den hear Victor Jacobs, minister van het Inwendige
en van het School w^ezen, te Brassed.
Heer Minister,
Ik heb de eer u de ontvangst te melden uwer aansehrijvjng. van den 30en der vorige mâand, waardoor
mij mijne bediening als* leeraar bij die normale afdeeling
voor onderwijzers te Antwerpen opgezegd wordt.
Toen ik dit factum ontving waren wij in imiselijken
kring vjergaderd. Ik opende en las vluchiig :
Ik heb de eer... ontslagen... van uwe
bediening...
bedankt voor uwe diensten... hoogachting — en daaronder
UAV geautografieerd handteeken.
Het zou te vermoeiend zijn, indeirdaad, indien gij alle
siukken van dien aard, die uit uwe bureelen komen,
eigenhändig moest teekenen.
Een geautografieerd handteeken wofdt, nieen ik, in 't
Flansch griffe genoemd, klauw.
Zou dat soms het zinnebeeld zijn van uw nwnisterschap ?
Och, Heer Minister, er zijn bij ons noch trauen, noch
tandengeknars geweest. Ik ben advoeaat, ik heb eene
brood^winning.
Doch bij de onivangst van uwen brief, bekroop mij
een gevoel van innig medelijden met hen die niet hetzelfde kunnen zeggen.
Ik verbeeldde mij dien brief binnenvallende bij een
beseiheiden onderwijzer, er als een boni losbarstende,
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gansch liet gezin met tränen o verstehende, de wanhoop,
het lijden aaribrengende.
Want de treurige werkelijkheid lag daar duidelijk
vôôr mijn oog opengespreid. Ik Meld tussfchen de vingers een dier ongeluksboden, die gij over het heele land
heenzendt.
— t Is dus waar, zei mijne vrouw, wat de gazetten
schrijven ?
— Natuurlijk Î
— En zij die geen ander beötaan hebben ?
— Moeten er een zoeken.
— En als zij niet vinden ?
— Dan is het de öllende.
— Maar dat is verschrikkelijk ! afschuwelijk !
— Ten voile.
Terwijl had het kind, tus'sichen ons beiden in gezeten, schippeken-veeren gemaakt van uwen brief.
Het begreep niet. Trouwensi, het is een dor gelukkigen ; zijn© wangjes1 zullen niet rnvallen, het zal zïjne
moöder niet zien weenen, zijn vader niet zien knarsetanden door uwe sohuld.
Ik hield er aan, Heer Minister, u te zeggen welk onthaal uwen brief ten onzent te beurt viel.
Indien allen, over wie uw klauw zieh uitstrekt, u even
vrijpostig schrijven, zult gij een aardig dosisier kunnen
meebrengen naar uwe adivocatemsitudie, als> gij er zult
gaan uitru£ten van de vermoeienissien de® bewindsi.
En zoo hij u eenmiaal onder de hand valt, in later
tijd, wanneeir gij, afgeimat van polittiek en jaren, in uw
Jan van Rijswijck was sedert 3i n December 1880 leeraär in het
grondwettelijk en bestuurlijk recht bij de jongensnormaalschool te
Antwerpen, die door Minister Jacobs werd afgeschaft, maar door
de stad Antwerpen heropend werd. Jan van Rijswijck werd uit zijn
ambt ontslagen bij koninklijk besluit van 29 September 1884.

—

117

—

geweten als mensch de daden van uw imnis^erschap
zult herd en ken, dan zult gij het verbranden dat dos-sier,
opdat uwe kinderen het later niet vinden zouden.
Maar ik vergis! mij : dat dosteier zal ni et bijeengebraeht worden. De anderen zuilen u nict durven scWrijven. Zij hebben vrouw en kinderen, zij rnoeten zieh
vàstklanipen aan hun wachtgeld, zij moeten stilzwijgencl
de met gal en edik doorweekte spons uitzui gen, die gij
hun nog gedurende eenigen tijd toesteekt.
En gij i client op dit s/tilzwijgen. Door eene zonderjiiige tegenstellrng maar die u eigen is. y a ait gij uw
geweten met den nood zelven dien gij tticht.
Mijn geval is verschillend, en ik maak er gebiuik van.
Ik maak dezen briel openbaar waarin ik u d<e govoQlenâ blootleg die mij jegeus» u bezielen.
Mijne gevoeJeïus' — het ware weinig, niaar ik duri
bevestigen dat alle edelmoedige harten er in de eleu.
Aanivaard etr noginaalis, Heer Minister, de trouwe uit :
drukking van.
De Kleine Gazet. 5 Gdober-1884,

Een Tijdschrift voor den Belgischen soldaat.
Wij lazen dezer dagen in den Journal de Bruxelles,
dat eene comimissie van officiers, dbor den minister van
oorlog aangesteJîd1, het stichten van een maands^chrift bestudeert, dat onder den titel De Belgische soldaat, in
beidie talen versthijnen zou, te beginnen met 15 dezer.
Het zou voor doell hebben den Be'gischéB soldaat
zijne rechten en plichten voor te houden, in eenvoudigë,
boeiende taal. Het zou geeiie hoegena-amde poli ticke
strekking hebben.
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Göene politieke strekking — *t is1 de Journal die hei
zeigt. Wie leven zal, zal ondervinden.
Poütiek terzijdie, wij zijn benietiwd hoe zulk een tijdsehrift er zal uitzien.
Vbor het Belgische leger bestemd, zal zijne voornaanföte zending1 waarschijnlijk wezen : den Belgischen
krijgöman te doordringen van het nationaal gevoel,
zonder het welk een krijgeman maar een sakablef^er is.
Wij beeiden ons in, derhalve, dat het eerste nummer
cène soort van credo der Belgische natâonaliteit zal
wezen. Dat wekt onze nieuwsgierïgheid.
Waarschijnlijk zal er veel instaan over ons vorstenhuis. Maar de dynastie is de na tie* niet. 't Is de ver guide blikseinafleider die boven op het giebouw staat.
Er zijn zelfo menschen die beweren, dat een gebouw
veiliger is zonder bliksemafleider. Maar daarover zijn
de natuurkundigen het nog niet eens(.
De Brabançonne en de Congres-kolom zuliem er ook
hunne rol in speien.
Doch, is de .dynastie slechis figuratie, de Brabançonne en de Colonne zijn siechte accessoires — en daarmee
nvaakt men nog geen goed stuk. Waar blijven de
acteurs), de hoofdrolien ?
Zeker de mannen Van 't jaar 30 ! Wij hebben allen
eorbied voor de gekwetsten uit de Septemberdagen. Zij
voehten dapper.
Maar voorzeketr zal menige Kempenaar of Borin aan
't vragen vallen : waarvoor voehten zij ?
Voor de vrijheid, Voor de onafnankolijkheid ! zal men
hem antwioorden. En zoo de jongen voor drie centen
van dien practischeuL Belgischen geeist bezit, die ons tot
een toonbeeld van Europa maakt, zal hij weer vragen :
vrijheid, onafhankeüjkheid zijn woordem. Wat stak daar
aeihter ?
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Eon Parijzenaar, die in 1848 aan de barricades) werkte, word naar de reden gevraagd.' die« hem in het vuur
du-ef.
— Moi. zei Inj, je me bats pour la synthèse ?
— Qu'est-ce que la synthèse ?
— La synthèse, c'est... que voulez-vous? f ai V esprit
synthétique,
's Anderewdaags wert) hij doodgeschoten pour la
synthèse. Hij had geen practischen zin.
Onze lotelingen, die practisch zijn, zullen zieh met
geene woorden laten afschepen. En men zal hun wel
moeten uitleggen waarin onze vrijheid. onze1 onafhankelijkheid bestaat.
*k Weet niet of Colonel Ramollot tegenhangers heeft
in de Belgische gelederen. De gelegenheid zou günstig
zijn. om hem het eersite artikel van Le Soldat Belge
op te dragen.
Daar zouden wij dan lezen, dat er in die tijden —
't jaar 30 — een roofziek dwingejland over de Nederlanden regeerde. Men noemde hem vader Willem, een
sjK)tnaani, omdat hij zoo wreed1 was'.
Hij hers'telde de katoennijverheki te Gent, alleen om
den noodigen voorraad wol te hebben, dien hij zieh in
de ooren stopte, ten einde do of te blijven voor de Machten zijner onderdanen.
Die Blauwbaard liet de katholiek e pastoors levendig
roosten en de protestantsche dominés1 vetmesten. Hij stak
de Eeuvens>che Hoogesehool in brand en stichtte op hare
puincn een Collegium Philosophicum,
waar mien Vrijd-agfe1 gedwongen vleeBch at, en de communie uitdeelde
met zeebes'chuiten, zoodanig' dat de theologahten er in
stikten.
In ieder Belgfeh huishouden waren, op zijn bevel,
zeven Hollanders1 gebilleteerd. die recht van leven en
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do od haddm op de inwoners1. Höllandsehie sehoolmeeslers leerden ove>ral aan do Belgische Fugd het sehrijveii, het rekenen en andere duivelsche kunsten.
Er kwara geen eind aan tolhei'fIngen en brandsehattingen. In het Walenland ontginde Willem mijn op
mijn, om de sïreek uir te putten.
Maar het ergtete van al wate nog, dat iedereen verplicht was1 Hallandsch te p raten. En wie niet zeggen
kon : wat 'n lekkere haring of lust jlj ook een soesje,
wetrd ongenadig gekeeld.
Toen sloegen de Beigen een complot. Zij lokten den
Hollander in het Park te Bruös«el en s'loten het h?k
dicht. En zoo regen zij hem aan \ spit, door dc tralids1 he<?n.
Ohasfe'é, die nog het kasteel van Antwerpen hield.
^'choot den brand in de stad, luaar de partisans vingrn
de gioende kogels iai hunne shako's1 op, en soieten ze
terug naan de Kaöteölpledn. Op dit zieht werd Van
Speyck zoo bang, dat hij nit louter vrees de Hoilandsche vloot in de lucht liet springen.
Dit was» het eind van dien oorlog. Als de Franslchen
kwanien waö alles gedaan : de Beilgen dans'ten rond den
boom van vrijheid en zongen de Brabançonne...
— Beier redadeur ; dat 's1 met braaf, gij spot weer
met het jaar 30.
— Wij niet, *t is de colonel Ramollot. Wij lieten hem,
in c en ige trek ken de parodie van 't iaar KO maken.
Doch wij vragen ons af, of de geschiedenis van de
sohouring der Niederlanden, zdfs onder de schitterendst3
kîeuren afgeschilderd, van aard iö om1 de vaderlandsliefde onzer Soldaten te doen ontvlammen.
Waarlijk, de opstellers van Le Soldat Belge zu '.lern
er eene harde taak aan hebben.
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Van het roemrijkste tijdvak onzer historié, van den
taehtigjarlgen g>e?uzenoorlog, die in andere landen eene
heldensage zoü geworden zijn, mögen zij niet s'prekeh.
't Was een hoop beeldstormers en ander schorre'morrie.
Mot onze groote gtemeentenai'eii moeten zij ook voorzichtig omspringjen : De Coninck en de Artevelden waren flaminganten.
Blijft nog het sprookje van *t jaar 30. Maar hoe ook'
verte'd, het zal weinig uitdoen. Want de Hollander is
nu voor goed gestagen. Wat zal men ons in de toekomst voorhouden, als de /ending van het Belgische
leger ?
De bescherming onzer grenzen ! — Daar zorgen de
mogendhedien voor. En als die goede ooms en tantes
zullen moede zijn te zorgen, dan zivilen zij hier binnenvallen en doen alsof zij thuis waren.
De handhaving onzer vrijheKlen, onzer grondwet ? —
Zoo het waar is dat wij die in t jaar 30 met ons bloed
gekocht hebben, dan hebben we ons1 infaani bekocht.
De grondwet laat toe, dat de verlichte burgerij van
de slembuis worde uitgesloten, maar dwingt haar toch
een lastigen krijgsplicht te vervullen, tot voordcel en
gemak van wie den cijns betalen en een remplaçant
koopen kan. Dat heet gelijkheid van alle Beigen.
De grondwet laat toe, dat de kloosters ongestoord
's lands bodem binneinpalmen en de schatkist leegplunderen, tot schade van hen die' den bodem bep'oegen en
de schatkist vullen in het zweet lmns aanschijns. Dat
heet vrijheid van godsdiensfc.
De grondwet laat toe, d*at de staatss'chool gesloten
worde en dat de broerken-; het onderwijsi geven, bij1 middel vîan münden die de Kerk alleen heeft geopend. Dat
heet vrijheid van onderricht.
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Zij laat ook nog toe. die groudwet, dat de moedertaal van de groote helft der Beigem tut het parlement,
het gerechtehof. het bestuur gesJchopt worde. Dat heet
vrijheid der taten.
Wat rijke voorraad van stof, v'oor het nieuwe tijdschrrft, waar Pontus geestdrift wil mee suchten onder
de Belgische Soldaten !
Laten wij ernstig zijn. Wij miskennen de Verdiensten
der patriotten van het jaar 30 niet. Wij herdenken met
eerbied huimen moed en hunne opoffering.
Maar wij1 vinden dat het hoog tijd ist, de opwekking
van on® nationaal gevoel door andere middelen te beproeven, dan doof de verheer! ijking van de scheuring
der Nederlanden.
Wij vinden vooral dat de tijden voorbij zijn toen men
de constitutie moeht verheilen, aïs een palladium aller
vrijheden.
Wij nemen den huldigen toestand aan zooals hij is,
zonder geestdrift, maar ook zonder terughouding.
Alleen zouden wij willen, dat men ons' leger krachtig
herinrichtte, op demo era tische wijze.
Men moet aan onze lotelingen durven zeggen, want
het is de waarheid : leert uwe Noorderburen hoogs^chatten en lieflieb ben, zij zijn uwe natuurlijke bondgenooten.
Men moet hun zegtgen vooral : uwe grondwet deugt
niet, ze is oud en uitgediend, zij moet herzien worden...
Maar dat is politick, en politie/k mag er niet inkonuen, in het tijdsehrift van Pontus'.
Daarbij, wat zouden de raogendhedien zeggen !
En Wo este, en Jacobs dan !;
De Kleine Gazet, 8 November 1885.
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't Laatste sermoon van Pastoor Brobbels.
Hebt gie pastoor Brobbels gekend, die te Balderzeel
gtond ? Neen ? Ge weet Balderzeel toch wel liggen ?
Ook niet ? Dan moet ik u \ o 1st reift deze geschiedenis
verteilen.
Pastoor Brobbels was een wijnpaap. Hij stoleerde
fel in zijne onderaardsehe bibliotheek, en luisterde over
't algemeen meer naar de poinperijen des duivels, dan
naar de gfeboden der Heilige Kerk. Met de jaren was
liij zoo dik geworden, dat men in den outer een halven
ronde had moeten uitzagen. voor zijn buik, anders1 kon
hij den kelk niet vatten. Voor missendiender was men
verp licht den knaap met de längste armen van het dorp
uit te zoeken, opdat hij aan Mijnheer Pastoor zou kun
nen, met de amjmllekens, onder den lavabo. Meer dan
oens had men den goed'en herder hoognris weten zingen
met kaken als een gekookte kreeft zoo rood en doddelen
onder 't sernuoon. Naar de Vespers» kwam hij geregeld
met zijn tikkenhaan op een oor en wat hij dan zong,
christene zieljetn ! Gelukkig was "t Latijn.
Weinu, dat was altemaal nietsv die vrome gemeente
was et niet ergi over ontsticht. en Brobbels zou het te
Balderzeel nog la/ng volgehouden hebben, maar daar
verscheen de wet van IS'79. Brobbels, die een heimelijk
liberaal was — natuurlijk ! — gaf den brui van de politick. Hij liet den ouden onderwijzer eenvoudig betijen.
Dat klonk siecht te Mechelen en Brobbels' kreeg een
helper of coadjutor in de gedaante van een bleeken,
opgeschoten onderpastoor. met een spitsen neus en dunne
lippen die altijd! glimlachten en nooit fechten.
Eene maand na zijne aankomst werd de eerste s teen
der katholieke school gelegd. De boeren hielden geheime.
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bijeenkomsten in zijn huis. Er ontstonden strijdigheden.
van gezag tusschen dien dikken Brobbels en zijn mageren helper. Eens< dierf pa enter Symkens, de president
der Cecilia, aan den pastoor antwoorden, als deze hem
naar de beerten vroeg : « daar hedde ga gien affiëeren
mee ! » Denzeifden dag was1 er een hevige twist in *t
»acri'slijn iuls&'cfren de twee herders' van Balderzeel, en
Brobbeîs gai zijn en helper aem oorveeg. Dat had de
koster gezien, door de spieet van de deur, en 't dimrde
niet lang of er kwam'dii orders van Mechelen : Brobbels
mocht kiezen tus$chen die Latrappen en een plaatskcn
van mislczer to Antwerpen. Hij kooB heit laatste. i Is
daar dat we* hem g^kend hebben en hemzelf zijn laatste
afcehöidsermoon aan de Balderzeelenaars hebben hooren vertollen. (De vroolijke gast siehikte het luchtig. Hij
had zijne onderaardsehe bibliotheek meegenomen en zijn
Bourgonje wasi in heit verhuizen niet gekeerd.),
Beminde Parochianetni ! —zoo begon hij, toen hij dc
laatste niaal zijn preekstoel beklom—ik heb van nacht
een zonderlingen dtoom gehad. Ik droomde dat ik gestorven was1, em ik gting recht naar den hemel.
— Ha, Pastoor Brobbels ! riep Sin te Peer, zijt gij
daar ? Wei ko m in OUR midden Î Ik zal u eens/ gauw
aan God den Vader voorstellen.
Ik volgde den apostel door eene reeks gouden zalen,
zoo glansrijk on sich] tte rend, — neen, nooit had ik kunnen gelooven dat do hcme'l zoo was. Terwijl ik dit alles
vol bewondiering aams'taarde, gevoelde ik eensklaps dat
ik nog eenige overblijfsidlen der aarde in mijn licbaam
had en ik kloeg mijnen nood aan Sinte Peer.
— 't Is jammer, Brobbels, antwoordde hij, want dat
wordt hier niet gedaan. Maar wacht even, ik weet toch
raid.
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En hij bracht niij in een zijvleugd; waar een gat in
den hemel was.
— Ziedaar, zei hi], en wees op hat gat.
Uit nieuwsgierigheid keek ik eerst eens naar • beneden
en tot mijne verbazing, wat zie ik ? De opening gaf
jui.st boven Balderzeel.
— Sin te Beer, dat gaat niet, zei ik verlegen : het is
juist boven het hoofd raijner parochiaiuen.
— Van de Balderizeelenaars ? sprak Sinte Peer, van
dat zondig r a s ? Wel; Brobbcîs. »to or u daar niet aan !
Paarbij, ae hebben zoolang op uwen kor gezeten —
zit gij nu ook maar' eens op den hunnen.
En ik deed zooals1 mij bevolen was.
— 't Is w^el besteed, zei Sinte Peer.
Zietdaar. beminde parochianen, de eigen woorden van
den apos/töl.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Saudi.
Amen.
De Kleine Gazet, 5 December 188Ö.

NIEUWJAARSDAG.
Voorspoedig Nieuwjaar ! lezer. Ik weet wel, dit
wenschen i& een vooroordeel. Maar ik offer gaarne aan
het vriendelijk gebruik. Nieuwjaar ! 't Is het woord der
hoop, der zoete, die ons helpt he't leven dragen.
Bim ! Bam ! daar &laat de klok. Twaalf trage raokerßlageii vallen pledhtig neder op 't aamfoeeld drs tijds
en smeden een nieuwen schakel aan de keten onzer
dagen. Is het niet dichterlijk ?
Er wordt gezoend en gekust overal waar het middernacht slaat. Over heel onzen meridiaan, van de eene
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tot de andiene pool, één loop end vuur, een electrische
sichok : rafs] ! mfs] !
Eon siond later is de beurt aan onze westerburen.
Bim ! Bann ! de volgiend^ meridiaan vliegt in brand. En
zoo voorts, vier en twinitig uren lang, een spattend
vuurwerk van zoentjes ein küssen rond heel den aardbol. I& het niet harte.lijk ?
Die vroegiste wenschen, van 't een jaar in 't ander,
zijn do beste, 's' Morgens» is het reeds een soort minder,
Eerstf Mie de meid, die beneden aan de trap te wachten Staat : « Meneer. een gelukkig Nieuwjaar » — het
zalig heb ik haar verboden, om de princiepen — « en
veel nakomelingen ! » — de sukkei meent navolgende.
"t Is een brave, gedienstige Mie, maar indien ik onder
't < va.negejijken, Mie Ï s> tusfcchan hare rimpelige vingers het traditioneel vijffranksituk niet glijdcn liet, zeker
zou het smoren in de keuken.
Daarna, al vroeg, ko men tie petekinders*, die behagelijke monsbers. Want al wordt qr niet gedoopt in de
familie, toch zijn er petekinders1. En men scheept ze
thans1 zoo gieimakkeMjjk niet meer af op nieuwjaarsdag,
als/ grootmoedetr mij deed, in haren tijd. 't Was eeuwig
en altijd een buskwieten hart en een gebreid sjerpken.
Zoo'n verwensdit gebreid s^erpken, waar ge de deugd
niet van be/Uulen kondt, naar grootmoeder beweerde,
maar waar ge 't heele jaar door onnoemlijk leed van
belefven moe&t. Ik heb veile dingten vergeten nit mijn
kinderjaren, maar ik geloof dat ik al mijn sjerpkens nog
zou kunnen opnoemeit.
A propos, ik zie geen sjerpkens' meer drageai ? En
?
t mensiehdom is' er geen greintje ziekelijker om ! Ik
stel prijs op deze bettnerkrhg. Het is» de triomf van die
révolutionnaire ideeen mijner! jeugd, op de veroaderde
théoricien van grootmoeder.
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Mijn petekinders1 schrijven geen nieuwjaarsbrieven De
mode is» af.
Wat heb ik daar vroeger op gezweet. en hoe beefdc
mijn hartje a'ls> grootmoeder haren mil kreeg en den
brief van het jaar te voren uit haar naaikussen haalde.
om het geschrift te vergelijken. Een£ werd er bevonden
dat ik in mijn hanepooten was achteruitgegaan — 't was
ten tijde van het viokjtktetirig sjerpken — welke vernedering' !
Mijn petekinders sfchrijven geen brieven. Alweer een
kluister die gevallen is/. Zij stormen blozend binnen, met
onbeschaamde kijkers en neuzen, die in den wind staan.
Maar dit moet ik zeggen : zij vallen mij hartelijk om
den hals en küssen mij dat het klinkt.
*k Heb dan ook heel wat voor hen klaar gezet ; ik
durf niet zeiggen hoeveel het kost. Nu, ik beklaag 't mij
niet. Ik ben van meening, met dien grooten Duitschen
pedagoog» — hoe heet hij ook weer ? — « het beste is
voor onze kinders goed genoe'g ».
Ofschoon, er is< wat te veel pracht onder het speelgoed gekomen, ons kroost raakt geblazeerd. Goed speeltuig ils» ejenvoudag. Er zijn er zelfe die beweren, dat de
kinders zieh best velrmaken met hetgeen volstrekt geen
speeilgoed ist.
Wie on^er heeft niet sfchool gjehouden onder eenen
paraplu, en overaetboot geSpeeld in een suikerkist ?
Maar laat ons' geen paradoxem volhouden op den eer&ten
dag van 't jaar.
Ik wed, lezer, dat ge gaarne weten zoudt wat ik aan
mijn petekindetrs' heb geöchonken. Beken het maar. Ik
wil ujwe nieuwögierigifoeid gaarne bevredigen : aan het
meiste een grootë pop met lange kruilen, uit Parijs,
aan den jongen een football en een prentenboek.
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Een prentenboek kiezen, is geene gemakkeiijke zaak
voor iedereen. Een père de famille is daar dadelijk mee
klaar. Hij neemt een Frans/eh ge^chiedenisje met plaatjes;, die ongeveer het volgende verteilen : Jean est un
petit garçon studieux — Jean sort premier de l'école
de Saint Cyr — Jean devient enseigne de vaisseau et
s'embarque pour le Tonkin — Jean prend une batterie
chinoise — Jean est blessé, son capitaine le décore et
le nomme lieutenant sur le champ de bataille, enz.
't Is uitstekend voor Flansche kinders, niaar vvrderfelijk voor de onze.
Ik heb mij eenvoudig beholpen met een Hollandsch
prentenboek, want Vlaamteche zijn er niet, helaas ! lk
zeg helaasi, want ik kan het niet zonder een gevoel van
afguTisft en vernederftig aanzien, hoe de Duitschers. de
Engelsehen en de Fransfcheii ieder jaar met een nieuwen voorraad goedkoope, boeiende prentenboeken voor
den dag komem, waar huime beste kunstenaars hnn
talent aan be&teden.
En hunne almianakken dan ! echte scholen van nationalen geest. De diensffcen door der hinkende Bote aan
Duitschland -bewezen, zijn onschatbaar.
Onsi volk heeft den Almanak van Snoek en Blinde
Koben.
Hebt ge al bemerkt hoe de nieuwjaarsgesohenken
pnzer groote naburen aüte berekend zijn omop de jeugd
twee deugdeln vooHt te planten, die de kracht h turner
na tie uitmaken : de eeredienst van 't Vaderland en de
geheichtheid aan den huiselijken haard ?
De Duitschers en de1 Englischen munten daarin uit.
De nationale trots en de kerstboom, zijn de twee geliefkoosde onderwerpen door hunne dichters in legenden en
kerstverhalen bezongen, door hunne axtis'ien met de graveernaald verh°er!ijkt.
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Bij de Franschen misteen wij het tweede onderwerp,
tot hun verderf. De Duitecher mint zijn heim, dö Engels chman zijn home, maar het Franschie casanier heeft
eene ongunstige beteekenis. Zij leven) vooral op de straat.
*t Wordt tijd dat ik mij losmaak van dit spèelgoed, of
wijn nieuwjaarskout begint op een bazaar te gelijken.
Wie hebben we im ? Ha ! kaartjes ïn de bus. 'Kaartjes. die zeggen willen : gun mij de klandisie — zorg
dat ik dat plaats'je krijg — dank u voor het diner en
nood mij nogmaals. Zeer weinige, die familiaar zeggen:
ge weet, ik ben gteen brievenschrijver, maar to eh heb ik
aan xi gedacht.
Er meet geantwoord worden, een las'tige karwei. tijd
en geld versfpild. Hebt ge w-el eens bereke'nd wat u die
meuwjaarskaàrtjes kosten ? Spiegel u dan aan mijna
rekening. *
Driehonderd kaartjesi — wie heeft er nu geen
drieWonderd kaartjes' te z enden ? — aan 5 fr.
per honderd — ge ziet, ik doe geen luxe. Item
fr. 15
Aan zegels van éen centime — een omslag
met 5 centiemen is» voornamer, maar w^e zijn
slechts' burgerluidjes1. Item
»
3
Een fleschje lijm vöor de banden, dat Mie met
haren elleboiog heeft omgestooten, we hadden
©uwels moeten nemen. Lijm en schade aan het
tafelkleed. Item.
» 7
Inkt en banden wil ik ni et reketien. Maar
Franisje, die de adre^sten hieilp schrijven — hij
bracht er een vol do zijn klaar — heeft een leelijke vlek gemaakt op zijn nieuw grijs costume,
zoodat het onbruikbaar is. Item.
» 22
1
Tijdverlies en dborge&taan verdriet Item. |
» 10
Summa Summaruin fr.

57
9
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En dan reken ik niet eens de schade, die gij lijden
zult van wege lichtgelkrenkte lieden, aan wie gij verplichfcingen hebt en die gij onnoozel hebt vergüten. Men
moest die kaartjes afechaffen.
't Wordt elf uren em üjd om uit te gaan. Hier hebben we den Nieuwjaar op straat.
0 die d/roeve wallebakken ! kroeg in, kroeg uit. Helaas, ze bebben geen home, de arme lieden. Bij elkaar
bezoeken afleggen kennen zij niet : Tt is bij den eene
zoo koud en ledig als* bij den andere. Naar de kroeg
dus.
Daar zie ik er een zwijinielem met een bebloemde
nieuwTjaarspijp in de hand. Hij zal ze breken... ai hoe
naar ! Maar neen, voor cfezulke is» er eene speciale
voorzienigbeid. Zij brengt man en pijp behouden in den
naasten jeneverwinkel.
Hei ! wat rotsen en draven die koetsen oorverdoovend. Daarin zitten parelgrijze handschoenen, witte
das&en, tootsehoemen en vouwhoeden.
Cocher, Avenue des Arts, numéro zooveel ! De Madame uit numéro zooveel zit in haar salon, omringd
door hare dochtersi ion ontvangt de wallers dierzelfde
dochterâ'. Duitstehe klerken, zonder een duit, die fortuin
maken zu lien, en zonen van Anfcwerpsche \handelshuizen, met veel duiten, die zij versipaletn zullen.
Allen zijn zoo niet, waarde lezer, alien niet, maar
velen toeh. Hadden wij maar nationale prentenboeken !
Ik beken dat ik in eene vervdende stemming geraak.
Die koets'en maken u zenuwig en kregel, als ze u niet
bespatteiL Ofsehoon, bet ig niet ongeraadzaam dat we
op den eersten dag van 't jaajr even de rekening maken
van de groate en kleine geibreken onzer landgenooten.
Vaarwel, lezer, en nogmaala een voorgpoedig nieuwjaar. Ik w^en&ch u al wat u lief en goed is. En vooral :
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zorg dat ge van uw kinders Ylaanusiche kinders maakt.
Nu înoet ik naar huis, 'k heb nog kaartjes to schrijven.
Gij krijgt er ook een, wees maar; gerust. Waar
wo ant go oak weer ? Of, terwijl ik u nog heb, sleek
het maar al! bij u ; hier is het, zie :

D E KLEINE GAZET

De Kleine Gazet, 2 Januari 1887.

ONZE NEUTRALITEIT.
Europa had ze ons gewaarborgd, .maar... il n'y a
plus d'Europe.
Van onze vijtf borgen zijn er twee die ons1 gronclgebiod sehenden zullen, zoohaas-t hun belang het vergt ;
twee- die vex afliggen, en met een gerust geweten, onze
neutraliteit zouden vertuitdlen voor eenige morgen
grondiss in de richting van Konstantinopel of Salonika.
De vijfde eindelijk, die gans'eh alleen niet voelv heeit in
te brokken, zou wel een goed woord doen, een stuiver
wagen, maar-eeïi hand uiteteken niett.
En ze stören ' zieh volstrekt niet, om het ons7 to doen
gevoelen. Wei bejammeren zij, onder het wegpinken van
een valsctoen traan, dat fer heden op geen tractatem
mwr te stamen valt, maar zij moeten meegaan met den
grooten hoop.
« Zoodus, nieht|e — zorg dat ge mzclve uit den no od
» helpt, kind, want wij kunnen hot voortaan niet meer
» beköstigen. »
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t Is nichtie hare eigen schuld. Ze had ai lang naar
een bestaan moeten uitzien, ni et van de gunst van
opina en tantes leven, want dit blijft zelden duren.
vMen begint zieh allengs rekenschap te geven in België
van do uirgestrektheid der domheid, die wij in 1830 ;
begingen. Men gaat begrijpen dat de möutraliteit ons te
(lier gelegenheid geschonken een allergevaarlijkst gesehen k wa£.
Wij hebI)en oris veil ig) en onaantastbaar gewaand en
de staatwzorg verleerd.
Met ionze verantwoordelijkheid is OILS pÜchtgevoel
gedood, oris besef van eigemvaarde verdienen.
De clericalen alleen hebben het zieh ten nutte gemaakt.
En het kon niet anders1.
In een land dat nog niet bekomen was van de aftappingen der vroegere regiemen, waar de violksgeest nog
kwijnde, waar de Staat wet gendarm, briefdrager en
treinwaehter speelde, maar de school aan M. Pastoor
overliet, waar de persoonlijke vrijheid wejl haar maximum,
maar het nationaal gevoel zijn minimum had bereikt —
daar moest het clericalism zegevieren. En zoo gebeurde
t : nous sommes les maîtres, zegt Woeste.
Ons Ia'nd'f-ken. gisteren nog geroemd alß eene modelhuishouding. als een eldorado van vrijheid en vrede,
leeist nu met veirnedefr'ing', alle morgenden, in dee's .of
geen groot buitenlandsteh dagblad, een artikei waarin de
mogelijkheid van zijn voortbestaan besprokeu. wordt. Te
allen kaut hooren wij de s£reuk van MSchelet uit zijne
Histoire de la Révolution Française aanhalen : « La
B'elgique est un pays hétérogène, qui ne sut jamais
s'unir et se défendre. »
Hebben we dan geen ander vooruitzicht dan Fransch
of P mise h worden ? Wacht onsJ onvermijdeflijk de
schlagtie of de blague ?
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Studierend op dit leelijk vraagteeken. blikt menigeen.
met een'gêvoel van leedwezen en verlangen, naâr "het
Noorden. Een Brussels'eh dagblad gaf onlangs eene reeks
artikels in he/t licht, die vrij wat ophel maukten, onder
den verlassenden titel van La République des PaysBas. Ver6'wniging Van Holland en Beflgië onder een
zelfde bestmir is1 noch mogelijk, noch wen.-tdieli.ik. Maar
een bondschap of federatie zou de onafhankelijkheld van
beide rijken vecrzekeren. Aldiusi luidde de t hie sis van L'a
Réforme en wij zulieu de laatsten zijn haar tegjeti' te
spreken.
Maar helaas, hoe zijn wij van elkaar vervreemd en
vei wijderd in den loop eener halvfe eeuw î
Wij wetefii weinïg of niete van wat er omgaat :bij
onze naasle buren. AI ons nieuws komt ui: Parijs'. Een
tweegevecht tu&schen Parijzer Journalisten, do minste
geruehten ait de couloirs der Frans che Kamers, zijn
stuf to: edien.lange artikels in onze Bnisselsche bladen.
Maar de verhouding dar Staatspartijen In Nederland, de
politieke strijd aldaar, welke noehtans zooveel overeenkomst heeit met den onzen, worden doodgezwegen. Onze
gemeenschappelijke taal wordt dag aan dag door Chronique, Gazette, Etoile etca3tera gehoond en bespot. En
zonder de verbroedering tusschen de letterkundigen, zoo
gelukkig aangeknoopt en voortgezet op de Nederlantlsehe eongres'sen, zouden we thans» aan goen naburi'g
land vreemder zijn dan aan Holland.
Opmerkelijk is het, dat zijne roejmrijke geschiedenis
in onz^e schoolprogramma"s te nauwernood eene plaais
bekleedt. Op tien Studenten die onze hoog'escholen \1~rlaten, zijh e:r negien niet in s>taat zelfs maar de namen
zijner groote stad!houdeTS< te noemen. Wat weten onze
jongelui van Oldjenbarneveldt, van de De Witten ? Van
de verbaz^nde krijgsmacht der Nedërlandst hw Republîék.
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van de werken barer geleerden en van de daden harer
beiden, ofscboon geen volk er grootere toonen kan ?
Doodgezwegen wordt dit alle«.
Liberalen en clericalen hebben, de eenen uit Franschgezindheid, de anderen uit dweepzucht. &ys^ematisch de
overleveringen, die ons1 aan Naderland verbonden, afgesneden. Nu, in het uur des gevaars. is er een oininiekeer
in vêler gfcmoed. is er een zucht naar toenadering ontstaan. Doch het kwaad vijftig iaar lang zoo roekeloos
samengehoopt. is met geen pennetrek te verdrijven. De
openbare meening nnoet eersft voorbereid worden op eene
gezamenlijke werking. en wij vreezen dat zij niet dadelijk luisleren zal. zoomin in Holland als in België.
Overigens\ ziehier in welken besipotteüjken toestand
onze neutraliteit OÏÏB gebracht heeft. België's onafhankelijkheid hangt aan een draadje. Bismarck zou zieh niet
geneerem om met onze tractaten zijn Duitsche piip aan
te steken, indien hij er lus*t toe kreeg en er kans op
zag.
Van den anderen kant, indien onze diplomatie het
wa:gen dors't met den Haag te onderhandetetn, dan zou
de teiegfraaf al spoedig op zijnen poot spelen in het
kabinet van de Caraman-Ghimay. « Tingielimg ! — zou
> het daar klinken uit de vier hoeken van Europa —
» nichtje, wat gaat u over ? Wilt ge eens< spoedig bij
> uwe tractaten blijven, en u neuter houden ? » •
En toch moeten wij het beproeven. 't Is1 misschien
hog niet te iaat om van den nood een deugd' te niaken.
Moeht, ondanks Woeste, de persoonlijkC dienjstplicht
worden ingevoerd. dan is( het vonnis der krijgsloting
gefceekend, dan krijgen wij den algemeenen dienst, *spoediger dan iruen denkt. En wij zouden recht vanspreken
hebben, en onze bondgenooten mögen kiezen.
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Ret zou voorde/eliger en vrij wat waardrger zijn, dan
te moeten dienen, zooalsf nu, voor het solferstekje waar
de mogendhoden- Gieleken leeft nog imee spulen.
Laat ons» hopen — en ons haasten vooral,!
De Kleine Gazet, 20 Februari 1887.

SOLDAAT of KWEZELAAR.
Dynamiet ! Meliniet ! ! Panelastiet ! î !:
Wat al moorddadige ieten ! De leading-articles der
Europeesche persi zijn vol springbommen.
Ik dood 300 man in éen sehot, jubeilt een uitvinder,
en het kost maar 3000 frank. Slechts 10 frank per mensehenleven— 't is» voor niet, waarachltig ! Die uitvinder
moeJst secreftaris benoemd worden van een spaarzaamheids/fond/s1 en eerelid van de commissie der weeshuizen.
O eeuw van verlichting en besfehavlng, welk een
einde ! 't Is» verbazend hoe aile© vooruitgaat met die
nieuwe méthodes'. Hoe de wetemafchap alle® tot hooger
volkomenbeid brengt. Alleen het mensohdom wordt niet
verbeterd. Het blijft nog steeds' ietsi bewaren van den
tijger en van den idioot. Het wil nog immier bloed en
dogma's. De s'cheikunde en de telefoon hebben daar weinïg aan verändere.
Zou het waar zijn, wat Schopenhauer zegt : al die
uitvindingen en ontdekkingen zijn opgejwroete molshoopen — maar wie verbetert het men&chelijk hart ? (1)
Wij zullen 't in aile geval niet verbeteren, en moeten
dus maar meevroeten met de rest.
(î) Wij kunnen de bladzijden niet aanwijzen waar Sch. dit
gezegd heeft, maar ieder weet, dat Sch. ailes gezegd heeft, zoodus...
Nota der Red.
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De eerste molshoopen die wij nu opvroeten gaan, zijn
forten aan de Maas. Forten met koepelbatterijen, als 't u
blieft. naar de allerlaaîste méthode, en ze kosten siechts
vijftig millioen.
De meerderheid der seciies heeft ze reeds gestemd. en
geen tvvij-Xel of zij zullen er komen. Frère Orban mag er
tegeai zijn en aan de Kaia?r de parabcl van het vischspaan« verteilen. *t en zal niet baten.
Wij begrijpen die forten aan de Maas, en wij wild n
dat ze er morgen stonden. *t Is' een grendel voor onze
(leur gesehoven. Daar zullen de dieven dan toch een
tijd lang moeten aan breken. eer ze tot aan Antwerpen,
onze brandkast, geraken.
Zij zijn beter te vertrouwen, die forten, dan onze
tractate». Tractaten, het is zooveel gezegd als ein
bordje waar verboden doortocht op staat, en dit heeït
nooit een dief tegengehouden. Maar koepelbalterijen dit
beduidt : hier liggen wolfijzers en schietgeweren.
en
daar had d<e groote Cartouche zelf een hekel aan.
M a a r ! . . . zou het nu niet beter wezen het leger op
democratis'ehe wijze herînterichten ? De beste gereedschap is sle>chtsi half het werk. Wat doen wij met pantserkoepels1 en sneilvuremle g-eweren, als wij geen f ink
krijgsvolk hebben ? Het sterkste bolwerk eener nalie is
de moect, dé toeKvijding harer zonen. Want forten kàii
men inneniem en dan dienen zij voor den vijand. maar
onverschrokken harten zijn onaantastbaar.
Wij spraken zooeven van verbeterde metho les en verstokte gemoederen. Dit is' vooral op België loepasfe'e'lijk.
Wij hebben öpoorwegen, stoomtuigen, elektriek liciit zoo
goed alßi elk ander land, maar onze volksgeest is ver
achteruit.
Vôôr eenig-e dagen diorsten wij nog hopen, dat de
prikkel van 't geivaar ons zou gedreven hebben tot het
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neiïien van afdoende nraatregelen. Dat onze gemakzuehtige, engdenkende niidde'lstand eindeilijk zou begrijpen.:
de verdediging; van 't land is veiliger toevertrouwd nan
onze zoons', die het liefhebben, dan aan huurlingen, die
het met onwil dienen en de verzenen zullen toonen bij
het eer,ste alarm.
Maar de roede is van "t gat en... de persoonlijke
dienstplieht wordt op de lange baan geschoven.
Vijftig miilioen en remplaçante!! — ziedaar het laaghantig akkoordl, bij middel van hetweilk het ministerie
zijn bestaan zal rekken. Ziedaar den prijs, waartegen
de na tie haren krijgsplicht afkoopt.
De oiericalen willen geen Soldaten. Zij dulden geen
anderen invloed1 op het volk dan den hunnen. Soldaten
zijn levenslustig, zijn ontslagen van kerkelijke voogdij.
Er zijn vrijgeestai onder het leger, die spotten durven
met de ^^aeranventen. Als een echo uit den schoolstrijd,
klinkt nu de paapsche lens : « zij zullen haar niet hebben. de sehoone ziel van den jongeling ». Men herleze
de redevoeringen onlangs in den katholieken kring van
Bras sel ui tgesproken.
Uit een te/geno verges (eld standpunt achten wij,
Vlaamsche liberalen, den persoonlijken dienstplieht eerie
nationale weldaad.
Wij hebben 't reedsi dikwijls gezegd op deze plaatsi,
en hot herhalen is niet overbodig : wat ons volk ontbreekt, is! nationale geesit.
In 1830 gaf men ons al de openbare en persoonlijke
vrijhedem, die een volk toen maar droomen kon. Het
individualism werd hier ten troon verheven. Verre van
ons, die vrijheden te versmaden. maar wij betreuren,
dat hunne aanbidders' de noodzakelijkheid der cohaesie
uit het oog; verloren.
Zijn wij onduideîijk ? — Voorbeelden dan.
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Het onderwijs is vrij, zegt de Belgische Grondwet.
Zij voe.gt daar niet bij. zoo&ls de Nederlanjdsche, dat
de Staat bet toezi'cht over de scholen behoudt, alsmede
het recht van onderzoek naar de zedelijkhieid en de
bekwaamheid der onderwijzers. Noch dat er overal van
Staatswege voldoend lager onderwij& gegeven wordt.
En wij hadden 't zoo noodig. want wij zijn eene
priestridden, door priesters bereden natie. Aan deze,
overigens beerlijke théorie der onbeperkte vrijheid van
onderwijsi, doch welke slechts een middeil is, werd de
ontwikkeling van den volksgeest. wat een doel is, ten
offer gebracht, 't Was de tijd der romantiek in de kunsten en ook in de politiek.
De Beigen hebben het recht zieh te vereenigen, zegl
de Gi'oncUwet. Weeral een overheerlijk beginsel. Is de
vereeniging geen natuurreeht, is» zij niet de mächtige
befboam van alte groote ond&rnemingen ? Zij mocht
niet belemmerd worden.
vj un wij zijn eene door priesters bereden natie, nog
niet bekomen van de 16e eeuw. toen het vrijzinnige
volksölement met. geweld werd uitgeroeid of op de
vlucht giedreven. En het onbeperkte recht van vereeniging herschiep de doode hand. Wij hebben 30,000 kloosterlinjgen, zonder de geestölijkheid, die hun vingers
blauw teilen aan de ofiefrblokken en andere vrome
exploita ties'.
Hoeveel offerblokken gapen er in onze negen provinties' ? Ziedaaf een onderwet'p voor een statistieker !
De offerblok is1 het zinnebeeld der heilige linantie : altijd
ontvangen, nimmer teruggeveii. Nu en dan wordt er wel
een offerblokje gelicht, zondJea* den sleutel, door een
vagabond die zieh in de kerk laat opsluiten. Zoo iemand
heet een kerkdief. Maar die 30,000 van daar even, zijn
het ook geen kerkdieven ?
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Nu zijn wij ver van den persoonlijken dienstplieht ?
— Toch. niet. Ziehier het verband : Soldaten — wij bedoelen niet den eersten den besten, die de leelijke
piottenmuts opzet en den lompen kapoot aantrekt, een
paardendekeai met m o w e n . maar den burger-soidaat,
die zijn land dient met een warm hart en nit plichtbeisef — zulke öoldaten steken niets in den offerblok.
De japneuzen zijn om den dood te halen van den
persoonlijken dienst, « ' t i s het krijgsivaandel als symbolnm voor dei jeugü gerplantf », zoo waarschuwt pater
Verbeke in zijn open brief aan sénateur Lammens. Hij
ducht die cononrrentie tegen de vanen der process ie. AI
die vaderlandisliefde doet afbreuk aan de godsvrucht.
Daar komen fiere borsiten en vranke blikken van. En
de keirk heeft gebogen ruggon en neergeslagen oogen
noodig.
En ziet eens wat er zou gebetiren, indien men de
remplacanten afechafte. Dan kregen wij de volgende
verschijnöelö, in snelle reeks :
De zoon van Jefken den kruidenier moet optrekken
voor zijn lot, terwiji de veelbelovende telg van Peer
den bakker mag blijveai biljarten. Jefken klaagt dat de
loting eene schandige insteiling is en noemt haar bloedwet. Alle de kruideniers, zij mögen Jefken of Athanase
heeten, in het Klapdorp of op den Boulevard wonen.
klagien mee. Dàt helpt. De schubben vallen van de oogen
der representanten en sénateurs —• er zijn ook kwade
nummiersJ ini hunne familie — en zij stemmen : c dan
lie ver alleman soldaat ! >
Maar de diensttijd is zoo lang, en de kazerne zoo
vochtig, en die ajmmenis zoo zwart, en men blaast taptoe om negen uxen. Zou dat niet kuninen verkort, verbeterd, veranderd worden ? Zou men de jongelui op
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school, als' uitspanning en voor hunne gezondheid. niet
eeii beeitj-e kunnen oefenen ? .
Snbliem idee ! roepen de representanten en sénateur s.
Gauyw de scholen hervormd. een cursus van Vader]an(l~ileide en manhaftigheàd ingericht. De jongens hebben h et liefer dan den ca'echismus. En *t is nutiiger
ook. want wie zijne exercitie kent. is al vrij na *t eersle \aar. Er ko nit crisis in de ora pro nobissen.
En wie weet of niet eenige wetgevers op een vroegen
morgen de ontdekking zouden docn. dat er in Zwitser\am\ eeno uitstekende krijgsinrichting bestaat. ten voile
boantwoordende aan de behoeften eener natie die niet
aanValien, maar zieh verdedigen meet. Dat daar geene
kazernen bcis'taan. Dat er op een gegeven sein 250 duizeiid ijuaii onder de wapens ko men. Dat hct krijgsbudget
er maar 15 millioen kost, tegen 50 ten onzent.
Wei, wol ! wat al liervormingen ! Nu hebben we de
gewapende natie ! Wie bad /A>O iets durven droomen V
En zou dat pracüs'eh wezen. zulk een leger ?
Zeer practisfch. Want de beste krijgs ingénieurs ton
einde raad met hunne dynamiet enz., bekennen than s
dat s'pringbomm'en en pants erfor ten nog steeds niets
vermögen, waar persoonUjke moed en vadcrlandsliefde
ontbreken. De karakters moeten geharnast en gestaald
worden, daar is de eciite vooruitgang. En zelfs een
heetjo nieliniet, met het jeugdig bloed gemengd, kan
niet schaden.
Maar suffe kw^ezfölaars met wijtfater in de äderen,
of ikzuchtige kruideniei's. met botermelk onder de huid,
die houden geen stand, al hadden ze repetitiegeweren
en de* vijand slechts kleerjvloppers.
Zoo hub ik ze liefst, zegt pater Verbeke, en denkt
aan zijne offerblokkeni.
Hö'aas, in België maakt de pater de wret !
De Kleine Gazet, 13 Maart 1887.
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DE KONING TE BRUGGE.
Bij het standbeeld der holden, die op het veld- te
Kortrijk hun I even waagden om Ylaandereii van de
vreemde overheersching te redden — daar was wel de
plaats om het Vlaamsohe volk tot zijne vaderlaiidsche
plichten terug te roepen.
Dit deed de Koning mot eene gevatheid, eene verhevenheid van gedachten en kieschheid van vorm, die hem
aller .sympathie en bewondering, verwierven.
Onze lczers zullen deze redevoering, welke door de
drukpers wereldkundrg gefworden is, reeds kennen, zoodat het onnoodig zal wezen haar nog over te drukken.
T'O'öh kunnen wij deze gewichtige gebeulten is niet
stilzwijgiend voprbijgaan.
Wat al gevoelens en bedenkingen wekt deze redevoering niet in ons op !
Het was de stem van het vaderland zelf, die daar
sprak, uit den miond des Konings, waarstehuwend, bez wer end, om hulp roepend.
De schaar die zieh rond hem verdroDg, was wel onze
Belgische maatjsichappij. Zij was' daar gekomen om te
ter en, al feestende, op der vaderen roem.
Er waren daar twee soorten van menschen aanwezig.
Mannen- bereid om de grootheid der voofgeslaehten nog
anders1 te vieren dan met cantate», cavalcaden enbalonnekens', namelijk door hun voorbeeld te volgen.
En mannen — neen, mannen zijn het xii&t — die hunne
vad'erlandsliefde luidkee'ls1 uitschreeuwen, maar als t er
op aankwam in hunne kelders' zouden kruipen. Huilers
van den << Fieren Vläamsdien Leeivw >>... op pleziertreinen, maar sidderaars en wegkruipers in t'ijden van
gevaar.
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De leden van « Niemand gedwongen soldaat » zi]n te
Brugge talrijk opgekomen en h ebben niet weinig meegevierd. Zooveel grootspraak op den heldenmoed der
vageren, bij zoo w einig lust oin zelf de handen uit de
mouw te steken, doet ons denken aan de figuratie in
het opera. Die zingt ook Gloire immortelle de nos
aïeux, maar ze verroert geen vin.
Sire, al die kereis met hun gtrooten mond, maar wier
hart geen boon groot is», al die leden van « 'k heb geen
goesting » en ridders van « jongens bergt je bast » —
zijn klerikalen.
De Koning heeft dit wel begîrepen. Hij, die noch
kerkseh, noch kettersch is en zieh buiten de partijen
houdt, is wonderwel geplaatst om te bemerken, dat klerikalistm* l>eteeikent : onthechting aan het vaderland, aankleving bij de Kerk ; uitdooving van aile burgerdeugd
en opoffering van 's lands vrijheid aan de autonomie
der gee&telijkheid.
En het is* te Brugge, in die hoofdstad van het zegevier end japneuzemdom, dat hij de stem verhief.
De kwezelaars hebben die sfcem gehoord, maar niet
begrepen. Te vergeefe heeft Sine voor hen zijne redevoering doen vertaïen en rondstrooien. Zij hebben geen
oor dan voor hest sermtoen, gven oog dan voor hunnen
kerkboek.
Hoe kon de Koning verhopen dat één woord uit zijn
mond zou opwegem tegen de onophoudelijke predikatiën.
waarmede dit anme* Viaamisiehe volk stedert drie eeuwen
doorvoed is/ ? Hetgeeu vijftig jaren liberale propagande
niet vermiocht hebbemi, dat vermag een© enkele redevoering niet, al werd zij door een Koning ges^proken.
En hier moet eene tiweede bedenking den vorst getroffen htabben. De klaarste bewijizen, de dringendste waarsehuwingien, de wärmste woorden van plient en eer gaan
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voor dit volk verloren, omdat het al Fransch is wat de
klok slaat.
Wat béteekenen de afzondeaiijke pogingen van eenige
liberale Vlaamöchgezindeii, een artikeltje hier, een voordrachrje daar, verloren druppels in die zee van paapsche propagande, die gedurig over Vlaamsch Belgiö
stroomt on onze gewesten gemaakt heeit tot het verdronken land van het klerikalism.
Toch worstalen wij. liberale Ylaamschgezinden, en
winnen some1 een handbreed op den vloed, en dijkcn
in wat wij kunnen.
Mem dankt ons1 voor de moeite. meent ge ? Neen,
Sire, men steekt den draak met ons. En de groote liberale heeren, die met de handen in den schoot ons aangapen, roepen spottend uit : zijt ge nog haast nie!
klaar ?
Dit zal ons werk niet beletten, want wij doen het nil
plieht en overtuiging.
Een vorst in zijn generaalsfrak. ziet de vaderlands1liefd'e hoofdzakelijk onder den vorm van regimen ten en
batterijen. Stellig die zijn er noodig, 't zijn de krijgss'charen en de goedendags der 19e eeuw. Maar vanzelf
komen zij niet, dat deden ze evenmin in 1300. Er is
noodig, opdat ze er komen, dat de natie doordrongen
weze van nationalen geest Eerst mannen gekweekt en
dan' Soldaten gedrild.
Nu, Soldaten drillen kan men in eene vreemde taal,
maar Vlaamsehe mannen kweeken in 't Fransch, dat
gaat niet.
Zie daar ligt nu heel de knoop. En zoolangi men zal
voortgaan tot onze boeren en 'burgers' van plieht en eer
te spreken in het Fransch, zu lien de knapste redevoeringen verloren gefloten weizen en zal ons volk, niet
min noch meer onnoozel dan elk ander, zijne ooren
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laten hangen naar de drogredenen van Un" soldai du
Pape, naar den flauwen niaar Vlaamsehen zeever van
Jaak Van den Bernden.
' De&alniettemrh heeft de Ivoning in heerlijke woorden,
edele gevoelensi uitgedrukt, bij het standbeeld van Breïdel en de Conine. Hij. de negentiendeeuwsche vorst. heefl
den lof geeprokeir der middeJeenwsche volkshelden en
het jubelfeest hunner zegepraal meegevierd.
Wel zal, op zijne stem de oude volksgeest nie* ontwakcn. De leeuw slaapt te lang en te vast — de ledeii van
« Niemand gedwongen » zouden hem anders al lang
wakker gezongen hebben.
Maar zoo België in de naaste toekomst iets poogt en
iets waagît voor zijn zelfbehoud, zoo zal Leopold II
daar ruini^choots toe bijgedragen hebben. En op die
wijze nuaken vorsten zieh verdienstelijk en bemind.
Liberalen van aile slach. die zoo eenstemmig zijt in
uwe goedkeuring van 's Koningfe) woorden, hoort even
op uwe beurt. De katholieken alleen hebben er geene
schuld aan, zoo wij nog steeds on machtig en weerloos
zijn te midden onzer tot de tanden gewapende vijanden.
Gij ook draagt die schuld. Waart gij eensgezind, dan
zoudt gij de baas w*ezen. Gij weet dit.
Kunt ge nu niet eens worden ? Of wilt ge ni et ?
De Kleine Gazet, 21 Augustus 1887.

ONS ZONDAAGSCH PRAATJE.
I.
DE BENDE VAN J E F
Het driedaagsch débat welk deze week vôôr cm?,e
rechtbank gevoerd werd, deed ons kennis maken met
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een .verborgen hoekje van de onderste laag der Antwerpsche maatschappij. En bet is wel de moeite wa-ard
er nog een oogenblik bij stil te staan.
Wie is Jef ? Een doortrapte dief, een roovershoofd in
"t klein ? Neen. Jef bestaat niet, alleen de bende, en /ij
is nu gekerkerd. AI deze jongelui, die aan de langevingerziökte led en. worden nu op Staatekosten verpleegd
in het gasithuis der Beggijnenstraat.
Allen zijn van 20 tot 30 jaar oud. Zij woonden op
Stuivenberg. het arnnste kwartier der stad. dien uithoek
omringd door onbebouwde gronden. moeilijk om bewaken en vanwaar zij onmiddellijk uitgang hadden op de
goederenstatie en de dokken, gewoon terrein hunner
dieverijen.
Wij hebben hen zien zitten op de banken der eorrectioneele reehtbank. Eene mooie verzameling jeugdige
spitsboeven. De meesten hebben het classieke ingedrukte
voorhoofd en de dikke. dierlijke kinnebakken van den
misdadi'ger. Enkelen levendige oogen en een spits gelaat
vol booze slimheid. Allen zijn gezond van lijf en leden.
snakkend naar genietingen, maar zonder eergevoel. zonder plichtbesef, te lui om te werken.
Deze type, waarvan in kleinere gemeenten sleehls
enkele specimens' voorhanden zijn, is talrijk vertegenwoordigd in alle groote centrums. Antwerpen wordt eene
wereldstad. en dit heeft noodlottig zijne keerzijden. Eene
d'aarvan is1 de ploeg van Jef.
Meest alien zijn verwaarloosde kinderen. die van
hunne priile jeugd längs de straat sflenteren, tei-wijl de
oiiders buitenshuis het zure brood verdienen. De katholi.eken sinalem op het gedwongen schoolgaan, dat zij
eene tyrannie noemen. Hier hebben wij een treffend
staaltje van de heerlijke vruehten. die de vrijheid van
ledigloopen opbrengt.
10
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Wat doet zoo'n jonge bengel met zijn tijd. Aan de
dokken dwalen. met andere striebers van zijn soort.
Eerst aan een vaatje siroop lekken of probeeren aan
een suikerkist. Weldra ontrutselt hij een handvol boonen
aan een stapel koffie of plukt zijn klak vol uit eetn
wolbaal. Een hunner weet een dronken voddenwijf houden, dat daar een ten voor geeft. Centen voor muntbol
len, centen voor cigar en, centen voor jene ver eindelijk.
Met de jaren ontwaken de driften. Meiste«, van dronken vaderis1 en verloopen moe)detrs vergezellen hen op
hun strooptochten, en dragen den buit in hun voorschoot naar 't voddenhmfe. Zij worden de jeugdlge
vrijsters van die baardelooze dieven, ein nauwelijks de
kinderschoenen onhvassen, behooren zij voor goed toi
het öchuim der maatschappij.
Ja, 't is1 eene treurige geschiedeniö. Zeer zeker zou
de Staat hier moeten tusschenkomen, en die arme verlatenen beschermen tegen hun eigen zelven. WTant zij
zijn meer wees', dan de kinderen onzer weeshuizen.
Allen hebben het godsdiensitig onderri'cht genoten, hun
catechismu^ geleerd, hunne eerste communie gedaan.
Aan elk hunner werden sacramenten bij de vleet, vele
eilen aflaat en sichepels heiligdom verkwist. Maar wat
zij niet genoten, isi de school, een degelijk onderricht,
dat den geest opent, het gewelen staalt en de kiemen
van plicht en eer ontwikkeit.
Drie jaren lang heeft de ploeg van Jef hare diefstallen schier straffelooiSf voortgezet. Haar procès was een
cursus van dieverij. De gewone mensch geeft zieh geen
rekensehap van de virtuositeit die in dit vak bereikt
wordt.
De toeren van een goochdlaar hangen soms aan een
niemendal, en zoo is het met. de dieventoeren ook. Bij
voorbeeld, er staan aan de Werf tilbare hekken, zorg-
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vuldig voorzien van sterke hengsloten, ineengeklonken
bij mid dell van sicharnderen. Het slot verbreken. kan
niemand, maar onze jonge galeiboeven lichtten eenvoudig de hekken nit de hangsels en kropen binnen.
Voor vele moderns woningen zijn kolengaten. belegd
met een stevig ijizeren traliewerk, in vorm van halve
maan, dat längs binnen door eene ketting bevestigd is.
Wanneer die ketting nu niet spant, dan is' niets gemakkelijker dan het traliewerk op te lichten, van de opening
weg te draaien en zieh zachtjefc1 naar beneden te laten
gîijden.
Volgeus de wet is dit beklimiming. Een uit de bende.
van dergeÜjk feit beschuldigd, drükte luide zijne verwondering uit, dat hij wegenö beklimmdng te recht zat.
terwijl hij zieh toeh had laten afzakken. Een andere
bijgenaamd de Schoft, omdat hij een hoogen rug heeft,
was onder het naar beneden g}lijdien in de opening blijven stroppen. En dit verwekte niet weinig gelaeh bij
het veirhoor.
De gestolen voorwerpen raakten zij kwijt bij een
zekerr getal verheelers1, nog veraehtelijker dan de dieven, en hunne natuurlijke vijanden. Zij wagen weinig
en betalen nog mancher. Wat tien frank waard is. betalen zij tien centen. De haat van den dief tegen den
opkooper, die hem exploiteert en besteelt, is onverzoenbaar. Ook heibben de mannen van Jef de verheelers bij
ho op en aan de galg geklapt.
Nimmer was er in de verhoorzaal onzer correctioneele rechtbank zulk een taJrijk zootje vergadfcrd. Gedurende drie dagen een zestigtal diesen aan de eene, en
even zooveel verheelers aan de andere zijde. De dieven,
allen voorlopig in heohtenis, of nog boetende wegens
vpoegere veroordeelingen ; de verheelers nog op vrije
voeten. Van den kant der verheelers : gramschap -en
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verontwaardiging, betuigingen van onscliuld. luide eeden
dat zij eerlijke lieden zijn en niets geimeens hebben met
de bende. Van den kant der bende : verpletterende bescHuldi gingen tegen de opkoopers, geveinsde vroolijkheid, die zieh lucht geeft door kwinkslagen en zelfs in
verzen, in het bekende liedje van de Ploeg van Jef.
Dit dievenvolk vormt eeive soort vrijpmetselarij met
eigen wetten, eigen begrippen van recht en onrecht.
een eigen gevoel van eer en ridderlijkheid— maar 't is
er naar.
Naruurlijk dragen zij alien een toenaam : de ßchacht.
de Pekker, Boeren Sus«. Leegen Buik. aan de zijde der
heeren : Scheel Fien. Mie van *t Varken, Bloze Mie,
aan de zijde der dames.
Bloze Mie is> een jeugdige slets van achttien zomers,
met vlelösichkleurige kousen, breed uitßfcaande rokken,
cène jak met paarïen, pasß'ementwetrk en kwispels' afgezet. bellekens yan geblazen goud in de ooren. een zijden
doek om den hals«, waar al de kleuren van den regenboog in s'chemeren. bruinroode haarbekken netjes1 met
pommade op het voorhoofd gekleefd en hoogroode wangen — vandaar Bloze Mie. Ze leefde met een twintigjarigen dief als1 man en vrouw en droeg den roof naar
den opkooper:
En o deerniö ! dit paar heeft een kind !
Trouwens de meeste leden der bende woonden op
kaimers> inet hun lief.
Een hunner. de sitoutmoedigste. bijgenaamd de Kis:,
een rijzige kejrel, niöt boven de viejr en twintig, vhig
als een aal, leefde met Mie Cornelie, een geirouwd wijf
van twee en veertig.
De Kiss was geklist, maar Mie Cornelie was nog in
vrijheid. Uit minnenijd, om haar te beletten met anderen
te verkeeren, heieft de Kis> aan den rechter van onder-

—

149

—

zoek alles1 bekend gemaakt, van naaldeken tot draadje.
Dank aan dezet opwelling van jaloezie bij den Kis,
deed het gerecht dozen buitengewonen haal, eene mirakuleuze visfchvangst. En de netten braken schier : er
waren geen banken genoeg in het Justiciepaleis. voor
zulk een talrijk gezeiächap.
Eene figuur, die Miei Corneüe. Toen zij dan ook achter de grendels» zat, heeft zij den Kis' in zijne veropenbaringen geholpen. « lk zal alles* eerlijk uitbrengen, van
de mannen. » Zoo reed zij elken dag met de politie uit.
oui de plaats'en aan te duiden waar gestolen was. of
gestolen goed verborgen lag. Maar zij stelde hare voorwaarden. Aan zekere jeneverhuizen liet zij stilhouden :
s hier moet ik er eentje vatten. zooniet krijgt gij van
mij taal noch teeken meer. » De politie moest haar wel
involgen.
Op de rechtbank weet zij alles te verteilen. Zij kent
de stukken die tot overtuiging dienen, de panden zooalsi zij zegt, beter dan deoirwaarder of griffier. Zij prijst
het goud, proeft de Stoffen en legt alles weer netjcs in
zijn doosjes1 en zijn voirwtjesf.
Een bronzen beeld, gestolen aan de dok ten nadeele
van niemand geringer dan Zijne Majesteit Leopold I I ,
werd niet teruggevonden. Het woog 25 kilos en de dieven wisten er geetn blijf mee. Toch had Mie Cornelie
het bij den Pekker zien in 't bed liggen. Maar "t werd
later stukgesdagen. Het had eene waarde van 500 frank
en verbeejldde ejen lansknecht uit de 16e eeuw — Godfr oo de Bol Jon, zegt de Kis'.
Mie Cornelie voert den hoogen toon, zet iedereen op
zijn plaats, zegt vertrouwelijk « ja gendarroke lief, ik
zal zwijgen. » Maar wanneer de advocaten der verhee^lers aan 't pleiten gaan en op haar kap zitten. kan
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zij <: de deugnieterij niet langer nahooren » en zet het
gerechtehof overhoop.
Het vonn's isi nog nieti geveld, maar Mie Cornelie
mag van tien jaar verzekerd wezen, het maximum deist raffen bij verzameling. Zij is' dus al wat oud om zieh
te troosten. zooals1 Boeren Sus' en Bloze Mie. met het
referein :
En al zijn wij kwijt
Onze zoete liberteit.
Tien jaar en is geen eeuwigheid.
Het Stuivenbergteche kwartier is nu gezuiverd en wij
zijn bevrijd van de bende van J e t Wei geene zeer
gevaarlijke bende. want gewelddaden tegen personen
heeft zij niet gepleegd. maar eene buitengenvoon talrijke
en stoutmoedige, die sT-hier zooveel dielstallen per dag
beging als zij leden telde.
Wat zal er van die ongelukkigen geworden, als zij
na verloop van tien jaren weer loskomen ? Ongetwijfeld zu Hen zij Stelen als voorheen. Velen hunner, ondanks hunne jeugd, zijn al tien, twint/igmaal veroordee'd. Aan beterschap valt niet te denken.
Hier is/ een gewichtig s/laatkundig problema, wel
waard onze aandacht te trekken. Als voorkomende
ma at regel is* het verpliehte schoolgaan het beste, zooniet het eeirge middel. Maar zoo ook dat niet helpt —
en or zijn karakters die aan alle regeltueht ontsnappen
— ware 't dan niet beter de verstokte deugnieten naar
eene Strafkolonie te zenden, dan ze hier op te sluiten.
zondor winst voor hen, en tot groot geldverlies' van
den Staat ?
Onzô staats'lieden zouden deze zaak in ernstige overweging inoe'en ncmen. Maar ze hebben geen tijcl. Eerst
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moeten ze nog oplosisen wat révision Immédiate zeggen
wil. O die politiek !
De Koophandel, 12 November 1887.
(Herdrukt in De Kleine Gazet, 13 November 1887).
II
DE KERSTEKINDEREN
Een rroolijk onderwerp : de kerstekinderen.
Tîrek uw neuste maar niet op, gij daar, juffertje, of
moet het Mademoiselle, wezien ? Gij hebt tot uw zestien
jjaar kleedjes* geknipt voor uwe poppen, en dr.oomt nu
van een kindskorf. Zoo'n lieMijke, geriefelijke kindskorf, goedkoop en toch elegant, met een voering in
lichtblauw calico, en daarover een neteldoekje, net j es
rond de boorden gerucheerd. Vanbinnen rokjes* en doekjes. zokjes en broekjes, mut3jes, nagelbandjesi en wat
weet ik al, hagelblank en fijn geplooid... o welk een
hemeltje î
En gij ook, hm ! Me... Mo... Mosjeu, die daar zoo
ongenadig tornt aan uwen vlasbaard en zweert bij aile
soorfën van afgoden, aan uwe oudjes onbekend : ik
trouw niet — kinder®, ik ? bah ! 't is om mee te lachen,
'k wou nog lievar...
Wil ik cens zeggen, heers/chapje, wat ge nog liever
woudt ? — Zoo'n sftevigen bengel van een jaar of drie,
die kan kraaien alsi een haantje en de wereld met een
paar sitoute kijkerö vlak in 't aanzicht blikt. Dien zoudt
ge willen leeren knikkeren, en springen, en vechten....
Bloos maar niet — waarachtig hij wordt vuurrood —
ik ken de verborgen paadjes1 van uw hart.
Wolnu, jonge juifers en jongè beeren, als ge dan
kinders koopt — en er is* niets zoo plezierig om koo-
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pen — iieemt dan voor heden mijn raad. Want ik ben
er op beilust u nu en dan een raad te geven. in verre
navolging van Jean de Paris uit den « Figaro ». die
er een pea* dag geeft. Emile de Girardin had wel iederen dag een gedachte... maar er is weinig van -gebleven.
Ziehier mijn raad. Wat is» h et eerste waarvoor mo el
gezorgd worden als zoo'n kleine wereldburger of burgeres den neus door... in de maatschappij steckt ?
Wie weet het ?
Een eindje g a r e n ? . . . gauw, de sehaar ?... Foei. wat
zijt ge voileejrd ! Neen, het eerste wat ge hem geven
gaat is1... een voornaam. De zaak is van gewicht. Een
welluidettide voornaam is veiel in het leven. Judoeust
heeten is een onheil, Nicodemus1 heeten is een ramp.
De voornaam, wel die speelt de hoofdrol. Het meisje
borduurt hem op den sigarenkoker van haar vrijer, en
de vrijer... welke heerlijke muziek zingt zijn hartie ni et
op den voornaam zijner liefste !
Ik heb theorieën over den voornaam. Er zijn staatsHeden. kunstenaars, helden die de vier vijfden van
hunnen roeon te danken hebben. aan de gelukkigc wijze
waarop hun voornaam zieh paart aan hun familienaam.
Andreas Hofer, Antoon Van Dyck, Quinten Matsys
Laurens' Koster... de drie kwart van hen die ilmns
vereeuwigd zijn. danken het aan hun voornaam.
En in kleiner sfeer, wat geeft er populariteit ? Hoe
zingt het volk in dagen van kiezing ? — <: Vivan onzen
Nant ! »
En zoo Coremans1 populair ware, ze zouden < vivan
onzen Edewar ! » zingen. Maar nu roepen ze : « Weg
met Goreanansi ! »
De moraal isi : zoek voor uwe kinderen sprekende,
klinkende Vlaams'che namen. Noem ze niet Gaston of
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Edgar, vooral zoo ge Jansfeensi of Peeters heet. want
Gaston Janssen® of Edgar Peeteirs1 wordt noodwendig
een stikkelaar in de wereld.
In mijn tijd, bij meeeter My in, was er een kleine,
zoo ros als1 een deur — die ros» is, niaar dat was1 niels.
Hij heette Vers<chue*ren, en dat was1 nog niets. Maar zijn
peter, die parrekeer was, had hem Anatole gedoopt. ik
vraag het u !
Niet ieder heeit génie genoeg om zieh los te maken
van den voornaam. dien hij bij zijne geboorte kreeg.
en zieh op eigen handje Johan-Alfried te laten heeten.
Anatole Versichueren is1 nadien in bitterpeeën gaan
doen en zijn zaken zijn aangebrand. Hoe wilt ge uw
erediet behoudeoi als1 ge Anatole Verschueren heet ?
Nog een voorbeeld. Een rnoosoneier mijner kcmii^ —
o ! de Frans'che mode dringt door in al de klassen der
sa meule ving — vond ook dat Karel of Pieter niet voornaam genoeg was1 voor zijn bengel. Hij zou ten Fransehen naam dragen.
De veelbelovende jongen loopt soms niede naast de
kar, waar vadeT zijn nuttig bedrijf mee uiîoefent. en
onlangs1 was ik ooggetuige van dit eindje samenspraak
tii^sehen hen :
— Papa !
— Wat is 't, Alexandre ?
— Hier ligt nog 'nen hoop !
Er zijn tal van echte Vlaamische namen. welluidcnd,
fermklinkend en die in onbruik geraken. Zoo bij voorbeeld : Wouter, Gerrit, Govaart, Dirk. Koenraad voor
de jongens', Gejertie, Suze, Doortje, Elsje, Klaartje voor
de ïMeLsjesi. En och... honderd andere. Maar dat is allemaal te boei*sch en te plat, niet waar ?
De Duits'ehers1 beseffen de waar de der voornamen tot
het behoud van het nationaal karakter, en hunne aima-
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nakken en tijdsiehriften teekenen de oude, vaderlands-che
îiamen op. opdat zij niet verloren gaan. En wij, gaan
wij dan alle nationaal karakter verloochenen ? onze
jongens1 Odilon en Casimir heeten, onze meisjes* Palmyre en Zulma ?
Alio. Kasimirke, restez donc en bas de vofnez et
donnez-nous un pollen-handje.
lieft is waarachtig tijd dat wij ons eigenzelven herworden, in kunsten. zeden en politiek.
De KoophandeL 2(6 Noveimber 1887.
(Herdrukt in De Kleine Gazet. 27 November 1887).

Ill
O. L. V. VAN D E R U I .
Ik kwain verleden Zondag morgen längs de Oude
Vaartplaats* gewande/ld. Ge moet weten ons tante Lo is
haar bond je kwijt, een veorrekeld monster op krorome
poofcsn — ik bedoel het hondjq, niet onze Tante Lo.
want daar moeten we van erven — half leeuwtje, half
dashond. en dat alle twee dagen de kwaal krijgt. Maar
ons Tante Lo is verzot op haar hondje en daarom wa?
ik naar de vogelenmarkt gaan kijken of het daar soms
niet te koop werd aangeboden door dezen of genen
slunge] van een hondendief. Want van ons Tante Lo
moeten wij erven.
Nu. he! beerst was er niet, maar daarentegen kreeg
ik een boel merkwaardigheden te zien en te hooren...
we1 stof voor tien Zatordaagscfye praatjeö. Ik zeg u :
wie nooit längs de Vogelenmarkt kuiert. heeft ongelijk.
Voor heden wil ik mij bepalen bij eene enkele ont
moeing die ik er deed : Ons1 Lievrouw van de Rui. Ge
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Edgar, vooral zoo ge Jansfeensf of Peeters heet. want
Gaston Janssens of Edgar Poètes 1 wordt noodwendig
een slikkelaar in de Avereld.
In mijn tijd, bij meester Myin, wasi er een kleine,
zoo ros alsi een dem* — die ros1 is, maar dat was1 niels.
Hij heette Vers'chueren, en dat was1 nog niets. Maar zijn
peter, die parrekeer was*, had heïn Anatole gedoopt. ik
vraag het u î
Niet ieder heeft génie genoeg om zieh los te maken
van den voornaam. dien hij bij zijne geboorte kreeg.
en zieh op eigen handje Johan-AlMed te laten heeten.
Anatole Ver^chueren is1 nadien in bitterpeeën gaan
doen en zijn zaken zijn aangebrand. Hoe wilt ge uw
erediet behouden als1 ge Anatole Verschueren heet ?
Nog een voorbeeld. Een meosoneier mijn er kiiiiii^ —
o ! de Frans'che mode dringt door in al de klassen der
samenleving — vond ook dat Karel of Pieter ni et voornaam genoeg was1 voor zijn bengel. Hij zou ten Franschen naam dragen.
De veelbelovende jongen loopt soms mede naasî de
kar, waar vader zijn nuttig bedrijf mee uiîoefent. en
onlangs1 was ik ooggetuige van dit eindje samenspraak
tuschen hen :
— Papa !
— Wat is 't, Alexandre ?
— Hier ligt nog 'nen hoop î
Er zijn tal van echte Vlaamsche namen. welluidond,
fermklinkend en die in onbruik geraken. Zoo bij voorbeeld : Wouter, Gerrit, Govaart, Dirk. Koenraad voor
de jongens1, Geertie, Suze, Doortje, Elsje, Klaartje voor
de meines1. En och... honderd andere. Maar dat is allemaal te boersch en te plat, niet waar "?
De Duits^hesrs1 beseffen de waarde der vooniamen tot
het behoud van het nationaal karakter, en hunne aima-

—

loi

—

nakken en tijdsichriften teekenen de oude, vaderlandsche
namen op. opdat zij niet verloren gaan. En wij, gaan
wij dan aile nationaal karakter verloochenen ? onze
jongens1 Odilon en Casimir heeten, onze meisjes Palmare en Zulma ?
Allô. Kasimirke* restez donc en bas de vofnez et
donnez-nous un pollen-handje.
lieft is waarachtig tijd dat wij ons eigenzelven herworden, in kunsrten. zeden en politiek.
De KoophandeL 26 Novelmber 1887.
(Herdrukt in De Kleine Gazet. 27 November 1887).

Ill
O. L. V. VAN D E R U I .
Ik kwam ver Jeden Zondag morgen längs de Oude
Yaartplaats 1 gewandeid. Ge moet weten ons tante Lo is
haar hondje kwijt, een verrekeld monster op kromme
poofcsn — ik bedoel het hondje!, nieit onze Tante Lo,
want daar moeten we van erven — half leeuwtje, half
dashond. en dat alle twee dagen de kwaal krijgt. Maar
ons Tante Lo is verzot op haar hondje en daarom wa?
ik naar de vogelenmarkt gaan kijken of het daar soma
niet te koop werd aangeboden door dezen of genen
slungel van een hondendief. Want van ons Tante Lo
moeten wij erven.
Nu, hei beerst was er niet. maar daarentegen kreeg
ik een boel merkwaardigheden te zien en to hooren...
we' stof voor tien Zatordaagscfye praatj-eë. Ik zeg u :
wie nooit längs de Vogelenmarkt kuiert. heeft ongelijk.
Voor heden wil ik mij bepalen bij eene enkele ont
moeJng die ik er deed : Ons1 Lievrouw van de Rui. Ge
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weet immers, de Lievrouw door dien s'en elm van een
socialist beurtelingsi rood en zwart gc<s<childerd, tot
groote ergernis/ en luide verbolgenheid van heel de
kolonie ? Ewel, ze prijkt nu in eene splinternieuwe nis.
boven de dakgoot van een godvruchtigen gebuur, die
zieh harer ontfermde. Heel de Rui heeft gevlagd en
gevierd voor deze gebeurtenis1. 's* Avonds» was1 het kapelleken met vetpottekens1 verlicht, zoodat men duidelijk
het volgende sfàchtende s'chietgebedeken aan den voet
van het beeld lezen kon : « O. L. V. van de Rui, Bid
voor ons1 ». L&at de orgels» nu maar draaien en de
smoutebollen maar kiskassen !
t Is anders een onbeduidend Lievrouwken, dat van
de Rui. Ik spreek van haar uiterlijke, want men heeft
mij verzekerd dat er heel wat aflaat aan vast is, jazelfs
dat zij mirakels doet. Of is 't geen mirakeil, dat zij zoo
wonder da dig ontkwam1 aan den verfkwast van dien
snooden socialist ?
Maar voor 't uiterlijke heeft zij niete1 gemeens met
hare trotsche gezellinnen.
Ze is( niet « van goud en paarten zwaar », zooals de
rijke matrone uit de hoofdkerk, met kroon en mantel,
den scepter in de eene hand, en 't kindeken Jezus...
wij gingen zeggen in de andere hand, doch die is onzichtbaar. Het vent je, ook al in t goud, och arme ! is
ergens vastgesjord aan den boezelaar van zijn mama,
en zweeft aldus tusschen hemel en aarde. door een wonder van kerkelijke bakerkunst.
Ze evenaart ze*lfs» hare genoot van het Vleeschhuis
niet. een pracht van een s>antin, in kloeke renaissance,
waar de kunstminnaar ruim zooveel beziensi aan heeft
als de pilaarbijter.
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Neen. 't is1 eien zeer alledaagseh, stijf. prozaisch beeldeken — maar de Rui beleeft er haar genoegen aan en
dat is 't voornaamste.
Alle gekheid op 't stokje. wij kunncn die 0 . L.
Vrouwtjesi goed lijden. Waarom niet ? rt Is menschelijk.
Van oudsher, bij de heidenen zooals bij de christenen,
heeft elke buurt zoo haren sant gehad. Wilt ge dan al
het öchilderachtige bederven ? Wilt ge overal elektrieke
horlogiesi en telefoondraden ?
Zoo'n fiksiche Lievrouw. glimmend van de jongste
laag olieverf, waar een z-wer.ni gevangen vliegen in
kleeft met een achtergrond van donkerblauwe bloemen.
lijk behangselpapier van "t jaar 30, en daar onder. op
hooge feestidagen en paus'elijke jubileums* een zilveren
lantaarn met een liciht :
In dit gangsken wonen ook menschen
Die den Paus proficiat wensehen...
dat viriden wij pittoresk.
• 0 die oude gebruiken ! Het heugt ons nog hoe gelukkig we waren, toen we Zaterdags' ons oordje mochten
steken in de beurs van het bultje dat rondkwam voor
t licht van 0. L. Vrouw. Het gaat nog rond, het eigenste bultje, half koster. half kleermaker. Het lapt nog
immer den toog van den onderpastoor — de nieuwe
logen komen uit Metoheilen — en draagt in de veertiendaagsfche berechtrng. gekleed in het aflaterken van een
kerkmeester. eene (s'oort vi^chspaan op den ^chouder.
Het heeft nog imimer dezelfde asfchgrauwe gelaatskleur,
dezelfde ungeschoren kin, denzelfden onmogelijken neus,
door denwelken het neuriet, als1 het met de beürs rondkomt : vr "t licht vnons1 livrouw !
Maar het gaat nu onze (leur voorbij. Wij geven niet
me r. Soms zie ik het 's' avonds den lantaarn nog out-
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steken en ophalen en de koord bergen in "t houten
kasken op den hoek. Welk lichtje mag er wel flikkeren
in het brein van zulk een bultje ?
Gij glimlacht. vrijgeest, gij haalt de schouders op ?
Beeldstormer die gij zijt ! wilt gij dan de Lievrouwkes
van hun voetstuk halen ? Laat ze staan zeg ik u. oi
ge vaart zooals die öocialtet van de Bui. Ik verbeeld
mij dat de vent woedend is op het pleisteren postuur.
dat hem trotseert en tergt, met zijn vetpottekens en zijn
sehietgebedeken, in de dakgoot van den godvruchtigen
gebuur. *t 1s in den geest. in het hart van het volk
dat het bijgeloof moet uitgeroedd worden, man ! En dit
gaat niet met geweld, daartoe behoeven wij ander middel en. Daar hebt gij bij voorbeeild de1 slchool....
?
t Is loch jamtoiier dat ik dat monster van een hondje
van on & Tante Lo niet teruggevonden heb. want wij
moeten er eerlijk van erven.
De Koophandel, 17 December 1887.

IV
KLEINE MISDRIJVEX,ZWARE STRAFFEN
Vriend lezer, indien ik u ziegde dat ge een boosAvidlit zijt...
— Maar Menheetr !
Kom, wees niet kinderachtig, ik houd u voor een
braven vent, 't is siechte bij manier van spreken. Antwoord mij : indien iemand u zegde dat ge een boosu
wicht zijt, ge zoudt het kwalijk nemen. niet waar ?
— Kwalijk nemen ? Me dunkt ik scheurde hem in
stukken vaneen.
Goed, en ge Üetste de stukken tegen den trottoir lijk
paiingsveilen. Ewöl, gij die geen boos'wicht maar een
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brave vent zijt, gij hebt in uw leven wel drie jaar
priston verdiend.
— Maar Menheer ! ik ben ekik ne pars'oon die nog
nooit geen acties heb aan d'hand gehad !
't Ist niogelijk, beste kerel, doch het wag meer geluk
dan wijsheid. Van vôor uw zestien jaar spreken wij
nie*. Ge waart toen nog niet verantwoordelijk voor het
gerecht, ge hadt uw jaren van verstand volgens het
wetboek nog niet bereikt. M'aar na dien tijd, o wat
kruiskens hebt ge op uwen kerf verdiend !
Gij hebt een ruit ingeworpen, moed willig ingeworpen.
bij Meester Kadul, omdat hij zoo 'ne japneus is en u
zoo dikwijls1 liet bakken. Wablief ? een kwâjongensstreek ? Neen, neen, art. 545, verbrijzeling van stedelijke afsluitingen. acht dagen tot ze» maanden en 26 tot
200 frank of eene dier straffen alleen.
En dat > nog niet erg, maar ge hebt ook de bel
van Uiffra Toertjes1 afgetrokken, die kwezel, die in "t
winkeltje kwaad was gaan spreken van uwe marna.
Üat'si erg, jongen. dat'si bliksems1 erg ! Art. 521, gedeellelijke vernieling van onroerende goederen, maximum 5
jaren opsluiting en minimum, z elf si onder voorrecht van
v erzachtende onistandigheden, wegens uw goed vorig
gedrag : drie maanden Beggijnenstraat.
Sta toch niet te gap en, we gaan verder. Ge hebt de
kat van uw buurman, die gedurig op het muurken zat,
zoodat ge uw duiven niet overwennen kondt op den
ouden kijker, een handvol schroot door haar kattenvel
gejaagd en het beest is1 gestorvem aan de loodziekte.
Dat wasi wreed en ge verdiendet wel iets meer te krijgen dan het minimum van b' dagen of 26 frank door
art. 528 wegen s) gewelddadige vernieling van roerende
eigendommen opgelegd. Want ik houd van katten.

—

159 —

Maar erger toch onder gerech'telijk opzicht was die
diefstal die ge begingt, ja. ja, die dietfstal, toen ge doov
de haag kroopt van dit buitengoed oni dien bellefleur
te plukken. Ge noemt gijlie dat hovenieren niet waar ?
Ongelukkige ! ge weet dus1 niet dat CT een art. 4G7 beötaat — want ieder wordt vernioed de strafwetten te
kennen — krachtensi hetwelk de minute ontvreeir.ding met
bekliniiming of braak door een minimum van drie maanden gevang geboet wordt ?
Tel nu eens' bijeen, hoever zijn we al ? Wij spreken
niet van naohtrumoer. van «en hond zonder medalie.
van een op sftraat geschudden asschenbak. Maar hebt
ge u nooit plichtig gejmaakt aan mishandelingen ?
— Jawel, eene oorveeg aan Pietj<e Keskendie. die
moedwillig op ons' teenen trap te op het bal der Varietes.
Braaf zoo ! dat's1 slechts/ 26 frank boet en dat was
"t u gaarne waard. Maar ge zoudt het niet dikwijls
mögen herbeginnen, of er s/tond ook al kot op. Te dier
gelegenheid hebt ge hemi zeker uitgesfcholden voor
« lamtme kleer-nraker, zie waar ge trapt met uwe kruisvoeten » ! Älweer een snee in uwen kerf.
En als' ge dan van het bal kwaamt, met een volle
lading L-euvensch en Beiersch, hebt ge dan nimmer...
hm ! hoe zal ik dat gevoeglijk z eggen... tnfin, de
qusesitie is) deze : tegen een muur is het slechts vijf
frank, krachtenö het s'tedelijk règlement op de waterleiding. Maar in 't mddden van 't Vleminxveld. neen. dat
's1 al te erg. Openbare schennis der zeden, zeg ik u.
*k Weet wel, helft wasi vier uren 'ö morgens en do
nacht wierrp zijn sluier over het stnood bedrijf. Toch
hebt ge een goeden on gel gedien d dat geen politieagent
u op den öchouder heeft getikt om u art. 385 onder de
oogen te brengen.
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He! sehijnt dat gij vrijt, nlet waar ? Zijt gij ninimer
korenbloemen gaan plukken längs1 verborgene paadjes ?
Gelukkig was1 de champetter een joviale vent — hij hield
de eene hand open en de andere voor de oogen. Ja. die
chainpetter heeft veel door de vingers* gezien en gij
kAvaaml er goedkoop af. Want anders : Hij, Jndocus
Pakzomaar. gekleed met zijnen uniform, zijnde op zijne
ronde längs' den binnenweg achter de Kruishoef... cene
maand gevang, dat mist nooit.
Ik neem aan dat ge nooit riemen hebt gesneden \un
een andenmansi leer, dat ge nimmer avarie hebt gemengeld tus^ehen uwen Santos, of gebrande eikels genialen
tuschen uwe biitterpeeën of anderzinal eetwaren ver
vals'cht. Maar gelasterd hebt ge voorzeker, vertromvelijk gelasiterd, aan de volle vrienderitafel, in de Klok.
Art. 444 is een leelijke sitruikelblok.
Doch genoeg hierover, ik meen u overtuigd te hebben dat h et een luk of een raak is, zoo ge geen kennis
hebt geniaakt met zelfenden sloffen, papieren zakken en
ripieren. Mensich, gij zijt door vele netten gevlogen Î
*

*

Treed nu met mij het gerechtshof binnen. Welke
drukte ! Beuchten, getuigen en toeschouwers verdringen zieh in de zaal. Hoort ge den eentonigen rimram ?
Uw naaiB en voornaam, J a n s e n s . Ge zijt beticht aan
Peeiers vitijwillig slagen en wonden te hebben toegebracht. Ge bekent nieit ? we zullen de getuigen hooren.
Mijnheer Flandrin. agen't van politie. geen familie noch
aangetrouwd ? Ik zweer, werrervrareweer... Gij hebt
gezien dat J a n s e n s aan Peeters slagen toebracht ? Ja ?
Welnu betichte !
— Mijnheer de president hij had eerst gesl.ageiv.
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Dus1 ge bekent ! Aangezien... hier grijpt de voorzit1er zîjn wertboek en neigt even rechts en links naar de
reenters:, lijk de officiant in een mis met drie heeren,
en nu verneemt go nog slechts een dof gemompel —
zîjn we in de kerk of op de rechtbank ? — wawawawa
Ava... hier klimt de stem : om deze beweegredenen, verwijsrt de reehtbank Jansfe&nsi tot eene geldboet van vijftig
frank. — Janssen© de rechtbank i$ toegevend geweest.
oindat het uw eerste keer is, maar kom niet meer terug
of ge zoudt gevang kunnen krijgen.
En zoo worden er s'omsi twintig zaken in een uur
aigedaan, erger dan bij pater Kletsaf. Met dit versichil
dat pater Kletsaf de absolutie gaf ; hier rollen de geldboeten en de maanden gevang over de tong des voorzitters als de hagel over een leien dak.
Weflhoe, honderd frank aan pachter Verkoeien voor
éenen haas ? Acht dagen aan Tist de Slokker, voor
éene worst die hij kaapte in een kelder waar hij kolen
bracht, en die hij onder sJchoftijd uit zijn blauwen zakdoek opat ? Eene maand aan Jefken Wittemans, den
bakkeregast, omdat hij twee frank tekort kwam in zijne
leeren beurs ? Hij was dien Maandag in den Pelikaan
gaan dansen met de vriendelfjke meid van hierover :
men gaf de centen later eerlijk weierom, zoodat zijne
bazin zelv-e eenen knieval voor hem deed, in eenen
schoonen brief waarin ze geluigt dat Jefken zoo'n braven jongen is», dat hij al tien jaar bij haar werkt en
dat zij nooit het minste aan hem1 ondervonden heeft.
t En mocht niet baten, eene maand gevang is de taks
voor het geringste misibruik van vertrouwen.
Nu is Jefken gesichandvlekt voor zijn leven. Jefken
is een dief en wordt met den vinger gewezen. Zijne
Sophie vrijt met een ander. Jefken geraakt aan de borII
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rel van verdriet, hij die nooit gedronken had ! verliest
zijnen post en wordt een rampzalig mensch.
Indien men Jefken nu hadde doen bij de beeren körnen, hem zijn schuldig gedrag in gepaste woorden
hadde voorgehouden, hem' gesproken hadde van zijn
eerlijk verleden, van zijne ouders!, ija, van zijne Sophie,
en hem dan hadde doen beloven dat hij 't nooit weer
doen zou, Jefken zou gehuild hebben als een kind van
rouwkoop en dankbaarheid, zou naar zijnen trog teruggekeerd zijn een better mensch dan te voren en alle
zijne levensdagen gekneed hebben in eetr en deugd.
Maar nu, door hem zoo streng, zoo w e e d te straffen
voor de eerafte, geringe fout, heeft men er een stecht
mensch van gemaakt.
*

*

*

Beste lezer, zoudt ge niet denken dat we hier al pralende een gewichtig maatschappelijk vraagpunt hebben
aangeroerd ? Het vraagpunt der kleine misdrijven en
der groote straffen.
Wij hebben geene ons medelijden met de verstokte
deugnieten, die stolen en blijven stolen en de helft van
hun leven achter de grende&s doorbrengen. Voor die is
men niet sltreng genoeg ; bij de vierde of vijfde hervalling zou men hun wat meer moeten toedienen dan
3 maanden, 6 maanden, 4 maanden, enz. Er zijn er die
eene reeks' van twintig veroordeelingen achter den rug
hebben, verschallende van éene tot zes maanden.
Wij vinden dit onzinnig. Tegen dezulke moest men
andere maatrögels neraen dan eenige maanden eel, die
toch niet baten. Misschien wel Strafkolonie». Doch dit
staat in verband met het regiem der gevangenisisen en
behoort niet tot ons onderwerp van heden. Maar dat
men den armen werkman van Wien de gelegenheid een.
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dief maakte, bij het eerste misdrijf als een boosdoener
behandelt, daar komen wij tegen op.
Wij zijn onder dit opzicht zeer verachterd tegen andere nation, bij voorbee'ld tegen de Engelschen, de
Italjanen, de Hollanders'. Het tarief onzer straffen is veel
te hoog. Wij hebben gezien hoe de rechter, door de wet
gebonden, s'onisi verplicht is» drie maanden gevang uit
te spreken tegen iemand, die zieh schuldig maakte aan
eenvoudigen tuinroof. Onsi wetboek van 1867 is een der
siech töte die besftaan. Waarom ? Wei het politiek krakeel slorpt de negen tienden van onze Kamerdebatten
op, en onze wetgevetr heeft geen tijd voor hetgeen hem
hoofdzaak zou moeten wezen, namelijk wetgeven.
Wij zijn niet op de hoogte van de verbeteringen
door onze naburen ingevoerd. Zoo weten siechte weinige politiieke mannen ten onzent, welke meesterlijke strafwet onze Noorderburen, de Hollanders', vôor een paar
jaren gestemd hebben. Noch tans is dit wetboek in het
Fransich,- Duits'ch en Italiaansch vertaald. Cto u een
(lenkbeeld te gov en van zijne uitmuntende strekking zij
het genoegzaam hier aan te halen, dat de NederlandS'che rechter niet gebonden is1 door een minimum, maar
in alio geval mag afdalen tot éen frank boets, tot 6en
dag govang. De mlen^chclijkö zijde van een laakbaar
feit ontsnapt hun niet als aan onze magistraten. Deze
straffen werktuigelijk, krachten^ tarief, alsof het mogelijk ware de oneindige veröcheidenheid van 's menschen
doen en laten in artikel^ te rangschikken en onder
ieder nummer e>ene bepaalde straf te schrijven.
In Italie bes'taat wat wij hier niet kennen : de bertsping met vrijspraak. Voor eeai eerste licht vergrijp is
deze maatregel veel humaner en doelmatiger dan de
strengheden on&er wet.

—

161 —

lie: getal geringe veroordeelingen klimt in on& land
up onrus'tbarende wijze, buiten alle verhouding met den
aangroei der bevolking of het verval der openbare
zedelijkheid. Under de 77,M6 correct ronetele veroordeelingen van 1876 tot 1880 uitge&proken, waren er 70,210
van minder dan 6 maanden, 35.68") van minder dan éen
maand, 4.009 van minder dan acht dagen. Is dat geen
nutteloos4 verkwi&ten van tijd, gold en reputatie ?
Onze criminaliisten van de jonge school, de beer
Pring, nog onlangs in zijne prächtige studie over Misdadigheid en Beteugelling, klagen bitter over het misbruik der kleine altraffen in België en in Frankrijk.
Want het is een onhèil van ons' franskiljonisni, dat de
aandaeht onzer Juristen sfchier uitsluitend op Frankrijk
gericht is1, en dat wij dus niet deelachtig worden aan
het vele goede dat ook eldersi tot stand komt.
En het ergste van al is nog, dat de overhaasüng
waarmede het gerecht hier te werk gaat. voor onvermijdelijk gevolg heeft dat velen onschuldig veroordeeld
worden en met den grooten hoop der schuldigen ingezeept worden en in de tobbe gaan. De vraag is : of zij
er blanker uiitkoinen.
De silachtoffeirs! der gereohtelijke dwalingen zijn talrijker dan men doorgaans denkt. Op tien vonnissen die
in hooger berpep komen, zijn er misschien wel drie die
hervormd worden, in den zin der vrijspraak of der
veroordeeûing. Dus heeft de eerste rechter, of de tweede
zieh vergist ? Us'eTijk problem», want er ist op aarde
geen grooter fottering dan eene onverdiende schandvlek
en straf. A)lle menschellijk gerecht is feilbaar en feilt
so ms-. Maar alle dagen rechtelijke dwalingen, is eene
maatöchappeilijke ramp.
Nu zult ge wellicht gaan denken dat wij te zwart
teekenen ? Wij zijn nochtans in staat het u met voor-
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beeiden te bewijzen, bij middel van Jefkens' en Peerkens,
wiefr echten naam wij u tusstehen vier oogen zouden
kunnen noeonen. Doch 't is al laat en de jongen wacht
op kopij. Ben andermaal dus!. zoo ge lust gevoelt, hebben wij 't over de vorkecrde indeeling en aanwerving
onzer nragisltratuur.
Zorg intusschen dat ge geen peren of geen korex>bloemen meet plukt, en vooral dat men ze u niet ziet
plukken, want we leveii nog under de wet van 1SC>7.
De KoophandeL 31 Januari 1888.

GEUZENHISTORIE
Zij waren voor de kerk getrouwd. Niet dat ze er aan
geloofdem — haar vader was liberaal, een liberaal van
den ouden eed, wel is waar, en zij bezocht ?s Zondags,
met hare vriendinnen, het Willems-fonds en de Mer1 ens- vereeniging.
Het is daar dat ze hem leerde kennen. Hij was lid
van een half dozijn liberale maatschappijen, tot van de
loge toe, en droeg den driehoek met hamer en troff el.
in glimmend nickel aan zijne horlogeketting. Want
Consitant Vranckaerts was geen van die lauwea, schvoomvalligen, die 't van binnen hebben, neen, god dank, hij
was onafhankelijk. Boekhouder bij eenen liberalen
scheepsmakelaar, bij wieii Inj als loop er begonnen was,
vierduizend frank en wat etr verder tusschen de kade. en
het schip valt. Dus kon hij zijne opinies vrank en vrij
ten toon hangen, bovenop zijn gilet, dat heel de wereld het zien kon.
Wanneêr hij echter 's avonds bij haar kwam viiien,
stopte hij zijn driehoek naarbinnen, voor hare moeder,
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die ben christelijk mensch was. Geen kwezel, hoor !
door en door oprecht. Dit was zijne eerste concessie.
Oni dezelfde reden trouwden zij voor de kerk. Moeder zou cinders nooit gewild hebben. Haar overbalen,
daaraan viel niet te denken. Maar bah ! 't was slechts
voor de trim. Zouden ze hunne liefde, hun levensgeluk
gaan opofferen voor dergelijke vodderij ? Ze getoofden
er immens niet aan ? Met vijf frank aan een commissionnair voor een biechtbriefkên waren ze klaar.
Doth dit was nu de «laatste toegeving, de laatste
transact ie met hun geweten. Eenmaal vrij, dan was het
nit met alle paperij, daar werd een dure eed op gelaten. Ook wanneer ze, van de speelreis terug, hun eerste
bezoek kwamen afleggen in het oudershuis, hing de
driehoek boven op Vranckaerts vest, vranker en vrijei
dan ooit. Schoonmoeder zei niets, maar dacht niet minder.
*
*

*

0 zoete honingmaanden ! Zij was zoo geheel een
ko If ken naar zijne hand, éene ziel met hem. Hij ging
's avonds niet uit en las haar voor uit Van Lennep,
uit Het Geuzentijdvqk, uit Büchner*s Kracht en Stof.
Hun echt was vol aardsche zegeningen — voor de
hemelsche zegeningen haalden zij de schouders op —
en "t duurde niet lang of de buren konden duidelijk
merken. dat er bij Vranckaerts een geuzentelgje in aantocht was.
<s "k Ben eens kurieus of ze *t zullen la ten doopen, »
zei Mie Vertougen, de bakkerin van op den hoek.
*

*

< Filomeen. wat is or toch ? ge ziet er zoo triestig
uit, al 'nen heelen tijd ? » — vroeg Vranckaerts aan
zijne vrouw.
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— <; Geh, Stan, niijn staat zal dat zeker meebrengen.»
Inderdaad, haar Staat was ' t , die 't meebracht. Want
Fillekon Tuimmers was naar hare moeder geweest om
haar tot peetje te vragen, en te dier gfelegenheid had
moeder haar onder d'hand* genomen en eens duchtig
gekapitteld.
« lloor eens, Fille », was ?t , <s ge komt me vragen
» voor peêtje, hé ? en 't iö niet nieer dan plient, maar
> vooraleer we daarover spreken, heb ik met u een
y eiken te pellen. Ge meent zeker dat ik niet zie dat
» gijlie leett lijk goddeloozen ? Uwe man is bij de vram> macho a*, dat zult ge niet loochenen. Enfin, als ge
-> aaarmee tevreden zrjt, dat 's uw zaak; ik heb me voor» genomen me met uw huishouden niet te moeien. Ver» der weet ik van goed paart dat ge dees jaar uwen
» Paschen niet hebt géhouden. Ga maar voort, meisken,
» we zullen malkaar latel* spreken, als de ongelukken
» in uw huis zullen gekomfcn zijn. Maar éen ding is
> zeker : als t klein niet in de kerk komt, dan ben ik
» geen peetie — ik ken m'n djevooren ! »
— « Maar mama loch ! Stan is immers liber ? Wat
» zouden z'n vrienden zeggen ? Doop het kleintje in
» ytilte, als ge wilt, maar als het naar de kerk moet,
» dan is t geluk van mijn houwelijk gebroken. >
En Filleken begon te grijzen : « 'k Voel van nu af
» dat ik een siechte dracht zal hebben » — kreet zrj —
» en als ik dan nog nuoet gietraiterd worden, op den
» hoop toe, dan zal 't met mij en 't kleintje maar siecht
» afloopen. »
Moeier Tummers was echter niet weemoeiig van aard,
ze had er zeven gebakeld. En zoo ze niet immer wilde
wat was: recht, toch won ze wat ze wilde, juist het
contraire van haren schoonzoon. Ze lei bril en maas-
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kous) weg-, rees op in hare voile lengte en sprak —
haar Filleken keaide die stem :
« Wei ! dat ik zoo iets in mijnen ouden dag moet
» beleven ! En gij zijt het, mijn jongste, die 't inij aan» doet ? Hoor eens, meisken, ge kent me, hé ? Ge weet
» dat ik altijd iets meer voor u heb overgehad dan voor
» de ander, maar zoo waar als er 'ne Lieven Heer in
» den hemel is en al moest ik er van in mijnen put
» kruipen, indien ge zulk sehandaal in de famille brengt
» dan staat er voor u of uwen Jekkeren man geenen
» stoel meer in mijsn huis. Ge moet dan maar denken,
» dat ge geene ouders meer hebt. Verzin dois goed eer
» ge begint, het is mijn laatstfe woord ! »
* *
Als Yranckaerts dien avomd van zijnen bak tenuis
kwam, zat Fille met roodgekreten oogen aan de tafel
waar het avondeten klaar stond.
« Wat is dat nu ? Ge grijst lijk ? Filomeen. wat is
er gaande ? »
— Een diepe zueht.
« Maar om de liefde Gods, spreek dan tocli !
Vranckaerts moest wel ontroerd wezen, om van de
liefde Gods te spreken, maar 't baatte geen zier, zijn
Fille bleef sprakeloofe züchten.
— « Als ge dan monken wilt, monk dan î » riep hij
boos, slokte zijn avondeten binnen, schoof zijn telloor
op zïj en vroeg : « waar is de bleutet ? ik ga uût ! »
't Was de eerste maal seder t ze getrouwd waren, dat
hij den sileutel vroeg. Dit viel de jonge vrouw als een
steen op het hart, en luid snikkend borst ze uit : < Och
Stan ! wat ben ik ongeilukkig ! »
En nu kwam het gansche verhaal, dat Vranckaerts
zoo bleek werd als zijn hemdsband.
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« Zoo, en daarom grijst gij ? Daar kondt ge u iimners
:> aan verpachten ? Waar zijn nu die schoon beloffcen ?
» Ha ! ha ! waar zijn nu die liberale vrouwen ? Maar
» als ge meent mij voor een lafaard te doen doorgaan
> in de oogen van iedereen, dan zijt ge er nog niet
» hall, 't Is met u dat ik getrouwd ben, niet met uw
» moeder. Daarbij, ik heb de responsabiliteit van "t huis> houdeii. Spreek me dus» van geen doopen meer, noch
» van heel die gekke commotie, of ik zal weten wat ik
» te doen heb ! »
En Stan trok de straatdeur dicht, baf ! Daar zat het
arm schaap nu moederziel alleen, voor den eersten keer
na haar huwelijk. En hij had gezegd dat hij weten zou
wat hem to doen stond !
O, 't was een bittere avond. het waren zure da gen
die nu volgden. Fille zoeht troost bij hare moeder. die
echtér niet van haar stuk te breiigen was, en Stan bis
zijne vrienden, die gedurig stookten : « Stan, kophouden
zulle ! »
Mie Vertongen zei : « Me dunkt dat het smoort bij
Vranckaerts. »
*

*

Maar kan het blijven smoren bij jonggetrouwden ?
Trots aile beginsedva^theid, was* Vranckaerts deerlijk op
zijne vrouw verlief d, en wat de lief de niet deed, deed
het metlelijden.
Want Fille was mager, bleek. begon te kuchen en de
dokter zei dat hij vreesde voor een mis-val.
Toch had Vranckaerts nog steeds niet ja gezegd.
Toe,
» toe, vrouwken, tleejnde hij maar, <v stel die z warte
» gedachten uit uw hoofd ; 't zal beter gaan dan ge
» denkt. Zie dat ge nu maar eerst genecst. Avant de
> gezondhcid is alles. We zullen later dan wel zien. »
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Laat ze nu maar eerst weer gezond worden, dacht
hi. Eens het klein gehören, doe ik nog wat ik wil.
Zoo paaide Constant Vranckaerts zijn geweten en
verleide 's* avonds aan de mannen, dat er volstrekt g een
ffuœstle me er van was-. « Bravo Stan ! » riepen de mannen. < dat al de liberalen eens waren zooals gij ! »
*
*

*

Van dan af kwam de sehoonmama bijna dagelijks in
lmis. want Fille had vrouwelijke zorg noodig. Dank aan
die zorg werd de dreigende misval gelukkig bezworen.
maar Fille geraakte meer en meer onder den pantoffei
van haar mama.
En Vranckaerts geraakte mede onder dien pantoffel.
Toen . hij zekeren avond op zijn slaapkamer een lievrouwken en een taksken gewijden palm in het hoeksken van de sehouw- zag staan, dorst hij niets zeggen.
Hij wilde zijn schoonmoeder niet verkroken, die het
gebracht had. wTant Fille was dien dag weer nikske
goed gerweest. — 's Anderendaags stond het I>ievrouwrken
in t midden van de schouw, onder het portret van den
Zwijger.
De- kindskorf kwam te voorschijn ; Vranckaerts bemerkte hoe er heimelijk aan een doopmantel gefruld
werd, maar deed of hij t niet zag. En toen de groote
dag eind^lijk verscheen, en moeder zoo goed had geholpen. kon men haar toch niet aan de deur zetten, niet
waa<r y te meer daar het een meisje was — dat stak zoo
nanw niet als bij een jongen. — Daarbij, men vreesde
voor aen vloed.
Daags daarop, terwijl Vranckaerts op zijnen bak
was. reden grootmoeder en baker triomfantelijk in nen
vigilant met het kerslenkind naar de kerk. Als Vranc-
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kaeils te huis kwam, hield hij zieh of hij van niets en
wist.
* *
« Maar we zien den Stan lijk niet meer ? hoe mag
dat komea ? » vroegen de mannen.
— « *k Weet ekik het, hij dürft niet meer. hij heeft
- zijn kind laten doopen » — zei de kleine BeUemans.
die bij Dinge schrrjjft.
— < De Stan, zijn kind laten doopen ? weet gij het
» goed ? »
— < Uit de eerste hand ! mijn meeken heeft het hoo» ren Vierteilen op den winkel bij Mie Vertongen, die
» heeft het, jonk naar de kerk zien rijden. >
— <: Dat's sterk Î Op den Stan zou ik torens gefoouwd
» hebben ! Op wie kunt ge voortaan nog ^Leimen?...
» Zeigt, mannen, willen we een biljarken doen ? »
Feuilleton Kleine Gazet. 20 Mei 1888.

De Jubilee van Jacobs en Delaet
V E R T E L D DOOR

Trees Keepelee uit de Rozenstraat, äan hare
te Brüssel ( i )

Schoonzuster

Beminde Maseur,
Zoudft ooit geloofd hebben. dat ons f ami lie nog in
de gazet zou komen te staan ? 't Is pertang zoo, en
(i) — De punctuatie is van o n s . — N o t a der Redactic.
—Op M a a n d a g s i Mei 1888 vierden de klerikalen, in 't lokaal van
den Burgerkring, het vijf-en-twintig lidmaatschap der Kam^r van
Yolksvertegenwcordigers van Victor Jacobs en Jan De Laet.
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in 't Handelsblad nogal, de delligste gazet van de stad.
We staan heel vanboven, bij de feest in den Burgerkring. Daar kunde promentelijk lezen : « Tusschen h et
publiek bemerken wij vecrs'cheidene volksvrouw'en >. Awel
dat zijn wij. ons Fien en ik.
"t Is1 zoo gekomen. 's Morgens met dein tweeden Sinxendag — 'k was just op ons> portaaltje m'n keurven
aan 't schüren — hoor ik iemand den trap opkomen.
"t Was de garçon uit den Kring. « Dag Sander.,-* zeg
ik zoo, want ik ken hem goed, « wTat is» den roep ? »
« Treezeken. » zeet hem zoo, « wilde gij vandaag
cen daghuurken verdienen ? Kleed u dan gauw op uw
\s Zondags met uw Fien en komt mee met mij : gij
wordt verzocht in den Kring. »
« W^el Sander dat's1 van geen refuus, we moeten vandaag toch niot gaan leuren. » zeg ik zoo.
Ge moei weten, beminde Maseur, dien dag wa^ het
de inhaling van Menheer Jacobs en van Menheer Delaet.
omdat ze al 25 jaar gekozen zijn van 't kotheliek...
hoe heetai ze dat weer ? alio, remplaçant zal ik zoo
maar zeggen... gijlie in Brusisel zult dat wel weten. En
omdat ze nu 25 jaar lang naar Brüssel waren gegaan.
zonder éenen dag over te siagen — Menheer Jacobs is
er zelfe gaan wonen, om zeker op zijnen post te zijn
— daarom wieren ze nu gevierd.
Menheer Jacobs is1 fei voor 't klein volk, hij kan niet
leven als1 tuschen ongegeneerde menschen, zeet hem.
Daarom, als hij overkomt, worden er altijd eenigen uit
ons geburen gevraagd. Ik en ons Fien zijn er al verscheiden keeren bijgefweest, w^ant, al zeg ?k het zeif, ik
ken nYn wereld en onst Fien isi ook nordentelijk.
Als we in den Kring aankwamen, ik met mijn fijnste
platte nmts en m'ne kapmantel, ons' Fien met hären
besten neusdoek en moreecn rok, gingen ze just begin-
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rien, zo wachtteii nog maar op ons. Vol dat het er
was- ! lijk een benneken heering. Maar Sander ging
TO omit en we kregen 'nen stoel, dicht legen den thiater.
Houdt u na mor s>til, » zei Sander in m'n oor,
: en als' ge de mcns/chen in hun handen ziet kletsen,
dan kletste mee. »
We waren nog niet fijn gezeten, of ineens1 daar hooren m'een trompet. Heel de zaal b^gint te roepen : dor
zijn ze4 ! dor zijn ze ! 't Waren Menheer Jacobe en
Menheer Delaet die binnenk warnen. Ze wieren tot op den
thiater geleden, waar de euverheid en de bijzondersten
van den kring al bijeenzaten, op gewoon stoelen, mor
zli kregen ieder nen floeren foteul. 't Schijnt als ge 25
jaar lang te Brüssel op de kus&lens gezeten hebt, dat
ge u aan geen sffcoelen meer kunt gewennen.
Als de menschen hadden opgehouden met plaudisseeren. staat de president recht, die niemand anders was
als' den Bart uit het Kipdorp, ge weet wel, die in apullekens1 en remonstran ties' doet en ander kerkwerk. 'k
Heb dor eens cen aardig historié hooren van verteilen.
Ge moet wefcen, den Bart had in den tijd 'nen bruer
— de mensch is nu al veel jaren dood — en die was
met Jan Delaet in 't poletidk. Ze zeggen dat hem jaloersch was op Jan Delaet, oimdat deze hem in 't spreken den baas was, en dat hi niet kost verkroppen dal
Jan Delaet naar Brusisfel gekozen .wierd en hij niot.
Dat'sJ me na goed. Op nen zekesren keer komt er nen
rrçken b a n k t o uit Brusfeel in de Stoofstraat bellen bij
Jan Delaet. Dien bankier zou hier geern een huiö gezet
hebben op den nieuwen boulevard, dien de stad toen
aan 't maken w^as, inaar hij zou den grond geern half
voor niet gehad hebben, want zoo is den rijke — veul
is niet genoeg. En omdat Delaet zoo wit stond met Van

—

171 —

Put zaliger, die toen beurgemeester was', kwam hi hem
vragen van veur hem* een goed woord te doen.
« Wat denkte wel, » zee Jan Deilaet, « dat ik uwe
cominisfeionnair ben ? »
« J a maar, ge zult niks voor niet gedaan hebben. »
zee den bankier, en trok een briefke van duzend frank
uit.
« Isv 't wel een goed ? vroeg Jan Delaet, « laat me "t
eens zien. »
« Neen, » zee den bankier, « eerst weaken en dan
betalen. »
« Dat riskéer ik niet, » zee Jan Delaet, « er is kak
aan den knikker, » en hij liet den bankier op straat
zetten door zijn gasten.
Dat is/ me nu goed, mor een beetje nordatum was de
affaire ter ooren gekomen van dien bruer van Bart, die
zelf geern mee aan 't kantje zou gelakt hebben en nu
overal verteilen ging, uit jalouzie, dat Jan Delaet zieh
had laten omkoopen voor honderduzend frank. Hij liet
h et zelte in de gaz et zetten, zoo stout was hi.
Na, de wereld denkt altijd het ergste. Jan Delaet
wierd van iedereen miszien, den beurgemeester deed hem
een procès' aan en hij moes/t gaan zitten in de Begijnenstraat. Mor eenigen tijd nadien kreeg den bankier
een geraaktheid en op zijn srterfbed maakte hi allée be
kend. Zoo kwam de waarheid aan 't licht. Jan De Lae;
mocht uit het prison komen en de menschen zagen h ein
nog liever als' vruger. Wat den bruer van den Bart
betreft, die ötierf kort daarop van schaamte. Dat was
zijn sftraf.
Zoo ten minste heeft Sander mij verteld, en die weet
het van d'heeren zell Bwel, zoude grlooven, Maseur.
dat die deugnieten van geuzen dat nog altijd blijven
afstrijden ? Niet later dan gisteren hebben ze nog een
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plakkaat doen aanplakken, waar het allemaal verkeerd
en verdraaid opstaat. Jàn De Laet zegt : dat doet mij
niksr. Maar de politic, me dunkt, moest dat loch verbinden.
Een ding moet ik zeggen : van den Bart vind ik het
niet öchoon, dat hij zoo pobliek met Jan De La«;t aaiihoudt. Want z'n bruer was' toch altijd z'n bruor on
eigen bloed trekt. Maar wat zegt het spreekwoord ? die
den outer dient, leeft erbij. Afeng, ieder heeft zoo z"n
conscientie.
Om terug te komen op den Kring. den Bart vroeg
dan het woord. Ik kan dat natuurlijk niet van naaldeken tot draadje overbrieven. Hij zei dat ze er nu ieder
25 jaar aan waren en dat het dus geen jubilee van :!5.
maar van 50 jaar was. Hij sprak van den afbraak van
de ou we vesten en dat de stad nu zooveel grooter geworden was1, hetgeen allemaal volgens hem de schuld
was van Jacobs! en Delaet. En dat ze *t Zuidkasteel en
"t Noordkasteel ook al hadden doen afbreken, maar dat
leiste weet ik beter, Manneken, dacht ik, hier hebde uwen
mond voorbij gesiproken, want ik was! erbij als» ze "t
hebben doen springen, en *t was Nantje Van der Taelen
die de orders gaf.
Op 't einde beloofde hi dat ze 't nog zoover zouden
brengen, dat er niemand tegen zijn goesting nog seldaat zou moeten worden, zelfs al was' hi er top-in
gelot
— « Moeder, dat zou goed zijn voor onzen Dree, »
zei Fi eu stillekens*.
« Och, meisken, zijt ge niet wijzer ? » — kreeg ze
van mij — « hij leest dat maar af, omdat het op zijn
papierken staat. »
Maar de menschen plaudiseeeren toch, en wij ook.
't Wil er zoo' van gezeed zijn, van den Bart.
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Nu moest Menheer Delaet zelf spreken. Hij zei dat
h» al oud was, dat het op zijn jaren' moeilijk viel, alle
<iagen overentweer naar Brüssel te rijden, on dat hi
ni et heter vroeg dan te mengen thuis blijven. Maar
vermits' ze absoluut wilden, dat hi dan op zijnen post
zou blijven.
« Modder, dat vind ik niet schoon, nen mensch zoo
te dwingen, » zei Fien.
€ Ik ook niet kind, vooral iemand die zooveel
> action heeft aan d'hand gehad. Want die Begijnen» sti'aat zit hem nog altijd in 't lijf. 't Schijnt dat hi er
» puur gebroken is uitgekomen. »
NTJ was het den toer van Menheer Jacobs. In ?t
Fransch moet het ?ne feile klepper zijn. Da geuzen beven lijk een riet als» hi Fransch spreekt. In 't Vlaamsch
kunde hem niet goecl versrtaan. en ik ben van zijn
woorden niet veei vergeten, maar als» hi zee : « Ons
Lievrouwentoren staat nog altijd re'cht » — dat verstand
ik toch en ik kletste in mijn handen lijk de ander.
[let was; ne steek op de geuzerij, die wilde den toren
laten vervallen, uit haat tegen de religio. Ziede gij den
toren pardoef ! naar beneen komen en de stad in gruiz el em ernten veormorzelen ? Maar Menheer Jacobs heeft
daar een spelleken voor geBtoken. Vandaar dat ze hem
gedurig repareeiren, den toren namelijk, en nn is alle
perijkel vergaan.
Vorder zei menheer Jacobs nog, dat hi geiweldig
voor : t Vlaamsch was — wat ik aardig vind, als ge 't
zelf zoo kramakkelijk sjpreekt — en voor de religie —
ieis! da'k goekl kan aannemen, want hij is« vandeeg
christalijk opgebrocht. Ze zeggen dat hi niet lang geleen nog naar Konstantinopel en gereisd ist, exprès om
den grooten Turk te bekeeren. En alles» op zijn eigen
kosten. Dat's tegen de martelaren op !
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Het nicest van al heeft hi me verwonderd, als1 hi zee
dat hi voor De Vrijheid was, dat toch maar een gemijn
blaaiken is. Waarom niet veur 't Handelsblad ? F r moet
daar ook al iets tusschen steken. Ze moeten hem in een
groote gazet eens ieis ver Wt ten hebben, dat getiibunaald heeft, en dat hi niet heeft kunnen go.d maken.
Sedert heeft hi het meer voor de klein.
Is» 't niet aardig, Maseur dat al die groote mannen
zoovesl tribunalen hebben ? Daar hebt ge Coremans* met
zijn scheer. En De Decker, daar moet ook al een
reuksken of een deuksken aan zijn. Terwijl wij, geringe
menschen van ouder tot zoon, nog noolt op ge?nen
bureau zijn moeten komen. Afeng, dat's politiek en 't
gaat ons niet aan.
Op 't les^t heeft Menheer Jacobs de menschen fraai
bedankt. Hij lei zijn hand op zijn hart, dat ieder de
tränen in de oogen had, en zoo beloofde hij dat hi
altijd zou blijven oppasfeen. Maar dat de jongens' niet
meer zouden moeten opgaan, daar heet hij geen woord
over gesproken. « Ziede nu wel, » zeide ik tegen ons
Fien, « dat den Bart flausen verkoopt ? »
« Moeder, » zee Fien, « k geloof dat hem wat speelt.»
Ondertussidhen was' het in de zaal stikkend heat geworden en ze gingen nog maar altijd voort mee' stpreken. We luisterden niet meer. Ik had wel vijf cents
gegeven voor een kapperken bier. Ons1 Fien ko?t het
ook niet meer houden « Och moeder » zei ze, « wat
wordt het hier flauw. En gaat dat nu 700 blijven
duren ? Dat ze al eens een ieken zongen. Komt er na
geenen schamateur, liik verleden keer ? »
Maar neen, den een en sprak veur en den anderen
naar en aMeimaal koekkoek eenen zang, dat de druppelen zweet beeksgewijs längs mijnen neus liepen. k
Was blij als 't sermoen u r t was.
12
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In 't uitgaan wieren we half gepletterd van 't gedrang. Mijn platte milts was verfrommeld en het haar
van ons Fien hing losi in hären hals. Aan de deur
stop te • Sauder. ons zestien en, halven in de hand. Kom,
meisken, zei ik, we zullen alles gaan uitschieten en er
nen lakkeren kaffee opzetten.
Ja maar, 't aardigste moet nog volgen. Als we 's
anderendaagsi lûet ons keurven thuis -kwamen — we
dachten aan niets meer — zeggen de menschen van
beneen tegen ons : « Treezeken, weetet al ? ge staat
met uw Fien in 't Handelsblad. » En inderdaad, bet
was zoo, maar onze naam wierd niet vernoinineerd.
Ikke naar de Coppenolstraat en gaan riclaraeeren : « Is
Menheer Snieders niet thuis ? »
— « WäaroiD vröuwken ? »
— <i Wei hij heeft ons gisteren in 't Handelsblad ge» zet, en of dat hi er vandaag onzen naam niet zou
» kunnen bijzelten. Als 't met zijn goedheid overeen» komt, ik heet Trezia, Lowisia, Flupina Keepelee,.
» Rozenstraat numbero 7, klein 2. »
Zoude gelooven, maseur, dat ze me vierkant hebben
uitgdlachen ? Als ze u noodig hebben weten ze u wel
te vinden, en nardatum is1 't : willekom, wanneer vertrekt ge ?
Maar dafs eendei\ we staan er tooh in. 't Is nietteniin eon eer voor de familie en voor heel ons straatje.
Nu, maseur, als ge met kermis overkomt, konï ons
dan eens bezueken. 't Is nog altijd numboro 7 kleijn 2,
maar beneden zijn 't ander menschen.
Uw bemindc maseur
TREES KEEPELEE.
De Kleine Gazet, 27 Mei 188S.

REDEVOERINGEN
Prijsuitdeeling der Gemeentescholen
Mevrouwen en Mijne Heeren, lieve Kinder en,
Een zestal weken geleden werd ik door mijne collega's der schoolcoimnissie aangeduid om> hier het woord
te voeren. Ik dacht toen weinig dat ik een zoo pijnlijk
onderwerp zou te behandelen hebben ; want, waarover
kan ik spreken, zooniet over de droeve gebenrtenis
waarmedo on^ aller harten nog vervuld zijn, over den
döod van onzen geliefkoosfden Schepen van onderwijs,
Zijn afsterven werpt eene treurige schaduw over dezo
plechtigheid ; de Jaarlijksche feestdag is» verkecrd in een
rouwdag.
Gij weet alien, Mevrouwen en Mijne Heeren, door
welke ztfdzame gaven de dierbare afgestorvene zieh
ondorscheidde, en gij, lieve kinderen, zult het ook eens
wreten. Eenmaal zult gij de nagedachtenis leeren zegenen
van don man, die zoo liefderijk waakte over het ontluiken u'wer jeugd. Brengen wij heim hier hulde te
zamen, op deze plaatö waar hij zoo dikwerf het woord
tot u gericht heeft, zijn edel woord dat gloeide, als
zijne edele iixborst,, van ijver voor uwe toekomst.
in deziO tijd^en van koortsig streven naar stoffelijk
welzijn, zijn de mannen schaarsch die, zooals hij, eene
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uitgebreide kennis aan een grondig oordeel paren.
E variât Alïewaert was een gel eerde, in de verhevene
beteekenis van het woord. Tereeht hebben zijne lijkredenaars zijn schitterend vernuft geprezen. Wat de
oudere en nieuwero letterkunde goeds en schoons; heelt
voortgebracht, de schatten van kennis door eeuw aan
eeuw. door volk bij volk vergaard, had hij niet alleen
genoten maar doörgrond. Hij hadde van ziehzelven
kunnen getuigen, met de spreuk van een zijner geliefkoosde diehters der öudheid : niets- van al wat mensch elijk is1, is mij vreemd gebleven.
Maar hij was geen stroeve kamer gel eerde. Bij hem
geen spoor van verwaandheid, van pedantism. Zijn
heMer verstand evenaarde zijne bolezenheid. Hij had
zijne eigene, breede opvatting over wij^begeerte en 1 eiteren, over rechtsileer en gesclûedenis?. Lefzen is goed,
denken is beter, hoorde ik hem eens zeggen. Uit zijn
dage'ijksehen omgang met diehters en denk ers, met de
meesters- der wereldliteratuur, putte hij niet alleen boekenwijsheid, maar vooral levensiwijsheid. Die uitetekende humanist, zoozeer vertrouwd met de nalatensehap
van Rome en Athene, dat hij eer zou gedaan hebben
aan een leergestoelte van oude talen, had een open oog
voor de ontdokkingen der moderne wetenschap. Die
geJeerde was een kunstkenner van allereerste gehalte.
Aviens verbeelding in geestdrlft kon opvlammen voor
de mees/berstukken van e^e school.
Ware hij sflechts een uitmuntende geest geweeet, een
schitterend vers'chijns/el op het gebied der gedachte,
daardoor alleen zou hij onze bewondering verdiend
hebben.
Maar hij hield zieh niet opgesloten in enghartig-zelfbehagen ; hij i? zijne tijdgenooten indachtig gewebt ;
hij heeft ruimschoots medegedeeld van zijn overvloed.
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De kracht die in hen* was?, door studie gelouterd en
gerijpt, heelt hij ten dienste gesteld der volksgchool,
dier schoonsto aller maatschappelijke instel ingen en
aldus, naast onze bewondering, heeft hij onze dankbaarheid verworven.
Toen in 1872 een nieuw tijdsftip voôr 't bestuur
onzer vaderslad was aangebroken, onder de hervormingen door de liberale parti j ontworpen, s tond de hervor
min£ van on s sehoolwezen op het voorplan. Allewaert
was de man door allen aangeduid om die taak te besturen. Hij wijdde er zieh aan toe met hart en ziel en
werd de stichtcr onzer schulen.
Sedert zijn zeventien jaren voorbiigegaan en in tijden
van weistand vergeet men licht de vroegere armoede.
Doch herinnert u : wij hadden sle'chts 17 lagere schoîen, met nagenoeg. 7000 leerlingen. Het mangelde uns
aan lokalen en aan schoolmeubels, aan boeken en pro
gramma's, aan personeel en raethoden. Allewaert zette
zieh aan het werk en openbaardo eene zeldzame pedagogieche bekwaamheid.
De opvoedkunde, gij weet het, is in de laatste twintig jaren aanzienlijk verbeterd. Eertijds beschouwden
de geleerden de lagere school als beneden hunne aandacht. Sedert, doordrongen van de hoogere waarde van
het volks'onderricht, hebben de schranderste koppen zieh
toegelegd op de studie van den kinderlijken geest, van
zijn aanleg, zijn bevattingsveronogen. Onder den opwekkenden adem der wetensehap zijn die voortreffelijke
methoden ontstaan, die onder de schoonste en vruchtbaarsto ontdekkingen dezer eeuw teilen zullen. Want,
zoo de 19e eeuw eenmaal het tijdvak van stoom en
barnkracht zal genoetmd worden, zij zal ook heeten :
de eeuw der volkschöol.
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Gijzelven. Mevrouwen en Mijne Heeren, zonder vakkundigen te wezen, hebt dagelijks gelegenheid ora de
dege'ijkheid "onzer onderwijsstelsels te toetsen aan hunne
nits'! agon.
Vroegcr sufte het kind SOIHS1 jarcn op zijn krnisken
A — thans leert het lezen in weinige maanden. In
belrekkelijk körten tijd wordt zijn brein gestoffeerd met
tal van kennisöen, die vroeger op geen schoolprogramma voorkwarnen. Men ontwikkelt niet alleen zijn geheugen, maar vooral zijn verstand en zijn karakter. Men
zorgt niet sleehts voor den geest, maar ook voor het
iichaara. Instede van een ongezond hok, een oord van
verveling. is de school eene zonnige piek geworden,
waar het kind vroolijk, levenslustig heenhuppelt, waar
kennis en genoegen samen^onen.
Evarist Allewaert was diep doordfongen van de voortreffelijkheid van zulk onderrieht. Onder zijne leiding
word het engy s*poor van overjaarschen s'lenter verlatcn
en de mime baan der moderne pédagogie ingeslagen.
In dien zin is hij waarlijk een hervormer geweest.
Naast de bestfaande, werden er te al!en kant nieuwe
scholen gestiebt. Ziehier een kort overzicht van zijn
werk.
In 1872 'waren er te Antwerpen 17 lagere scholen,
elf voor jongens, zeö voor meisjes. In 1889 beschikt de
Stad over 4S gestiebten voor lager onderwijs. waaronder 30 kostelooze lageire scholen (veertien voor meisjes,
zestien voor jongenö), vijf lagere middeilbare betalende
scholen (twee voor jongens, drie voor meisjes), 18 kindertuinen, eene reeks1 avondscholen, waaronder de zoo
nultige leergangen voor vreemde talen en eene normaalsfchool. In 1872 waren er 6800 leerlingen, in 1889 zijn
er bijna 20,000. Het sk3hoolbudget is geklommen van
ongeveer 250,000 franks tot meer dan anderhalf millioen.
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Geldverkwisting, zeggen de klerikalen ; de nuttigste
aller uitgaven, zeggen wij en die meer nog dan onze
dokken en kaaien, den toekomstigen bloei ônzer handelsL-tad verzekeren.
Aan Evarist Allewaert komt de eer toe van dieu
verbazenden vooruiigang. Maar niet aan hem alleen.
De dierbare döode zou mijne woorden wraken, indien
hij ze nog ho or en kon. Ook aan de liberale partij,
waartoe hij behoorde, aan ons1 uitmuntend onderwijzerskorps en vooral aan u. Mevrouwen en Mijne Heeren,
die ons uwe kinderen toevertrouwt in steeds toenemend
getal, omdat eene zeventienjarigc ondervinding u heeît
leeren onderscheiden, aan welke zijde zieh diegenen bevinden, die wezenlijk het heil uwer kinderen bet, achten.
Nog heb ik u niet gesproken over het beste dat in
hem was, zijn karakter. Evarist Allewaert was een
goed mensch. Ondanks* zekere afgetrokkenheid, ik zou
haasit zeggen menschensfchuwheid, eigen aan hen die
vooral leven in de wereld der gedachte, bezat inj een
gouden hart. Wel openbaarde het zieh niet door veöi
uiterlijk vertoon. Heusehe woörden. vleierij, uitgestoken
handen, daar was hij spaarzaam mee. Maar stug en
streng was hij allerminst. Niemand was) gezelliger dan
hij in qen vriendenkring. Dan kon hij schertsen eti
juiehen en zingen als ware hij twintig jaar gebleven.
Voor zijne onderwijzers koestearde hij eene innige genegenheid, hen beschouwendo als vrienden, als trouwe
helpers* en — laat zijne collega's1 het getuigen — hen
warm verdedigende bij elke gelegénheid.
En de schooljeugd, hoe innig had hij haar lief !
Hij die geen eigen gezin had, was hij niet de vader
van allen ?
Zijne gelukkigste uren waren zijne bezoeken aan de
kindertuinen, — want hij voelde zieh aangetrokken tot
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de kleinen en de zwakken — en er is geen gedeelte
onzer schoolinrichting dat hij met inniger voorlie de
heeft bemind. Van zoover de kleinen hem zagen komen,
liepen zij naar hem toe. De sehooltucht was verbroken.
Het was een strijd wie hem de handjes' reiken zou en
tot zijne armen opklimmen om hem te onihelzen. De
kinderen voelen wel wie hen liefhee>it en o ! het was
een aandoeniijk schouwspel die zachtzinnige ge.eerde
te midden dier dartele schaar, met vaderlijke vingeren
de blonde en bruine hoofdjes streelend, die niet schuchter wegdoken maar flink naar hem opkeken en blozen
van gonot.
Zijne laatste levensjaren zijn jaren van strijd geweest. Zijn work werd bedreigd, bedreigd door hen die
in de school n:et anders zien dan eene kweckbedding
van jcugdige klerikaaltjes1, die elk onderwijs veroordeelen en vervolgen dat niet beantwoordt aan hunne eigene
bekrompene denkbeelden.
Het versdiijnen der wet van 1884 was een oogenblik
van zware verantwoordellijkheid voor den Schepen van
Antwerpen. A l t o blikken waren op hem gericht, want
de beslissing die hij nemen ging, zou weerklank vinden
in den lande.
Wij kunnen het getuigen : zijn besluit was vrij van
overijling. Dagen en dagen bracht hij door in iiep gepeins», wandeilende door zijne kamer — het neugt mij
nog — zooals hij gewoon was te doen wranneer zwaro
zorgen in hem waren en längs alle zijden het gewichtig problema beetehouweinde : moeten wij tegenstand
bieden of toegeven ?
Hij besiloot tot den dtrijd en al zijne collegas met hem,
ondeflr de geestdriftige toejuiching onzer liberale bevolking, ja van gansth het liberale land. En eens dit be-
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öluit genomen, dreef hij het door met on wankelbare
volharding.
Toen öchreef zijne strijdvaardige pen die talrijke verslagen, zoo rijp doordacht, zoo stevig geankerd m den
fcekstt der wet en in on9 goed reeht ; toen sprak hij in
den Gemeenteraad die redevoeringen ult, model en van
stijl, met hunnei klassiek getinte peTioden, beurteliags
vlijuiend als een zwaard, flikkerend als lichtslralen of
kneuzende als» mokerslagen. Vijf jaar lang verdedigde
hij aldus zijn werk met klem van woorden en kracht
van redenen, tegen de aanvallen der regeering.
Van dien strijd heeït hij het einde niet belce d. Hij
werd ons ontrukt op het oogenblik dat nieuwe plannen
tegen ons geömeed worden, dat wij meer dan ooi.t behoefte hebben aan zulk een aanvoerder.
Ik word er toe gebracht u van dien tijd een woord
te zeggen.
Uit do opsomming van daareven kunt gij oordeelen.
wat het sttadsbestuur voor de volkssdiool heeft gedaan.
Moes»ten wij dit alles! in gevaar laten breiigen onidat
de tegenpariij, onder ik weet niet wat voorwendsel van
godsdiensitige atmosfeer., haar gezag in onze seholen
wensîehte te vestigen naast en boven het onze ?
De admosileer onzer scholen, zij is1 Ion ter verdraagzaamheid. Onze onderwijzers bewaren in limine lessen
de sftipste onzijdigheid. Eerbied voor elke belijdenis is
hunne leus. Wie, tus&chen de vélo duizend ouders wier
kinderen hun zijn toevertrouwd, heei't him ooit het verWijt van ongodsdienstigheid kunnen toesturen ?
Meer kan niet gevergd worden ! Mit» inachtneming
dier onzijdigheid, moet de wetenöchap alleen den staf
zwaaien in de school der gemeente.
Laat de klerikalen z>ooveel parochiescholen stichten
als hun goeddunkt, maar uit de openbare school van
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een vrij land meet alle priesterheerschappij gebannen
worden, als eene bron van burgertwist, als een gevaar
voor 's lands toekomst.
Overigensi, met welke gevoelens zou de pastoor zijne
intrede gedaan hebben in diezelfde gesuchten, die hij
zoo smadelijk had veroordeeld ?
In welken gees'! zou hij er den onderwijzer ontmoet
hebben, dien hij buiten de school zoo ongenadig verve] gde ? Zou het geweest zijn als prediker der christelijke liefdewet of zou het veeleer geweest zijn als parti jman, als politieke vijand ?
llijzelf, heeft zieh gelasl met het antwoord. Te Gent
en le Luik, waar het Gemeentebestuur heeft meenen te
moeten toegeven, misibruikt de leeraar van godsdienst
het hem toegekend gezag, doör propagande te maken
ten voordeele van de parochiescholen.
Dit feit haal ik aan terloops, omdat het gebruik is,
op deze jaarlijksche plechtigheid, verslag te doen over
den toestand van den schoolstrijd. Maar gij, Mevrouwen
en Mijne Heeren, hadt dit bewijs» niet noodig otn uwe
overtuiging te vormen. Van den beginne af zijt gij met
ons eens geweest in den geeist, of betier, wij zijn het
eens' gewees't met u, want wij zijn slechts' uwe lasthebbers1, de uitvoerdefsi van den oppermächtigen volkswil. En hier her denk ik met vreugde en met weemoed
de betooging twee jaren geleden ter eere van Schepen
Allewaert... door u ingerieht, durf ik niet zeggen, zoo
onvoorbereid, zoo uit het hart geweld waren de gelukwensichen, de dankzeggingen die gij hem bracht, toen
gij den ededen man, na afloop dezer prijsuitdeeling.
gingt begroeten in zijne woning, die gij met bloemen
vervuldet. Het was zijn schoonste, zijn zoeMe levensdag.
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Onze tegenpartij heeft zieh over onze schoolpolitiek
gewroken, op u, op ons, ja op hare eigene parti jgenoofen door aan de gemeentekas', aan de kas van alien.
het onderhoud der parochieöcholen op te dringen.
De maatregel is onwettig en onbillijk in de hoogste
mate. Onwettig, want het recht der regeering oui op
stadskosten parochieseholen aan te nem'iiu staat slechts
in de wet gesehreven als een waarborg van de belangen der minderheid. En van welke minderheid h ebben
wij de belangen ges'ehonden, vermits1 al de ouders onzer kinderen, zonder uitzondering, het behoud van den
huidigen toesland vragen ?
De geestelijkheid doet petitioneeren, bovenarnis petitioneeren, ja, maar door w i e ? Door hare stroomannen,
door de huißvaders! der paroehiescholen. Ik vraag het
u. wat kan het aan die huisvaders sche'en hoe en wat
er in onze seholen onderwezen wordt, verinits zij vast
besloten zijn er hunne kinderen nimmer heen te zeuden,
zelfs1 al werd de pastoor er toegelaten ?
Seholen aanneanen op zulke gronden, is eene daad
van geweld, is eene onbeschaamde s'chennis der wet,
leu voordeele van een klerikaal geldelijk belang.
Het mlnisterie betaalt de parochiescholen uit de
staatstoelage die onö wettig eigendom is en die reeds,
gij weet het. zöozeer w ingekrompen. Aldus wordt de
stad rechtsftreeks* gedwongen, een zuiver klerikaal onderwijsi te beköstigen, waarover zij noch gezag noch
toezicht kan uitoefonen en welks opvoedkundige waardc\ gij hebt leeren kennen door de uitslagen der kantonale prijskampen.
Doch geen nood. AI kost het ook eenige geMelijke
offers, uw bestuur zal geen vingerbreed afwijken van
de gedragslijn, die het tot hiertoe heeft gevolgd. De
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geest van Schepen Allewaert zal onze seholen blijven
be sturen.
Crcsteund door uw vertrouwen zal de Gemeenteraad
de eer van het stedelijk onderwijs', de wetenschappelijke
opvoeding uwer kinderen, niet in de waag s te1] en tegen
een handvol geld. Wij zuîlen handhaven, tot de stond
daar weze — hij nadert met ra&se schreden — die
ouzo opofferingen ruimschootis' vergoeden zal.
Ik heb uwe aandacht wel lang in bes'lag genomen,
Mevrouwen en Mijne Heeren, doch zeker niet te lang,
in verhouding met den eerbied dien wij toedragen aan
de nagedachtenis' van hem Wiens Verdiensten ik heb
pogen to herdenken.
Dit onderwerp is ver van uitgeput en ik heb voor
latere redenaars^ sitof genoeg gelaten, om u esnmaal af
te schlldetreii, wekei verheven idealen onze dierbare
Sehepen in zieh droeg, voor het lot uwer zonen en
doehters.
Hij wiMe hen eerlijk en verstandig, deugdzaam en
vastberaden. Hij wilde dat warme vader lander s uit hen
zouden gfoeien, beminnaars1 van den vrede, maar jonverschrokken in het gevaar. Hij wilde dat tusschen de
genietingen dee levensi, het werk van den geast bij hen
altijd op den voorgrond zou staan. Hij wilde, in één
woord, het verstandelijk en zedelijk kapitaal van Antwerpen, ver lief fen tot de hoogte onzer stoifelijke welvaart.
Het verstandolijk en zedelijk kapitaal van Antwerpen,
hij is» een zijner voornaamste grondleggers» geweest en
het werpt reeds' hooge renten af in het jonge geslacht.
Dit heeft hij nog mögen beleven.
Het nageisiacht zal van hem getuigen, dat hij eene
ejreplaats* h<?e:t bekleed onder de mannen van '72, die
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schlierende pléiade, die zooveel voor Antwerpen heeft
gedaan.
Laat ons» allen, gij kinderen, die hij zoo lief had, gij
oudersi, die zijne vrienden waart, gij onderwijzers, de
onvermoeibare uitvoerderö zijner plannen en ook wij.
Jeden van den raad, laat onö onverpoosd voortbouwen
aan het werk onzer scholen, aan dit heerlijk monument
door Evarist Allewaert opgetrokken «— het is de beste
hulde, die wij hem kunnen betwijzen.
12 Augustus 1889.

Aanstelling van Jan Van Rijswijck als
Burgemeester.
fin Zitting van den Gemeenteraad van 7 November 1892

Mijne Heeren,
Op het oogenblik dat ik bezit ga nemen van dezen
zetel, dien Zijne Majesteit de Koning zieh hee t gewaardigd mij te vertrouwen en dien gij, dierbare Co lega's,
inij hadt toegedacht rijst voor de oogen van mijnen
geest het onvergetelijk figuur van den man, die hem
zoo lang en met zooveel luister hce"t bekleed. Het ware
eene heiligschennis anij neer te la en op zijne plaats,
zonder nog eerst met de be wondering en de dankbaar
heid die zijne daden in ons» verwekken, ja met da lief de
van eenen zoon, hulde te brengen aan zijne nagedachtenis.
Ik heb deser dagen de redevoering herlezen die hij
uiisprak bij zijne aanstelling als Burgemeester op 2
September 1872. Zij is* wel het volledigste programma
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dat ooit een stedevoogd^ bij het ; aanvaarden van zijn
ambt afgekondigd hebbe. Tot zijne onvergankelijke eer
zij het hier nogmaals herhaald : dit programma heeft
Inj trouw en volledig vervuld. Eene onafzienbare reeks
openbare werken, waarvan de opsoraming aileen vermoeiend wezen zou, werd onder zijn bestuur uitgevoerd.
Hoever wij in het verleden terugblikken, nimmer heeft
Antwerpen zoo heerlijke gedaantewisseling ondergaan,
als tijdens de twintig jaren dat Leopold de Wael er de
teugelsi van het bewind heeft gehouden.
Wii dit echter zeggen dat hij voor zijne opvolgers
niets te doen heelt overgelaten ? — Mijne Heeren, in eene
stad als de onze, is de taak der bestuurders nooit ge~
heel volbracht.
Sedert 1872 heeft Antwerpen eene verbazende uitbreiding geiiomen. In die twintig jaren is onze be volkin g
geklommen van 140,000 tot 240,000 inwoners ; onze
schoolbevolking van 8000 tot 24,000 leerlingen ; de jaavlijksche tonnemaat der zee&chepen van 1,400,000 tot
4.700X00 ton.
Nieuwe toesfcanden hebben daarenboven nieuwe behoof ten in het leven geroepen. Vandaar de noodzakelijkheid om voort te zetten en te volledigen wat door
Leopold de Wael is tot stand gebracht.
Do eers!e zorg, die zieh op dit oogenblik aan uns
opdringt, is; de openbare gezondhedd. Het kortstondig
verschijnein der ziekte in onze muren is ons een gebiedende vingerwenk.
De mannen der wetenschap zijn het eens, dat de
plaag slechts is aigekeerd, dank aan het groote werk
der gezondmakhig onzer i-tad, waaraan jaren lang onvcrpöosd is gearbeid.
Maar op dit gebied, zoolang er nog icts ongedaan is,
is .or niets gedaan. Ons bestuur zal dus voortgaan met*
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scliHerende pléiade, die zooveel voor Antwerpen heeft
gcdaan.
Laat ona alien, gij kinderen, die hij zoo lief had, gij
oudersi, die zijne vrienden wraart, gij onderwijzers, de
onvermoeibare uitvoerderö zijner plannen en ook wij.
îeden van den raad, laat ons1 onverpoosd voortbouwen
aan het werk onzer scholen, aan dit heerlijk monument
door Evarist Allewaert opgetrokken -— het is de beste
hulde, die wij hem kunnen beiwijzeu.
12 Augustus 1889.

Aanstelling van Jan Van Rijswijck als
Burgemeester.
fin Zitting van den Gemeenteraad van 7 November 1892

Mijne Heeren,
Op het oogenblik dat ik bezit ga nemen van dezen
zetel, dien Zijne Majesteit de Koning zieh hee t gewaardigd mij te vertrouwen en dien gij, dierbare Co lega's,
rnij hadt toegedacht, rijst voor de oogen van mijnen
geest het onvergetelijk figuur van den man, die hem
zoo lang en met zooveel luister hce r t bekleed. Het ware
eene heiligschennis >mij neer te la en op zijne plaats,
zonder nog eerst met de be wondering en de dankbaar
heid die zijne daden in ons) verwekken, ja met di liefde
van eenen zoon, hulde te brengen aan zijne nagedachtenis.
Ik heb deser dagen de redevoering herlezen die hij
uiisprak bij zijne aanstelling als1 Burgemeester op 2
September 1872. Zij is* wel het volledigste programma
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dat ooit een stedevoog<3L bij hejt : aanvaarden van zijn
ambt afgekondigd hebbe. Tot zijne onvergankelijke eer
zij het hier nogmaals herhaald : dit programma heeft
hij trouw en volledig vervuld. Eene onafzienbare reeks
openbare werken, waarvan de opsoraming aileen vermoeiend wezen zou, werd onder zijn bestuur nitgevoerd.
Iloever wij in het verleden terugblikken, nimmer heeit
Antwerpen zoo heerlijke gedaantewisseling ondergaan,
als tijdens do twintig jaren dat Leopold de Wael er de
teugelsi van het bewind heeft gehouden.
Wil dit echter zeggen dat hij voor zijne opvolgers
niets te doen heeit overgelaten ? — Mijne Heeren, in eene
stad als de onze, is de taak der bestuurders nooit geheel volbracht.
Sedert 1872 heeft Antwerpen eene verbazende uitbreiding genomen. In die twintig jaren is onze bevolking
geklommen van 140,000 tot 240,000 inwoners ; onze
schoolbevolking van 8000 tot 24,000 leerlingen ; de jaarlijksche tonnemaat der zee&chepen van 1,400,000 tot
1.700X00 ton.
Nieuwe toestanden hebben daarenboven nieuwe belioeftcn in hot lev en geroepen. Vandaar de noodzakelijkheid om voort le zettcn en te volledigen wat door
Leopold de Wael is tot stand gebracht.
Do eersüe zorg, die zieh op dit oogenblik aan uns
opdringt, is1 de openbare gezondheid. Het kortstondig
verschijnen der ziekte in onze muren is ons een gehiedende vingerwenk.
De mannen der welenschap zijn het eens, dat de
plaag siechte is aigekeerd, dank aan het groote werk
der gezondmaking onzer t!tad, waaraan ]arcn lang Oliver pöosd is gearbeid.
Maar op dit gebied, zoolang er nog icts ongedaan is,
is -er niete gedaan. Ons bestuur zal dus voortgaan met*
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het nes»ett> van maatregelen omi alle besmetting te voorkcroen.
Dat zij, die door deze maatregelen tijdelijk verontrust worden z ch onderwTei'pen in hot be <ef dat hier
hun welzijn en dat van hun buurman betracht wordt.
Gezondheid is ook den steden de grootste schat. De
geraiddelde duurtijd van het leven van den Antwerpenaar, 37 jaren in 1872, was1 verlengd op 47 jaren in
1890. Niet alleen zijn aldusi de ziekten geweerd, maar
de verhouding van de volwassenen, dat is, van den
arbeidenden mensch, van den schepper des rijkdoms
heeft toegenomen. Nog betere uitslagen kunnoii verkregen worden, dus zij moeten. Nog immer zijn er ongezondo kwart'eren. die op verbetering wachien ; onbe
woonbare buurten die ongenadig moeten gesloopt worden.
Ik doe een beroep op het gevoelen van solidariteit,
den burgerzin onzer bevolking, opdat alien ons bijstaan
in het volbrengen eener taak die, zonder dien bijstand.
nooit ten vo le kan gelukken.
De bron van Antwerpens welvaart is de handel, ni t
slechts voor hen die ter beurze gaan, maar voor cenie
der, voor klein en groot.
Meer, dan 30,000 werklieden, vrachtvoerders en kleine
beambten vinden hun bestaan aan de dokken. Met lrunne
huiögezinnen vormen zij eene menschenschaar ineer dan
120.000 in getal, die alien leven van het lossen en laden,
verpakken en vervoeren van koop waren. Daarom zijn
do uitbreiding onzer dokken en de verbetering onzer
havenwerktuigen het voornaamste voorwerp der aandaeht van onsi Bestuur.
Voor eenige jaren waren wij de best tocgeruste haven
van het vasteland. De vreemdelmg is onze inrichtingen
komen bewonderen en heeft ze te zijnont nagevolgd.
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Van daar de geduchte concurrentie die ons* thans van
alle kanten wordt aangedaan.
In dien strijd staan onze handelseer en ons welzijn
op h et spei ; wij moeten hem winnen !
Gewichtige kwesties die onze haven betreten zullen
we'dra e:ne kraohtdadige opiossing ontvangen, tn allcrccrs-t de kwe-tio der zee>~luis\ waarover uwe vereenigde
Gommisäies het eens zijn en die in eene der naaste
ziHingen van den Geineenteraad zal besproken worden.
De zeehandel vraagt reeds lang, en met recht, de
verlieh ting der taksen die hem bezwaren. Ook aan die'
eischen zal voldoening geachonken worden. Men verliefe echter n.üet uit het oog, dat het eene verkeerde
berekening wezen zou deze rechten zoodanig te Verlagen, dat de Stad in de onmogelijkheid zou geplaatst
worden de noodige uitbreidingen en Verbeteringen in
te voeren.
Nu worden wij door de behoefte voortgedreven ; wij
zouden de behoelte integendeel moeten voorkomen en
zaaien om te maaien. Edoch, Mijne Heeren, het is aan
eene stad, hoe welvarend ook, niet gegeven om, zonder
kraehtige tusschenkomet der Regeering, de grootste haven van het vasteland op het peil te stellen der moderne eischen en der moderne uitvindingen.
Eiders achten de Gouvernetmenten geene uitgaven te
duur, om havens te verbouwen, ja te seheppen, die als
ligging me't de onze niet kunnen vergeleken worden.
Verre van mij de bewering dat de Belgische Staat
niet veel, niet zeer veel voor Antwerpen gedaan hebbe,
inaar de vraag is», heeft hij genoeg geiaan om België's
grootste, bijna eenige zeestad en die gansfch den lande
eene levensader is, op de hoogt? te breiigen waar zij
zou kunnen en moeten wezen ?
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Zoo zijn er, onder andere, verbintenissen die het
voorwerp uitmaken eener stel ige en beschrevene over
eenkomst tusschen Staat en Stad en die nog immer van
Regeeringswege niet nagekomen zijn, pfschoon het termijn versehenen zij : de buitenwaartsx?he afleid:ng van
het Schijn, de verlengiag der SeheldckîntiLn, de spoorweg van Antwerpen-Zuid naar Brüssel," het b ou wen der
Zuiderstatie.
Wij vertrouwen dat de Regeering er aan houden zal,
zonder verder vertoef eer te doen aan haar handteeken.
Overigens, er is zoo menig ander punt dat wij al
staat het niet beschreven, niet ophouden zullen te bevelen in de aandacht van hel Staatsbestuur : ik noeai
slechts1 de bespoediging van den bouw der Ooststatie
en van de verbeteringswerken in de rivier, zoo s'tfoomopwaarts als strooma waarts ; de ver'mindering van de
belasting die onder den nâam van vuur- en bakengelden geheven wordt ; de verplaatsing der sterkë omheining, die de uitbreiding onzer dokken in den weg
staat.
Vele koopwaren en dàaronder de voornaams e, worden hier tolvrij ontscheept. E r is< echter een aanzienlijke tak van handel die nog door inkomende rechten
gedrukt wordt, ik bedöel den houthandel. Kon hij op
geiijken voet gesteld worden met de andere, die de
groote beweging onzer zeevaart uitmaken wij zouden
een stap genaderd zijn tot de fe'telijke vervulling van
datgene waar alle zeesteden naar trachten en dat ook
onze vurige wensch is : Antwerpen vrijhaven.
Een laatste punt, eveneens eene levenskwestie voor
ons : het graven eene vaar van breeden omvang die
de Scheide aan de Maas en den Rijn zou verbinden.
Onnoodig, meen ik, over deze kwestie uit te weiden, zij
13
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werd nog onlangs in eene andere vergadering uitstekend toegelicht.
Bij gemis> aan dit kanaal is een aanzienlijk deal onzer
Rijnvaart naar elders verhuisd. Het ware onvergeeflijk
indien België, berucht om menige stoute onderneming,
nog langer draalde met de uitvoering van dezen zoo
onmisbaren arbeid.
De ernst van dezen stond is een waarborg van de
doordachtheid mijner taal : welnu, ik verklaar het, deze
werken zijn onontbeerlijk, wil Antwerpen niet ver vallon van den rang dien het heeft veroverd.
Indien ik dus een dringend beroep doe op de tusschenkomst der Regeering, dan is1 het met een oprecht
betrouwen op hare verlichte bezorgdheid voor den bloei
onzer »tad.
Onze geldelijke toestand is u bekend uit de budgetten. De bespreking der völgende begrooting is aanstaande en zal nogmaals* bewijzen dat die toestand
voortdurend günstig is.
Bij deze gelegenheid zij het mij vergund te herinneren, dat de 13 fr. per jaar en per hoofd die de Antwerpenaar aan stads'lasten opbrengt, merkelijk lager
staan dan het correspondeerend cijfer voor welke andere
stad van zelfden rang, zoo hier als1 elders'.
Is deze vergelijking zoo voordeelig, min günstig is
de wijze waarop deze belasting wordt omgeslagen.
De voornaamstè inkomisten onzer Belgische steden
bestaan uit opcentiemen. Het zijn dus al te zeer dezelfden, hoofdzakelijk de grondeigenaars die getroffen worden wijl bezltters van roerende kapitalen vers>choond
blijven.
Op het oogenblik dat de belasting op het inkomen.in
naburige landen ingevoerd wordt, en dat de bekwaamsts economislen in haar het ecnig mogeiijke "middel zien
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oro de toekomst der groote steden to verzckeren mögen
wij betreuren dat het algemeen belastingstelsel van ons
land he invoeren eener vermögen-belastfng voor de
gemeenten zoo niet onmogelijk, dan toch uiterst moeilijk
maakt. Dit is echter geene reden om niet, op tijd en
stond, te beproeven dit doel naderbij te komen.
Mijne Heeren, zoo wij eerst en vooral bestuurders
zijn, aangesteld om Antwerpens stoffelijke belangen te
bohartigen, ook groote zedelijke belangen zijn ons toevertrouwd en daaronder geen gewichtiger dan net onderwijs. Dààr is het terrein waarop ons Gemeentebe^tuur
eene verhevene staatkundige en nationale zending te
vorvullen heeft.
Wij zullen het neutraal karakter van de school der
gemeente trouw bewaren. Aldus alleen beantwoordt zij
aan hare bestemming, te weten : te zijn de school van
allen.
Wij zullen voortgaan er ordelievende burgers en
vurige vaderlanders te vormen, want de opvoeding ligt
ons nog nauwer aan het hart dan het onderricht. De
school is niet enkel de plaats» waar de kinderen leeren
lezen, zij is de kweekbedding der natie.
Onze politiek op dit terrein wordt door andersdenkenden hevig bestreden, maar de aangroei onzer schoolbevolking, het ver trou wen der ouders, de uitslag der
prijskampen, onz,e steeds klimmende meerderheid bij
elke verkiezing, alle uiterlijke teekenen, in één wöord,
zeggen ons, naast de inspraak van ons geweton, dat
wij de rechte baan bewandelen en daarom zullen wij
er in voortgaan.
Want wij zijn nog verre van het doel. In zijne beruehte redevoering van 1872 drukte mijn geëerbiedigdo
voorganger den wensch uit, den leerplicht te zien invoeren. D^ze wensch is nog onverhoord. Zoo ik h ein
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hier herh&al, dan is het om eens te meer de overtoil i n g uit te drukken, waarin een driejarig ambt als
Schepen van ondérwijs mij bevestigd heef., dat, zonder
den leerplicht, ook de beste sehoolinrichting niet dan
onvolwassen vrùchten kan afwerpen.
!k voel mij gedreven een woord te zeggen over eene
zaak waaraan ik een werkzaam deel heb genomen en
waarmede ik door afkomst overtuiging, innigen gemoedsdrang onafoclieidbaar zal verbunden blijven : de
Vlaamsche taalbeweging.
Dat een volk dat zijne taal lief heeft, haar wil verhelfen uit een staat van onverdiende verwaarloozing,
möge door soromigen ate eene onnoozele, hopelooze poging beschouwd worden : in onze groote VTlaamsche
Stad waar meer dan 200,000 inwoners niets< dan
Vlaamsch en nagenoeg 20,000 de beide talen spreken,
genict dit streven de goedkeuring der overgroote meerderheid en het is vooral aan dat medegevoel, aan die
sympathie tussèhen mijne medeburgers en mij, dat ik
het wijten moet, indien zij mij hun vertrouwen en
hunne genegenheid geschonken hebben.
Maar dwaas zou het wezen te miskennen, dat kleine
natiesi behoefte hebben aan de kennis1 eener wereldtaal,
zondor dewelke zij afgesfloten wezen zouden van het
wereldverkeer, van de beschaving. Die wereldtaal voor
ons is de Fransche en het is een belachelijk mißverstand te gelooven, dat de Viamingen haar niet waardeeren en om hàarzelve en om de schatten van vrijheidsgeest, wetenschap en letterkunde, die zij over de
wereld en in de eerste plaats1 over België heeft verspreid.
De kennis dezer taal toegankelijk maken voor allen
die haar behoeven, is plicht. Verlangen dat zij ooit
onze eigene taal verdringen zou, is ijdel. Wij -zouden
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er niet beter, niet verstandiger, niet welvar ender, niet
eigenaardiger, niet nationaler om wezen. Ben streven
in dien zin kan siechte leiden tot eene antipathie, eene
vredebreuk tuöschen de opperste standen en de zooveel
tatrijkèr volkskin deren, die hunne spraak toch bewaren zullen, omdat zij geworteld i& in hunne natuur.
Zeker zien wij rondoim ons» de kennis» van het
Fransen toenemen-; het is» een teeken van ruimer verkeer, van meer voorspoed, van meer gedachten wisseling. Maar wij zien ook hoe de kennis der moedertaal
meer algemeen wordt ; hoe zij zieh litterarisch ontwikkelt ; hoe de woordenschat en dust ook de ideeënschat
van onsf volk aangroeit ; hoe de rechten onzer taal op
reehterlijk en bestuurlijk gebied al meer en meererkend
worden.
Ik wanhoop niet deze gedachten, qntdjaan van vooroordeelen of buitensporigheden, te zien ingang vinden
in de geesten en de harten van alle Böigen. Het zijn,
zooals gij ziet, Mijne Heeren, gedachten van eendracht
en verbroedering.- Wij hebben als' gemeeiitebesituur der
grootste Viaamsche sitad, de zedelijke vei-plichting dezelve to helpen verspreiden.
In verband met de taal onzer vaderen, staat overigens
onze Vlaamsîche kunst, geheol doordrongen van het
genie dezer taal, vermits de kunst, evenalö de taal^
de uiting iä van het karakter onzes stams. Heel de were] d door, is* do Vlaamsche kunst beroemd. Aan hen
die haar ten huidigen dago zoo sehitterend vertegen-.
woordigon, hoeven wij, meer dan ooit, onze aanmoediging en onzen steun te verlegnen.
Mijne Heeren, nooit heb ik mij vuriger dan op dozen
stond verbeugd in de viiendschappelijke stemming, die
immer heoft gehoer£<eht in dozen Gömeenteraad. Wei is
de tegenöpraak soms hevig en hebben wij, op bestuur-
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kundig terrein, menig oogenbiik van verdeeldheid beleefd
-— eene vreedzarae verdeeldheid, die nooit de wederzijdsaehe achting, noch genegenheid heeft uitgeeloten —
maar, wat de algemeene omtrekken onzer gemcentelijke
politick betreft, heeft deze Raad, ofschoon uit mandatarisisien van verschiüende liohamen sftmengesteld, steeds
het voorbeeld gegevm eener onderlinge verdraagzaamheid, ontsproten uit een klaar besef van de höoge
belangen, die wij hier ve?rtegenwoordigen.
Geleideflijk, zonder öchokken, helt onze richting, het
parallelogram onzer verzamelde krachten, over naar
een wijze démocratie. De tijden staan niet stil, voorai
niet onze tijden. Nog is in de maatschappjj veel ongelijkheid en onrecht te herstellen. Daartoe moet ook een
Gemeentebestuur bijdragen, telkenmale het in zijne
macht ligt.
Met d> lösten van het vetrl den in het geheugen en
den blik op de toekomst, zonder hartstocht en zonder
lauwheid, zij het ons gegeven hier te arbeiden voor
deze denkbeeiden, die de onze en ook die onzer l a s t
gevers zijn.
Ja, vereend zullen wij dit vermögen.
Ik bid u, Mijne Heeren, vtriiecnt mij al uwen steun
tot het vervullen dezer taak, die anders boven mijne
krachten wezen zou.
Ik bedank van harte voor zijne vriend iijke woorden
haijn achtbaren co lega en viiend George G its. Met
hem, met onzen achtbaren ioilega Van den Nest, bb'ift
mij hier nog iets omringen. nog iets bescheiMieii van
den grooten Burgemeester dien wij verloren hebben en
wiens trou we medewerkers zij zoo veel jar en geweest
zijn.
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Zijn geest blijve dit stadhir© bewonen, zijn voorbeeld
spore er allen aan. van den Burgemeester tot den
jongstên beambte, tot toewijding en plichtbetraehting.
Weir'cht rijpt aldus1 in onze bevolking het vertrouvven dat, welke slagen het ook te verduren hcbbe, het
liberaal Gemeentebeetuur van Antwerpen geroepen is
oni immer en staedst herop te bloeien uit zijn eigen
stam.
Levé Antwerpen, zijn volksgeest, zijne kunst en-zijn
blöei !
Gemeenteblad, 1S922, bl. 229.

XXIIIe Nederlandsch Taal- en Letterkundig
Kongres.
Antwerpen, 23, 24, 25 Augustus 1896.

De beschaafde uitspraak onzer

Taal.

Mevrouwen, Mijne Heeren,
Mij is opgeclragen te handefcn over : < De beschaafde uitspraak onzer Taal. »
Dit ondervverp kan men in ver schulenden zin opvatten. Aan de hand van prof. Donders, zou ik U kunnen
ônderhouden over de phyeiologie» der Nederlandsche
spraakklanken. Ik zou de philologen kunnen in den
arm nemen, die in de laatste jaren, met hun altijd zoekende lantaarn, zoo veal licht hebbeii gebracht tot in
de verborgenste s^huilhoeken der taal, en U iets mededeclen over de wijze waarop onze spraakklanken
etymologisch zijn ontstaan. Of ik zou, een bescheidener
roi kiezende, U als1 èen levend voorbeeld kunnen ten
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gehoore bringen wat men eigenlijk onder beschaafde
uitßpraak dient te verstaan.
Dat alles zou ik kunnen; indien ik daartoo de nöodige bevoegdheid bezat. Vraagt gij mij hoe ik er toe
gekomen ben om, zonder de noodige bevoegdheid, mij
te wagen aan zulk een onderwerp, zoo zou ik U kunnen verwijzen naar den gezaghebbenden vriend, die mij
op het programma heeft geplaatst, met dit onderwerp
onder den arm.
Maar m^ts' gij van mij niet verlangt noch eene we
tensicihap die ik niet bezit, noch een geestdrift die bij
mijn onderwerp niet te pas >komt, en genoegen wilt
nemen met eenige bemerkingen en wenken, vrucht van
persoonlijke waarneming, zoo zal ik de verantWoordelijkheid van mijn optreden hier wel zdf dragen.
Van beschaafde uitspraak wordt in Nederland, zoo in
Noord als) in Zuid, geen genoegzaam werk gemaakt.
Daarover is men het vrij goed eens1. Dit bewustzijn
onzer tekortkoming zal echter dan alleen het begin
der wijsheid mögen genoemd worden, indien wij tevens
het voornemen hebben ons te beteren en uitzien naar
de geschikte iniddelen.
Welke zijn de verminkingen waaraan wij ons iegenover do Nederlandsche spraakklankeii Schuldig maken ? Zij zijn vete, zij vormen eene lange, zwarte zondenlijst, natuurlijk langer en zw arter voor Zuid- dan
voor Noord-Nedetland. In Noord-Ned.rland zijn er meer
gewesten waar men nagenoeg de beschaafde uitspraak,
oök in het dageïijks'ch leyen .terugvindt. In den middelstand wordt er over het algemeen vrij goed gesproken. Velen zeifs1 spreuen er ai^eno g volkomen correct
en van zoodanigen is deze zaal than^ vervuld.
Na aldusi met versehuldigden eerbied gewaagd te hebbeii van het Noorden en, van het Zuiden met gepaste
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nederigheid, meen ik het recht te hebben verworven niij
vrijmoedig uit te laten en aan allen de waarheid te.
zeggen of althans — want dit is een groot woord —
wat ik voor de waarheid houd.
Maar vooraf eene vraag. Hoe komt het dai wij niet
zoo beschaafd Fpreken als wij zouden kunnen en zonden moeten ? Het ligt niet, zooals men missehien zcu
gaan denken, aan de dialecten onzer. taal. Want welke
wereldtaal zelfe is daar vrij van ?
Zeker niet het Italiaansch, waarin men drie Loofddialecten aantreft, het Venetiaansch, het Toskaansch en
het Napolitaanöch, sphier drie afzonderlijke talen, om
niet van de vêle daartus&chen liggende tongvallen te
spreken.
Ook het Fransch heeft zijne gewe&tspraken en wel
zoovee en zoo uiteenloopende dat het eind er van verloren gaat.
Tijdens1 het eer&te keizerrijk liet Napoleon — om ook
in de taal éénheid te brengen — door de prefecten der
vcrsichil'lenue departementen een onderzoek instellen
naar de wr^e waarop het Fransch in hunne streken
werd gesproken. Het schema was1 de parabel van den
Verloren Zoon. Er kwamen. ^0 vers'chillende lezingen
in, vrij wat verder uiteenloopend dan b. v. ons Brugsch
en ons Groningseh. Natuurlijk werd er geen rekening
gehouden met tongvallen die eigenliik niet tot de Fransche taal behooren, zooals het Provençaalseh, het Bretoensch, het Baskisch, het Vlaamsch.
Aan de dialsc en ligt dus niet de schuld. Dan, het
is een feit dat in de zeventien Provintiên nooit hf**l
veel werk werd gemaakt van eenheid in de uitepraak,
van taalzuivering. Terwijl Lödewijk XIV aan geheel
Frankrijk den toon gaf van goeden smaak, ook waj
de uitspraak der taal betreft, moeten wii met leedwe-
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zen aansüppen dat de Oranjevorsten zieh daar nimaner
mee bekoinm/erd hebben.
Wij hebben niet, zooals in Frankrijk, eene Comédie
Française
en tempel waar kunstenaars1, de beste onder de béate over de zuivere uitspraak waken als
over een heiligdom.
En daarnaast, hoeveel conservatoriums en tooneelscholen ; hoeveel cours de diction, professeurs de lecture in openbare of private onderwijsgestichten ; ja,
hoeveel reizende professors en reizende troepen die
jaarlijksi hunne kunst, Vart de bien dire, komen laten
besonderen tot in Antwerpen en Amsterdam !
In beöchaafden kring leggen onze Zuiderburen er zieh
op toe, de volmaakte zuiverheid van taal en uitsipraak,
de schier plastische eenvoudigheid van het Théâtre
Français nabij te komen. Hoe anders is het bij ons !
Bij onderwijzers en prefesisors, zelfs' bij advoeaten en
predikanten is> het een gelukkig toeval, meer geluk dan
wijsheid, indien zij eene beschaafde uitspraak rijk zijn.
En menig ta entvol sehouwspe er derft de helft van den
indruk dien hij maken zou, indien zijn Antwerpseh of
Amsterdamech hem niet gedurig booze parten speelde.
Ook, in zoogenaamd deftige rollen is hij vaak onmogelijk. Of neen, heelemaal onmogelijk toch niet, in deze
tijden van réalisme : want zelfs in voorname gezelschappen, waar lieden van goeden huize, mens'chen van
i-ta-nd en opvoeding verkeeren, is de taal, d t ru lmiddel
der gedachten, niet altijd zuiver van allooi.
Vanwaar toch deze, onze minderheid ?
Het gaat niet aan te zeggen : Frankrijk is eene
iU'Oote natie en wij een klein volk.
Misschien wel ligt het antwoord besloten in Frankrijks> behoefte aan duidelijkheid en uiterlijke vormen.
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Ce qui n'est pas clair n'est pas français ; la forme
emporte le fond — zijn geliefkoosde Fransche spreekwoorden.
Niet minder in Frankrijks geesft van centralisatie.
Wat anders toch ig de taal der geletterden, dan eene
uit de dialeeten saamgelszen, conventioneel gevormde
taal ?
Di9 cigenschappen der F r ansehen hebben hun in
deze riehting goeden dienst gedaan en verdienen waardeering en navolging.
Is het niet zonderling dat een gewetensvol schrijver,
die zijn werk niet in de wereld zal stiren vooraleer al
de klitten te hebben gelezen uit den staart van zijn
Pegaasje, dat diezelfde man, wanneer hij spreken gaat,
het er niet op aan laat komen of zijne uitspraak beantwoordt aan de norma, aan den canon van de Nederlandsehe taal ?
Immers die norma, die canon bestaan.
Wij hebben in deze zaal eenigen tijd geleden eene
Nederlandsehe lezeres" aangehoord — ik zie ze nog de
lieve verschijning, ik hoor ze nog ruischen de heldere
tonen, die over ons nederkwamen als reine hemelval
— wier voordracht kön doorgaan, wat de uitspraak betreff), als de volnmaktheid zelve. Wie dat geen muziek
vond, wie niet ontroerd was bij het golven en ruischen
en klateren der Nederlandsehe taalklanken uit dien
mond, voorzeker die was tonendoof, zooals men kleurenblind kan zijn.
Ik klaagde zooeven dat onze tekortkomingen tegenover do Nederlandsehe uitspraak vele zijn. Zij zijn
zoovele dat mij de tijd ontbreekt ze U alle op ta noemen en U zal wel de lust ontbreken ze aile aan te
hooren. Slefchts een paar algemeene beschouwingen dus1.
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Zooal^ alle talen, heeft de onze vokalen en consonanten. Of. g'imlacht gij over deze indeeling, die niet
langer wetenschappelijk \s ? Men spreekt nu niet meer
van klinkers' en medeklinkers', men spreekt van «fluisterklanken » en « ruischklanken » en « ontploffingsklanken». Want taalgeTeerden willen steeds' den laats'ten
druppel uit de kan der wijSheid. Maar ik ben met die
nieuwe nomenclatuur niet genoegzaam vertrouwd en zal,
om mij verstaanbaar te maken, bij de verouderde indeeling blijven.
Consonanten of medeklinkers: worden in Noord- en
m Zuid Nederland over het algetmeen vrij goed uitgesproken : men zegt, zoo in Zuid als in Noord, volkomen eender en correct : knods en kwal en klauw en
spitsen en splitsen enz. Maar drie zijn er waartegen
wij zondigen, drie die niet in het gelid willen en die
ik dus voor het front moet roepen : do ft, die wij,
Zuid-Nede!^landers,, voor onze rekening moeten nemen,
en de g en de r, die ik, heeren uit het Noorden, vöor
uwe rekening moet laten.
De h ont§taat, — zoo lees ik in een auteur die de
kwestie ex professo behandelt — doordien wij de stemspleet zoodanig vernauwen, dat de naarbuiten gedreven
lucht hoorbaar wordt.
Het schijnt dat onze Vlaanische stemspleten tegen
dergelijk vernauwen weerspannig zijn en dat wij, willen
wij voor toekomstige geslaehten den spiritus asper behouden, onze schooljeugd zullen moeten oefenen in het
uitgalmen van . poèzie zooals deze:
Hemel ! . op de: hooge heuv'len
Hinniken de heete hengsten...
En gij, heëïen uit het Nroordeh, zult ook goed doen
uwe speö patriae àf te richten in de uitspraak van de
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g en van de r. Er is geen letter waartegen ten uwent
zoo gezondigd wordt als tegen de g. Door de schuld
uwer g heeft het Nederlandsch eene siechte reputatie
verkregen en klinkt den vreemdeling vaak pijnlijk in
het oor. Niet ik heb dat strenge vonnis geveld, maar
wel de zeer bevoegde Anna Fies, uwe landgenoote, in
haar welbekend boekje : « Spreken en Zingen » onder
den pseudoniem Calcar.
Daar lees ik ook dat het meerendeel der Hollanders
brouwt en nog wel in den waan verkeert dat dit brouwen, verre van een spraakgebrek te zijn, voornaam
staat.
Maar Talma, de groöte Talma vond het niet voornaam, want behept van nature met de keel r, heeft hij
er jarenlang mede geworsteld tot hij ze eindelijk heeft
overwonnen.
Wij, Viamingen, ofschoon aan zoovele vergrijpen
tegen de uitspraak plichtig, worden voortdurend pijnlijk aangedaan, wanneer wij hooren hoe uwe g en uwe
r tot een soort gerochel versmelten, daar ergens achteraan in de keel, onder zoo menig schrander Hollandsch hoofd, boven zoo menige warme Hollandsche
borst.
Thans, heeren Viamingen, is de beurt aan ons. Wij
beleedigen dagelijks de vokalen alle vijf en zoovele
tweeklanken als daaruit gevormd worden.
Wie onzer zou den vinger durven opsteken en van
zichzelven getuigen, dat hij over een stel onberispelijke
vokalen beschikt ?
De a bijvoorbeeld, die in Gent oi, in Leuven oe
klinkt, is in Antwerpen verbasterd tot oa. Hoevelen
onzer kunnen er op bogen, dat zij gansch gezuiverd
zijn van die dialectische erfzonde ?
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Het is ons een troost dat ook elders, in Frankrijfc
bijvoorbeeld, zelfs geoefende en beroemde redenaars door
hunne uitspraak hunne herkomst verraden.
Het is wellicht te veel gevergd, dat iemand zijn tongval heelemaal aflegt.
Tongval is een merkwaardig woord. Er ligt zin in.
De spraakklanken worden voortgebracht in de mondbuis, tusschen de keelholte en de lippen. De ïnondbuis
kan zieh vernauwen, zieh uitrekken ; zij kan holler,
boller worden ; zieh spitsen of lobberen met oneindige
verscheidenheid van schakeeringen en overgangen —
van ie tot oe. Middenin speelt de fijne, gevoelige, plooibare tong hare afwisselende rol.
Het kind, getrouw klankbord, bootst de ouders na.
Zoo de ouden zongen, zoo piepen de jongen. Dies is
het kind de voornaamste voortzettef der dialccten.
Het kind brengt op zijne lippen de taal van de straat
in huis, evenals het stof van de straat aan zijne voetzolen.
Het kind houdt gestagen omgang met de keukenmeid,
met den tuinman, met den behangersgast, en voert met
hen vrij wai interessanter gesprekken dan met den
schöolmeester.
Zijne tong gewent er zieh aan, op zekere wijze te
vallen, en kan later nxoeilijk anders. Zietdaar het geheim van de vöortplanting der gewestspraken.
Zoo ik al den raad durf geven de gewestspraak te
mijden, ik voel niettemin zelf dat die raad iets schoolmeesterachtigs heeft. En men zou mij verkeerd begri}*
pen, indien men meende dat ik de dialecten gaarae zag
verdwijnen. Want is de letterkundige taal »als een meer
van krista helder water, de dialecten zijn de levende
stroomen die het meer voeden, zonder dewelke het water
van het meer spoedig opdrogen of bederven zou.
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Dialecten kunnen noch mögen verdwijnen. Het zou
eene vrij saaie samenleving zijn, waar iedereen spreken zou, zoo afgepast, zoo stijf, zoo stipt letterkundig
als de personages in Racine's tragedies.
Ik hoor U vragen : maar wie dan moeten beschaafd
spreken ? Door welke klas van lieden moet dit kenmerk van hooge vorming worden in eere gehouden ?
En hier zsou ik eene oude figuur, die reeds veel
dienst heeft gedaan, kunnen ter hulp roepen en antwoorden : het taalgebouw van een volk is eene pyramide, breed van basis, spits toeloopend naar den top.
De onderste, breede lagen worden gevormd door het
volk ; boven aan de spits staan de taalaristocraten. Alleen in Noord-Nederland is die spits een beetje stomp
geworden en in Zuid-Nederland zelfs een beetje afgeknot.
Of hindert het woord aristocraten, heeft het een kwaden klank, in deze tijden van sociale beroering ? -Dan
zal ik de grens anders trekken en u zeggen : zouden
dienen beschaafd te spreken, al dezulken die middelbaar
onderwijs hebben genoten.
Van dezulken toch wordt verwacht — want zij zijn
er toe in staat — dat zij in het openbaar en .ook in
gezellig verkeer met de lieden hunner opvoeding, de
beschaafde taal bezigen of althans er naar streven.
Indien wij allen, zonder valsche schaamte, er ons op
toeleggen wilden, welk een stap ! Niet alleen op taalkundig, maar ook op sestetisch gebied.
Ik zei het onlangs tot eene daime, die niet tot de
onzen behoort, die bij voorkeur het oor leent aan de
lokkende stem uit het Zuiden en niettemin veel opheeft
met verheffing en veredeling van onze volksklasse. Ik
zei haar dat wij het volk moesten voorgaan met het
levend voorbecld van onze gehechtheid aan eigen taal-
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schoori, van onzen eerbied voor edële, zuivere taalvormen.
Zij hield het Voor een dwazen inval, een flamingantendroom. Mijne argumenten, wis verkeerd voorgedragen, stieten af op het kuras harer vooroordeelen, en ik
trok mij erbarmelijk uit den slag met een : si c'est un
rêve, laissez-nous ' rêver —^ oi eenige andere onnoozelheid.
Maar bij gebrek aan tegenwoordigheid van geest,
bezat ik Vesprit d'escalier en, toen zij henen was, trof
het mij dat ik haar had moeten zeggen : Mevrouw, gij
die zijt de keurïgheid in persoon, gij duldt niet het
ininste kreukje in uw opschik, in uw hoedje, niet het
minste vlekje op uw handschoéhtjes. Warineer gij die
handschoentjes afstroopt — neen, verwijdert met eene
gratie, die de vrucht is van gewetensvolle oefening, zoo
komen daar vingertopjes te voorschijn aan welker verzorging niet te vergeefs is' gëarbeid dbor de natuur en
door de kunst. Weïnu, wanneer gij de lippen opent om
de lucht te geven aan het edelst dat in u is, aan de
taal uwer vaderen, zou die niet dienen even keurig verzorgd te zijn ?
Wie, wie wekt in onze vroüwen dö koketterie eener
besehaafde uitspraäk !
Sedert het tijdstip dat de Néderlandsche taalcongressen zijn ontstaan, heerscht eeri immer drukker verkeer
tusschen Noord- en Zuid-Nederländers. Maar wij moetèn
nog eene andere brug over den rMoerdijk leggen, namelijk eenheid in uitspraäk, zoildef dewelke zooveel zal
blijven te loor gaaii van wat wij tôt elkander te zeggen
hebben over ons gèmeenschappelijk vaderland, nog
steeds ongeschonden in de kunst en in de litteratuur.
Gij, Noord-Nederlanders, wendt vaak het hoofil van
ons af, omdat onze uitspraäk boèrsch en plomp is. En
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wij vinden de uwe soins wel een beetje gemaakt, ietw.at
aanstellerig. Ofschoon, dit laatste vonnis is niet vrij te
pleiten van partijdigheid. Er ligt ïets in dat zweeft
naar afgunst. Het is bijna àlsof wij in ons binnenst
mompelden : ik zou het hun wel willen nadoen, indien
ik durfde ; ik zou wel durven, indien ik kon.
0, indien eenheid van uitspraak bestond tusschen
Zuid en Noord, zöu dat niet zijn als een besten dig
Congres, en zou ons dat niet nader tot elkander brengen dan alle tot nu genomen maatregélen ?
Ik vor m een wensch in dien zin. Ik draag de verwezenlijking van dien wensch niet op aan de Uitvoerende Comtmissie. Ik kan zelfs niet wijzen op afdoende
middelen tot verwezenlijking van dien wensch. Maar
vroom is hij, vöorzeker.
Hier mag ik besluiten, te meer daar ik weet dat nog
een andere spreker mij opvolgen nioet met hetzelfde
onderwerp.
Heb ik het met onbedreven hand ingezet, men vergeve het aan iemand, die in zijn leven wel is waar
reeds dikwijls in het openbaar is opgetreden, ja meer
dan hij verantwoorden kan, maar thans voor rt eerst,
niet zonder rilling en een stoot in den rug van den
gezaghebbenden vrieiid, het woord heeft gevoerd in een
zoo gedueht midden als het uwe. Mevrouwen, Mijne
Heeren.
Handelingen van het XXIIIc Ncderlandsch TaaL en lettrVundig Congres, 1896 Biz. 289.
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Jubelfeest van de Vlaamsche Conferentie der
balie van Antwerpen. 0)
Mevrouwen, Mijne Heeren, Geachte Confraters,
Bij het intreden in deze zaal en den aanblik op een
zoo talrijk en uitgelezen gezelschap, werd het mij aanvankelijk bang om het hart, want ik zag duidelijk dat
ik hier hadde moeten verschonen finet Ibeter gevulde
handen, dat is, met een doorwrocht onderwerp. Maar
nu mijn vriend Mr Louis Franck mij is voorafgegaan
met eene zoo degelijke als gloedvolle redevoering over
den taalstrijd hier en elders, heradem ik en vang aan
te hopen dat gij mijne toespraak als versnapering voor
lief moget namen.
Ik werd gelast u te onderhouden over doel en strekking onzer instelling : « De Vlaamsche Conferentie der
Balie van Antwerpen >.
Eene Conferentie der jonge balie, eene Vlaamsche
nogal ! klinkt dat niet een beetje ouwerwetsch, tijdens
dit fin de siècle, wanneer ailes rondom ons, in kunst
en litteratuur, verlangt en snakt naar wat anders ?
Een debating-club ! *— schoolsche redetwisten, dialeeiiek, versleten roimnel ! Nâtuur willen wij hebben, hartstochten, driften !
Wat scheelt ons de taal waarvan gij u bedient ? Zij
weze ongekunsteld desnoods. Mits gij onze zenuwen
prikke t ; mits gij ons gemoedsfoestanden te aanschou(i) Bij gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Vlaamsche
Conferentie werd den 2$n Jannari 1896 eene plechtige zitting gehouden in de zaal van het Assisen hof.
M1* Jan van Rijswijck Dekleedde toen het ambt van Voorzitter der
Conferentie,
N. v. d. U.
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wen geeft en eene behoorlijke rilling door ons ruggemerg doet loopen, schenken wij u het procédé.
Uw volzin löopt niet rond, is afgeknot en onstuimig;
uw woordenkeus is vaag en onbestemd — des te beter.
Vooral geen \phrases. Pectus est ! Weg met Ciceroniaansche périodes of Van der Palmsche volzhmen !
Wij hebben genoeg van die hoof sehe dame, haar Uoepeikleed vol franjes, die plechtstatig optreedt, neigt en
buigt, zwaait en zwenkt en sierlijk gaat zitten op een
esse videatur.
Vooral geen gelezen redevöeringen ! Nota's te nau
wernood en liefst geen nota's. Een opgaan in de vlammen uwer begeestering, een worstelen, schouder aan
schouder, met uwe wederpartij, stoute zetten, koene
apostrofen, een stormloop op het weerstandsvermogen
van uw gehoor en een zweven öp den adem zijner
sympathie — ziedaar, ziedaar welsprekendheid, zooals
wij die verstaan, wij de jongeren !
En gij gaàt daar pleiten over ingebeeide geschillen,
rechtspunten waarvoor gij u niet warm maken kunt.
Gij zit als figuranten rond eene tafel met ledige bekers
en ijdele schoteis ; gij schildert bij kaarslicht naar ledepoppen. Aan ons, aan ons het volle daglicht en de
gloed der middagzon !
Zoo redeneeren velen en in die redeneering ligt veel
waars. Zij is alleen te eenzijdig, te overdreven, net
zooals ons hedendaagsche naturalism en symbolism.
Geduld maar, de bui zal wegdrijven, na ons met hare
wateren te hebben gedrenkt.
Ondertusschen blijft het vaststaan dat de uiterhjke
welsprekendLe.d grondige oefening vergt. Nascuntur
poetae, fiunt oratores — het is nog even waar als
voör achttienhonderd jaar.
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Wat zoudt gij zeggen van den impressario die een
aankomend tooneelist met een ruk te midden van het
tooneel zou slingeren, hem toeduwend : nu speel, wees
natuurlijk, meeslepend, versta uwe rol, deel uwe gewaarwordingen mede en breng de zaal in vervoering.
Heet dat niet : iemand in het water smijten om hem te
leeren zwemmen ?
Helaas, wij hebben alien dit beklagenswaardig lot
ondergaan. Zonder andere voorbereiding dan een duw
in den rug, van de hand van onzen patroon, hebben
wij ons verplaatst bevonden naar het tooneel onzer
werkzaamheid. Het voetlicht schitterde ons blind ; duizend oogen die ons aankeken, nagelden ons aan de
planken ; wij schrokken van onze eigene stem als van
eene vreemde. sten}, want wij hoorden haar voor de
eerste maal ; zelfs de nieuwsgierige blik van den brandwacht tusschen de schermen —- van den deurwaarder
zoo gij wilt — deed ons versteenen. Wij waren als gemeduseerd.
Ha ! hij is kostelijk die Luther, die daar beweert
dat men de gansche kunst van den redenaar als volgt
kan samenvatten: Tret frisch auf, thus Maul auf,
hör' bald auf ! Van die drie voorschriften was er
siechts éen dat wij. ons in $taat gevöelden te vo'gen :
het derde namelijk. En hoe dikwijls, na jaren oefening
en onderyinding, klampen wij ons nog aan die redplank vast !
Zonderlvng genoeg : in deze tijden van vakonderricht
op allerlei gebied,, van oefenlessen tot in het hooger
onderwijs, is er geene school voor uiterlijke welsprekendheid. Uitspraak, stembuiging, gebaarde, vormen en
wendingen eigen aan het gesproken woord en die zooveel bijdragen tot de overredingskracht, de noodige
zelfbeheersching om zijn leiddraad niet te verliezen, de
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inwendige buk op zijn eigen gedachtengang — het
worctt alles overgelaten aan het toeval.
En zoo dit waar is van den redenaar in 't algemeen,
wat dan gezegd van den Vlaamschpleitenden advocaat ?
— Want tusschen de vele eischen die ons gesteld worden, is kennis van de taal natuurlijk de voornaamste.
En, o leemte onder de leemten ! heeft men ons als kind
gemakkelijke zinnetjes laten opzeggen, tijdens onze
humaniora werd het Nederlandsch naar het achterplan
verdrongen en eindelijk, aan de hoogeschool, werd d(\
vaktaal van het recht, de onmisbare woordenvoorraad
waar wij voörtaan zouden op teren, ons in 't Franscli
alleen toegediend.
Welk een taaiheid moet niet ons Vlaamsch bezitten
om, ondanks al die tekortkomingen, toch te zijn doorgedrongen tot de pleitzaal !
Het is een harde strijd geweest, nog immer niet volstreden ; een moeilijk procès, nog slechts ten halve gewonnen.
Maar dat wij het winnen zullen, is onze hoop en ons
recht.
Tot staving van dit recht — en zonder mij verder
te willen wagen op het gebied door M. Franck met
zooveel gezag betreden, — verlang ik de getuigenis in
te roepen van iemand, die men van geen overdreven
ijver voor onze taal zal gaan verdenken, trouwens man
van wetenschap en rechtschapenheid, ik bedoel den
Zuiderbelg Eugène Defacqz, in leven voorzitter van
ons opperste gerechtshof. In de vöorrede van zijn be
roemd werk Ancien droit belgique, handelt hij over de
styles de procédure, onze toenmalige wetboeken van
rechtspleging, in verband met het gebraik der talen.
Ik kan hem niet gansch afschrijven, maar luistert naar
deze brokken :
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«: Trois langues différentes étaient autrefois, comme
elles le sont encore aujourd'hui en usage dans nos provinces : le flamand, que les anciens documents appellent thiois ; le français, nommé souvent wallon, quelquefois langue de Bourgogne ; ou de Vhôtel de Bourgogne ; et l'allemand. Jamais cette diversité n'avait suscité d'embarras au gouvernement parce que jamais il
n'avait inquiété les populations dans l'exercice de leur
droit naturel ; jamais il n'avait eu l'injuste et déraisonnable prétention d'imposer à une partie du territoire le
langage d'une autre.

Pour les affaires judiciaires on usait, devant les
juges des villages et ceux des villes, de l'idiome local.
D,ans le concours des deux langues on se servait à
volonté de Tune ou de l'autre, cependant la préférence
était souvent assurée h celle du défendeur et le jugement était prononcé dans le langage qui avait servi à
l'instruction.
La conquête porta quelquefois atteinte à ce régime
équitable ; ainsi, Louis XIV, en 1684, à Ypres et dans
les contrées de la Flandre dont il s'était emparé, défendit sous peine de nullité, aux juges, avocats et procureurs, d'employer en justice une autre langue que le
français.

...L'emploi du flamand ou du français était facultatif
au grand conseil de Malines et au conseil de Brabant :
le choix qu'avait fait le demandeur en décidait le plus
souvent ; néanmoins un décret du 25 septembre 1759,
art. 9, voulut que les affaires fussent instruites et plaidées au conseil de Brabant dans la langue de la par-
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tie citée. La connaissance des deux langues et du latin
était une condition d'admissibilité à ce conseil* Le style, art. 368, exigeait même des huissiers qu'ils possédassent le français et le flamand ; et l'art. 45, conforme
en ce point au style du grand conseil, prescrivait aux
commissaires, aux enquêtes de recevoir et d écrire les
dépositions dans la langue dont les témoins se seraient
servis. »
En zeggen dat wij meer dan eene halve eeuw hebben moeten kampen voor het hervormen van een recht,
welk aan onze voorouders zoo eenvoudig en natuurlijk
toescheen, dat zij het voor onvervreemdbaar hielden.
Thans is het nagenoeg erkend, in princiep erkend,
maar in de toepassing wordt het nog steeds te kort gedaan. Magistratus abhoiTet a Flaniando ! — Gelukkig
slaat dit spotwoord niet op Antwerpen ; dit zij gezegd,
in dankbare erkenning, 1er eere onzer plaatselijke magistratuur. Maar wij, de beoefenaars van dit recht, zijn
wij tegen onze taak wel opgewassen ? — Geëerde ambtbroeders, anhvoordt zelven.
Dat ons Nederlandsch de meest ingewikkelde rechtsquœsties onder woorden brengen en op bevattelijke
wijze uiteenzetten kan, daaraan twijfelt wel niemand
tusschen de bevoegden. Maar of wij ons Nederlandsch
mächtig zijn...?
Het heeft lang geheeten : het Vlaamsch is geen taal,
slechts een samenraapsel van dialecten. Eindelijk is men
gaan inzien dat onze taal geen arlekijnskleed is, maar
eene stof uit éen stuk, rijk als het brokaat dat men
weefde weleer in Vlaanderens gouwen, eene stof lenig
en smijdig, die kan golven en glansen, zoodat het een
lust is, van dit laken een mantel te snijden, om der
iieve waarheid rond de schouders te hangen. Maar
helaas, die puike stof wqrdt vaak jammerlijk versne*
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den, wanrieer de snijder een onervareii gast is.
Waar ook is bij ons de school ?
Elders zien wij hoe het Hof, hoe de adel den toon
geven van goeden smaak, van hoofsche zeden en van
beschaafde taal. Het Fransch heeft evenveel te danken
gehad aan het uitgelezen gezelschap dat zieh schaarde
rondom den grooten Lodewijk, aan de salons der 17e
en der 18e eeuw, als aan de heroen zijner letteikunde.
Onze landvoogden, hertogen en graven, op een paar
uitzonderingen na, hebben zieh nimmer gelegen gelaten
aan de landstaal. En zelfs de vorston uit het huis vait
Oranje, overigens Hoezeer verlicht, spraken bij voorkeur Duitsch of Fransch ; het Nederlandsch schoot er
over.
En de adel dan ! Moest in een adellijk salon het
Vlaamsch weerklonken hebben, het voornaam gezelschap zou wel gewaand hebben den stalknecht te hebben zien binnentreden, in zijne hemdsraouwen en op
klompen.
On.e burgerij is niet minder plichtig. Beschaafd sprè*
ken is overal elders een kenmerk van voornaamheid.
Men legt er zieh op toe. Wie fiaters begaat of bokken
schiet, verraadt zijne mindere opvoeding. Achter zakdoeken en waaiers lacht men om den ongelikten beer,
den parvenu. Ieïnand zegt : je m'en rappelle, je lui ai
causé, il m'a remis — hij is aanstonds gewogen en
gerangschikt. In het Vlaamsch echter is alles toegelaten. Hoe grover, hoe grappiger. Een spuiter discht een
vertelsel op, in keukentaal of boerentaal — welk een
bijval ! Het Vlaamsch is immers om mee te lachen ?
Zoo was het althans. Nu echter nadert allengskens
de dag van Asschepoetsters in eere herstelling. Men gaat
haar noodig hebben en erkent hare natuurlijke gaven.
Menig .hôoggeboren heer of invloedrijk politieker zou
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wel een lid van zijn linkerpink geven, cm met Asschepoetser goed te staan.
Met een paar lonkjes en knikjes is het lieve kind
echter niet te winnen. Voor die late vrijers is de kans
verkeken. Men leert zijne moedertaal van kindsbeen af,
of men leert haar niet. Dit is ten minste de regel. Aan
dier. regel zou ik de noodzakelijkheid van het Vlaamsch
onderwijs kunnen vastknoopen, indien ik een theoretisch vertoog hield, instede dezer, ik vrees al te gemeenzame toespraak.
Veroorlooft mij enkel deze aanbeveling : zorgt dat
awe kinderën, zöo gij met kinderen gezegend zijt, zieh
van jongsaf gewennen aan beschaafd Nederlandsch:
O gij zult er moeite mee hebben ! Het kind brengt
aan zijne voetzolen het stof der straat in huis en op
zijne lippen de taal der straat. Het kind is de groote
voortplanter van dialecten. Uw Peerken, Mijnheer, uw
Pauwken, Mevrouw, bazelt, stamert, Antwerpsch of
Gentsch, nog vôôr hij het spreken zal.
Ik mag het goed lijden. Indien Petit Bob moest spreken zooals M'sieu VAbbé, er zou veel oorspronkelijks
en sappigs en dichterlijks uit de wereld verdwijnen.
Eenmaal echter zal Petit Bob beschaafd Fransch
spreken. Zorgen wij dat onze Vlaamsche jongens —
heeten de uwen wellicht Gaston en Gontran ? — later
niet bij Bob ten achter staan.
Ook onze meisjes zal het niet schaden, indien het
Vlaamsch in haar mond zuiver en helder klinkt. Zuiver
Nederlandsch spreken, o ! voor een meisje welke bron
van bevalligheden. Behaagziek als zij zijn, is het onbegrijpelijk hoe zâj er zieh niet meer op toeleggen.
Het vorige jaar kwam in den Cercle Artistique —
verschooning, in het Kunstverbond — eene Hollandsche
juffer lezen. Haar naam is mij ontsnapt en hoe ze er
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uitzag ben ik eveneens vergeten, maar die stem, ! Jk
hoor nog altijd die stem, ik ben verliefd gßbleven op
die stem. De woorden uit haren moud k warnen over
ons neder als reine hemelval.
Nota bene, z\\ ias hare eigen ver zen niet, noch verhaalde van hare eigen lotgevallen. Bescheiden liet zij
ons in de onwetendheid of zij ooit verzen had begaan
of lotgevallen ondergaan. Zij las uit Do Cort, uit Antheunis, uit De Mont, uit Gorter, Kloos, Verwey, Couperas, Van Deyssel en wie daar verder behooren tot
onze jonge school. Zij brouwde niet en liet de r ook
niet snorken ; zij zegde noch gggratelslang, noch rrrateislang. Zij liet de a niet verleppen tot ee, noch de oo
verwateren tot eu ; zij zegde voorvader, niet veurveeder. Kortom, zij was natuurlijk, ongedwongen, sprak
noch Hollandsch, noch Brabantsch, maar zuiver Nederlandsch, een Nederlandsch gelouterd en eenvoudig als
liet Fransch der Comédie Française.
Want ook in de uitspraak is eenvoud de hoogste
kunst. Het aangeboren accent, den tongval afleggen, is
geen kleinigheid. Thiers noch Gambetta, die starren van
eerste grootte, hebben het ooit vermocht. Het is de
triomi van Got, Coquelin en Mounet-Sully, dat men het
hun niet aanhooren kan waar zij gebakerd zijn, in
Normandie of in de Vogeezen, in de Ardennen of in
Languedoc. Zoo ook, op bescheidener tooneel, was het
de triomf mijner welluidende onbekende, dat zij noch
Amsterdamscn, noch Antwerpsch sprak, maar Nederlandsch, het Nederlandsch.
Want het Nederlandsch bestaat. Ik zou het u willen
doen zien, of liever doen hooren. Maar o die tongval
en zijne dwingelandij ! Wij glimlachen ondeugend wanneer een confrater door een zeker lets, een k weet
niet wat — is het een klankje of is het een geurtje ? —
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den Gentenaar verràadt. En wij dan, wij Sinjören, hoe
raken wij het eigenaardig neusklankje kwijt, waarover
de zoons van Artevelde op hunne beurt zieh vroolijk
niaken ?
H et antwoord is : wij moeten er steeds naar trachten. In het streven, niet in het bereiken ligt -de «deugdWij moeten die blooheid, die vrees voor het oordeel der
menschen afleggen — respect humain noemde men liet
op de kostschool — die, als de straf van een zondig
verleden, den Vlaming in den weg staat, zelfs wanneer
hij advoeaat is.
En men vreeze niet dat kleur en pit er zullen bij
verloren gaan. Eene volksche benaming komt nog betei
uit op een aclitergrond van onberispelijke taal. Dit
getuigt in ons Feestnummer van heden het keurige gedieh tje zoo snoeperig uitloopende op panneken aan.
Edoch, mijne broeders, weren wij zorgvuldig uit onze
pleidooien de gallicismen en de germanismen. Een
Fransch woord hindert niij niet. Ook de Duitschers
hebben hunne Fremdwörter. Wie is er vrij van ? Zeker
niet de Franschen, nog minder de Engeischen. En ik
hoor veel liever identiteit dan eigendommel'jkheid, een
dier draakachtige woorden, waarvan Mark Twain zegt
dat zij wel lijken op eindelooze proeessies, met hunne
Vs en h\s en fs en V s die er als van en en standaards
boven uit steken.
Slechts hoe minder hoe liever. De Hollanders schijnen niet te kunnen begrijpen hoe belachelijk zij zijn
met hunne maréchaussées, portes-brisées en andere belétages, die zij dan nog de helft van den tijd verkeerdelijk aan wenden.
Wij gaan mank aan een ander been. Wij gebruiken
minder bastaardwoorden, maar ongelooflijk veel bäsiaardwendingen. E r zijn wellicht minder vlekken in ons
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kleed, ipaar : hoeveel scheuren ! Wij schrijven veelal
Fransch in Vlaamsche woorden.
Wilt gij staalrjes ? — Grijpt maar toe längs alle
kanten : het gif is gemengd in elken inktkoker en de
vleugels van het gesproken woord druipen er van.
Naar éen voornaam wee laat ik den vinger uitsteken
— want welk een wee ! — naar onze Vlaamsche dagbladpers.
— Zijn er ook Journalisten in de zaal ? — Zij vergeven het dan aan de eerlijkheid mijner smart, wanneer ik vaststellen moet dat onze Vlaamsche pers de
vergelijking met de buitenlandsche, inzonderheid met de
Hollandsche, kwalijk döorstaat.
Fin hier bedoel ik niet den s'chrijftrant, noch de eenzijdigheid der pplemiek, noch de Babelsche overdrijvingen en de onbijbelsche beeldspraak, noch de snoodheid
en smiaadheid soms zoo hoog) gestapeld dat zij ora
wraak bij u roepen, o Goden ! In dit opzicht vindt zij
niet licht haars gelijken, onze Vlaamsche pers, ja hare
meesters, zoo binnen als bezuiden de grens.
Neen, wat ik bedoel is de taai op haar eigen beschouwd. Men kan jubelen en smalen, juichen en verketteren, zijn wederpartij eerlijk te woqrd staan of naasi
de qusestie pleiten, onühoogstijgen op de vleugelen der
bespiegeling of den lezer bij den knoop van zijn vest
vatten en een alledaagsch praatje met hem1 voeren, om
het even, en dit alles in correct Nederlandsch, het weze
dan Vlaamsch of Hollandsch getint.
Van zulk een correcte taal, is de dagbladpers overal
elders het toonbeeld. Van de levende taal, de immer
wordende, is zij elders de voornaamste tolk. In hoevcel mindere mate kan dit van onze pers gezegd worden !
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Ik wect het wèl, ik weet het wel, beeren Journalisten : bekrompen tocständen, oningewijd pübliek, behoefte aan ruwe middëlen... Maar in 't eind; het best dat
le U'»v-er verdediging kan gezegd worden is, dat de zaken in de laatste jaren eene gunstigere wending genomen h ebben, omdat gij u eindelijk aangegord hebt voor
uwe taak, heeren gazettiers, politiekers, kunstcritikers,
financiers, taalmeesters bij uitnemendheid, koks die in
de volkskeuken het geestesvoedsel taebëreidt en xot
wie wij bidden : kruidt zooveel gij wilt, zout en pepert,
maar laat toch, laat de saus niet aanbrandeh !
De onvoldoende kennis der taal heeft er öok de schuld
aan dat, zoo wij kunnen uitpakken inet eene rei
Vlaamsche dichtors, die den Nederlandschen zangberg
tot eer strekken, wij haast geene prozasehrijvers kunnen vertoonen om te monsteren naast onze Noorderbroeders.
Wij kunnen zingen, wij Viamingen, zingen ! luidkeels uit volle borst. Wij zijn onverbeterlijke minnestreelen. Maar wij leven nu eenmaal in de eeuw dat
het proza den staf zwaait. En schoon er nboit te veel
goede verzen in de wereld zullen zijn, voor den gemiddelden miensch en voor het gros der natie is rédeneerén
toch het voornaamst,
Ik zou der Vlaamschlezende jeugd, vooral den toekomstigen doctors in allerlei, op het hart willen binden : laat nu en daii uwe geliefkoosde zangërs rüsten,
de Verteilers ook en maakt kennis met den rijken schal
van het Nederlandsch proza. Daar zult gij onze taal
volkomen leeren kennen en voorgoed lief h ebben. Doet
gij het niet, zoo zal uwe iVlaamschgezindheid wellicht
verbleeken, wegtanen, met zoo menig jeugdig ideaal, om
eindelijk, als tot het werkelijke leven onbruikbaar, in
den hoek gesmeten te worden.
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Mij althans, is het bijna zoo gegaan. Als kind geloofde ik, op goed vertrouwen af, in de voortreffelijkheid onzer taal en literatuur boven alle andere. Men
had ze mij leeren liefhebben als eene moeder. Later,
toen mijne jongelingsoogen opengingen voor al het
schoons der groote wereldliteraturen en ik dapper aan
't verslinden ging Scott en Byron ; Heine en Schiller;
Lamartine, Musset en Hugo en wat .een aankomend
jongsnensch van trotsche ver wach ting en weinig ervaring, wat een jeugdige snoeshans al meer aan drama's
en epossen verorbert, toen gevoelde ik zooniet mijno
liefde, dan toch mijne bewondering voor de vaderlandsche letteren verflauwen. Leeùw van Vlaanderen, Roos
van Dekam»a, Overwintering op Nova Zembla, toen
werdt gij naar den achtergrond 'verdrongen. En al
bleef op het voorplan nog zooveel rechtstaan dat forsch
gedieht of aardig verteld was in het Vlaamsch en in
het Hollandsch, gebukt ging ik onder onze minderheid.
0 heldhaftige jaren waarin het grootste amper groot
genoeg is!.-Van die bergtoppen zijn wij alien afgedaald naar de bescheidene maar vruchtbare valleien,
achterlatende, het m^eerendeel onzer, de liefde voor de
moedertaal, boven in de wölken.
Wat de mijne gered heeft is het Nederlandsch proza,
Ons proza, met zijn schat van woorden van het zuiverste water ; ons proza, zoo veerkrachtig en zoo
gesmiijdig ; zoo .kleurenvol en zoo doorschijnend ; een
goed instrument om, tegen de beste op, de gedachte te
belichamen ; een machtig orgeil, met alle mogelrjke klavieren en registers.
Wijsgeeren, staatslieden, geleerden, geschiedschrijvers,
criticussen hebben het bespeeld, meesterlijk bespeeld.
Aan hunne werken, geachte confraters, hebben wij
thans behoefte. Zij zijn te talrijk opdat ik namen zou
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noemen, maar neemt den raad voor lief van iemand
wiens flamingantisnie — het groote woord is er uit —
zijn ontwikkelingsproces reeds heeft ondergaan : gaat,
gaat tot het Nederlandseh proza en, zoo dikwerf gij een
der vele boekdeelen opneemt waarin Neerlands wetenschap en Neerlands taal hand aan hand triomfeereu,
zult gij u in uwe Vlaatmschgezinde overtuiging verklaard en bevestigd gevoelen.
Het is reeds tijd om te eindigen en ik heb u nog
niets gezegd over onze Conferentie. Ook vrees ik dat
wij een weinig van den hak op d3n tak zijn gesprongen. Ik heb onze gebrekkige opvoeding aangeklaagd,
gewezen op onze kreupelheden, u de wroegingen biootgelegd van ons collectief gewelen. Maar waar bleef bij
dit alles doel en strekking onzer Conferentie ? — Welnu, zij stelt zieh juist voor doel en streeft er naar, de
leemten onzer verwaarloosde Vlaamsche opvoe ling te
vullen ; eene school te zijn voor gezellige onderlinge
oefening ; een spreekgestoelte dat men zonder huiveren
beklimt ; de schermzaal waar men het geduchte wapen
van het woord hanteert, zonder vrees voor een gevaarlijken steek, dewijl de fleuretten gemoucheteerd zijn —
verschooning voor dit gallicism.
Ik tnoest u ook van verslag dienen over onze werkzaamheden en vermelden hoeveel zittingen wij hebben
gehouden, hoeveel pleitbeurten veryuld zijn geworden,
hoeveel voordrachten gegeven en hoeveel uitstapjes gemaakt, met of zonder velo, in den loop van ons tienjarig bestaan. Maar misschien stemt gij er in toe, mij
dit gedeelte mijner taak kwijt te scheiden, mits ik u
verwijze naar de statistische opgaven die wel ergens
zullen verschijnen.
Verheugen wij ons dus in globo over den steeds toe
nemenden bloei van ons tienjarig genootschap, dat thans
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meer dan honderd en daartusschen tal van volijverige
leden telt, die in de laatste jaren gemiddeld twintig
keeren per jaar vergadeid zijn.
Wat de hiD'irlijke waarde van den volbrachten arbeid
betreft, daarover is mij het zwrjgen opgelegd. Want indien geen rijker kroon dan eigen schoon — eigen lof,
zegt het spreekwoord, geeft een kwade lucht. Maar wel
mag ik aanstippen dat het gebruik der landstaal vôor
de Antwerpsche rechtbank toeneemt met den dag en dat
onze Conferentie in dien uitslag een aanzienlijk aandeel heeft.
Zij blrjve bloeien en ijveren met goed gevolg voor da
verspreiding van ons Nederlandsch en de erkenning
zijner rechten op rechterlijk gebied, op dat de feestredenaar, die op haar 25-jarig bestaan zal terugblikken,
eveneens van haar möge getuigen : in den schoot van
ons genootschap deden velen hunnen plicht, jegens land
en volk, door taal en recht.
Versehenen in de brochure Jubelfeesten van de Vlaamsche Conferentie der Balie van Antwerpen, Februari 1896, en 00k in het Tijdsclirift
van het Willems-Fonds.

ZUIVERHEID DER TAAL.
Uitgesproken op het XXIV e Taal- en letterkundig Congres
Dordrecht, 23-26 Augustus 1897

Mevröuwen, Mijne Heeren !
Ik ben een van de twee of drie slordige menschen,
die verzuimd hebben hun onderwerp op te geven, en
die op het programma staan met de letters p. m. achter hun naam.
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Mijnheer de Voorzitter, ;mag ik u vragen wat die
letters te beduiden hebben ?
De Voorzitter. — Pro memoria.
De heer Jan Van Rijswijck, (Antwerpen).
Ik had heel wat ergers verwacht. Zij die zieh in
allerlei gissingen verdiept hebben omirent h et onderwerp. dat door mij zal behandeld worden, gaan zoo
aanstonds voldoening krijgen.
Mevrouwen en Mijne Heeren ! Nu eenige weken geleden vergaderde op een' nog meer noordelijk pu;»t van
den aardbodem, dan waarop wij ons thans be vin den,
een congres, dat vrij wat meer gerucht in de wereld
heeft gemaakt, dan dit Taal- en Letterkun iig Congres
maken zal, en dat vooral grooten bijval verwierf in de
dagbladen.
En geen wonder, het was een congres van dagbladschrijvers. In Stockholm wedijverden vorst en volk om
de gasten te onthalen. De Zweden wisten we! wat zij
deden. Op dit congres, tusschen de banketten en drinkgelagen, waarvan men iederen dag voor de oogei) van
het watertandend Europa de spijskaart heeft opg•/•hangen, is de gelegenheid geboden om eenige beleerii g op
te doen. Het heeft doen zien, dat Zweden in besah aving
niet behoeft achter te staan bij de grootste m jgondhcden ; menigeen heeft daar ontdekt, dat er eene Zweeclsehe taal bestond en dat er zelfs was eene Zweedsche
letterkunde. Toen is ook gebleken, dat enkele Zweden
niet onbedreven waren in de beoefening van do Franschc taal, hetgeen aan Jules Claretie aanleiuing gaf om,
met de hoffelijkheid den Franschen eigen, de verk aring
af te leggen, dat hij in het Noorden een les je in het
Fransch was komen nemen.
Die geestrlrift was oprecht, maar voor ons leg er iets
bedroevends in. Ik herinner mij die courante»! versla15
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gen gelezen te hebben met een prop van spijt in do
keel, met een opwellende behôefte om de redacties van
die couranten toe te roepen : En wij dan ? Al wat grj
zegt over de Zweedsche taal- en letterkunde is op ons
toepasselijk. Zet slechts Nederland in plaats van Zweien — al het overige kunt gij laten staan.
Het is mij niet te doen on* een parallel te trekken
tusschen de Zweedsche beschaving en de onze, maar bij
het vorsehen naar het pröbleem van de leeîbaarheid en
het beschavingsvermogen van de Nederlandsche taal, is:
Scandinavie een zeer goed punt van. vergehjking. Aan
beide zijden zijn zoo wat 8 millioen menschen — een
beetje minder bij hen, een beetje meer bij ons. Wat de
taal betreft, het Nederlandsch is zoo wel een tak van
het Germaansch als het Zweedsch en het Noorsch ; en
indien ten opzichte van de welluidendheid het Nederlandsch voor het Zweedsch moet onderdoen, naast het
Noörsch althans maakt het een voortreffelijk figuur.
In de litteratuur, wel is waar, hebben zij op dit
oogenblik starren, van de allereerste grootte — ofschoqii
het nog niet uitgemaakt is of sommige daaronder vaste
starren, dan wel dwaalstarren zijn.
Ik zal geen namen nöemen om geen stormen te wekken in deze kalme congres-atmospheer, maar al is «onze
dichter » nog niet geboren, — misschien bevindt hij zieh
in deze zaal — al heeft hij althans nog niet gezongen,
over het algemeen beschouwd behoeft onze litteratuur
niet in.de schaduw te staan van de Seandinaafsche.
En wat weten^chap, beeidende kunst en muziek betreft — ja, dat geeft men ons gewonnen.
Zietdaar de punten van overeenkomst ; maar ziethier nu het verschil, het schreeuwend onrecht, ons aangedaan. Terwijl men de beschavendc kracht van de
Scandinaafsche taal erkent, terwijl men den zaligmaker?-

den invloed van de Noren huldigt, loochent men gladweg ,wat uit Nederland komt, en die verloochenaars zijn
eigen landgenooten. Men zegt dat ons Nederlandsch een
samenraapsel is van dialecten, dat onze taal geene
groeikracht meer heeft. En zij, die zoo spreken, zijn
gestudeerde lieden, mannen van kennis en wetenschap
en van talent. Het zijn de drie kwart dergenen, dio
Fransch — Belgisch-Fransch — schrijven.
Gij ziet dat die kleine omreis längs Zweden niets
anders was dan een behendige trek om u te brengen
waar ik u hebben moest, in het hartje van de Vlaamsche beweging. Weeral over die beweging, zult gij mij
misschien toevoegen. Wel ja, je dis toujours la nïemo
chose, parce que c'est toujours la même chose, et si ce
n'était pas toujours la même chose, je ne dirais pas
toujours la même chose.
Maar vreest niet, ik ga niet voor de tienduizendste
maal uiteenzetten de théorie van de Vlaamsehe beweging. Indien ik er een enkel woord aan wijd, dan ï<
het omdat ik behoefte gevoel in den schoot van deze
yergadering, bestaande uit bevoegden van Noord en
Zuid, te protesteeren legen eenen allerongelooflijksten
aan val.
In een gezagvoerend blad van België verscheen gisteren een soort credo van do Franschgezindc partij.
Den naam van het dagblad ga ik niet noemen, want ik
wil den schijn niet hebben dat ik polemiek ga leveren.
Ik heb echter een paar van de volzinnen daarin voorkörnende ten uwen behoefte vertaald. Daarin wordt gezegd : dat men in Duitschland even als in Nederland
met diepe verbazing het door de Flaminganten ondernomen werk gadeslaat. Dat, terwijl Germanen en Niederländers zieh beijveren om door te dringen tot den
geest der Fransche taal, ten einde deelachtig te worden
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aan de geestesbeweging der Latijnsche Volkeren, er
Beigen gevonden worden blind genoeg om voor Viaanderen eene politiek van afzondering na te streven. Dat
de onweerstaanbare voortbeweging van het denkende
België naar de Fransche taal, een historisch voldongen
feit is. Dat de Vlaamsche taal een afzichtelijk dialect is,
waardoor de Vlaamsche boer in een toestand van achterlijkheid wordt gehouden of ook nog eene kunstmatige taal, een officieel Volapük, welks holklinkende woorden den spotlust der Hollanders wekken.
En meer liefelijkheden van dien aard. Er zijn dus
nog altijd te onzent gestudeerde menschen, die niet weten, of niet weten willen, dat de dialecten van het Nederlandsch minder in aantal, niet meer afschuwelijk en
uiteenloopend zijn dan die van andere talen, van de
Fransche taal bijvoorbeeld. Er zijn nog altijd menschen
die, wanneer een officieel vertaler een fiater begaat, omdat de man niet genoegzaam voorbereid was voor zijne
taak, het hem gaan verwijten, net alsof zij niet de
eerste schuldigen waren van die onbekwaamheid, dewijl
zij het zijn die gedurende eene halve eeuw en langer
het onderwijs van de moedertaal in België hebben in
den weg gestaan.
Nu weten wij waarom. Ditmaal hebben zij het een~
openhartig opgebiecht : omdat zij verlangen dat de
Fransche taal in de plaats van de Vlaamsche zou treden. En in hun overmoed hebben zij het doenbaar geacht eene taal uit te roeien.
In den loop der eeuwen is dat wel een enkele maal
geschied, als het gevolg van geweidige gebeurtenissen
of als de trage werking van den tand des tijds. Maar
bij ons zijn daarvan nog geen voorteekenen te bespeuren.
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Misschien, indien er geen Flaminganten waren, zou
eene franschgezinde Staatsregeling er toe kunnen komen
om de moedertaal te ontrukken aan, laat ik zeggen,
nog een half millioen menschen in Vlaanderen, maar
altijd zouden er dan nog millioenen overblijven aan wie
men eerder de ton g uit den mond zou nemen.
Dat men aan den haarbos onzer Vlaamsche boeren
een Franschen snit zou willen geven en onze boerin
nen elken morgen rijgen in een keurslijf zoo pas uit
Parijs, is eene minder dwaze opvatting dan hun innigst
zielewezen geweld aan te doen.
Gedurende eeuwen is het eene onmogelijkheid gebleken om menschen te doen Fran seh spreken, die van
kindsbeen af, die van ouder tot ouder Vlaamsch hebben
gesproken. En vermits dit önmogelijk is en vermits het
volk geene andere taal leeren kan, moeten de geletterden gaan tot de taal van het völk.
Eenieder begrijpt dat er iets verkeerd is, dat er iets
verbroken is in eene maatschappij, waar geen rechtstreeksche gedachtenruil heerscht tusschen de hoogere
en de lagere standen. De maatschappij, ho or ik wel
eens beweren, is als een levend organisme, met een
hoofd en ledematen, en nu is er natuurlijk geen gezonde bloedomloop, geene onbevangen ademhaling mogelijk,
wanneer het vrije verkeer tusschen denkers en arbeiders gestremfd is. Waar dat verkeer blijft ontbreken,
daar zijn wij gedoemd om te sterven aan Franschc
congestie. Onze maatschappij zal geen levend organisme zijn, zoolang niet alle leden de taal des volks leeren en eeren.
Het is ons niet te doen om veroveringen te maken
op het Fransche taalgebied, dat willen wij niet, onze
strijd is een verwerende strijd.
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Mevrouwen en Mijne Heeren, gaat toch niet denken,
wat sommigen uwer zouden kunnen denken, dat wij de
Fransehe taal niet bewonderen en niet hoogschatten. Zij
is voor cms de wereldtaal bij uitnemendhcid, wij kunnen
haar niet ontberen en kennen haar goed De Fransche
taal staat even hoog in onze achting als de Nederlandsche taal, zij staat alleen maar niet zoo hoog in onze
lief de.
Zouden wij de taal gaan verfoeien van de helft van
een land, waaraan wij niet alleen gehecht zijn door
onze eeden van getrouwheid, maar door de inspräak
van ons hart ? Juist omdat wij ons land zoo lieihebben, juist daarom willen wij dat onze ontwikkeling,
onze besehaving blijven haar eigen zelf, volgens de
harmonische wetten van de natuur.
Zietdaar dan onze opvatting van de Vlaamsehe bewe
ging.
Ik heb er aan gehouden alle misverstand dienaan
gaande uit den weg te ruimen.
Yerder zijn wij, Flaminganten, niet op dit congres
gekomen met ledige handen. De Belgische Senaat zai
zieh denkelijk vereenigen met datgene, wat de volksvertegenwoordiging bij eenparige stemmen schier reeds
heeft aangenomen, namelijk dat de wetten zullen worden afgekondigd in beide talen, zoodat beide teksten
gelijke kracht van wet zullen hebben. Het is een maatregel van rechtvaardigheid, en tevens van het hoogste
gewicht. Morgen zullen wij dat practisch doordrijven.
Morgen ook zal het commando aan de burgerwacht in
Vlaamsch België in de landstaal gegeven worden, zoodat er «rechts» en «links» zal gelioord worden instede
van «gauche», «droite», hetgeen natuurlijk de militaire begrippen van vele menschen gewcldig zal bouleverseeren.
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De burgerij heeft zieh in ons land, op economise!)
gebied, op verrassende wijze ontwikkeld. Onze burgerij
is daarenboven rondborstig, eerlijk, goedgeefseh, gastvrij, kunstminnend — maar bij overlevering van vader
op zoon franschgezind. In dat opzicht zijn wij vol
vooroordeelen en onwetendheid — indien men althans
daarvan vol kan zijn. Juist door dat turen op cén puni
zijn wij — hoe zal ik het zeggen ? — verbünd door hei
licht, dat uitgaat van Parijs, en zelfs e?n weinigje verschroeid door den gloed van Frankrijks hoofdstad.
Eene voorna'me oorzaak ligt in de ellendige Fransche pers van daareven. Men is veelal van de meenlng
van zijn courant. En wanneer daarin dagelijks met
eene taal gespot wordt, zullen zij, die riet genoeg zeüstandigheid bezitten, zieh aan de zijde van den spotter
scharen en lachen uitbundig mede.
En wie geven soms stof tot dergelijke ^spotting ?
Dames en Heeren ; Geachte stamgenooten uit NoordNederland ! Wat ik u bidden mag, wapent u met geduld, met de lankmoedigheid der gastvrijheid hier in
Dordt, want ik moet het u zeggen: gij, naar wie wij
opzien als naar degenen, die gedurende eeuwen het.
Nederlandsch hebt bewaard niet alleen, maar ook hebt
voortgeplant — gij levert soms stof tot de bespotting,
waarvan wij het slachtoffer zijn, wanneer gij misbruik
maakt van Fr ansehe wo or den.
Meent toch niet — want deze dingen zijn zoo kiesch,
immers zij raken aan onze eigenliefde en aan iets nog
teergevoeliger misschien, aan onze œsthetiek, zoodat ik
schier geen stap verder kan zonder een beroep te
doen op uw onpartijdig oordeel — meent niet, dat ik
door dit congres zou willen zien verordenen, dat men
voortaan uit onze taal zal weren alle woorden van
Franschen of Romeinsehen oorsprong.
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Ik kan niij best vereenigen met telefoon en telegraaf;
ik zet flinkweg op mijn naamkaartje : Mr. Van Rijs-.
wijck. advocaat, ofschoon ons .Antwerpsch vroeger
daarvoor taalman en voorspreker kende, welke hatste
uitdrukking door de Zwitsers in hun Fürsprech is gehandhaafd. Ik weet wel, aile vreemde woorden te ban
nen, ware een ijdele toeleg, onbegonnen werk. En ik
vind bepaald belachelijk den pangermaan, die daar zU
te beraadslagen of men Sauce door Tunke of door
Brühe zal vervangen, twee namen, waarvan de spraakmakende gem.eente nooit zal willen proeven. Maar wat
moet ik denken van hetgeen ik gisteren las in den
trein, bij een uwer populairste novellenschrijvers, dio
in zijn verhaal sprekende van een goed en braaf man,
verzekerde dat hij was wat men zou kunnen iiüemeii
een cœur d'or ? Ik vroeg mij af : loopt die mijnheer
werkelijk te pronk met zoo'n snuifje Fransch, of we!
zouden er in Nederland geen gouden harten meer zijn V
En van dergelijke onnutte vertalingen en omzettingen
is uwe alledaagsche litteratuur als vergeven. Aan dien
wansmaak is een stellig nadeel vast te knoopen.
Ik zei daar straks — en het wekte uw geestdrift —
dat wij hopen, dat eerlang in België de wetten in beide
talen zullen worden aangenomen en afgekondigd. AVellui, tocn het daartoe strekkend Metsontwerp in hel
parlement ter bespreking lag, werd tegen ons veel ge
schcrmd met dit argument : het Nederlandsch is geen
rechtstaal, het vermag geen rechtstoestanden en begrippen onder woorden te brengen. Want er zijn menschen
bij ons, in België, die zulks gelooven en die zieh niet
cens de vraag stellen, of er dan in Nederland geen
recht gesproken wordt, vermits er geen rechtstaal is.
Er zijn menschen bij ons, voor wie de geheele schitterende pléiade uwer Juristen, van Grotius en Voetius toi
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Opzoomer en Modderman te vergeefs geleefd hebben ;
reenters en advocaten, die niet ingewijd zijn in de voortreffelijkheid van het Nederlandsch straf wetboek, dat ook
in op zieht van taal een meesterstuk mag genoemd worden. En die menschen, lezers van couranten, kriigon
dan in hun courant uitdrukkingen te slikken met do
schaar gelicht uit rechtsformulieren van den tijd toen
de* rechtstaal koeterwaalsch was, zooals : requirecrende
de comparant van onze juridictic de pêne van arbitrale
correctie.
Wij keimen die stooten en kunnen die pareeren. Ma a*
moeilijker zijn de slagen af te weren, wanneer zij on s
trioinphantelijk onder den neus wrijven extracten uit
bladcn in Nederland verschonende, uit vonnissen en
conclusion, waarin men te lezen krijgt van een procureur die occupeert, een advocaat die concludeert, waarin gesproken wordt van compromissen, van conserva toir beslag, van detineeren, van insinueeren, van inter
p<'Heeren, enz.
Al dat onnutte, dat ontuig zou dienen weg te vallen,
want daardoor verliest onze taal aan schoonheid, aan
kraclit, en daardoor verliest zij in het buitenland, in
Belgiü althans, aan aanzien en gezag.
Mevrouwen en Mijne Heeren !
Wij leven in de eeuw van het daaroin en het waarom. Men vraagt, waarom worden wij rood, wat is de
reden van het lachen ? Gisteren nog vroeg een Franse h
tijdsehrift : quelle est la psychologie du Calembour V
Wanneer wij cens naar de oorzaak gingen zoeken
waarom de Nederlanders zoo gedurig en zoo geheel
onnoodig Fransche woorden gebruiken, dan zouden vvij
wellicht in den sm-eltkroes vinden : vooreerst een beetje
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traagheid des geestes, die doet grijpen naar het eerste
wooi*d en niet naar het beste ; dan een beetje behoefte
om ons op te dirken met vreemde linten en strikken,
omdat men eigen sehoon voorbij ziet, en ten derde een
greintjc dier hebbelijkheid aan den mensch en dier eigen,
de behoefte om1 anderen na te bauwen.
Deze boetpredieatie geldt niet u alleen, zij geldt vooral mijne eigene landgenooten. Want merkt gij niet da;
ik. van u sprekende, hoofdzakelijk hen bedoel ? Ik ken
limine kitteloörigheid.
\Vanneer gij dus niet boos zijt en mij toelaat nog
een beetje over ditzelfde onderwerp uit te weiden, dan
la at mij zeggen, dat niet altijd de beste Fransehe uiidrukkingen gebruikt worden, dat men niet allied den
spijker op den kop slaat en, zooals de Ylaming zegt,
dikwijls de klok lioort luiden zonder te weten waar de
klepel hangt.
Jn een uwer Nederlandsche tijdschriften lees ik bovenaan den titel : v De Gracieuse » ! Ik geloof dat.
waimeer een Parijsch blad zulk een titel aannam, men
in een schaterlach zou uitbarsten, dat de ramen er van
zoudcn daveren. Even goed zou een kleermakersblad
zieh iviinnen noemen : <.: De Charma7ite ». Men moei
zulke dingen voelen.
Onlangs kwam ik in den Haag en vroeg hoe hei
ging met zeker jongmensch, dien ik aan de Academic
gekend had en in wien ik was blijven belangstellen, ei:
kreeg voor antwoord : « O, hij heeft een gedeelte van
zijn have en goed doorgebracht, hij heeft zelfs eene
mainienée, het is eene balleteuse ! > Verschrikkelijk,
niet waar ? Het feit, maar ook de woorden ! Het woord
balleteuse bestaat niet, men kent het alleen in Nederland, het juiste woord is ballerine. Evenzoo is dit het
geval met het woord mainténée, afgeleid van maintenir,
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een woord, dat elk Nederlander zou moeten kennen,
vermits hot in 's lands wapen prijkt. De juiste vervoeging zou zijn maintenue, maar nimmer maint enée.
Trou wens men gebruikt in Frankrijk dit woord niet,
maar spreekt van « une femme entretenue ».
Maar niet alleen enkele woorden, geheele woordkoppelingen worden verkeerd gebruikt.
Ilc heb in Nederland aan eene dame hooren zeggen :
Mevrouw, u heeft vandaag bepaald uw « beau jour >.
En ik ben niet zeker dal straks van den redenaar niet
zal gezegd worden : wat had hij vvn t: flux de bouche >.
Waarop ik zöu kunnen antwoorden, dal ik toeh niet
erg in mijn sehik ben, omdat ik lijd aan kiespijn oi
v tie douloureux >, hetgeen mij niet veroorloven zal
plichtmatig deel te nemen aan het •<. diner », dat ons zoo'
gastvrij zal voorgezet worden, ook al bood men mij den
besten brok van den schotel aan, namielijk « l'honneur
du plat ».
Deze en meer dergelijke uitdrukkingen zijn nergens
gangbaar dan in Nederland. Zij zijn alles behalve
Frajisch.
Ik meen dat wij onze taal gaaf moeten houden, vooral
oindat wij in zoö ongunstige omstandigheden te strijdeii
• hebben tegen groote naburen. Wij congreslieden kunnen
daaraan ïnisschien wel lets doen.
Ik weet, dat er velen in Nederland zijn, en onder
hen de besten, die eenigszins met minachting neerzien
op dat handvol menschen, thans in Dordt aan wezig. Ik
weet ook dat kunst en wetensehap niet de vruchten zijn
van samenkomst, maar van eenzaamheid en afzondering. Maar wat wel binnen ons bereik ligt, is gebruik
niaken van den invloed, die van ons uitgaat, om weg
tc nemen wat verkeerd is in onze taal.
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Ik verlang volstrekt niet, dat men van onze taal een
stijf oud-Hollandsch tuintje zal maken. Neen, indien een
zaadje, over het hek gewaaid, op wast tot eene fraaie.
klockc plant, dan zeg ik : laat haar staan, al groeit
zi.j soul's midden op den weg. Maar laat geen onkruid
welig opsehieten.
Wanneer ik de hoop uitspreek, dat wij er iets aan
zullen kiinnen doen, is het omdat wij allen schier geroepen zijn om met woord of pen de schare toe te
spreken.
Gaat het u als mij, die uit roeping of noodzakelijkheid dagelijks1 het woord voer, dan kent gij weLicht
ook doze gewaarwording : er zijn oogenblikken, dat
men walgt van zijn eigen stem, dat men zoo gaarne
een.s iets zou willen doen, dat men zöu willen handelen
insiede van spreken. Maar wanneer deze mismoedige
buien voorbij zijn, en men tot bezinning gekomen is.
gevoelt men toch dat, al zijn wij niet meer als onze
vaderen mannen met de daad in de vuist, wij toch zijn
voc.ruit gegaan in eerlijke studio en onderzoek, en dat
warme en goede woorden, vruchten van dit onderzoek,
ook goede daden zijn.
Die goede daden van onze congressen zijn reeds vele.
Wij vorderen reeds naar het vijf-en-twintigste, het jubelcongres ; en wanneer ik terugblik op de afgelegde
baan, dan krijg ik de overtuiging, dat van ons en van
onze voorgangers gezegd zal worden : gedurende meer
dan eene halve eeuw heeft ons rasbewustzijn zieh in
het vuur der congressen gestaald.
Indien onze voorgangers eene halve eeuw geleden die
taak aand^rfden, dan deden zij het misschien net meer
geestdrift dan wij. Maar wij mögen met meer hoop dan
zij de toekoiußt te gemoet zien en ons ideaal omhelzen.
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Wij weten zeker niet wat in de toekomst voor ons
is wegeelegd. 0 , indien wij dat wisten, \v\t ons wordt
voorbehouden door die groote oorzaak, d e buiten ons
is, en die ik op deze plek vaderlander genoeg ben te
noenien den God van Nederland ; indien wij wisten wat
de genius van het vaderland ons voorbehoudt ! Maar
misschien is het good, dat wij het niet weten, want,
indien wij het wisten, wij zouden bezwijken van leed
of vergaan van vreugde. En mits wij het niet weten.
blijft ons slechts over : te doen, te handelen als mannen van eer en van plicht.
Ik hoop dat de toekomst voor ons zal wezen eene
sehitterende. Niet dat de beide landen nog zullen worden hereenigd onder enge staatsformules. Neen, dat
niet. Maar dat de taal tusschen Noord en Zuid zal zijn
een immer krach tiger en hechter band. Dat die taal zal
zijn een en toch verscheiden. Verscheiden, omdat men
in het Noorden en in het Zuiden ietwat anders spreekt,
zelfs anders denkt en zal blijven spreken en denken ;
omdat zij zal blijven gedrenkt worden, onze taal, door
de levende wateren der dialecten, die zullen blijven
bloeien in tedere, huiselijke poëzie. Maar één, omdat en
denkers en dichters behoefte hebben aan een meer gelouterd instrument. Tot die taal zult gij uit NoordNederland de meeste bestanddeelen leveren, maar wij
uit Zuid-Nederland hebben ook iets bij te brengen tot
hot gemeengoed der letteren van Noord en Zuid.
Ik ben jar en geleden begonnen te gelooven met kinderlijk geloof in de waarheid en de kracht van de
spreuk : de taal is gansch het volk. Later ben ik gaan
twijfelen. Maar nu weer, na jaren ernstig onderzoek,
geloof ik er meer aan dan ooit. Misschien in de toekomst zal het menschdom, na veel vruchteloos te hebben
beproefd, zijn heil gaan zoeken in meer verlief lend en
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opbeurend kunstgenot, want die schat is ten minste
onuitputbaar. Misschien zal zelfs de mindere man eenm/aal behagen seheppen in zijne taal, en naar haar
luisteren als naar de heerlijkste muziek sprekende tot
onzen geest.
Opdat zoo iets zal kunnen geschieden, moeten wij
waken en zôrgen voor de zuiverheid van die taal, uil
ons en met ons geboren, de nog immer wellende en
borrelende bronader van den Nederlandschen geest.
25« Augustus 1897.

Onthulling van het Standbeeld van dichter
Ledeganck te Eekloo
den 29 Augustus 1897 (1)
Uwe Hoogheid, Mevröuwen, Mijne Heeren,
P a a r van mij verwaeht werd- dat ik, namens de stad
Antwerpen, eenige woorden zeggen zou bij dit monument, zoo had ik gisteren mijn Ledeganck genomen van
de plank waar hij rustte sedert jaren, besioven sclioon
nict vergeten, en ik had het boek opgeslagen ten einde
mijn geheugen te laven.
Maar ziet, al lezende geraakte ik onder de tooverkracht, ik vergat mijn spreekbeurt, ik keerde telkens
weer een blad om, en las, las... en toen ik oindelijk
het boek weglci, was ik verlegen met mijn taak.
Zeker is het een roerende gedachte vanwege het
Eekloosch magistraat. zijn collega's uit de drie zusterstcden te hebben uitgenoodigd om het woord te voeren
(1) Dczc pîechtigheid werd bijgewoond door Z. K. H. Prins
Albrecht.
A. v. J. U.
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bij deze onthulling, en met fierheid hebben wij aanvaard,
Edoch, wanneer over 8 ja^tr, wanneer in 1905 het ee-uwfeest van Ledeganck'e geboorte nogmaals het Vlaamsche
land vereenigd zal zien op deze plaats, laat, Mijrie
Heeren, laat dan drie dicbters, drie kunstenaars hier
optreden om, namens de zustersteden, elk een zang
voor te dragen van de trilogie : er ware voor Ledeganck geen hooger lofspraak, geen beter hulde.
Want zijn lied is onsterfelijk : de rijke tonen die ons
lokten als jongeling, zij begeesteren ons nog in de rijpheid onzer jaren. Evenals, bij de opkomst onzer sehilderschool, do kunstenaars van het penseel, ineens het
meesterschap verwierven, zoo ook, bij de heropkomst
onzer letterkunde, kwanv deze zanger ineens ce volmaaktheid nabij.
Van den aanvang af, is hij classiek geweest in Xoord
en Zuid.
De bewondering van zijn muze heeft thans do proef
eener halve eeuw doorstaan, eener halve eeuw rijk
noch tans aan afwisseling in smaak en rich ting in de
kunsten.
Uwe Hoogheid, Mevrouwen en Mijne Heeren, ik Y.H\
op het spoor van den feestredenaar van iiedcn niet
nogmaals de dichterlijke waarde en letterkundige verdienste van Ledeganck pogen te schetseii, maar bet
algemeen hienschelijke in dezen dichter kan niet genoeg
geprezen worden : hij is de zanger van het goede eu
het schoone. Gevoel en hartstocht, natuur en leven, bij
adelt alles wat hij aanraakt met den vleugelsbtg- van
zijn onberispelijk vers.
Mijne Heeren, laten wij niet overdrijven, laten wij
eerlijk zijn tegenover Ledeganck's nagedachtenis : amlere litteraturen hebben grooter diehters gekend, geene
kan een edeler zanger aanwijzen. Zijn kleine maajr
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reine bundel is, in school en huis, een trooster en een
wekker.
Kon hij thans herleven, kon een blik deze bronzen
oogen bezielen en reiken tot aan Gent, dat eervol zieh
handhaaft, tot aan Brugge, dat herleeft ; tot aan Antwerpen, dat ?s dichters hulde poogt waardig te blijven,
hoe zou het hem te moede zijn ?
De dooden keeren niet weerom, maar indien het onmogelijke gebeuren mocht, indien hij zag, de bard, hoe
België sedert 50 jaren zieh in vrede en welvaart heeft
ontwikkeld, hij zou een nog hooger lied stemmen missehien dan de trilogie, het lied van al de Belgische
steden, een zusterbond, de handen ineengestrengeld over
het gemeenschappelijk vaderland.
Pïebben die steden iets verloren van hare middeleeuwsche zelfstandigheid, nogsteeds is de gemeentelijke
autonomie cle grondslag van ons openbaar leven en in
de plaats van naijver en veete is1 getreden dit moderne
gevoel, uit liefde en plicht geteeld : de Belgische nationaliteit.
Wij zijn hier lieden uit verschillende gewesten, anders
getint naar tongval en overtuiging. Het zou ook een
eentonige samenleving zijn, indien zij bestaan kon, die
waarin allen een der denken en voelen zouden. Maar er
is eenhedd in onze verscheidenheid, wij beminnen een
land, België, wij beminnen een taal, onze moedertaal.
Die liefde tot de taal zij sluit iiiet uit, integendeel,
dat de denkenden in Viaanderen zieh heenzetten over
de taalgrens, om deelachtig te worden aan de algemeene beschaving, waarvan de andere, zooveel trotsehere
landstaal een voorname tolk is.
Maar tot plicht hebben zij die denken en weten, de
öpgegaarde kennis weer uit te störten, in de moedertaal, over hen die er geen wereldtaal op nahouden.
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Zoo deed die oudere bard, wiens beeld in het gindsche Damme verrijst, Jacob Van Maerlant, zoo deed
ook Ledeganck, die zijn dich terpen niet te voornaam
keurde om voor boer en burger het Wetboek te vertalen.
Ja, deze dichter, wiens genie was als een blanke
7waan, drijvend en droomend, of rüstig roeiend op het
watervlak, of trillend van aandrift door al zijn blanke
pennen, half rijzend straks uit het water en geeselend
het sop tot schuim — deze dichter is geweest ook een
man van arbeid en van kennis, van burgerzin en burgerplicht.
Men zegt dat de arbeid zijn dagen gekort heeft.
0 dubbel dichterlijke bloem, die gebloeid heeft op
zulken grönd !
0 dubbel vroede man, die gezongen heeft : « Geen
rijker kroon dan eigen schoon. »
Dit blijve Vlaanderens leuze tot heil van België.
Namens de zusterstad Antwerpen leg ik dankoaar en
ontroerd, dozen palm neder aan Lerleganck's voeten.
De Koophandel, 29-30 Augustus 1897.

DE VERLEGGING DER SCHELDE
Zitting van den Gemeenteraad van 20 December 1897
Mijne Heeren,
Het zou van mijneniiwege, na al het hier gesprökene,
aanmatigend en onmeedoogend wezen nu nog op mijne
beurt het woord te nemen, indien ik niet voor plicht
had het débat saam te vatten en de vraag te stellen.
Naar mij uit de bespreking blijkt, is de stemming van
den Raad reeds afgeteekend. Elvenals in zooveel andere
gevallen, zal de uitspraak waarschijnlijk linkerzijde
16
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tegen rechterzijde plaats hebben. De dagbladen hebben
het voorspeld, en het is om die reden dat de heer
Nuijens zijne spijt heeft kunnen uitdrukken, dat de politiek zieh in deze zaak koimt mengen.
De heer Nuijens. — Dat heb ik niet gezegd. Ik heb
gezegd : indien de politiek zieh in deze zaak mengde.
De he3r Tonnelier. — Nu verstaat de heer Van Rijswijck ook al siecht Vlaamsch !
De heer Voorzitter. — Mijne Heeren, wij gaan de
bedoe'in°en van geen lid van dezen Raad verdenken.
Waar moest het heen, indien wij dat deden ? Maar ik
geloof met u, dat, buiten den Raad, vele personen günstig of vijandig gestemd zijn voor de groote doorsnede,
naariimte hunne denkwijze katholiek of libera al is.
Indien, evenwel, een onpartijdig rechter, zieh plaatsende buiten onzen strijd, zwevend boven onze door
partijgeest verhitte hoofden, zijn oordeel moest geven,
dan zou hij zeggen : Er vloeit te Antwerpen een heerlijke sfroom, half rivier en half zeearm, die sedert onheugelijke tijden de bron is van Antwerpens en 's lands
welvaart. Er leven te Antwerpen twee staatspartijen,
waarvan de eene den stroom wil behouden, mils er
onbetwistbare verbeteringen aan toe te brengen, en
waarvan de andere den stroom wil verleggen, ten koste
der grootsie gevaren. Beiden verwijten elkander dat zij
handelen uit partijgeest, zonder de wezenlijke belangen
van Antwerpen in het oog te houden. De eene partij
gaat door voor flauwfaartig, wankelmoedig, zonder vertrouwen in de hulpmiddelen van nijverheid en wetenschap.
Maar de ware plichtige is zij, die, uit eerzucht, alles
in de waag stelt ; die zieh opwindt met de hoop : het
zal wel gaan ! het moet gaan, en indien het gaat...
dan zijn wij bovenste bazen in de oogen der bevolkiiig Ï...
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Ik vraag het u in gemoede, Mijne Heeren, aan welken kant zetelen zij, die met onze haven een gevaarlijk
poütiek spei speien ?
Voorzichtigheid iy nog steeds eene deugd, Mijne
Heeren vooral voor stedevoogden. Welhoe, geen schip
va art de Scheide op of af, of de loods houdt hct oog
op de veilige b iken gericlit. En wij die, bestuurkundig
gesproken, ge ag voeren over onze gansche handelsvloot, wij zouden gaan roepen : Vooruit maar ! Avie
niet waagt, die niet wint ! dwars door de gevaren
heen ! !...
Do heer Coremans. — Er is geen gevaar...
De heer Voorzitter. — Wat weet u er van, waardc
col'ega. Niemand is persoonlijk bevoegd om een zoo
beslist öordeel te vellen, zelfs niet de heer Van den
Broeck, denk ik, höe gewetensvol hij ook de zaak mogo
onderzocht hebben. De heer Van den Broeck— die bekentenis mo et hem zoo min pijnlijk Valien als aan mij
— is geen technicus. Indien de geleerden het cens waren om ons beet te nemen, zij zouden ons geschiedenissen van Jules Verne kunnen op de mouw spelden.
Waar echter is onze contrôle ? Zij ligt in de tegenstrijdigheid tusschen de. specialisten, in de onderânge
critiek der geleerden zelven. O ! indien de vakmannen
het cens waren ! Maar zij zijn het niet, zij twijfelen.
Hoe wilt gij dan dat wij niet twijfelen even als zij ?
Men vraagt niet van Gemeenteraadsleden, dat zij zeemanschap bezitten, theorieën hebben over afwisseling
van ebbe en vloed, eene gröndige kennis van den
aard der rivier, van b m tenvorming, van hojgcenlago
gronden ; dat zij de wetten der waterstandsleer CTI
Franzius curven kunnen berekenen — dat vraagt men
zelfs van geen ministers. Maar wat mon wel vraagt
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van allen, van wie in dergelijke vraagstukken de
sfheidstem moet uitgaan, is : dat zij zieh wapenen met
oordeelkunde, met menschelijk beleid, en niet lichtvaardig de welvaart eener gansche gemeente, wat zeg ik,
van heel het land in de weegschaal leggen.
En het was het gezond oördeel, veel meer dan zijne
uilstekende kennissen, die aan onzen ultmuntenden ingénieur deze woorden in den mond lei : de rede verbiedt
zieh bloot te stellen aan een groot gevaar, tenzij wanneer het vo'strekt nnoc^g is en er geen ander redmiddel bestaat. Die woorden vatten voor mij de quaestie
samen.
Wat gij ook gelooven moogt, het vraagstuk is het
allergo nichtigste dat öoit te Antwerpen werd opgeworpen. Het besluit dat men ons voorlegt — want er is een
besluit, door het Staatsbestuur genomen — is het onrustbarendste dat ons ooit is medegedeeld. Want de mogelijkheid van to gelukken is niet genoeg, niet cens de
waarschijnlrjkheid, zelfs hooge waarschijnlijkheid. In
vraagstukken zooals dit, waar ons bestaan van afhangt,
hebben wij het recht volkomen zekerheid te vergen.
En ik vraag u, wie geeft ons de zekerheid of iets
dat er aan grenst ?
Men spreekt ons gedurig van een quatuor autoriteiten : Brialmont, Stessels, Hawkshaw, Maus ! Zou mon
niet zeggen dat die mannen de zaak hebben onderworpen aan eene grondige, gemeenschappelijke studio,
waarna zij eene consultatie hebben opgesteld ? Brialmont, die het plan Spechts beschouwd he^ft onder krijgskundig oogpunt, valt wog. Eveneens Hawkshaw, die
het slechts terloops heeft onderzocht, zonder daaraan
den noodigen tijd te kunnen besteden, naar hijzelf bekent. Beider meening is een te verwaarloozen factor,
eene quantité négligeable. Stessels, die het ontwerp
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opvatte, was stellig een hydrograaf van groote Verdienste, die met veel zorg de rivier heeft bestudeerd
en beschreven, die talrijke peilingen heeft geJaan maar
Stessels was geen waterhouwkundige, geen ingénieur.
Maus vas ingénieur en liée t het ontwerp aan een gezet
onderzoek onderworpen ; maar niet met Stessels : eerst
7 jaren nadien.
Zijno meening telt dus mede. Toch heeft de Regeering in Maus' opinie geen onbegrensd vertrouwen. De
Regeering laat ons zoo goed als hooren, dat zijzelve
het heele plan als een gevaarlijk waagstuk zou beschouwen, indien zij niet beschikte over nieuwe en
reusachtige middelen, namelijk de baggermolen van
Bates.
Mon kan Stessels en Mans niet bet er over boord
gooîen. Immers die baggermolen s waren hun onbekend.
En men antwoorde toch niet : dat is eene qusestie van
tijd, eene qua3stie van lev en of dood !
Bedenkt het angstig oogenblik waarop de twee
stroombeddingen te gelijk zullen openliggen, de verzanding die op het oogenblik, volgens den heer Pierrot
zelf, onvermijdelijk moet ontstaan. Het zal er dan op
aankomen de oorzaken dier verzanding weg te neroen.
Indien men hiermede gaat knoeien, aarzelen, mislukk^en,
herbeginnen, zoo zijn wij ten onder. Voor Stessels en
Maus bestond dit gevaar niet zoozeer. De diepgang der
schepen was toén veel geringer. Het is blijkbaar, dat
zij hun ontwerp niet hebben opgevat, met het oog op
de zèereuzen van heden.
Ik leg een groot gewicht, Mijne Heeren, op de onderbroking der scheepvaart gedureiide de werken.
Drio maanden stilstand en wij zijn verloren. Heriiiuert u hetgeen gebeurt wanncer de ijsgang de vaart
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komt strennncn. Alles ligl Stil en 42Ü,000 arbeidcrs zijn
nun den arme.
Dan zijn de kaden van Vlissingen en Neuzen bevolkt. Koopüeden en marqueurs en sjouwcrlie verhuizen dan voor een tijdje naar ginder.
Voor een tijdje maar. De dooi wordt \s anderendaags
verwacht. Maar wat, indien de treurmare moest rondgaan, door de coneurrentie met welgevallen verspreid :
de Scheide is aangezand, de Scheide is bedorven ? !
De nering eener haven is i e s teergevoeligs en kwetsbaars. Waaroni zou onze bandet zieh niet even goed
in Rotterdam of zelfs in Vlissingen neerzetten ? Ja,
waarom niet in Vlissingen, gegeven de voordeelen zijner natuurlijke ligging en zijn rechtstreeksche spOorwegverbinding "met Midden-Europa ?
De handel houdt hier stand, dewijl hij hier vindt de
voordeelen eener groote stad : uitsp annin gen van allen
aard ; gezetlig verkeer voor vrouw en kinders : kapitalen die zieh wagen. Maar wee ons zoo de handel
genoodzaakt wordt het noodige voor het aangename te
verkiezen, zoo wij zelven hem den weg naar elders toonen !
Met open armen zal hij er ontvangen worden. Geen
offers zal men te groot achten om hem daar te binden.
En. heeft hij zieh eenmaal in de concurreerende havens
neergelaten, krijgt hem dan nog eens weerom !
1k weet wel, er is Franzius ! Ik neem den hoed af
voor 's mans hooge gaven, maar hij is niet onfeilbaar.
Overigens, men heeft zijn advies niet afgewacht, alvorens tot den grooten doorsteek te besluiten.
Tk lees in La Métropole van 7 dezer : <: Vôôr 5 jaren heeft de heer Van den Broeck de verlegging der
Scheide voorgesteld. Twee jaar geleden was zij een der
punten van de kiesplatform der Meeting. »
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Ik ben het niet, die het zeg, het is La Métropole,
het orgaan van den heer Van den Broeck ! Welnu,
indien in 18D5 reeds, twee jaren vôôr het eindverslag
vav. Franzius de gi-oote doorsnede een kiesplatform
was, of gij dan ook nu het advies van autoriteiten inroept, 1:00 zal er op den bodeffl van mijn gejaoed een
twijfel overblijven, alsof politieke bedoelingen niet
vreemd waren aan nw onbeperkt vertrouwen in het
Ministerie.
Franzius is niet het uitgangspunt eener overtuiging,
hij is een redmiddel, dat achterna wordt beproefd.
Te Bremen heeft Franzius wonderen verricht.
Maar vergeet niet dat Bremen ailes te winnen had
cm dat Antwerpen alles te verliezen heeft !
Welke is, in t elnd, de lengte der nieuwe kaaimuren, die wij zouden bijwinnen met het plan van Van
den Broeck, vergeleken bij ons plan ? 3000 meters, meer
niet. Het is veel, wel is waar, maar niet genoeg om in
railing daarvoor, de heele rivier te wagen.
Mijne Heeren, er is iemand wiens advies in deze zaak
op mij den diepsten indruk heeft gemaakt, namelijk do
ingénieur Van Mierlo. Ik ken den heer Van Mierlö van
haar noch pluim. Maar ik weet, hij is recht voor de
vuist en is zelfs, naar men zegt, om zijne vrijmoedigheid en onafhankelijkheid in ongenade gevallen.
Die kundige ingénieur hejit ons1 aangaande de quœstie
eene volledige, geleerde studie geleverd. Hij kent de
Scheide op zijn duimen, hij heeft verscheidene jaren ze
dag aan dag bevaren, bestudeerd en gepeild.
Welnu, in zijne brochuur, die geheel het karakter
draagt van een degelijk, wetenschappelijk werk, en die
niet weerlegd is geworden, wijdt hij ons in, in het
wezen van den stroom, bestudeert zijne wetten, zijne
bochten en krommingen, die hij de ziel der Scheide
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noemt, en hij veroordeelt zonder genade de groote verlegging der Scheide, als onbestaanbaar met de bevaarbaarheid van onzen stroom.
Misschien heeft hij ongelijk, maar misschien heeft hij
gelijk. En zoo hij geliik heeft is het plan der ïlegeering, door u verdedigd, de ondergang van Antwerpen.
Waar haalt gij toch de vermetelheld vandaan, o*:ii aldus
met Antwerpens toekomst te speien ?
Is het mij toegelaten in het voorbijgaan eene vraag
te stellen aan de leden der reehterzijde ? De Regeeriiig
is zoo vast beslo'en den grooten doorsteek te m-iken,
volgens de plannen van een Amerikaansch ingénieur,
dat zij reeds met hem een contract zou hebben gesloten. Weet een der leden van de rech ter zij of er een
contract bestaat met den ingénieur Bates ? Ik kan het
niet bevestigen en ik vraag aan U, die nader bij het
Ministerie zijt dan wij : Is het waar dat er reeds een
contract bestaat, kunt gij er ons bijzonderheden over
mededeelen ?
De heer Coremans. — Gij spreekt er van, gij weet
er dus iets van ?
De heer Voorzitter. — Ik bid u, verdraai mijne
woorden niet : ik weet niet of er een contract bestaat,
en het is àân u dat ik het vraag en namelijk of er
eene bepaling in geschreven staat, volgens welke er aan
M. Bates, indien hij de laagste bieder niet is, en men
zijn stelsel benuttigt, 10 per cent zal toegekend worden
op den prijs* der onderheming ? Ik vraag u of het waar
is, want weten doe ik het niet. Ik vraag, of bij overeenkomst bepâald is, dat de ingénieur zieh verbind! in
twee jaar den kaaimuur te bouwen in het droge, e n d i t
er integendeel gééne verbinténis is vanwege Bates voor
wat de tweede période van het maken der nieuwe bedding betrèft? Want zoédra de muur gebouwd is moet

—

219

—

men de waters binnenlaten in de groeve, vermits M.
Bates ni et in drogen grond baggeren kan. Welnu, ik
roep uwe aandacht hierop, dat juist voor dit ernstige
gedeelte van (lit werk geen tijdsbepaling zou best aan.
Volgens geruchten, mîj toegekumen, zou M. Bates zieh
ni et verbonden hebben het werk in een bepaalden tijd
te vôltooien.
Vraagt dus het contract...
De heer Coremans. — Ik denk dat er geen is.
De heer Voorzit'er. —« Ik kan het niet bevestigen.
maar ik koester een twijfel.
De heer Gittens. — De X-stralen...
De heer Voorzitter. — Het is eene qu&*stie, die niei
rechtstreeks van onze bevoegdheid is, ik weet het, maar
waarvan de opheldering veel licht in de zaak zou
brengön, heer Coremans, veel meer dan uw parabel
van den bulteiirinr.
Ofschoon onjuist, ze is toch schilderachtig, d>o vergelijking van de Scheide met een gebochelde, die het
moede is zijn bochel te dragen en die wel zou willen
een rechte en s'anke mijnheer worden... Ik neem zc
van u over en ik zet ze een weinig voort.
Er zijn zieke en gezonde gebochelden. De geneeskunst bezit thans ook het middel om bochels recht te
maken.
Ik veronderstel nu, dat een dokter aan een springlev enden bultenaar voorstelt he:n recht te maken. Dan
zal de boche' hem natuurlijk vragen : blijft gij borg
voor den uitslag ? Gelukt dat altijd ?
En indien nu de genees'heer bekennen moet : het gelukt eenmaal op drie, of eenmaal op vier, de andere
malen sterft de patient aan de operatic, zoo zou de
bultenaar waarschijnlijk voor de operatic bedanken en
de dokter antw'oorden : zeer gevoelig voor uwe gene-
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genl)eid, maar liever een levende bult dan een doode
Adonis ! Kom eens terug als ik met de gewijde kaars
in de hand zal liggen.
Zietdaar Wat de bultenaar zou antwoorden, en de
beeren Coremans1 en Nuijens weten, dat bultenarcn gewoonlijk een vlug verstand hebben.
Niet lang geleden voerde de heer Coremans hier eene
geheel andere taal...
De heer Coremans. — Neen, dezelfde !
De heer Voorzitter. — Hij zegt ons heden : indien
er de minste twijfel bestond omtrent het we'gelukken
van het ontwerp, zöu de Minister er de h^nd niet a an
kieken. Dus heden dezelde théorie als de geheele rechlerzij : het Ministerie is gerust, wij mögen gerust zijn.
Zoo zegt dezelfde heer Coremans, die, pas eenige
maanden geleden, toen deze qusestie voor de eerstemaal
in den Raad werd opgeworpen en ik, sprekemie van
het plan Van den Broeck hetzelfde een gewaagd plan
uoemde, zieh omwendende luide uitriep, tot ergernis
van zijn collega : « Maar dat zegt heel de stad ! »
Dat gij sedert dien tijd van zienswijze veranderd
zijt, kan ik aannemen. Men kan, na rijp overieg, tot
andere gevoelens komen.
Maar er is een andere kant der qusestie, om'rent welken gij n*et van meening hebt kunnen veranderen : de
militaire kant.
Gij hebt zooeven gezegd, dat gij de bespreking van
dit punt voor de Kamer zoudt willen voorbehouden
zien...
De heer Coremans'. — 't Is de heer schepen, die
zegde van het niet te bespreken.
De heer Voorzitter. — Ik houd er aan, er u een
woordje over te zeggen, Mijnheer Coremans. De militaire kant der quœstie was, eenigen tijd geleden nog,

indien wij uwe dagbladen gelooven moclcn, een twistappel tusschen de leden der rechterzij.
Gij zult mij zeggen, dat zijn onze hulshoudelijke zaken, die den liaad niet aangaan. Maar wij hebbcn hel
recht te verneinen naar de oorzaken uwer veranderdc
houding.
Ik verwaehtte dat één uwer zou voorgesteld hebben
de quses'tie te splitsen en twee vragen te stellen :
1° Wil men de groote doorsnede ?
2° Wil men de groote doorsnede maar zonder eenig
militair equivalent ?
Doch zooals het schijnt is de ruzie bijge'egd, zôodal
gij heden over het miitaire equivalent heenstapt ?
De heer Coremans. — Tot dat er voorstellen zijn...
De heer Voorzitter. — O, de voorstellen zuilen körnen ! De Minister heeft zieh natuurlijk wel gewacht zc
in zijn brochuur te schrijven, maar indien het plan
doorgaat, zuilen er militaire equivalenten zit'n. Zij be
staan reeds op het papier. Ik heb ze gezien öp het plan
dat ons door den Minister is voorgelegd.
Niet alleen zal het weggebroken gedeelte ten Ncorden
door een nieuwe, veel uitgestrektere omhelning vervangen worden, hetgeen de Métropole zoo euphemistisch,
een eenvoudig soldeersel noemt, maar de verdwijnendc
forten van Philips, St Maria, de Parel en Liekenshoek
zullen door vier andere forten vervangen worden, forten van kaliber, met pantserbatterijen, draaiende koepels, torpedospuwers... toute la lyre.
Name'J^k twee te Liefkenshoek en te Lillo en twee
aan de beneden-Schelde, ter plaatse van het fort Fre
deiik.
Geen Ministerie, zoo zei ons de heer De Smet de
Naeyer, geen Ministerie zal gevonden worden, dwaas en
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roekeloos. genoeg om een versterkte rivicr tegen een
ni et versterkte te verruilen.
De heer Van den Broeck legt zieh daarbij neder en
zueht : pa tien tie in den Heer ! Liever een goede Scheide, al moet zij versterkt worden. En de lieer Van den
Broeck heeft gelijk. Omdat hij vast gelooft in de voortreffelijkheid van den grooten boog.
En wat mij betreft, ik neem aan dat de nieuwe
Sehe"de, noet zij er komen, dient versterkt te worden.
Ofschoon ik : meer hecht aan een vaderlandsehe legerhervorming dan aan het bouwen van nieuwe forten ;
wat tot 's lands ; verdediging onontbeerlijk is moet geschieden. Noemt men mij daarom militarist, de benaming
schrikt mij nlet a t Ilet land moet beveiligd worden.
Dat is burgerplicht.
In de p aats van den heer Van den Broeck zou ik
dus doen zooals hij. Maar niet in de plaats van den
heer Corem&ns. Hern zeg ik : vertegenwoordiger der
Meeting, die een . onve.rzoenb.aren haat gezworen hebt
aan forten en kasteelen, uwe houding is in hjoge mate
onlogisçh. Gij moffelt de princiepen der Meeting weg.
Gij w.eet.of gij dient te weten dat, zoo de verlegging
doorgaat, .de nieuwe forten er toch komen zu len. Gij
zult tegen stem men, o ja, wij kennen dat. Gij hebt ook
legen de forten aan de Maas gestemd, en ze stunden
er een jaar nadien. Gij zult weer tegensteminen. Maar
wat zal het baten ?
Meent gij waarlijk, dat gij na die ijdele protesta ties,
uwe handen zult mögen wasschen in onschuld en dan
de rechter hand op uw geweten leggcnde van u zelven
getuigen : wij hehben tegenover de Meeting onzen plicht
gedaan ?
Mijn achtbare collega Coremans, hij, de irredentist,
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heeft zoo dikwijls bedekte, verzwegen kr Jgsuitgaven
gestern d.
Hebt gij de vier millioen eerste crediet voor de Zuiderkaaien gestemd, waarde collega ? Ik r^ou het ôok
gedaan h ebben. Welnu, eer een schoffel in den grond
was gestoken, waren er van de 4 millioen reeds 1400
duizend franks overgesehreven op het budget van het
Ministerie van oorlog. Ga zien in het Rekenhof of het
ni et waar is.
lletzelfde is gebeurd in 1874 voor het Zuider- en in
18^1 voor het Noorderkasteel.
En 7oo is het thans weer. Van nu af liggen in het
Ministerie van oorlog de plannen kant en klaar. De
offieieren zijn reeds aangeluid, die gelast zullen woiden
met den nieuwen vestingbouw.
O, ik wijs op die feiten slechts om uwe handelwijze
te kensehetsen, heeren antimilitaristen. Ik behoor niet
tot de uwen.
Moeten verouderde en deels ongewapende forten verbeterd, toegerust, vervangen worden, men kome er dan
ruiterlijk voor uit. Maar geeri omwegen noch slingerpaadjes. Men zegge niet : de Scheide deugt niet meer
en moet verlegd worden. De Scheide bederven of riskeeren te bederven, dat noem ik met de Duitschers :
het kind met het bad uitgièten.
Ik bemerk dat ik, inet die militaristische gelôofsbelijdenis u wapens leen voor een eerstkomende Meeting
in den Burgerkring, heer Coremans. Dit béwijst höezeer de politick vreemd is àan raijn houding in deze
quaestie.
Maar onthoud mijne woorden : Zoo waar als op dit
oogenblik een schip voor Kattendijksluis gezonken ligt,
zoo waar liggen er nieuwe forten op den bodem van
het plan Van den Broeck. Ziet gij dan niet, gij die
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verklaart de princiepen der Meeting boven alles te stellen, dat de groote curve voor u het paard van Trojc
is, een modern paard van Troie dat forten, koepels en
kanonnen in zijn binnenste verbergt ?
Ik zal niet zoover gaan, te zeggen, dat het ontwerp
geboren is uit de behoe'te aan uwe îorten.
Ik ken de genesis van de zaak niet nauwkeurig en
weet niet hoe het komt dat het plan-Stessels, na jaren
verzonken liggens, weer boven water is gekomen. Maar
wat ik weet is, dat de groote doorsnede wonderwel in
de plannen der krijgsgenie te pas körnt.
M. Coremans, al de militairen zijn voor den grooten
doorsteek. De zeeexperten en al de loodsen zijn er
legen.
En ik herhaal nog : indien ik overtuigd ware van
de degelijkheid van het ontwerp, zoo zijn het do militaire werken niet, die mij een oogenblik zouden doen
aarze'en. Maar gij, wees gij gewaarschuwd : van het
oogenblik dat gij den grooten doorsteek stemt, stemt gij
met den eigensten adem nieuwe forten.
Gij kunt in den geest die twee zaken splitsen, maar
feitelijk zijn zij onafscheMbaar. Alle verdeeing der
(jiiöestie: ware hier een ijdel vertoon, eene parade.
Ik eindig, Mijne Heeren. Men beschuldigt ons van
flauwhartigheid, van kortzichtigheid. Zij dwalen, die
dat zeggen. Wij hebben in de toekomst van Antwerpen
een onbegrensd vertrouwen. Ik droom voor Antwerpen
de hoogste lotsbestemming.
En in het ontwerp, dat wij u voorleggen, is ruimte
voor alle toekomstige behoeften. In dit ontwerp wordt
de Sehe de niet verlegd. Wij wijzigen en regelen hären
loop volgens rationeele beginselen ; met ingénieur
Troost verbeteren wij den stroom zonder iets aan het
toèval over te laten. Dat men op dergelijk werk de

—

255 —

baggermolens van Bates toepasse ; dat ze daar nun
won eren verrichten.
De achtbare schepen Van den Nest heeft u bij den
aanvang der zitting gezegd, dat wij bereid zijn bij de
Kegeering aan te dringen op de algeheele slechting der
wallen, ten No or den als ten Zuiden ; dat wij niet beter
vragen dan dien ijzeren band te zien verbreken, die
ons beknelt. Wij zullen juichen bij zijn val, juichen
omdat hij nooit zal gedi^nd hebben.
Eer 2J jaar verloopen zijn, is Antwerpen een wereldstad met een half millioen zielen. Het is noodig dat wij
ons vrij kunnen ontwikkelen. Wij snakken naar ruimte, wij hijgen naar lucht.
Daarom stellen wij den Raad voor, de afbraak der
gansehe omheining te vragen.
Wij zijn bereid te onderhandelen over de overname
der n'euwe mi itaire gronden. Zietdaar hoe wij vijandig
zijn aan de uitbreiding van Antwerpen ! üit al onze
krachten willen wij daartoe bijdragen. Maar de verlegging der Scheide stemmen, zonder dat men mlj bewezen
hebbe, dat zij zonder gevaar kan worden ondernomen.
dat nooit ! Indien ik het deed, zou ik aan mijn plicht
als Burgemeester van Antwerpen te kort komen.
Gemeenteblad, 18972, bl. 613.

Vaderlandsch Feest van 21 Juli 1899
in de Handelsbeurs.
Mevrouwen en Mijne Heeren,
•Van waar de duinen de Noordzee schütten wanneer
zij hol staat op het Vlaamsche strand ; längs den Brabantschen akker, waar alom in dit jaargetijde de land-
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man zijne garven bindt ; tot voorbij de Maas, de rotsomzoomde, waar het woud de heuve^n kroont — daar
is ons Vaderland. Daar is ons Vaderlani, beert onze
jeugd zooeven gezongen ; niet dat is ons Vaderland.
Heeft zij wel begrepen waarom ?
Hei'ig, ja, is de geboortegrond, heilig en aandoenlijk
de plek waar onze wieg heeft gestaan, het ouderlijke
huis dat de balling, wanneer hij zijne oogen sluit, terugziet in zijn hart. Maar het Vaderland is meer dan
de geboortegrond ; het is het volk met zijn aard en
zeden, met zijn verleden, met zijne overleveringen, zijne
deugden en gaven.
Waar gansch een volk verhuist, verhuist het vaderland mede.
Ons vo*k iö vrijheidslievend en vredelievend. Vrijheidslievend ; want aihoewel vaak gebukt onder vreemde heerschappij, immer wist het zieh weer op te heften
en het duldde zelfs niet den schijn van dwang. Vredelievend ; want zoo elders de Volkeren gewapend ekander bespieden, huiverend nog van den oorlog van gisteren en toch zinnend reeds op dien van morgen, hier
is geen staatsgrens tn • ehen twee rassen verscheiden
van oorsprong, verscheiden in taal en tpch één volk
van broeders, als door een meesterstuk vnn b?.schaving,
wetten stellende aan de natuur.
Hier bestrafen en bedauwen de afwisselende hemelen
het aangespoelde land waar de kudden grazen en de
mrnstreek waar de h^ogovens vlammen on ronken. Wij
zijn vooral een land van steden, als die hemelen beweeglijk en bedrijvig, wart de natuur neodigt ons niet
tot mijmeren, roaar tot arbeiden. En teilen wij niet mede
op het oorlogsveld, op het gebied van hendel en nijverheid kunnen wij ons me!en met de mogendhelen.
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Ik zwijg van onze kunst ; als een goede wijn,
behoeft zij geen krans.
Nooit voorheen is Belgiö zoo vrij en welvarend geweest als tijdens de laatste helft dezer eeuw, die ten
ein de spoedt.
Wat zal de aanstaande eeuw ons brengen ? —; Zonen
dier beide eeuwen, wij hebben het lot van het Vaderland in handen.
Welvaart is het doel niet, is niet het eenige doel
eener natie. Zieh naar alle zijden ontwikkelen, stoffelijk ja, maar zedelijk vooral, zietdaar het doel. Wij
kunnen het niet bereiken zonder een krachtig nationaal
gevoel, zonder dit collectief bewustzijn, die ech e vaderlandsliefde, die bij een volk gelijk staat met karakter
en wilskracht bij een individu. Karakter en wilskracht!
dingen van hooger waarde nog dan weelde en zelfs
geleerdheid.
Daarom heeft de Gemeenteraad, op voorstel van hei
College, besloten voortaan den nationalen gedenkdag in
deze stad met zekeren luister te vieren, ten elnde het
vaderlandsch gevoel aan te wakkeren, nog eer dat
voorteekenen van ontaarding zieh vertoonen, want in
vrede en welstand kan de vaderlandsliefde verflauwen.
Het Stadsbestuur wenscht dat deze dag gevierd worde
niet alleen met krijgsvertoon en praal van wapenen.
De burgerij naast het leger en vooral de schooljeugd
hebben wij genoodigd, opdat de liefde tot het Vaderland, tot land en luiden, al vroeg wortel schiele bij
hen, die eenmaal scepter en wet uit onze handen zullen nemen.
Lieve kinderen, gij tot wie ik mij wende bij voorkeur, deze nationale gedenkdag herinnert aan den 21n
Juli 1 31, toen Leopold I trouw zwoer aan de Belgische Grondwet.
17
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Het Stadsbestuur spreekt tot u, kinderen der groove
Antwerpsche gemeente, als een vader spreken zou, die
bij zijne zoons en döchters het gevoel van eigenwaarde en plichtbesef wil opwekken.
Naar onz<e opvatting zijn alien geroepen om deel te
nemen aan dit feest, tot welke gezindheid zij ook behooren ; en zijn niet alien opgekomen zoo talrijk als wij
verhoopten, dit misverstand zal wel wijlken in de toekomst.
Ik sprak daâreven het woord gezindheid uit. Eenmaal ook, tot mannen gerijpt, zult gij eene eigene gezindheid hebben, want iedere burger heeft de zijne, meet
de zijne hebben, in een vrij land vooral. Ik hoop maar
dat aan velen uwer zal gegeven zijn, zieh bijwijlen te
verhelfen in den geest boven de staatspartijen en te
erkennen, dat voor alle gezindheden plaats is in het
Vaderland. Wij hebben tot plicht zulks te doen, hier
op dezen stond.
Gij hebt in uwe lessen van natuurkunde geleerd w.ai
het parallelogram der krachten is ; hoe sßhijnbaar tegen
elkander itidruischende bewegingen, töch harmonisch
samenvioeien tot ééne rich ting. Zoodanig de gezindheden.
Ik vrees dat gij, in den eenvoud uws harten, uog
niet volko.nen begrijpt hoe elke staatspartij eenc nuttige
rol vervult, zoolang de algemeene richting van s lancjs
voortgang heenwijst naar meer gelijkheid en vrijhoid
tevens.
Ik vrees dat gij dit niet begrijpt, want, lieve kinderen, gelijkheid en vrijheid zijn woorden. vaag als de
toekomst zelve, omnevelde idealen waarvan een gropt
staatsmin echter zegde : Niemand kan ze ooit bereiken,
doch wee hem, die er niet gedurig naar streeft.
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Maar wat gij wel zult begrijpen, in; de eerlijkheid
uws harten, is, dat elke overtuiging— ik zeg overtidging —-recht heeft op uwen eerbied, ôok al stondr; zij
tegenover de uwe als dag en nacht tegenover elkander
staan.
Zonder vrijheid is geen verdraagzaamhetd mogelijk.
Daarom gebiedt de Belgische Grondwet •: vrijheid v-aai
denkwijze, vrijheid om zijne meening te uîten in alle
dingen.
Die Grondwet, die gij hebt leeren kennen en hoogschatten, is vatbaar voor verbetering eh uitbreiding,
zoo morgen als gisteren. Maar beschermerid als de dùinen aan de Noordzee, onwrikbaar als de rots : geworteld in der Ardennen schoot, is die ééne vrijheid : do
vr.jheid van geweten. Die aanranden heeft nog geeiio
staatspartij gewild of gedurfd. Wie die bëdreigt is aller
vijand, want zij is ons kostbaarste nationàal kîeiriood,
geiijk aan het palladium dat de Volkeren der Oùdheid,
wanneer zij uit hunne haardsteden verdreveiï werden,
medenamen op hunne vlucht, wanende in dit ééne net
Vaderiand te redden. Het is om die vrijheid vöoral dat
de 21° Juli als nationale gedenkdag ons zoo duurbaär is.
De Grondwet erkent ook den monarclialen regeeringsvorm. Onze vorsten zijn ons een waarborg voor onze
onafhankelijkheid naarbuiten, voor vrede en. eendracht
naarbinnen.
Hier moet ik u waarschuwen tegen .dß, bedriegelijke
macht der woorden. Wij kunnen niet denken ,zonder
woorden, daarom zijn woorden soins zoo tyranniek Wat
is Republiek, zooniet Gemeenebest, dus, het welzijn
vân allen ? Dit welzijn wordt in België het best verzekerd door het GrondwetteHjk Koningdpnv dat onze
vaderen in voile vrijheid verhieven tot den troon.
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Moest de uitvoerendç macht ooit overgaan in de
handen van een dwingeland en zoo wij dit verdroegen
— o ! dan zou het g^beente der vaderen zieh omkeeren
in hun graf.
Maar van de andere zijde, indien het opperste gezag
moest toevertrouwd worden nu aan dezen, dan aan
gen°n aanvoerder eener staatspartij, al vol gens de wissolvalligheden der politîek, zoo zou België in gedurige
opschudding verkeeren
Het grondwettelijk Koningdom beantwoordt aan den
geest onzer natie, die weliswaar niet vrij is van gebreken, maar toch roemen mag op eenig gezond verstand.
Bükt rondom u heen : geen land buiten het onze, paart
meerder vrijheid aan milder gezag. En wanneer dit
gezag uitgeoefend wordt door vorsten wier persoonlijke
gaven ook in den vreemde bewondering en eerbied verwekken, zoo verdubbelt jegens heu onze plicht van
aanhankelijkheid en trouw.
Om die vrijheid, om die welvaart, öm die rust,
daarom hebben wij ons Vaderland lief, het Belgische
Vaderland.
Maar niet met de liefde welke den egoist doet zegçen : waar ik het goed heb, daar is mrj het Vaderland.
Wij willen niet alleen van het Vaderland ontvangen,
wîj willen ook aan het Vaderland schenken.
Goed en bloed had r] en onze vaderen veil voor het
Vaderland. Thans sterft men in België den heldendöod
niet meer en niemand onzer droomt van krijgsapötheosen en bloedige lauweren. Ook zal ik mij wel wachten
woor 7 en te spreken d<e als twistappels zouden va^en
te milden van dit feest van verbroedering. Maar hoe
kan ik, geroepen tot de eervolle taak het Vaderland te
vieren, hoe kan ik verzwijgen, dat we tot plicht hebben het te verdedigeti ?
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Heden morgen hebben wij de scharen zien voorbrçtrekken van hen, die tegenwoordig het geweer dragen.
een deel van de bloem der natie, jongelingen gekomen
tot den ouderdom waar gij, kinderen, naar tracht en
dien wij wel zouden terugverlangen -— de jeugd in al
hare kracht. Heiaas ! in die rangen warefri geene rijken ; arbederszoons en boerenzoons siech ts ; de rijken
en de welste'lende burgerij hadden zieh losgekoeht van
den duursten aller plichten.
En noch tans, wij zijn er getuigen van hoo eiders
kleine naties, door grootere bedreigd, geen bescherming
vinden dan in nun eigen kloekmoedigheid. Neen ! neen \
het is niet genoeg, neergezeten in de sehaduw der monumenten, die de vaderen ons hebben nagelaten, lofzangen aan te heffen te hunner eere. Wij zijn dezo
onafhankelijkheid, deze vrijheid en der vaderen weelderig erfgoed onwaardig, indien wij niet vast besloten
zijn en ook béreid het op önze benrt te verdedigen.
Ea zal een tijd komen dat broederlijkheid zal heersehen tusschen de naties. Wij hopen en gelooven het
vurig. Het Congres van den wereldvrede in den Haag
is als de verre morgendschemering van een dag, die
nog niet is geboren. 0 ! mocht hij aanbreken in de
körnende eeuw !
In afwachting, wij hebben geen natie tot vijand :
ons is geoorloofd allen te onthalen met ongeveinsde
vriendsehap ; onze vaderlandsliefde is geen chauvinisme, maar versmelt zieh met algemeene menschenliefde.
Maar vooral laat ons broederlijk zijn iegenö onze
landgenooten. Of is broederlijkheid al even een zoo
nevelachtig woord als vrijheid en gelijkheid ? Uwo
harten, zeggen neen ! OÏISI volk geeft zoo vaak en zoo
mild bij elke famp. Maar er zijn hoogere wctöaden..
Leert kinder en, leert den minderen man niet ver&maden*
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wêëst weldadïg ook in woorden en laat u niet afsehrikkeh door éenë ruwheid, die een gevolg is van veel
zédélijke bntbêring. Want gij moet goed zijn om u zelvéir, nog meèr dan om anderen.
Gij moet zachtzinnig zijn zelfs jegens de; dieren. Ik
heb gezien in andere landen hoe de vogels niet opvlogën wanneer ik voorbijkwam, en ik dacht-: hier zijn de
kfnderen' goed. Ik heb er gezien hoe de knapen het
loover niet schonden längs den weg en -de teedere
bôompjes groeien lieten. Ik heb er gezien hoe groöten
en kleinen zieh schikten en plooiden naar wetten en
refelementen en ik heb die onderdanigheid -aan de wet
bewonderd ' als eene nationale deugd. Niet morren, maar
blijmioedig zijn eigen belang opofferen voor het algenneen welzijn, is een kenteeken van vaderlandsliefde.
Ik weet dat uw ontvankelijk gemoed bij: het hooren
difer woorden zal ontvlammen in goede voornemens. Ik
weet dat gij, in jaren groeiende, zult zoeken naar hoogere lessching vöor uwen vaderlandschen dorst, en dat
gij u zelven drooinbeelden zult voorspie$elen. Het is goed
en kan niet anders. Vergeet echter niet, dat de toekomst
zäl waard zijn wat wij zelven waard zijn en dat de
zeden meer zijn dan de instellingen.
Konden we maar, in dorp en stad, de jeneverplaag
uitroeien, hoe zou ons Vaderland kliimnen in welvaart
en aanzien !
Eene gulden eeuw, eeïi volk van louter wijzen is een
vizioen. Maâr niettemiu, er is geen greits aan den vooruit'gang. Uit al üwe goede gaven, uit al= nvre goede
daden zal- België gröeien, want het leven van den
Stéat is éért wasdom. En indien onze Staat wasdom is,
daft is hij zooals een tweestammâge boom, zieh splitserid ^an zijii voet. Gij, twijgen van den Vl&amschèn
state, orittvikkelt tf ndat eigen taal en aeden; want die

zijn het vruchtbare sap zonder hetwelk uwe stani verdorren zou.
Niet waar, door u van onze taal te spreken, roer
ik wel de innigste vezels uwer ziel ? En hier gaat
nrijne redeneering wel over in gevoel, een gevoel dat
nauwelijks onder woorden kan gebracht worden. Gij
hebt behoefte aan Symbolen en aan muziek, want de
vaderlandsliefde is als een godsdienst ; zij wil zingen,
hymnen aanheffen, den Vaderen en den geboortegrond
1er eere.
Legt, kinderen, legt uwe palmen neer aan de voeten
van dit beeld, symbool des Vaderlands. Die gelegênheid
hebben wij u willen geven, in de hoop dat gij ze later
indachtig zijn moogt en begrijpen met welke bedoeling
het Gemeentebestuur dit jaarlijk^ch feest heel:t ingerlcht,
het vaderlandseh feest der jeugd. Voor u, die zijt de
levende toekomst, voör u is het woord geschreven :
Gij zult U'w vaderland beminnen, en zijne taal en zijnen
roem.
En gij, Mevrouwen en Mijne Heeren, gij, öuderen
van jaren, gij zult, wij hopen het, niet zonder belangstelling, het schouwspel gadeslaan van de Antwerpsche
jeugd, die heden geoefend wordt in vaderlandsliefde en
burgerdeugd.
Versehenen in een brochure door het
Gemeentebestuur uitgegeven.
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Onthulling van het
Gedenkteeken Jan Frans Willems te Gent
op 27 Augustus 1899

Mevrouwen en Mijne Heeren,
Ik heb wel geroeend, de vleiende uitnoodiging oin
bij deze plechtigheid het woord te voeren, te mögen
aanvaarden, niet naar aanleiding van hetgeen het Antwerpsoh Stadsbestuur uit diepe vereering heeft bijgedragen tot dit monument, maar«>omdat de man wiens-nagedachtenis hier gehuldigd wordt, schier een Antwerpenaar van geboorte, gedurende meer dan twintig jaren
onze stadgenoot geweest is ; omdat in de Scheldestad
de geest fti hem gevaren is, die zijn leven vruchtbaax
maakte.
Te Gent heeft hij de elf laatste, niet de minst werkzame jaren van zijn leven doorgebracht. Te Gent berust
zijn aseh.
Het scheen wel alsof een soort van naijver ging ontstaan tusschen de beide steden, dingend naar de eer om
zijn gedenkteeken te bezitten.
Die strijd kon niet aanhouden wonder miskenning der
nagedachtenis van hem wiensi levenstaak het geweest
is, al de Vlaamsehe gewesten als met één band te omstrcngelen. Zusterlijk lieten wij onze zoete aanspraak
varen. Trouwens, niet voor u alleen, Gentenaren, verrijst dit monument waarvan gij slechts de bewaarderß
zijt. Evenals bij Willems' teraardebestelling, in Juni
184G, bij de wijding van zijn praalgraf, een jaar nadien, staat gansch Vlaamseh België vertegenwoordigd
bij dit gesteente en deze is niet onze laatste bedevaart.
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Gij verwacht niet van mij, dat ik net leven ga verhalen van Vader Willeme.
Waarom Vader Willems, mits hij niet mocht beleven
do grijsheid, mits zijn dagboog slechts den miiddag heeh
bereikt ? En toch Vader Willems, zoo noemden hem zijn
tijdgenooten, zoo heeft men ons hem leeren noemen,
omdat hij was de voorzanger, de aanvoerder, de Vader
der Vlaamsche Beweging.
Zij die deze beweging verloochenen, zelfs de geletterden onder hen, veten weinig van den man, die om
zijne wetenschap wel in grootere landen dan hot onze
in aanzien staan zou, Wiens naam in Deutschland naast
dien van Jacob Grimm zou uitgesproken worden.
Want al heeft zijn jeugdige geestdriit zicli in verzen lucht gegeven en al kon hij zelfs op lateren leeftijd
niet altijd weerstaan aan de verleiding van maat en
rijm — hij was geen dichter bij Gods genade. Ook wijdde zijn heldere geest zieh der taalwetensehap toe en
hij werd, naar het getuigenis van een uitstekend Hollandsch criticus : de vurigste en schranderste uitvorscher, verzamelaar en hersteller van den Nederlandschen letterschat. Zijne werken, nog steeds een vraagbaak voor de vrienden der letteren, zijn niet bevattelijk
voor de schare, niet zoo populair al$ die van Conscience
en Ledeganck. Twee zijn er echter die eene plaats verdienen, niet alleen in de boekenkast van den geleerde,
maar in elke woning : zijn Reinaait de Vos en zijn
Oud Vlaamsche liederen. Misschien deze laatste vooral.
Want Willems, « een man van groote besogne en gedrijvigheid, singulier in alles », was ook een bevoagd
en smaakvolle beoefenaar der muziek en hij bevroedde,
van hoeveel gewicht het was, de aloude liederen vol
poëzie te zingen voor ons volk, zooals een wondere
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mélodie, die den nog half slapende doet luisteren, cloet
oprijzen en tot net bewustzijn brengt.
Maar, naast en boven dit alles, hij was de Vader
der Vlaamsche beweging/
Het is zijn doel geweèst, te leveri en te streven voor
een verheven ideaal : de zedelijke en verstandelijke opbeuring van Vlaanderen.
Aldus werd zijn ' lev en een roeping, eene wijding. DePulken wien dit te beurt valt, gaan door het leven, nu eens
juichend en jubelend, het hart omhoog, als hadden zij
vleugels aan, dan hijgend en strompelend, bukkend als
onder een zwaren last.
Iloe heeft hij gejuiclit bij de Vereeniging der Nederlanden, hoe heeft zijn hart gebloed toen die vereeniging
niet duurzaam bleek. Hij kwam in ongenade en leed
vcor zijn gebroken ideaal.
Maar vallen deed hij niet. Na de eerste maanden van
verslagenheid vatte hij zijn last weer op en droeg dien
blijmoedig verder.
Hier in Gent heeft hij tijdens zijne laatste levensjaren
gered wat te redden was, zieh troostend in het besef
dat hei weinig te beteekenen heeft zoo Viamingen en
Hollanders staatkundig gescheiden zijn, mits zij naasl
elkander in vrede en vriendschap voortbouwen aan iets
wat boven alle staatkunde verheven is : hun eigen
volksgenie.
Wij, zonen van Willems nàar den geest, wij schikken ons in dit lot. Niet alleen uit noodzakelijkheid des
gebods ; neen, uit lief de en dankbaarheid ook zijn wij
een regiea gaan beminnen dat ons vrijheid en weelde
AV aarborgt.
Alleen, wij kunnen maär niet begrijpen, lioe -anderen
niet begrijpen dat Belgiës grootheid en töekomst verbünden zijn met de natuurlfjke bntwikkeling van de
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beide helften van ons land, gelijk in waarde, gelijk in
eer.
Men kan nu eenmaal twee rassen niot dooreenkloppçn, zoo als een eierstruif in de pan. Het zou een nuchter radicaal denkbeeld zijn. "Maar niet minder nuchter
radicaal is de hoop, d a t de eene helft in 't land zijne
fcial voor die der andere helft zal gaan opgeven. Zoo
men kunstmatig nog eenige duizenden Viamingen kan
verfranschen en ontaarden, immer zal Vlàanderens
vruchtbare bodem millioenen kloeke zonen blrjven kweeken, wien de moedertaal aan het hart ligt.
Ik bcvond mij gisteren aan het zeestrand, nadenkeild
over hetgeen hier passends kon gezegd worden.
Daar lag de zee van Viaanderen in al haar majesteit. Zij vertoonde geen Sporen noch van hare eigen
stormen, noch van de stormen der menschen. Aan den
voet der duinen, één zoom van villa's. Het strand was
bevolkt door een zwerm van badgasten, lievelingen der
fortuin, zieh vermeiend op het oevcrzand of plonsend
en plassend in de verkwikkende baren van Vlaanderensi moeder, de Noordzee. Aan de andere zijde van
het dnin echter, lag Vlaanderens akkei\ eene moeras
en wildernis, omgewoeld en vruchtbaar gemaakt door
de voorouders van wie daar wonen. in de heldere
zomerlucht van op het hooge duin ziet men al de torens
van Brugge en de nederige kerkspits van.wel honderd
dorpen, zoover de blikken reiken, een streek zoo dicht
bevolkt en weelderig als geen ander, en wie met het
oog der verbeelding den gezichteinder peilt, die ziet nog
wel duizend torens en torentjes, tot aan de Lei, tot aan
de Scheide, tot aan de Maas, verder nog.
In die villa's is alles' Fransch, bijna alles Fransch.
Aan den voet van die torens, is alles Vlaamech, bijna
alles Vlaamsch.
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Die badgasten aan de eene, die landbouwcrs, burgers
en arbeiders aan de andere zijde, zijn kinderen van
hetzelfde land. Maar een duurzame band is tusschen
hen verbroken sedert eeuwen ; een band die ?ooveel
zon bijdragen tot onze zelfstandigheid en tot onzen
nationalen trots : de moedertaal.
Ik zinspeel geenszins op onze Waalsche broeders,
wier taal wij eerbiedigen. Van hen zeggen wij het den
heer Reitfenberg achterna : « N'ayons qu'un cœur pour
aimer la patrie, et deux lyres pour la chanter. »
Neen, ik bedoel Vlaamsch België. Nog immer, zooals
in Willems' tijd, .spreekt men Fransch in de.villa's en
kasteelen, Vlaamsdi onder de rieten daken en in de
werkmans- en de burgerswoningen. Zietdaar het taalprobleina aan welks oplossing vader Willem« zijn leven
heeft gewijd.
Er is zooveel leeds* in de wereld gekomen door het
« mijne » en het « dijne ». Wil men den klassenstrijd
hier nog verbitteren ? Men zegt « er is veel misverstand » in de wereld en de menschen winnen er bij door
malkaar te kennen. PJoe wil men dat het misverstand zal
wijken indien wij elkander niet verslaan ?
Sticht hoogescholen, wapent laboratoriums en vult
bibliotheken met al wat moderne wetenschap aanbiedt.
kweekt eene keurbende van geieerden — zij zullen te
vergeefs geleefd hebben indien zij niet kunnen mededeelen van hun overvloed, want die schat althans is onuitputbaar.
En als eene wßdervergelding blijven de hoogere
standen van onzen taalschat verstoken. Want de dichter wordt geboren uit het Volk. Zij staan in bewondering voor onze Vlaamsche kunst, de hoogere standen,
wanneer zij die kunst zien en hooren in de wereldtaal
van klanken en kleuren, alleen gchijnen zij. niet te be-
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gr ijp en dat bij zu Ik intens kunstleven ook eene taal
bestaan moet van wondere beschaving, een taal die zij
niet kennen en toch verguizen, die zij niet kunnen
veroordeclen en wie zij toch het eervolle bestaan niet
gunnen.
Naar Willems' voorbeeld, begaan wij de dwaasheid
niet, te verlangen, dat het gebruik van het ï'ransch
uit Vlaanderen zal yerdwijnen. Maar wat wij hopen is,
dat de honderdduizenden, wien het gegeven is eene wereldtaal te bezitten, niet met onverschilligheid neerzien
op die taal van de bijnä drie millioen landgenooten, die
alleen de moedertaaL rijk zijn. 0 jamttnerlijke onverschilligheid, harteloosheid en modezucht, erger nog dan open
vijandschap !
Een zoon van Gent op wien gij, Gentenaren, fier
moogt zijn, sprak eens, toen hij nog in 'België minister
was, een waar woord dat ik al meer en meer leer begrijpen. Hot luidde nagenoeg aldus : Wat helpen dc
taalwetten, wat baat het indien grief na grief hersteld
wordt op het papier, zoo gij uwe taal niet eerbiedigt en
bij voorkeur streckt in huis en op straat, in raadszaal,
gerechtshof en schouwburg ? Het was de herhaling in
praclisch proza van Ledeganck's dichterlijke klacht, die
niet alleen op Gent toepasselijk is, maar op de hoogere
burgerij van gans<îh Vlaamsch België :
<: Men zegt dat gij
De melodij
Van eigen taal miskent om vreemden na te zingen. »
Toen deze regels gedieht werden wandelde Willems
nog boven de aarde, en zij zijn nog altijd waar, meer
dan eeno halve eeuw nadien. En die waarheid zou ons
terneersflaan, indien wi;* niet het lev en leefden van een
volk. En daarom arbeiden wij moedig voort in het
spoor van den schranderen, moedigen man.
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Daacom hebben wij het recht trotsch te zijn op (lit
monument. Het is niet siecht« de hulde aan een gröot
man, het is een symfeool van ons gémeenschappetrjk
Vlaamseh geloof, eene waarschuwing, een vingerwenk,
die heenwijst naar de toekomst.
Neen, wij zijn geen plichtvergeten zonen van vader
Willems, Gij, die hem de stervende hand gekust hebt,
die hem de oogen hebt toegesloten, gij moet wel dulden
dat wij hem noeinen aldus, want wie zulk een vadér
heeft, moet liefde en vereering voor zijne hagedachtenis
met gansch een volk deelen.
Zooais de ouderen stonden rond zijne grafstede, zoo
staan de jongeren rond dit gedenkteeken, nog immer
vastberaden, als Willeme was, talrijker dan ooit, met
Willems' voorbeeld bezield, en vurig herhalend zijn :
«: Spero lucem :», Wij hopen het licht.
Aan u, Gentenaren, namens Antwerpen en de vêle
andere steden en dorpen en vlekken hier vertegenwoordigd, aan u Gentenaren, aan uw stedelijk bestuur en
vooral aan het wakker komiteit dat dezen steen oprichtte, aan u allen, zonen van vader Willems binnen Gent,
breng ik den Vlaamschen broedergroet.
Het Volksbelang (Qènt)., 3 September 1809.

VADERLANDSCH FEEST
in de Beurs te Antwerpen, op 21 Juli 1900

Mevrouwen, Mijne Heeren, Lieve Schooljeugd,
Het is herfst geweest en het is winter geweest en de
jaargstijden hebben hunnen loop volbracht, sedert den
dag dat wij ons voor de eerste maal bevonden aan den
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voet van dit beehL Heden is dus de leerste verjaardag
van het feest dat wij voorgenon^en hebben jaarlijks te
vieren ter eere van het vaderland; Met vreugde stel ik
vast, dat de bedoeling van het Gemeentebestuur is verstaan geworden; dit getuigen de talrijke scharen, die
dozen optocht hebben medegemaakt, trots eene blakende
Ju izon, d e mij aanmaant u niet te vermoeien met eene
lange toespraak. Niets is volmaakt op aarde, zelfs niet
het afgebeden schoon weer. Beschuldigen wij niet al
te zeer de guurheden van ons vaderlandsch klimaat,
met zijn mantel van regen en mist : vpor den strijd des
levens is het verkieslijk boven de feile zon der keerkringen.
Er is wel meer in ons land dat. erkenning en waardeering verdient, veeleer dan klagen en morren.
Leven wij niet onder eene voorbeeldige grondwet —
geen bevel van omhoog — verbond d<er natie zelve ?
Vraagt aan de vreemdelingen uit alle oprden, die Belgie
tot hun tweede vaderland gekozen hebben, of er wel
één land bestaat waar men veiliger leeft; dan op onzen
bodem, elken morgen, als het ware, met den dauw der
vrijheid bedrnppeld.
Gij, kinderen, die dank aan 's1 meesters lessen, wel
weet hoe zwaar vreemde heerschappij eens op ons heelt
gewogen, leert de weidaden beseffen van een eigen
landsbestuur.
Een eigen landsbestuur ! Gij begrijpt, gij ten minste,
de grootsten onder de kleinen, dat ik bier zinspeel op
onze vorsten. En gij hadt er u aan verwacht dat ik
spreken zou van de groote vreugde, die over ons voistenhuis is gekomen. Een prinselijk ., huwelijk ! Dat
streelt uwe verbeelding.
Prinsen en prinsessen mögen niet steeds huwen naar
hun zin. Gij kent het sprookje wrel van twee konings-
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Rinderen, die hadden elkander zoo lief ; maar zij mochten niet samen komen, dat verhinderde... wat wij noemen zulîen, de onmeedoogende staatkunde.
"VYelnu, hier is het angers'. Onze prins heeft de keuzcvan zijn hart mögen volgen en de hand van prinses
Elisabeth van Beieren gevraagd, niet omdat zij prinses
is, maar omdat hij haar beminde.
En gij verheugt u in beider geluk, want in de school
heeft men u geleerd onze vorsten te eeren en te beminnen. Te eeren, omdat zij door onzer vaderen wil gesteht zijn in huri verheven ambt ; te benahmen, omdat
zij dit ambt zoo waardig vervullen.
Tot vleiers en hovelingen wen seh ik u niet te zien
opgroeien, wei tot vrije burgers, die de waarheid eeren
boven alles en dus erkennen, dat het grondwettelijk
koningdom de beste waarborg is voor de vrijheid en
den vrede van ons land. Of, om het nog eons anders
te zeggen, omdat het ons geeft : de veiligheid van
koninkrijken e*i de vrijheid van republieken.
En daarom zullen wij van harte toejuichen, wanneer
prins Albrecht zijne gade méde naar België zal voeren
en onze jubelkreten zullen beduiden : mögen de deugden onzer eerste vorsten in U beiden voortleven, zoo
leeft in ons voort de trouw, die onze vaderen hun
toedroegen.
Lieve kinder en, moest België, wat de hômel vérhoede,
ooit zijne onarhankeliikheid verliezen, wis dat de volgende geslachten deze tijden vurig zouden terugvorlangen, als eene verloren gulden eeuw. Wij moeten dus
alles doen om ons geluk te bewaren. En doen wij dat
wel ?
Straks gaat gij lofliederen aanheffen ter eere van het
vaderland en van der vaderen heldenmoed, die het vaderland beschermde. Uwe schoolboeken zijn vol van
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opwekkingen tot vaderlandsliefde. Schouwburgen en
concertzalen weergalmen van nationale hymn en. Zcudt
gij niet meenen dat dit ailes ijdel gezwets en dwaze
snoeverij moet heeten, indien wij niet bereid zijn de
daad bij het wôord. te voegen en ons weerbaar te
stellen ?
Een oorlog ginds in het verre Zuiden, vloekbaar als
alle oorlogen, maant ons aan, vooral te steunen cp
eigen krachten. Wij zien ginder grijsaarus en knepen
het geweer opvatten, drie geslachten in het veld staan
en zieh inoedig offeren voor hun zelfbestaan.
Wij besonderen, maar zouden niet in staat zijn na
te volgen. Hier schoudert geen burger het geweer tot
wapenoefening, of hij moet arm zijn en gedwongen. Met
eene onverschilligheid en eene verwijfdheid, die men
bijna zou moeten aanzien als vôorteekenen van verval,
leven wij op goed valle het uit en denken niet aaji den
dag van morgen.
Ik hoop, kinderen, dat gij bet er zult zijn dan wij.
Dat gij niet, evenals wij, allerhande uitvluchten zoeken
zult oui u te onttrekken aan den duursten aller plichten. Ik hoop dat gij zult zijn aanbidders van den heiligen vrede, maar tevens bereid u te verdedigen tegen
wie u'wen vrede komt sehenden. Ik hoop dat gij het
ons niet nazeggen zult : dat het onmogelijk is voor
zeven millioen inwoners van een rijk land, elken aanval af te weren, of zelfs maar zieh staande te houden
tot er hulp opclaagt.
. Ik hoop dat gij even wars zult blijven als wij het
zijn van overtollige soldaterij, van de heerschappij van
den sabel, nmar tevens dat gij, geroepen uw plicht als
burger te vervullen, antwoorden zult : het is goed, hier
ben ik.
18
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De echte vaderlandsliefde en de ware moed uiten
zieh niet oo luidfuchtig. Do ware vaderlander leeft
niet voor zichzelf alleen. Hij weet dat hij moet behouden en weergeven. Behouden dien grond, behouden die
vreugde en- vrijheden, die hij ontvangen heeft en die al
te zainen het vaderland zijn, ze weergeven aan hen die
op he n vol gen. En daarom, wanneer de beurt aan h ein
valt, zegt hij eenvoudig : het is goed, nu mag het
ergste komen, ik zal voortleven in mijne kinderen.
Zietdaar, Mevrouwen en Mijne Heeren, ernstige woorden op een feestelijken dag. Maar zij zijn gespröken
het vaderland ter eere en uit diepe overtuiging.
Ik veet dat zij door velen niet zullen goedgekeurd
worden, maar ik weet ook dat het getal van hen, die
ze wél goedkeuren, allengs grooter wordt. Naarmate
dit getal zal groeien, zal oök België groeien in aanzien en in veiligheid.
In afzonderlijken druk versehenen.

Bij de lijkbaar van Baron Osy
Gouverneur dçr provincie Antwerpen
Op i i December 1900

Mijne Heeren,
Ik heb behoefte namens het Gremeentebestuur van
Antwerpen, wat zeg ik, namens de Antwerpsche bevolking al te gader, de eenvoudige woorden te spreken,
die getnigen ïnogen van den echten rouw waarmede de
doôd van baron Osy ons vervult. Ik zou het niet doen,
indien deze afgestorvene geen weldadig spoor naliet in
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onze gemoederen. Want zoo wij gehoorzaamheid vér.schuldigd z i j n a a n het wettelijk gezag, niets verplieht
ons onverschillig allen te eeren, die dit gezàg bekleëden, noch de stein te verheffen omi lof te spreken over
hunne lijkbaar. Maar deze doode verdient dat wij hénr
betreuren ; hij verdient het als ambtenaar en- •als
mensch.
Zeer zeker is hij geweest, als Komoiissaris der Ilegeering, de man van het Bewind ; de vertegenwoordiger in ons midden eener bepaalde staatkundige richting. Maar die richting was oök de zijne en zijne zending als1 hoogste ambtenaar der Provintie, strookte volkomen met de overtuiging van gansch zijn leven. Aan
de eerlijkheid dier overtuiging breng ik gaarne mijn
waarachtige hulde.
Gedurendo de elf jaar van het verheven ambt, dat de
bekroning is geweest zijner staatkundige en bestuurkundige loopbaan, heeft baron Osy de voldoeiüng mögen smaken zijn land en zijn partij te dienen, naar zijn
beste weten en zijn beste krachten.
Tegenover andersdenkenden en namelijk tegenover
ons Bestuur, heeft hij die taak vervuld met een hoofdschheid van vormen, waarvool* ik hem dank zeg bij zijn
graf.
Gui en goedhartig was zijn omgang ; glansrijk zijn
feestelijke ontvangst, waarvan de glans nog verhoogd
werd door de aanwezigheid eener gade, die, in haar
weduwkleed, het voorwerp blijven zal van den stillen
eerbied vanwege de grooten der aarde, die zij gastvrij
hielp onthalen en meer nog vanwege de verstootelingen
der fortuin wien zij in overeenstemiming met haar adellijken gemaal, troostrijk is geweest en barmhartig.
Niettegenstaande de verheven Stelling, die baron Osy
in de Antwerpsche wereld ingenomen had, steldc hij er
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prjjs op, in voeling te blijven met alle standen onzer
samenleving. leder mocht lot hem naderen, en wie tot
hem naderde, voelde zieh aangemoedigd en ingenomen
door zijn vriendelijk onthaal.
Hij was welbevspraakt, vlug en behendig van geest,
op zijn eerewoord mocht <men bouwen, maar vooral, hij
was edelmoedig.
0 edelmoedigheid ! benijdbaar voorrecht van hen die
de fortuin begünstigt, gij voor welker vreugden zoovelen ongevoelig blijven, gij waart de deugd bij uitslek
van den goeden rijke die hier slaapt. En zoo die slaap
maar sluimering is, weest gij, die troost zoekt in dit
geloof, onbezorgd voor de verrijzenis van dezen brave,
die deed naar liet Evangelie ; Hij gaf ruimschoots van
zijn overschot bij elke ramp, bij elken nood. En wie
telt, wie ikent zijne verborgene aalmoezen !
Aan deze algemeen mensehelijke gaven, paarde hij een
oprecht Antwerpsch karakter. Het is een Antwerpsch
figuur dat verdwijnt met hem, die de kunsten mild
beschermde, die onze taal zoo lief had en zoo vloeiend
sprak.
Naarmate zijn laatste ziekte bedenkelijker -wending
nam en de tijdingen ons wanhopiger toekwamen, zegderi
wij tot elkander : het zal een zwaar verlies zijn. Wij
zeggen het nog, nu dat de pijnlijke twijfel vöor de
treurige werkelijkheid is bezweken. En zoo zegt ook,
zonder onderscheid van denkwijs, de rouwende schaar,
die daar builen wacht om hem de laatste eer te bewijzen.
In haar naam en in den naam van het College en
van den Raad van Antwerpen, buig ik een laatste maal
in een gemengd gevoel van hoogschatting en eerbied
neder, voor onzen goeden, edelmoerligen Gouverneur.
De Nieuwe Gazet, 12 December 1900.
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TOAST AAN PRINS ALBERT
Feestmaal in het Kunstverbond op 23 December 1900
Monseigneur, Mevrouwr,
Het einde nadert van dezen feestelijken dag, waarvan
wij ons eene vreugde hebben voorgesteld, die thans verkeeren gaat in zoete herinnering.
Mevrouw, Uw prinselijke gen.aal is voor ons1 geen
onbekende. Bij meer dan eene plechtige gelegenheid
liebben. de Antwerpenaren Hem gehuldigd. Menigmaal
00k schepte Hij er behagen in ongenood onze stad te
bezoeken en onze musea en onze zeevaartinrichtingen te
doorwandelen.
lied en isr Hij tot ons gekomen met U, Mevrouw, aan
Zijne zijde en Zijne konist baart ons dubbele vreugd.
In oude tijden zou het Magistraat, om deze gebeurte11J.0 naar behooren te vieren, de muren zijn uitgetrokken om U beiden het brood en het zout aan te bieden,
en de sleutels der stad, en het recht van poorterschap.
Brood en zout waren het zinnebeeld eener gastvrijheid, die Uwe Hoögheden nu hebben gelieven te aanvaarden bij dit feestmaal. Wij zijn er U dankbaar voor.
Sleutels der stad bezitten wij niet meer en het recht van
poorterschap is uit onze wetten verdwenen.
Maar de sleutels tot onze harten hebben Uwe Hoögheden zelven gevonden. De lief de der volks is' een Sterke veste en in die veste zijn Uwe Hoögheden voortaan
poorter en poorteresse.
Heden morgen op het stadhuis had ik de eer aan Uwe
Hoögheden te zeggen welke hoop wij bouwen op Prins
Albert, welke hooge verwachting wij koesteren. van
Zijne vurige begeerte om de overleveringen van zijn
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siainhuis voort te zetten en 's Landö vrijheid en welvaren te bevorderen. Die hoop, die v erwach tin g zijn nog
gestegen, sedert wij weten, Mevrouw, welko bondgenoote Zijne Hoogheid in U heeft gevonden.
Mag ik hier eene aloude legende aanhalen ? Zij is
Nederduitsch, Hoogduitsch ook en haar aanhef luid als
volgt :
Er waren twee koningskinderen,
Zij hadden elkander zoo lief...
Het lied eindigt weemoedig. Uwe Hoogheden kennen
het voorzeker. Maar Uw beider liefdelied is een lied vol
bliiheid, waar wij opgetogen naar geluisterd hebben.Uit
ganscher harte wenschen wij heil en zegen toe aan de
haardstede door Uwe Hoogheden gesticht. Het is de
eerlijke wensch van een vrede- en vrijheidslievend volk
bereid U eenmaal te huldigen als' Koning en Koningin.
Mevrouwen, Mijne Heeren, ik stel u voor te drinken
in die gevoelens, op het heil van Prins Albrecht en
van Prinses Elisabeth.
De Nieuwe Gazet, 24-25 December 1900.

LIJKREDE OVER PETER BENOIT (0
i i Maart 1901.

Mijne Heeren,
Ofschoon voorbereid op het verlies van Meester Peter
BenoitT — want wij hebben dezen droeven stervensdag
langzaam zien aankonien — het afscheid van hem, die
de Vlaamsche kunst tot zoo hoogen luister strekte,
(i) Meester Peter Benoit overleed den 8 Maart 1901. Ar. v% d. b.
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grieft ons in de ziel. Sedert weken hebben wij, in bange
verwachting, ' dit verlies kunnen peilen, en wij zijn ons
bewust dat wij heden ten grave dragen een onzer
grootste kunstenaars uit alle tijden.
Aan Harlebeke komt de eer zijner geboorte toe. Zijn
dorp is hem duurbaar gebleven tot aan het einde. Maar
zooals de wateren der Leie, al gaande zwellend, zoeken
naar breeder boorden, zoo ook had zijn wordend genie
behoefte aan het ruimer tooneel dat de Scheldestad hem
bood.
Hier heeft hij meer dan 30 jaren geleefd voor zijne
kunst, eene kunst niet afgeluistercl van anderen, maar
wellend uit eigen, machtige seheppingsader.
Hij wist wat hij wilde. Onbuigzaam, weerstandtartend, heeft hij het nationalisme in tie kunst verdedigd
met meesterwerk op meesterwerk voor argument. Of
hij de groôte strijdvraag eens en voor altijd heeft opgelos't ? In het rijk der kunsten is geen dogma souverein;
en wie daar zegt het ware, het goede, het schoone,
antwöordt met de vraag zelve.
Er zijn genieën die behooren bij alle Volkeren, bij alle
tijden ; andere, niet minder machtig, meer humaan, belichannen een ras en zijne beschaving : aldus Rubenö,
grootmeester in het rijk der kleuren, aldus ook Benoit
in het rijk der klanken.
Mijne Heeren, wij weten het wel, de toekomst alleen
kan eene duurzame wijding geven aan de meest bewonderden van eenig tijdvak. Maar wij vertrouwen, wij
gevoelen dat ons geslacht aan Benoit een kunstenaar
heeft beleefd wiens glorie niet zal tanen.
Zijn optreden was1 een openbaring. Wat ook anderen
in den loop dozer eeuw op Vlaamsche woorden en
Vlaamschen geest getoonzet hebben, hij toch heeft nieuwe gewaarwordingen in ons opgewekt ; eene aandoe-

—

280

—

ning, eene geestdrii't, tot aan zijn komst verholen gebleven voor ons hart. De dichterlijke wereld, die hij voor
ons openstelde, hadden wij nooit betreden te voren ;
en toch, o geheime innig raadsel van volkspoëzie ! die
lustwarande hebben wij dadelijk voor de onze erkend.
Hier helpt geen loochenen, h et is zoo ; heel ons gestächt kan het getuigen ; ontwikkelden hebben h et
begrepen, de schare heeft het gevoeld.
Benoit was reeds een beroemdheid toen hij, in 1867,
aan het hoofd onzer stedelijke Muziekschool werd geplaatst. Het heeft hem- SO jaren arbeid gekost, vooraleer
hij die school tot Conservatorium zag verlieffen. 18671897, beide datuins zullen teilen in de geschieden is. van
zijn leven en van de 10' eeuwsche Vlaamsche muziek.
Benoit heeft zijn rich ting, zijn onderwijs niet alleon
mondeling verkondigd, maar met vaardige pen voor de
nakomelingschap opgeteekend ; zoodat wij vertrouwen
mögen dat zijne kunstbeschouwingen in vruchtbare traditie zullen overgaan.
Maar zijne school is niet alleen dit huis, waar wij
zijn lijkbaar hebben neergezet als een eerbewijs op den
laatsten dag dat zijn stoffelijk overschot boven de aaide
rust. Zijne school is de Vlaamsche kunstwereld en zijne
lessen zijn zijne werken.
Wanneer wij van eene eigenaardige Vlaamsche beschaving geWagen, dan begrijpen veleii ons niet, uit
onwil, uit önwetendheid, om het even. Vôôr jaren
althans hoorde men betreuren : hoe jammer dat een
man als Benoit ! zijne muzikale stof niet heeft gezoclit
in de poëma's eener wereldtaal. Hij heeft het nimmer
willen daen, het stuitte tegen zijne innigste overtuiging. En hij had gelijk. Op Fransche woorden hadde
hij talentvolle namaak kunnen leveren, maar nimmer
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die mächtige oratorio's, die gevoelvoîle zangen, bewonderd door landzaten en vreemden.
Indien het waar is dat er geen eigen beschaving bestaat zonder eigen taal, en dat van elke beschaving de
kunst de hoogste uitdrukking is — en wie tusschen de
bevoegden zal dat nu nog loochenen ? — zoo mögen wij
uitroepen boven zijne grafstede, dat hij aan onze taalbeweging, evenzeer als aan de Vlaamsche muziek, diensten heeft bewezen door geene andere opgewogen.
Sedert 35 jaren is het Vlaamsche land, is deze stad
vooral vol van hem, vol van den machtige, van den
begeesterde, die geld en aardsche goederen versmaadde
om algeheel op te gaan in zijne kunst en hare strekking. Sedert 35 jaren is er in deze stad geene plechtigheid geweest zonder hem. Bij elk openbaar fecst was
zA-jne cantate, zijn feestlied het voorname nummer van
het programma. En wanneer hij dan optrad voor zijn
machtig orkest en de onvermijdelijke ovatie eindelijk
bedaarde ; wanneer men ingetogen begon te luisteren
naar de eerste tonen en tevens hem aanschouwde. die
de muzikale schaar beheerschte en in den toom. hield,
vermannend en leidend de ontketende kianken en de losgebroken stemmen,, die hij deed samensmeiten tot eene
reuzenharmonie — dan ging door de menigte de heilige
rilling van het sclioone, een hooge iierheid ook op den
man, die zo;> geheel tot ons, tot zijn vo.k behoorde.
Wat heeft hij triomfen gevierd ! Eene laatste maal
tijdens zijn leven in 1897, bij gelegenheid van de stichting van ztjn Conservatorium, was het een toeloop van
heinde en ver, uit dorpen en steden. Immers, geen zoo
nederige fanfare in het Vlaamsche land, met halfomnevelde muzikale verzuchting, of zij zag naar hem op als
naar den baanbreker, den meester, den held.
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Hij was toen nog de geweidige, allen weerstand tartend. Dat kraehtige hoofd, dat forsch gestel zijn thans
gebroken.
Zoo iets ons troosten kan, dan is het, dat hij zijn
dagwerk heeft volbracht ; dat vele jongeren zieh verdringen op zijn spoor, elk arbeidend naar eigen ingeving, alien het oog op den meester en zijn voorbeeld
gericht.
De dood wekt nieuw leven ; zoo is dan deze doode
tie onsterfelijkheid ingegaan.
De droeve plicht dien wij heden aan hem vervullen,
is niet zijne laatste hulde. Nog heden, zal ik de eer
h ebben aan Antwerpens Gemeenteraad voor te stellen
— wel wetend daardoor den wensch van heel Antwerpen, heel Vlaanderen te gemoet te komen — dat een
oponbaar monument zal opgericht worden te zijner eere.
.Maar ook dat is niet zijn laatste hulde. Hij zal gehuldigd worden in de toekomst, zoo dikwerf Vlamingen,
in hun stairnbowustzijn van eigen kracht en eigen
schooii, zullen luisteren naar de machtige polyhymnen
oï de gevoelvolle zangen van den grooten Vlaamschen
harpenaai.
In schriftdrub
verveelvuldigd.

VADERLANDSCH FEEST
in de Beurs te Antwerpen, op 21 Juli 1901

Mcvrouwen, Mijne Heeren, Lieve Schooljeugd,
lk heb daareven met U medegeluisterd naar het nruzikaal gebed waarin de zielen van twee groote kunstenaars' samenvloeien : « Mijn moêderspraak, wat klingst
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du schöön ! » Aan dit onsterfelijk lied zôu ik gaarne
mijn onderwerp ontleenen ; niaar zal het, in ongebonden stijl, geen strijdvraag worden ? Want ofschoon wij
allen het vaderland liefh ebben, wij dienen het niet op
dezelfde wijze. Ik wil het wagen nochtans, met den
eerbied voor de meening van andersdenkenden, zooals
past op dit spreekgestoelte.
België is klein van omvang : zullen wij daarom ons
Vaderland geringschatten ? — Wee hem, die aarzelt het
te beminnen, want hij bemint het niet.
België is bewoond door twee rassen. Gezegend het
land waar alien brooders' hceten, ook al spreken zij
niet dezelfde taal !
Nu is er echter niets zoo goed, of het hecft zijne
keerzijde. Er is een taalstrijd in België, wel niet eigenlijk tusschen Vlaming en Waal, eerder tusschen Viamingen onderling. Door velen wordt onze taal miskend,
als beschavingsmiddel geloochend.
Gij. kinderen, die kleine gevoelsmenschen zijt, gelooft
thans zoo innig en oprecht : Mijn moederspraak, Avat
klingst du schöön Î Maar missehien komt eenmaal de
dag van twijfel en verzoeking, dat gij de mode volgen
eu u afwenden gaat van hetgeen gij aanvankelijk hebt
liefgehad. Ik wil u hedtn zeggen waarom gij uw mocdertaal moet blijven liefh ebben en ik weet dat gij luisteren zult naar het eerlijk woord van iemand, die geen
hoogere zending kent dan haar te helpen verdedigen.
Er zijn lieden in wier systeem voor kleine talen geen
plaats is ; zij gevoelen zieh Belg, ja, maar wereldburger ook, en geven de voorkeur aan denkbeeidige eenlieid bovea werkelijke verscheideiiheid. Wel erkennen zij
dat België al groot was door handel en door kunst,
toon andere nationaliteiten nauwelijks ontbolsterd waren. Maar die tijden zijn ver. Het was de opkomst van
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het vaxlerland. Voortaan houden zij het oog gericht
naar de groote verkeerswegen, naar de wereldliteraturen, naar de wetenschap vooral en roepcn uit : dààr
is nu de besehaving !
Ik zal het niet loöchenen, mits zij er niet bijvoegen :
daar alléén.
Handel en wetenschap zijn het deel dergenen, die een
onlangs gestorven wijsgeer de oppermenschen noemde.
Maar hoe luttel in getal is hunne schaar. Een volk van
geleerden, van nijveren, van ingénieurs is er niet, zoomin als een volk van louter kunstenaars. Het möge
prozaïsch klinken, maar de massa, de verbruikers, dienen de uitgelezenen tot grondslag en steunpilaar. En
dan nog wentelen en kentelen die uitgelezenen van hun
voetstuk naar omlaag.
1k heb al wat huizen zien vallen, zegt iemand in
Max Havelaar ; ik mag er bijvoegen : ik heb al wat
huizen zien rijzen.. En het is goed ook ; zoo krijgt in
het eind elk zijn deel. Daaroni, laat niemand zieh afzon(lercu in zijn waan : laat niemand het volk ontv lu chien en zijn taal versmaden, want wie weet wie morgen
de beer en wie overmorgen de knecht wezen zal.
Edoeh het ant'woord blijft niet uit en ik hoor de lokstem : niet WLJ zuileii ons verhoovaardigen op onzen
stand ; de vruchtbare omwenteling willen wij nog vergcmakkeiijken, want wij zijn de vrienden des volks en
willen hem een talisman geven, die het nog spoediger
zal verheffen : een wereldtaal !
Niet tot u, kinderen, alleen, ook tot uwe ouders wil
ik hier spreken. Een tweede taal, een wereldtaal is
noodig, is onmisbaar voor al wie boven ziin stand wil
rijzen. Maar is er wel iemand in deze stad, iemand die
tot zulke verlief fing de kracht en den moed bezit en
wien tot het aanleeren eener wereldtaal de gelegenheid

niet geboden wordt, rijkelijk geboden in de, Lagere
School, Avondscliool, in Staats middelbare school en
Atheneum ? Fransch leeren' is weinig,. vergeleken met
de velerlei kraclitinspanning, die vereischt wordt om
zieh een baan te broken. Zij die met een enkel merkwaardig voorbeeld van het tegendeel komen aandragen.
hebben niets bewezen.
Men verwarre toch het doel met het middel niet, de
zaak zelve niet het teeken.
Er komt tot mjj zoo menig jongeling, die gedacht
heeft dat het genoeg is in de school eenige boekenwijsheid to vergären om veilig door het leven te gaan.
Zijne ouders dachten het ook uit liefde tot hun kind,
begoocheld en misleid door den schijn van omhoog. En
dan luidt hunne vraag, die ik meer dan eens dagelijks
hooren moet : « Nu ken ik Vlaamsch en Fransch, en
ben dus' tot elke betrekking in staat, en toch kan ik
niets vinden. Is er dan voor mij geen plaats in dc
wereld ? »
Zij aanzien het schier als eon recht ; immers Fransch
kennen, naar zij meenen, is het toppunt aller eischen.
Ik vraag hun dan wel eens op mijn beurt of zij geen
stiel, gelcerd hebben, en zieh weten nuttig te maken.
Wanneer ik een tafel zie, keur ik den maker naar zijn
werk, en bekommer mij niet of hij een wereldtaal rijk
is. De hand die den hamer drijft, is zoo eerli;k als do
hand die de pen voert. Het getal boekhoùders is noodzakelijk beperkt, maar voor den ervaren ambachtsman
staat de wereld open. Op de banken der Nijverheidsschool zit thans een ruim gedeelte der toekomstige Antwerpsche fortuinen.
Lieve kinderen, dat gij eenmaal fortuin zoudt maken.
Avensch ik u alien toe, maar ge weet liet reeds, die
wensch kan niet aan allen vervukl worden. Zij aan wie
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Inj wel vervuld wordt, zullen niet ver te zoeken hebben naar de onmisbare tweede taal ; de anderen hebben
aan de moedertaal genoeg. Dat was zoo, dat is zoo en
zal zoo blrjven.
Er is ergens in het Zuii-Oosten van Europa een
schiereiland, waar zooveel rassen naast elkander woneii
dat men het den Berg der talen noemt. Wis kent gij
het ? het is de Krim. Maar ook daar spreekt iedcr volk
zijn taal, niets' dan die taal. Dat wTas zoo, dat is zoo
en zal zoo blijven. Voor paedagogen is het een axioma.
Rinderen, men leert u de aardrijkskunde, en aan de
hand des meesters döorkruist gij alle werelddeelen. De
hemelstreken toont hij u ook en wijst u de baan van
maan en zon en de nog veel grootere lichten, die zoo
ver van ons af zijn dat wij hunne baan niet meten
kunnen. De meester leert u van de vaderen en hunne
lotgevallen, van hunne vrome daden en hunnen roem.
Door cijferen wordt gij schrander, want de wiskunde
oefent den geest en helpt u allengs kleine menschen
worden. Dat is de boom» der kennis. Zoudt gij meenen dat hij voor een Deen, een Hollander of een Zweed
niet bloeit, dat hij dor is voor kleine nationaliteiten en
all een vruchten draagt voor de drie of vier volkei'en
die den toon voeren ?
Dan, het is niet alleen op de schoolbanken dat gij
leeren moet ; het gansche leven is een school. Wie verder gebladerd hebben in het boek der kennis, zullen u
eenmaal meedeelen van hun overvloed ; zoo is hun
plicht althans. Eene moderne instelling in Engeland,
Duitschland, elders nog, hier ook, de University Extension, is maar het begin van den invloed, dien de bevoorrechten naar den geest op de ninderen moeten
uitoefenen. Er gaat een strooming uit van hon die zieh
intellectueelen heeten : een weldoende regen doorzijpelt
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al de lagen des volks en waar hij op een vruehtbaar
plekje valt, daar plant de boom der kennis zieh voort.
Ziet, dat is beschaving. Want te weten hoe de dingen
zijn, is) meer dan te weten hoe zij heeten in een andere
taal. Maar mag het wel beschaving genoemd worden,
wanneer de kundigen, gaande tot de onkundigen, him
zeggen : leert eerst onze taal en dan zullen wij u opheffen, want uwe taal kennen wij niet en willen wij
niet kennen ?
Hier stoot ik op het Vlaamsch-Belgisch taalproblema.
Een betrekkelijk gering aantal bevoorreeliten naar geest
en fortuin wenden zieh van het volk ai uit misverstand,
uit onwil, om eene andere reden nog dan onwil en misverstand : de tyranie der mode. In de middelceuwen
zegde men : « latine loqui, piè vivere ». Latijn te spreken en vroom1 te leven was toen hoofdzaak, was schier
alles. Daarvan kwam voor het volk weinig te recht.
En heden weer willen de meerderen naar den geest in
Vlaamsch-België een taalgrens1 opwerpen tusschen hen
en het volk.
Ik mag het wel zeggen en ik moet het zeggen ook,
op dit oogenblik dat door sommigen een onvadcrlandsche kruistocht is ondernomen tegen het Staats middelbaar onderwijs', alleen omdat in zijne programmai aan
de moedertaal hare plaats is ingeruimd. En dit geschiedt terwijl ons Atheneum, na jaren inspanning, in
vergelijking met de scholen van denzelfden rang, dc
eerste plaats heeft ingenomen ! — 0 tijden ! o zeden !
of liever o dwaze, o onmeedoogende mode !
Van kerkelijke scholen wil ik niet spreken al valt
daar zooveel op te zeggen, omdat ik zelfs den schijn
wil mijden, politiek te mengen in deze toespraak.
Van gevoelsargumenten wil ik mij evenzcer onthouden, ofschoon ik er mag op wijzen, dat onze taal, zoo-
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ver als rijk^om en lenigheid strekken, voor geene Germaansche taal moet onderdoen. Ik druk alleen op hei
feit dat overal eiders de taal des volks van de hoogerc
standen de onmisbare wijding ontvangt en die in
Vlaamsch-België derven moet.
Men vergeté het echter niet : wie heden aan de spita
staat zal morgen met de massa des volks weer vermengd worden. Hoden de heer, morgen de knecht, is de
wet waaraan niemand ontsnapt, in een deinocratischen
staat vooral. Afzondering tusschen den invloedrijken,
maar weinig talrijken hoogeren stand en des volks diepe
gelederen was nimmer een middel van besehaving en
zal het ook voor ons niet zijn.
Kinderen, mistluidt mijne woorden niet ; leert uwe
taal en leert eene wereldtaal daarbij ; Fransch is do
onze. Leert twee en meer wereldtalen zoo gij kunt.
Want wij mögen er ons! op verhoovaardigen dat in
Vlaamsch-België en Nederland meer menschen zijn, die
twee en meer talen kennen, dan in Frankrijk en Engeland samen. Oefent u in de wétenschappen, lescht uwen
dorst naar kennis aan de groote wereldliteraturen, door
allen gehuldigd. Maar leert vooral uwe taal, want er
bestaat geen reden waarachtig, dat wij onze eigene nationaliteit door het verachten der moedertaal gedeeltelijk
prijs zouden geven.
Heel de wereld is thanö in bewondering voor den
roemrijken strijd van een klein volk tegen een wereldvolk. Zij onder ons die de landstaal versmaden, verbeuren bijna het recht ora die strijders töe te juichen.
Aldus heb ik gedacht en geschreven terwijl ik eenige
dagen rust genoot in hot zuidelijke gedeelte van ons
land, te midden eener liefelijke natuur, met rondom mij
vriendelijke menschen, die België even lief hebben als
wij dit maar kunnen. Er is geen wrevel, er is in onze
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Viaamsche harten louter vriendschap en liefde te henwaart. Maar willen wij ons tweetälig Vaderland naar
behooren beminnen, zoo moeten wij, Ylamingen en
Walen, het dienen en eeren elk naar zijn afkomst en
taal in dezelfde gedachte van aanhankelijkheid en
trouw. Levé het Vaderland !
Versehenen in een brochure door het Stedelijk Bestuur
uitgegexen.

VADERLANDSCH FEEST
in de Beurs te Antwerpen, op 21 Juli 1904

Lieve Rinderen,
Gij zijt weer vereenigd, zooals' alle jaren, om het
vaderland te huldigen en aan de voeten van dit beeld,
aïs eene offerande, de bloemen uwer liefde en de palmen uwer vereering neer te leggen.
Maar niet altijd past het ons, wanneer wij het vaderland verheerlijken, de krijgstrompet te steken en het
schouwspel op te hangen van de heldhaftige daden door
de vaderen bedreven.
Ik wil heden van stiller deugden gewagen, van stiller
deugden die u echter niet minder versieren. Zei ik u
niet bij eene vroegere gelegenheid : « u i t - a l uw goede
eigenschappen zal het vaderland groeien » ? Ik wil u
dan spreken over een eenvoudig onderwerp, dat men
zou kunnen noemen : van bloemen, van vogelen en
van zingen. Nochtans het is geen tooversprookje, het
is uit ons dagelijksch lev en gegrepen en op u toepasselijk. Luistert allen.
In eene groote stad, te midden van de woningen der
menschen en van de gebouwen, die een openbaar ka19
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rakter dragen, ligt meer dan één uitgestrekt plein, waar
geene hui en staan. Die vlakten heeft men aldus gelaten, opdat licht en lucht weldadig neerstroomen mögen
over de oude en jonge menschen. Men zegt wel eens
dat zij zijn als de longen eener stad en het is waar,
want zij ademt er door.
Wat ware het nu heilzaam indien er rond de banken,
aldaar aangebracht, ook boomen en bloemen konden
wassen, met hun weldadig lominer en hunne kleuren en
vormen, die een sieraad zijn voor het oog.
Maar helaas ! de jeugd plukt de bloemen af, rukt de
boomstammen uit en laat zelfs1 de banken niet ongeschonden. Ik zeg de jeugd, ik bedoel een zekere jeugd,
die hier niet aanwezig is ; een verwaarloosde jeugd, die
niet naar school gaat, die rond de dokken slentert en
wier zinnen veelal gezet zijn op het kwaad. Zij lijkt
wel eene wölk spiinkliancn, alles kaal scherend waar
zij längs komt. Hier helpt gcen politie, geen gerecht,
het zijn bedorven harten.
In den noordhoek onzer stad is een groot plein,
gewezen rustplaats der dooden, than s rustplaats voor
de levenden. We zouden wel wenschen er eene gaarde
aan te leggen of althans eenig plantsoen te doen wassen. Wat zouden de oudjes er genoeglijk zitten, al pratend en koutend van vervlogen tijden, onder het lommerrijk geboomte ; wat zou de jeugd er vroolijk kunnen
speien. Maar wij durven schier niet, ùit vrees voor
baldadige kinderhanden. Zelfs de ijzeren kevies rond
elken boom zijn geen genoegzame. schutting. En loch,
wij zullen AVCI moeten.
Daarom, kinderen, laat mij mijn toevlucht nemcn tot
u, tot u die schoolgaat en wijze lessen genoten hebt.
De politic zal doen wat zij kan, maar helpt ook gij ons
zorgen opdat de bloemen en de boomen gespaard blij
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ven, want voor u en de uwen zijn zij daar geplant.
Hier is het eerste koeplet, het koeplet van de blocmen, uit.
Het tweede is1 van de vogelen, van het gevedordc
volk dat de lucht doorklieft, zieh neerlaat op tak en
boom en het al do et weergalmen met tjilpen en tier eueren. Is er wel iets vrijer en vroolijker dan een vogel ?
Helaas ! ook zij ontsnappen niet aan de wreede hand
der menschen.
Ziet de zwaluw. In de snelheid van haar vlucht overtreft zij de postduif. Telken jare komt zij weerom uit
verre streken haar nest bouwen aan hetzelfde huis. Zij
kan het niet zien en toch keert zij er weerom, gedreven door een wonderbaar instinct, dat wij niet uitleggen kunnen. Van zoo vroeg de dag in de lucht is tot
de zon haar laatste stralen geeft, wiegt en kruist zij
daarboven. Het aantal ongediert door haar vermeid is
verbazend. De zwaluw kan niet leven in een kooi ;
gevangenis voor haar is1 de dood. En toch vergrijpen
zieh de dwaze menschen aan de zwaluw en dragen ze
als een sieraad op hun hoed. Wreeder dan havik en
gier, die siechts dooden om hun honger te stillen, gaan
de jagers uit en weten de zwaluw te overvallen wanneer zij, moede van eene lange reis', zieh neerlaat, als
wilde zij zeggen : verder kan ik vandaag niet meer.
Honderden, neen, duizenden en nogmaals duizenden
worden jaarlijks1 omgebracht als of fers dier bespottelijke
damesmode, en weldra zullen er geen zwaluwen meer
zijn.
Het is vooral in Italie dat de zwaluw wordt uitgeroeid, maar ook hier wordt soortgelijke mc-ord bedreven. Alle jaren, als de Octoberzon hare afscheidsstralen
naar de aarde zendt en de vogelenschaar heentrekt naar
warmer streken, verschijnt bij ons de vogelaar en stelt
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zijn netten. Eén haal, en vink en groensel en leeuwrik
zijn bij honderden gevangeh. De hoop van het toekomstig nest wordt het hoofd ingedrukt en later bedolven
in de gulzige magen der fijnproevers.
0 kinderen, doet toch nooit mede aan die snoode
slachting. Het meezenvangen is reeds verboden ; wij
wachten inet ongeduld naar eene wet, die ook het nestenstelen zal verbieden. Zij denken niet, de kleine
vogels, althans niet zooals wij ; m'aar voelen doen zij
zooals wij. Als een afschuwelijk roofdier moet de jnensch
hun voorkomen. Spaart toch die schuldelooze kinderen
der natuur : zij doen zooveel goed en zij zijn toch zoo
klein.
Mijn derde koeplet is van zingen.
Jeügdige harten, jeugdige kelen, zij zingen allemaal.
Hoe mooi is niet dat zingen î Ik bedoel het Volkslied, zoo oud als de geschiedenis'. Het volk heeft immer
gezongen van vreugde of van smart. « Het pôverken
zingt zoowel van armoe als van weelde », is een Antwerpsch spreekwoord.
Hoort welk een bange klacht daar oprijst door de
tijden heen î Het is het lied onzer martelaren, die het
vaderland en de vrijheid liefhadden bovenal. Hoort den
krijgszang der jongelingen en knapen ! Ik heb hem nog
zooeven gehoord « langzaani en statig als zij 't een
gebed ».
Het stokoud moedertje zit bij 't spinnewiel en neuriet
een liedje wijl haar wieltje snort. Voor haar loopt het
leven al ten einde, het is of het met haar draadje zal
afgesponnen zijn. Maar de meisjes, die het heele leven
nog voör zieh hebben, zingen van lief de, al zoo menig
duizend jaar. Alleen de boozen zingen niet.
In aile omstandigheden heeft ons volk gezongen,
zooals trou wens ieder ander volk. Wij hebben een schal
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van oude liederen, ten deele opgeduikeld onder lang
bcs'toven blaan, en onze muzikanten putten nog immer
aan dien sehat.
Hoe komt het toch dat een volk, zoo rijk aan parelen en juweelen, zoo dikwijls keien uit de beek raapt.
En waren 't maar keien uit de beek Î
Ik wend mij bij voorkeur tot u, lieve meisjes. Denkt
cens1 aan die ärmsten onder de armen, die zelfs geen
liedjes kennen, en toch ook zingen willen. Maar hoe ?
Het rood der schaamte komt u op het gelaat bij het
nanhooren van zooveel laags.
Welnu, er schijnt een eind te zullen komen aan die
armoede. De An twerp st-he Tak van het Nederlandsch
Verbond heeft het voornemen öpgevat het volk zijn
oude liederen weer aan te leeren. Alle weken zingt men
ze voor, de voos' of wijze en ook de woorden. Daar
wordt de öchat weer opengedaan en de rijke inhoud
wordt uitgedeeld aan eenieder. Naast de oude liederen
siaan do nieuwe, zoo menig meeslepende melodij, zoo
rnenig zinrijk woord. Ik zal geen namen van dichters
of muzikanten noemen, uit vrees van er te vergeten,
maar gaat zelven naar de plaats waar men die liederen voorzingt en opgetogen zult gij luisteren naar den
heerlijken zang. Eenmaal zullen uwe kinderen ze van
u leeren. O het liedje van moeder ! wat wekt het zoete
herinner in gen. Mij dunkt, men zou een moeder nog
nicer liefhebben, indien het mogelijk ware, een moeder
die zöo mooie liedjes: kent.
En hiermede is mijn laatste koeplet uitgezongen.
Nu mag men zieh afvragen waarom ons land en ons
volk hierin zoozeer verachterd _zijn. Want er zijn landen waar de bloemen aan hun stain, de vogels in leven
gelaten worden en w^aar het volk een eigen sehat van,
liederen kent. Duitschland en Skandinâvië mögen hier
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genoemd worden. Is het völk daar beter, minder ruw,
ineer beschaafd dan bij ons ?
Beter dan bij ons, — wie, die zijn volk lief heeft,
sehaamt zieh niet bij die gedachte ! Beter is het zeker
niet, maar beschaafder, jawel. De school heeft daar hare
werking volbracht, de school die wij maar amper kennen, want onze kinderen verlaten ze veel te vroeg.
In afwachting dat hierin verbetering kome, bewaart
in uwe harten de woorden mver meesters, wordt goede
menschen, leert de bloemen en planten liefhebben, leeri
de vogelen beschernien in plaats van ze te mishandelen
eu leert vooral, leert die mooie, Vlaamsche liedjes,want
mooier zijn er geen.
Door die deugden en gaven l)ij u zelven aan te kweeken, zult gij brave burgers worden, tot lof en eer van
het vaderland.
Versehenen in een brochure door het Stedelijk Bestuur
uitgegeven.

VADERLANDSCH FEEST
in de Beurs te Antwerpen, op 23 Juli 1905

Lieve Kinderen,
De redenaar die hier op andere jaren het woord
voert, wendt zieh tot Antwerpens schooljeugd in engeren zin. Heden, bij gelegenheid van dit plechtig feest,
waarop wij vertegenwoordigers van al de deelen der
provincie genoodigd hebben, knapen en meisjes' van den
boschkant en van den heikant, uit de Kempen en nil
Klein-Brabant, heb ik tot gehoor heel de Antwerpsche
schooljeugd. Aan alien die gekomen zijt, roep ik uit
volle borst : Weest welkom in de Scheldestad !
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Wij hebben u genoodigd om met ons het vaderland
to vieren, het vrij en onafhankelijk België, wiens 75-jarig bestaan wij heden her denken.
Wis1 heeft men u op school gesproken van de om*
wenteling van het jaar '30 en u geleerd ten gevolge
van welke gebeurtenissen het Koninkrijk der Vereenigde
Nederlanden, na een vijftienjarig bestaan, geweldig vaneengereten werd. Eere aan hen die toen hun bloed
vergoten voor de vrijheid ! Dan, het suchten van het
Koninkrijk België was een waagstuk, en menigeen
vreesde voor de onzekere, do.nkere toekomst. Met moed
on betrouwen echter stapten wij voort ; weldra was1 de
Iroon bevestigd en de toekomst gewaarborgd.
Ilet Nederlandsche volk, na verloop van een geslacht,
was zoo grootmoedig de vredebreuk te vergeten om
zieh nog enkel te herinneren welke banden, trots alles,
oris aan elkander knoopten. Dwee Volkeren behoorende
tot de kleinste, maar ook tot de meest vrijheidslievende
van Europa, éen van afkomst, gedeeltelijk éen van
(aal, konden niet anders dan zieh herinneren wat al zij
gemeens hadden. Hun belang zelf noopte hen, waar het
huwelijk mislukte, voortaan toch als goede buren' te
[even. Het was een Nederlandsch dichter, die het eerst,
ua verloop van een geslacht, de wo or den aanhief besremd om later zoo dikwijls herhaald te worden :
Oude veeten
Zijn vergeten
En gedempt de bron van twist.
Toen in 1883 Leopold II den koning van Holland te
Amsterdam bezocht, bezoek dat Neerlands vorst het
volgend jaar te Brüssel terugbracht, toen was' de verzoening, die lang in de harten bestond, voor eenieder
veraanschouwelijkt. Op de Groote Markt te Brüssel en
voor het Stadhuis te Amsterdam was geen wanklank
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meer in het koor van twee Volkeren, die om prijs
bunne koningen toejuichten en die voelden dat ook de
naties vrienden waren.
Ook bet is de herinnering aan het jaar '30 niet, die
ons1 thans vervult. Wat \vij vieren is 75 jaar vreedzame ontwikkeling. Drie kwart eeuws vrede, weet gij,
kinderen, wat het zeggen wil ? Neen, gelukkigen die gij
zijt, gij geniet die gaven en kunt ze niet beseffen. Doch
ondervraagt uwe grootouders ; uit him mond zult gij
de verbalen uit lang vervlogen tijden nog hooren, zooals zij des winters rondgingen bij den haard. Want
eeuwen lang is deze grond, nu zoo vreedzaam en blijde,
het tooneel geweest van het gruwzaamst oorlogsgeweld.
Van hen zult gij verneinen, hoe de vader 's morgens
vroeg zijn geweer van den haak nam met een vloek,
terwijl de moeder haar aangezicht achter haar voorschoot verborgen hield, en hoe 's avonds', in een verlaten kant, de gekwetste lag te sterven, terwijl dronken
Soldaten, met woeste kreten, de hoeven plunderden en
de dorpelingen mishandelden. Zoo is het bij ons geweest eeuw na eeuw, tot het land, uitgeput en leeggeplunderd, lag te zieltogen.
Hoe anders is het nu ! Slaat de blikken omhoog en
aanschouwt de stoere vrouw, pal staande in het voile
bewustzijn harer kracht en harer vrijheid. 0 moest ooit
de vreemdeling pogen haar geweld aan te doen, niet
waar, gij zoudt haar verdedigen ? Moest ooit de vijand
den heiligen grond der vaderen bespringen, niet waar,
gij zoudt u niet te klein of te lutte! achten om hem te
beschermen ? Het is uw plicht ; wat zeg ik : het is
uw voorrecht.
Eenmaal, kinderen, zal de tijd aanbreken, dat allen
het zullen begrijpen ; dat geen gegoede meer zieh voor
eeri handvol geld van dien plicht zal willen vrijkoopen.
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Dan eerst als allen gelijk zullen zijn voor den dienst
des lands, zullen wij het recht hebben het vaderland te
noemen de liefste piek op aarde.
Ondertusschen leven wij met ieder in vrede, en niets
laat voorzien, dat een buurman het wagen zou een
wingewest te maken van de plaats waar onze wiege
stond en eens ons graf zal staan.
Het past ons een oogenblik te herdenken wat die 75
jaar ons aangebracht hebben. Om ons bij de provincie
te bepalen : sedert het jaar dertig is de bevolking meer
dan verdubbeld ; van 350,000 inwoners is zij geklommen tot 900,000. Overal hebben de dorpen zieh uilgebreid en zijn in verbinding gesteld door steenwegen
en buurtspoorwegen, die als de bloedvaten van het
lichaam, weelde en rijkdom verspreiden te allen kant.
14,000 hektaren grond zijn, sedert 1847 tot 1900, in
onze provincie alleen ontgonnen en voor bosch- en
landbouw bestemd.
En gij, kinder en van Antwerpen, in engeren zin,
herinnert u uwe geschiedenis. In 1830 was Antwerpen
eene provinciestad, ternauwernood van 73,500 zielen.
Met wallen besloten binnen den engen gordel der Spaansche vesting, met ouderwetsche, brokkelende gebouwen,
met beslijkte ruien en vlieten, zonder noemenswaardige
kasseiing of verlichting — aldus was Antwerpen. De
Scheide had geen kaaien en het gras groeicle in de
Straten. Dat gaf een schilderachtig zieht, ja, zoöals een
bouwval een schilderachtig zieht geeft. Er was haast
geen handel, geen scheepvaart, geen beweging ; maar
twee dokken waren er, door Napoleon gegraven en de
Seheide was geopend. Door welke wondere kracht gedreven, werd ons volk weer groot ? Ziel, nog eer handel en scheepvaart hersteld waren, werd de oude genius
uit zijn sluimer gewekt : dicht- en sehilderkunst begon-
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neu te bloeien. Weldra ook waren handel en scheepvaart hergeboren ; bij elke tij bracht de Scheide ons
eene vloot van schepen aan, beladen met den rijkdom
van elk gewest. De oude vesting viel en op een uur
afstand werd een nieuwe ringmuur gebouwd, breed genoeg om zes maal die ruimte der vroegere stad te omsingelen. Velen van ons' hebben die oude wallen nog
geweten en gejuicht toen zij gesloopt werden ; in minder dan een menschenleven gaat nu ook de nieuwe
vesting verdwijnen. Men zal ze ditmaal ruinier maken ;
geen nood dat zij zoo spoedig gevuld zal zijn.
Wij en gij, kinderen, zullen lang verdwenen zijn en
ons stof met de moederaarde vermengd hebben ; maar
eenmaal toch zal de tijd aanbreken dat het volk gaat
tornen en kloppen aan dien nieuwen muur en ook dien
omverstooten. Möge de nakomelingschap dan van hem
getuigen, zooals wij van de tegenwoordige vesting, dat
hij. tot onze verdediging bestemd, in werkelijkheid niet
gediend zal hebben.
En op de rivier, welke verandering ! De tijden zijn
niet meer dat de gansche Fransche vloot bezuiden Antwerpen het anker kwam werpen midden in den stroom.
In plaats van schepen van 500' en 1000 ton, is iiet nu
5000 en 20,000 ton dat wij schrijven moeten, en zelfs
ontstond het stout gedacht om de bochten der Scheide
beneden Antwerpen af te snijden en een nieuwen stroom
to graven, waar men de waters zou in over störten.
Burgershuizen zijn geworden tot paleizen en overal
ziet men tempels van de kunst. Trou wens zoo is het
over ganseh België. Steden rijzen en zetten zieh uit ;
spoorwegen doorboren de bergen ; dämmen versperren
het dal ; mijnen störten hun ingewanden uit ; fabrieken
gonzen en ronken. Er zijn geen afstanden meer. Ja,
men mag het wel zeggen : wie in deze eeuw geleefd
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heeft, heeft veel beleefd, meer dan in tien menschenlevens' van andere tijden. En nog steeds moeten wij vooruit ; de prikkel drijft ons, de zucht naar meer en beter
is de mensch aangeboren.
Rinderen van stad en dorp, met moed en met betrouwen dien weg op, het is de weg der toekonist. Nu trekken wij door vruchtbare landouwen, dan weer door
dorre streken, maar wij moeten steeds verder, er is geen
oponthoud. Xaarmate wij voortgaan verschijnen in de
verte andere horizonten en dan weer andere : wij moeten verder, zeg ik u, want niet in het bereiken van een
ideaal, maar in het streven naar een ideaal, daarin
ligt het geluk.
Ik wil eenige woorden richten tot de landjeugd. Gij
kinderen, die in de stad zijt gekomen op een dag als
heden, wanneer het feest is alom, denkt waarschijnlijk :
wat is het in de stad toch plezierig en schoon. Zij die
in de stad wonen, denken er anders over : er is geen
lucht in die enge, muffe Straten, laat ons naar buiten
gaan.
Waar dan toch is het best om leven, hoor ik u vrix
gen ? Mijn antwoord is : blijft waar gij zijt en doet er
uw plicht. Kinderen van den buiten, welk onwaardeerbaar voorrecht is het uwe, steeds te leven in het
aanschijn der natuur. De afwisselende jaargetijden, de
liemelen zoo beweeglijk, de akkers zoo lieflijk, en de
bosschen zoo plechtig — welk schouwspel van mensch enhan den haalt daarbij ? Of zijt gij geen. dichters,
maar kleine prozamenschen, denkt dan : ieder moet
A^erken voor zijn brood, op een klein getal uitzonderingen na, die zieh doodelijk vervelen. Leven zonder
werken bestaat enkel in tooversprookjes, en gij zijt nu
groot genoeg om te beseffen, dat gij niet op den schoot
eener gravin gewiegd zijt, zoo min als de steedscho
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kinderen Op een fraaien morgen bebt gij bier aileg
gezien en is uwe nieuwsgierigheid bevredigd, dan beet
bet : naar buiten in de frissche luebt, of op de kaden,
lusscben stapeis koopwaren, of erger nog, in de fabriek«
Neemt mijn raad, komt bet getal stedelmgen nice vergrooten. De bonger nijpt bier nog cens zoo fol. Blijft
op u\v dorp en leeft er blijmoedig.
Blijmoedig lev en, dat wensch ik u alien toe. kinderen van den buiten en kinderen van de stad. Blijmoedig leven is geen roes van plezier, is geen gedurige
lachbui, — het is1 kalme, ingetogen tevredenbeid met
uw lot, bet reinste genoegen dat men rapen kan. Wellieht verstaat ge 't eenmaal, later, als angst en komm er
u kwellen en gij toevallig mijn woorden nog eens! herleest ; wellicht verstaat ge '1 ook niet, en ik wenseb
u niet toe bet te verstaan. Blijmoedig te leven tot bet
einde en zonder bet te weten, ziedaar voor allen mijn
wensch.
Intusschen, de tijd der jeugd is een tijd van genieten ; van werken ook en van voorbereiding tot de zwarre levenstaak. Maar beden hebben wij u niet genoodigd
om een zedepreek te booren, wèl omdat bet feest is in
de Scheldestad. De pleehtigbeid gaat hervatten ; doch
eer gij uw aandacht weer schenkt aan de vreugdehymnen het vaderland ter eere, wijden wij een dankbare gedachte aan hem die aan de spits Staat, aan
onzen Vorst, den eersten burger des lands, beschermer
van de vrijheden der anderen. Nu 40 jaar heeft hij het
bewind in handen ; hij is nu een grijsaard, maar een
grijsaard met nog jeugdige kracht. Veel heeft hij voor
zijn völk gedaan ; en ook voor u, kinderen, al merkt
gij dat niet.
Eenmaal toch zult gij begrijpen wat België aan het
grondwettelijk koningdom verschuldigd is. Wij eereii
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hem, niet met slaafeche onderwerping, maar uit vrijen
wil, als den besten der koningen ; wij danken hem ook
en wenschen hem toe : hij levé nog lang voor het heil
van land en volk.
Versehenen in een brochure door het Stedelijk Bestuur
uitgegeven.
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