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WAT WIL DIT BOEK OVER GEZELLE ?

'k Zal u eerst zeggen, wat het met wil.
Het voornaamste doel van dit boek is niet, klas-uitleg van
Gezelle's gedichten te bezorgen ; het is niet stelselmatig voor
klas geschreven. Een leeraar, die Gezelle op de hier aangegeven
wijze zou hebben clOOrgewerkt, zal natuurlijk den sleutel hebben
tot menige verkiaring, maar in de klas zal hij het dikwijls toch
nog anders moeten aanleggen.
Is het dan critiek welke ik maken wil ? Neen, niet in dien zin,
alsof ik ging, wijzen en oordeelen wat er te kort of te lang mocht
zijn, te dit of te dat... God spare mij ! Commentaar ? Nota's van
geschiedkundigen of anderen aard ? Omschrijvina en ter opheldering ? Van dat alles is er, maar ik wil meer, want bdit alleen is mij
te dor.
Nog minder wil ik me afvragen en oplossen : Welke middelen
en middeltjes gebruikte deze dichter om zijn doel te bereiken ?
Om die « schoonheid van stiji» meester te worden ? En hoe zouden wij, door die middeltjes... ? Foei !
Weet ge wat Gezelle zei ?
« Ik lache met hetgeen de Franschen style heeten, als er niet
anders in en zit : quocumque modo, rem !" ( 1 )
En 't woord shit zal men in deze bladzijden, denk ik, zelden
ontmoeten.
Ik draag sedert jaren dat woord van Hugo Verriest ince door
't leven :
(1) Biekorf, 1897, 110.
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« Altijd blijve ik verwonderd dat iemand aan de jongheid kan
leeren dat waarheid en gebaring 't zelfste is ; dat de plaats van
't gene er gezeid of geschreven wordt, en de vorm, alles is, en
zijne weerde maakt ; dat men, in een woord, altijd en overal,
steunt op den HOE men schrijven moet, terwijl men de waarheid
van gedacht, de waarheid van gevoel buiten laat, daar zij alleen
den schoonen waren vorm dragen kunnen. »
Schrijf zoo gij kunt, maar schrijf ware dingen, die gij zelf denkt
en voelt, en uw geschrijf zal schoon zijn ; min of meer schoon,
naarvolgens gij min of meer kunt. En wat van de Meesters in u
komt, is 't gene gij met rede en verstand, met oprechtheid van
herte vooral, in hen bewondert en medevoelt. Al 't andere is ballast.
Dien Hoe, wil ik in Gezelle niet zoeken ; 'k zou mij schamen
met hem te doen, wat hij uit ware natuur nooit heeft kunnen doen
met de Meesters die hij verklaarde, neen, deed leven voor den
geest zijner leerlingen.
Pastor Verriest zal mij zeggen dat ik gclijk heb. Immers hij
schrijft ( 2 ), en daarmede kom ik crop, te zeggen wat dit boek
wil
« Het leven is de wet van het schoone. Hoe komt het dan dat er
in beoordeeling zoo weinig gesproken wordt van bet leven ?
Welnu, ik wil, in cleze opstellcn, de gedichten die ik bespreek,
aanzien als uitvloeisels van een Leven, als levende dingen, die
groeiden in een levenden kop, een levend herte, die door levende
organen werden uitgesproken en alzoo tot hun levende geclaantc
zijn uitgeplooid.
Pastor Verriest, ware 't niet dat ik bier niet te lang wil « vOOrreden », ik zou uw woord uitschrijven nit Den Nieuwen Tijd, over :
Crystallisatte.
Dat ware te lang, maar een plaatsken wil ik er Loch van nemen
(« 'ne mensch moet meegaande zijn in de wereld » doet hij niet ?)
« De dichters crystalliseeren hun gedicht.
Gezelle dichtte, en in eenen avond, in eenen nacht, ontplooide
de plante en bloeme, en stond gecrystalliseerd in ochtendglans te
bloeien.
Of trager aan en lastiger, bij wintertijde, herwierd, gelijk in
vorstbladeren, de kiemende, de crystalliseerende plante met bladerkroone. Weken en maanden en jaren droeg hij in zijnen geest en
pert het wordende gedicht : een naaldeke links, een naaldeke
rechts ; links... rechts... ; grooter en minder, tot het stond, gevormd, in geheele en prachtige schoonheid. » ( 3 )
(2) Voordrachten. Leven en Dood. 21,
(3) Nieuwe Tijd. IV. 264.
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Alzoo is 't, en die lesse is gaud weerd.
Dat is 't nu, wat wij hier gaan beproeven : Wij trachten in
Gezelle's hoofd en hert, in zijn leven, uitgesproken door zijn werk
of meegedeeld door die hem kenden, die naaldekes, die vezeltjes,
die bladjes te vinden, en te vervolgen waar we kunnen, zoo ver
we kunnen, totdat we, om zeggens, de plante zien groeien hebben
uit zijn rijke Dichternatuur. Somtijds doen we dat van voor naar
achter, soms van achter naar voor in den tijd, gelijk het gaat.
Die vezeltjes en scheutjes en naaldekes zijn velerlei in een
mensch zijn hoofd.
De eene komen uit zijn eigen wezen nit zijn innerlijke, diepe
gewaarwordingen, zoowel lichamelijke als geestelijke. Zij zijn de
moeilijkste om nagaan, omdat de laatste fijne wortelkens ons al
te dikwijls onbekend blijven moeten ; we geraken er bijna nooit
achter.
Andere komen hem van buiten ; zij worden in het Dichterwezen
wel omgeschapen naar de natuur van dat wezen, maar zij komen
van buiten, wij kunnen ze kennen in hun bronne.
Die bronne is : de zichtbare en hoorbare wereld die, bepaaid
en wezenlijk, voor de oogen en om de ooren van den Dichter stond
en leefde : zijne omgeving.
Die bronne is nog : de geschreven wereld, die we weten door
hem gekend en bemind te zijn geweest. Ook die cellekens en
atoomkens tellen mee in de plante of in 't crystaal ; ook zij nemen
wel vorm en schikking, naar 't wezen des Dichters aangepast,
maar ze zijn er. De quaestie is, ze te zien.
Zij zijn er. Het is zeker dat ze er zijn. Men raadt en speurt ze
langs alle kanten, maar heel, heel dikwijls is dat zoo onvatbaar en
zoo lichtspelend, dat men er niet mee voor de menschen kan komen.
« Gezelle », schrijft H. Van Doorne, « is zoo oorspronkelijk, zoo
zelfstandig, zoo «downright » zijn zelven, dat men haast zou
moeten zeggen dat alle invloed die hem naderde eraf liep, gelijk
de zilveren dreupels die van de aande rollen als zij haar in den
klaren vijver ligt al spoelen ! »
Toch zegt hij anderzijds : 'k zal u toonen hoe weinig Gezelle
somtijds noodig had om een meestervers in 't leven te brengen :
een woord, eene bemerking, een misverstaan, een stafrijm, eene
verwarring, een gezicht... en 't liep van zijn penne om 't zeerst,
tusschen de woorden, 't schrijven en de gedachten.
DAár zit de knoop !
Wij hebben een geluk : 't Is dat Gezelle zoo veel heeft geschreven. Rond den Heerd, Loquela, Biekorf, zijn rijke mijnen, waar
hier en daar tusschen 't eenvoudigste proza schilferkes liggen te
vonkelen van zijnen dichtgeest, en, schoonst van al, wij weten
daarmee wanneer zij al bestonden. Een andere mijn zijn de Kleengedichtjes ; de Blombladeren van de eerste uitgave der Gedichten,
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gezangen en g-ebeden de Aanhang van Rijmsnoer, de blijvelingen
aan 't einde der Laatste Verzen, waaronder er oude en nieuwe
zijn.
In die kleine, soms onvoltooide verskes zien we bijna overal
kiemen, eerste naaldekes die ontschoten, clikwijls meermalen vow
•t zelfde beeld of gedicht, in afwachting dat hij eindelijk den &Lin
en den groei gevonden had. 't Zelfde kunnen wij vinden in de
gedichten die een bepaald stuk voorafgaan, om te zien hoe en wiadr
een takske, een speldeke, een vezeltje of pezeke vastligt in 't verleden, in de schatkamer van 't geheugen, in de reeds gevormde gedachtenbaan van het brein.
't Zijn die gedichten, waarvan al zulke oorsprongen ons eenigszins bepaaldelijk bekend wercien, die hier gekozen zijn. Ik weet
kiemkens voor honderd andere, maar ze zijn veeltijd te klein of te
zeldzaam om er iets belangwekkends mee te doen.
Daardoor zou 't wel kunnen v6Orkomen, alsof te veel gewicht
werd gehecht aan de invloeden of herinneringen die werden nagespeurd. Maar men bedenke dan : naast de gedichten die hier
voorkomen zijn er bij dozijnen, waar ik niets van weet, en onder
die, vele waaraan hoogst waarschijnlijk geen enkele vreemcle invloed ooit geraakt heeft !
Dit zeg ik, om alien verkeerden uitleg dezer studiên v6Or le
zijn.
Daarbij nog : het kan niet anders, of ik heb me hier of daar
vergist, en als mine lezers er zeker van zijn, en goede bewijsstukken hebben om mij te toonen wAár ik verdoolde, — ik vraag het
'nun schoone : dat ze mij terecht wijzen ! Hoe meer feiten, hoe
liever !
In het voorstellen en aanwenden van al die gegevens, heb
dikwiils, naast stellige gebeurtenissen of daden, ook de eigen verbedding ter hulp moeten roepen. Dat kon niet anders, maar dan is
het gedaan op gronden van wezenlijkheid, vooral het karakter, den
emoedsaard, de denkgewoonten van den Dichter, zooals hij mij
nit eigen ondervinding, en nit jarenlange oplettende en genegene
lezing zijner werken bekend is, en voor mijne oogen leeft.
***
Ziedaar het hoofddoel. Er is eene bijbedoeling, en die is : liefde
en eerbied voor onzen Dichter wakker houden. Want, na de Gezelle-mode, zijn vele mode-aanbidders, die geen andere bewondering hebben dan die, welke voor 't oogenblik actueel is, naar andere bloemen overgevlogen, als echte flodderaars die ze ziin. Hun
« o >> en « ah ! en hun « Heer ende Meester » en hun «
vooral — dat laatste is het hOOgste teeken van hunne gemeenzaamheid, uitsluitend gesteund op de kennis van Bloemlezingstukken, het bezit van onopgesneden volledige werken, en de vluchtige
lezing van een studentenartikel — al die uitroepingen zijn nu in
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andere overgegaan, die even lang zullen duren. Het is niet hun
Iiefde en, eerbied die ik wil wakker houden — want hij slaapt den
doodenslaap — maar die der anderen, ondanks hen. ' Want zOO
gaat het, dat zij ook oprechte en goedmeenende, maar in kunstsmaak-onzekere hoofden op dool brengen en doen twijfelen. Het
is niet met van afgod te veranderen, iedere maand of zoo, dat we
ware goden zullen eeren, want ook de ware zullen we, zoo doende,
allengs als afgoden gaan beschouwen. Wanneer in een yolk een
groote kunstenaarsfiguur is opgerezen, dan is die eeuwig, en de
volgende tijden kunnen andere reuzen naast haar brengen, niet in
hare plaats. Oroote dichters onttronen malkaar niet in de herten
van hun yolk, wanneer dit yolk hen waarlijk eert. Zij heerschen
eendrachtig en grootsch.
En Gezelle blijft een groot Dichter, omdat hij in ware en volgehouden dichterkracht het leven van zijn Land, het leven van zijn
yolk, in eigen leven saamgegoten, heeft uitgezongen en duurzaam
vastgezet.
Men hoeft er slechts aan te denken : niet enkele verspreide gedachten, niet eenige onsamenhangende indrukken, uitgedrukt in
een mooi bundeltje of twee, zijn Gezelle's werk. Het is een geheel
en volledig leven, een leven van denken, van studie, van wijsgodgeleerde beschouwing, van verstandige en tevens teedere godsvrucht, dat er uitbloeit, als tot een reusachtigen struik, ja tot een
boom vol kracht en macht, maar ook vol schoonheid in bloem en
loof, alom spreidend pracht van kleur, alom schenkend sappige
vrucht en koele schaduw en genezende geuren. Bedenk dát, en
vraagt u dan af : Heeft deze lyrische dichter geen grootsch werk
crewrocht ?
De stain, de sterkte, de vrucht komen van het denken ; de
schoonheid, de bloem, de geur zijn vooral te denken aan 't gevoelen, dat heerlijk op de denkbeelden uitschiet, in hen wortelend,
zoodat het onderwerp, hoe klein en onbeduidend, groot bedijgt in
het licht van den geest en de warmte van het hert.
Groot gevoel, hoog gevoel of diep gevoel, zijn niet noodzakelijk
hetzelfde als onstuimig, driftig gevoel, als ontzaglijk geweld, drijven en stuwen. Dat alles, in aldus aangelegde naturen, kan
grootschheid vormen, maar er is ook een stifle, ingehouden grootheid, er is een grootheid van de kalme, diepe zee ; van het heldere,
hoewel vademlooze meer ; van den zelfbewusten, altijd rustigen,
sterken man ; de grootheid der heiligen-ziel die altijd, zelfs in den
strijd, zelfs in het wee, zelfs in de macht van haar Godgezegende
werk, onwankelbaar eenzelvig blijft, eenvoudig in Karen rijkdom
van daden, en in de nooit uitgeputte schoonheid van haar 'even.
En dat is Gezelle's ziel.
ja, er zit kracht genoeg in haar, om profetentaal te spreken en
huiveringwekkende machtspreuken af te donderen. Maar geweld

is nu eeninaal niet zijn grondtoon. Oprechte ontroerino overal• ;
overal het zwellen, golven en trillen der voile ziel, die den
echtcn
b
dichter maken ; sterk en mannelijk waar het zijn moet, of teeder,
hijgend van genot of vrome aandoening. Hij is wel man, boomvast en rotsesterk, maar geen « sturm and drang » varen door
hem. Bij de Ouden heeft hij geleerd, maat te houclen en zich in te
toomen. Ik durf hem, zoo men verder lezen zal, in aansluiting
brengen met Homeros. In dezes epische gedachten ligt heel het
Grieksche land, met zijn yolk en zijn eerefflenst weerspiegeld in
beeld en daad en landschap en legende. Eveneens is de Vlaamsche
Vinder de uitspreker geweest van de gansche schoonheid, de edelheid, het geloof van zijnen stam en zijn land.
Zeker is de vergelijking, om den hemelsbreeden afstand in ras
en levensopvatting niet door te drijven, doch er bestaat een tref-fende gelijkenis tusschen beider afkijken en weergeven der natuur ;
eenvoudig, streng-aan-de-wezenlijkheid-gebonden beeldvormen ;
dicht aansluiten bij het volksleven en meevoelen met de volksziel ;
wijzen naar eigen schoonheid, leven en grootheid. Zelfs zijn beider
taalharmonie en woordenkeus door gelijke gemoedsbewegingen
beheerscht.
En daaruit volgt, dat Gezelle in zijn beste stukken, een echt
volksdichter is, zooals er sedert onheuglijke tijden in vele landen
geen meer is opgestaan.
't Is niet langer dan eergister geleden, dat ik over hem sprak
en nit zijne werken voorlas in een studiekring, meest van eenvoudige burgersmenschen en jongelieden. Ik heb daar twee Bingen
ondervonden : het eerste, een spijtig jets : dat Gezelle, na zoovele
herdrukken, nu nog niet in de handen is van zijn yolk, dat men
hem niet kent, niets van hem heeft gehoord dan ten hoogste zijnen
naam ; en het tweede : dat zijne kunst hen vastgrijpt en roert tot
in de ziel, dat zij hem begrijpen als de stem van hun eigen gemoed.
De tranen in de oogen van die Kempenaars hebben mij niet bedrogen.
Dit boekje is nu juist niet tot het yolk gericht, maar tot hen,
die het yolk moeten leeren en verlichten. Bedrieg ik mij niet, zoo
zal er uit deze opstellen een ander beeld van Gezelle te voorzichijil
komen, dan datgene wat tot hiertoe zelfs bij ontwikkelde menschen
van Vlaanderen bestond : Gezelle is meer dan een woordkunstenaar, meer dan een dichter van godvruchtige zangen en liedjes,
Gezelle is een Drag er van hooge gedachten en diep-menschelijke
gevoelens, in onmiddellijk verkeer, eênerzijds met de oorspronkelijke bronnen van zijn stamleven, zijn yolk en zijne taal, en anderzijds met de goddelijke stemmen die uit natuur, veropenbaring en
eeuwenoude overleveringen van de groote dichters der mensthheid
tot ons spreken ; hij is :
-

-

de Priester, staande tusschen God en zijn yolk, en in de taal

der ontroerde ziel die betrekkingen uitsprekend.
Hoe, en door welke aanrakingen deze ziel ontroerd werd, is .66n
van de vragen, die we hier beproeven op te lossen. — Hoe die
ontroeringen leefden en groeiden, zich belichaamden in den eigen
grand van Vlaanderen, wortelend in at wat Vlaamsch is, dat is de
tweede vraag. — Hoe ze eindelijk vollen deun en kracht bekwamen, om te galmen in een hoogere zielelucht, waar ze de heimvoile accoorden der hemelen vervoegen gaan, dat is de derde
vraag, en zoo wil deze letterkundige studie een streven worden,
om die dichterziel te volgen van beneden naar boven, tot in de
edelste verheffingen van den geest.
Als gij, Vlaamsche ontwikkelden, dat zult begrepen hebben,
zult gij het niet kunnen eens zijn met hen, die onzen Gezelle nu
willen doen dalen tot een zoet-zeemerig dichtertje van kleinigheidjes, heel mooi, maar... niet groot-menschelijk. Groot-menschelijk ! Wat mag dat wel zijn voor die hoofden ? is dat hetgene
behoort tot waarlijk groote menschen, — of is 't wat komt van
het menschelijkste in den mensch, en altijd zO6 groot-menschelijk
is ?
In 't eerste geval is Gezelle's kunst groot-menschelijk, want hij
was een groot mensch : een mensch die de echte grootheid nastreefde en bereikte, een mensch die in hem het menschelijke
louterde en verstierf, om te stijgen tot het hoogste wat de mensch
beleven kan : vereeniging met God.
In 't tweede geval is Gezelle's kunst niet groot-menschelijk,
maar dan is, omgekeerd, die kunst dcidr, niet van < groote ) menschen. Want het baat niet, het wilde en ongebonden zinnen- en
driftenleven, omdat het zich onstuimig of rijk uitleeft, bij uitstek
menschelijk, en groot te noemen. Het is inderdaad niets anders
dan een satanisch krachtvertoon van het kleinste en 't laagste in
den mensch. Als iemand eene zwakheid of eene laagheid begaat,
dan zeggen wij Christen-Vlamingen, liefdadig weg : e Och, 't is
menschelijk !
Groot-menschelijke kunst ? ?
0 kinderen, die eindelijk eens wat ge-Ibsend, en ge-TolstoId,
en ge-Beethovend, en ge-Maeterlinckt, en ge-Ruskind, en ge-Shelleyd, en ge-Aardigaard hebt... hoe Vlaamsch zult gij onze po'e'sie
wel maken ?
Weet gij wel wat ? Gij moest eerst vooral trachten, u zelven te
vergrooten, door veel te leeren, te luisteren, te studeeren : zaken,
zaken van uw eigen stam, van uw eigen land en yolk en ook
door deugdelijke, ware vervulling van uw levensplicht. En wilt gij
dan, als ge dat eerst en vooral bestreeft, wat van die vreemde
grooten kennen, doet het, maar dan zult gij juist zien het verschil
tusschen ware grootheid en blaaskakerij, tusschen groot-menschelijkheid van groote menschen, en groot-menschelijkheid van kleine
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hoedanigheden van alle menschen.
Wat onze grooten aangaat, tracht ze te verstaan en te eeren,
maar zoo ge hen niet verstaat, laat ze gerust ! Laat ze gerust,
grooten die stierven, maar niet sterven mogen, de grooten die 'even, maar aan wie gij een vreemde grootheid leenen wilt, die ze
zeker verschoppen zullen !
Onhoudt dit goed : Er is uit Vlaanderen veel groots gegroeid,
en er is kans voor nog veel meer. Maar nooit zal uit Vlaanderen
een groote Dichter spruiten, of zijn wortelen zullen moeten staan
in Vlaamsche aarde, en die aarde is gedoopte aarde, met bloed en
zweet van Heiligen doorweekt, en het versleten versje van Oozelle
blijft eeuwig te pas komen
Staat op dan, 't vrije Vlaamsche lied,
geen valsche dichtpatronen,
geen vreemde, oneigen klanken, niet
als Christen-Thamsche tonen !

***
0 gij, Groote en Goede, gij Wijze en Teedere man ! 0 gib
4: aderslag mijns levens, » vader onzer ziel Gij weet het, geen
dag gaat voorbij zonder dat het zien van uw beeltenis, het hooren
van uw woord, de adem van uwen geest mij verheugen komt. Ik
ben u dankbaar, en daarom is het mij een vreugde, nu nog uw
grootheid te verkondigen Ja, gij zijt g-root ! God had u rijk begaafd in geest en zeggenskracht ; gij hebt die gaven kroos doen
opbrengen, duizendvoud. Gansch het heerlijk verleden van uw
Christen yolk, gansch zijn !even en zijn land hebt gij opgenomen
ill u, gij hebt voor uw yolk gesproken, gezongen, en zijne ziel opaevoerd tot God. Uw ademtocht is levenwekkend over ons efecaan
en een bloei van jong leven is ontsprongen op de dorre takken van
den Vlaamschen boom. Geene eer verwachttet gij daarvoor. Gij
deedt, als de vogel en de bloemen, wat God u had geheelen te
doen, in simplicitate cordis et veritate. Maar de eer is tot u, over
uwe nagedachtenis gekomen, en over uw werk, uw overlevend
U-zelf, en wij dragen u in ons mede, met hooge fierheid, vast
besloten uwen geest levend te houden in de hoofden, in de herten,
in de taal, in de kunst van uw en ons dierbaar Vlaamsche yolk !
Hoogstraten, 13 Februari 1914.
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Bij de 2e uitgave.
Gedichtengroei is door de Vlaamsche en Nederlandsche letterwereld zoo goed ontvangen geworden, dat een nieuwe uitgave
noodig is. De wensch, in het tweede deel van de inleiding uitgedrukt, dat dit boek de belangstelling voor Gezelle mocht wakker
houden, is ten voile vervuld. Nooit heeft Gezelle meer Iiefde en
vereering van zijn taalgenooten ontvangen dan nu. Is het dOOr
Gedichtengroei alleen ? Voorzeker niet, maar het boek heeft er
gewis zijn deel in gehad.
Een paar groote veranderingen worden aan deze uitgave toegebracht.
Daar de ' Studie over de Kerkhofblommen » sedert jaren afzonderlijk verscheen, en in de gestichten werd gelezen, vonden
schrijver en uitgever het beter, ze uit Gedichtengroei web te laten,
om hun, die de Studie reeds bezitten, niet nutteloos het boek duurder van prijs te maken. Wie Kerkhofblommen wil hebben, kan ze
ten kleinen koste verkrijgen bij denzelfden drukker-uitgever.
In de plaats daarvan wordt een driedubbele nieuwe studie aan
het boek toegevoegd over Gezelle's H. Sacraments-gedichten.
wij vertrouwen, dat deze nieuwe schikking de meesten zal bevredigen.
Kleinere veranderingen, door later opzoekingen mogelijk geworden, zal men op enkele plaats en aantreffen.
Mochte deze arbeid voort den lieven vlaamschen Dichter van
Christen-Vlaanderen doen eeren, en zijn yolk helpen voorbereiden
tot de groote hulde, die hem, hopen wij, bij 't eeuwfeest zijner
geboorte in 1930, zal worden gebracht !
Mochte Vlaanderen toch altijd Gezelle's heilig Vlaanderen
blijven
-

A. W.
Vollezeele, 18 April 1923.
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Bij de 3e uitgave.

Sinds lang werd een heruitgave van Gedichtengroei gevraagd en
we zijn gelukkig dat eindelijk er toe besloten werd : die studin
immers van onzen betreurden vriend zijn het overwaard.
De uitgeverij verzocht ons het werk eens na te zien en zoo
noodig de gewenschte aanvullingen aan te brengen. Aan Walgrave's tekst zouden we geen iota veranderen, dat is klaar, en zoo
blijft het werk voort zijn werk. Enkel hebben we, in verband met
de jubileumuitgave van Gezelle's werken, en benuttigend de talrijke gegevens daarin voor het eerst opgenomen, gemeend hier en
daar een nota te moeten bijvoegen. De lezer zal deze gemakkelijk
kunnen vinden, daar ze alle voorafgegaan zijn door een sterretje (*).
Anders is deze uitgave niets dan een herdruk der 2e, lijk ze door
Walgrave in 1923 werd voorbereid.
Mocht ze ruime verspreiding kennen, Gezelle ter eere en Vlaanderen ten bate, lijk het schrijver zelf zegt in de inleiding bij de
2e uitgave.
P. ALLOSSERY.
Brugge, 10 April 1938.

BIJ DEN WATERSPEGEL,
EN BU HOMEROS.
, I A, Homeer heeft altijd Gezelle's ziele geboeid, oprecht
vaste gebonden. Het was treffend, hoe raar men hem,
zonder Homeer op zijn schrijftafel, vond.
Dit staat in eenen brief van Hendrik Van Doorne, Gezelle's
oud-leerling.
Maar stonde het er niet, het staat met groote letters in de
geschriften en gedichten van den grooten Vlaming.
Reeds vOOr hij Leeraar der Poesis werd, waar hij uit ambtsplicht den Griekschen dichter moest verklaren, zien wij in zijne
verzen, dat hij Homeros las.
4: Op de kust van West-Vlaanderen is een eeredicht uit 1856.
Lees
4

Geweldig element der schrikkelijke baren,
gij die de smachtende aarde, in uwen schoot gedrukt,
gel:jk een reuze omvangt...

En lees Homeros IX, 183 :
Ttb
f3danv Trap& eiva TroXtgpXoiapoto OaXciaarig,
noX/0:1 gdit' €6xoi4vu) TarriOxy 'Evvocrrionup
dat is •
Zij nu stapten Tangs de duinen van de veelklotsende zee,
zeer vurig biddende tot den aardschudder, den Landomvattende...

dat is Poseidon, de machtige zeegod, de zee zelve, o3rspronkelijk, die de aarde omvangt. ( 1 )
* (1) Over den Homerischen invloed hier, zie een ander zienswijze bij
Dr. F. Baur in Dichtoefeningen, Jubileumuitg. blz. 273.
Cedichtengroei 2

Wat verder staat er, tot de visschers gezeid :
Laat of ! Den anker, Iaat hem slapen en verzanden...

Nu wist Gezelle, zoo ieder die Homeros leest, dat de ankers, bij dezen, steenen zijn, die hij divat of slapers noemt la
tJit dat woord heeft hij 't beeld getrokken, mag men denken.
Maar 't is natuurlijk, dat de Grieksche Vader nog sterkeren
invloed op het jonge dichterbrein zou uitoefenen, door den dagelijkschen omgang dien hij met hem aanknoopte sedert November 1857.
De eerste aanleiding tot dichten, uit het epos gesproten, is
't Ruischen van het ranke riet. Maar onrechtstreeks ( 2 ). Het net
stond op eenige stappen van de Seminariegronden, in de Mandel
bij den watermolen ( 2 a), en daar neergezeten bij den stillen waterboord >> luisterde en keek de jonge leeraar. Maar in zijn hoofd
ruischte ook Homeros' woord :
Trap TroTalley x€Xdbovra, Trap& (2,0bavov bovaxlia.
(

).

Bij den stroom die ruischt, bij 't reuzelend rietbosch.

en de zoetreuzelende klanken van Trap& pobavov bovaela mogen wel
de ontwekkers heeten van c 't ranke riet » of de bewegende oorzaak, om in Vlaamsche kIanken het dikwijls gadegeslagen net
te beelden, en de stem te vertolken die hij daaruit hadde hooren
spreken.
Het riet is een van de eerste stukken van Gezelle, na zijne intrede in de Poesis het was reeds geschreven voor Nieuwjaar
1858 ( 3 ), en dat «in eenen trek volgens de bekentenis zelve van
den Dichter. Het bleef een van zijn allerbeste.
De woorden van Homeros, die van 't wiegelend rietbosch spreken, behooren tot een van de bekendste plaatsen uit de Ilias, namelijk de beschrijving van Achilleus' schild, in den XVIIIn zang
(478-608).
Deze plaats is het, die den Waterspegel deed ontstaan niet
een vers van die plaats, de heele plaats ; en zelfs is het Vlaamsch
a) E v co
slapen.
ver* ( 2 ) R. Verdeyen, Gezelle's «.'t Ruischen van het ranke riet
band met Homeros en Maerlant in Gedenkboek Vermeylen (1932) biz. 402403, is eerder van meening dat Gezelle's gedicht niet direct door het
riet bij de Mandelleke geInspireerd } is « maar eerder door Homeros' vers
( 2 a) Verriest. Voordrachten.
(3) Zie Vlaamsche Kunstbode 1906, 133 en 187.

gedicht trek voor trek op de Overeenkomencie deeIen van- fiet
Grieksch gepast.
Herinnert u den samenhang bij Homeros
Na het schild in zijn geheel gesmeed te hebben, slaat Hephaistos er den rand om.
Daarna beeldt hij de tooneelen op de vijf ronden van het schild
In 't midden den hemel en de sterren.
Daarna eene stad in vrede en eene die belegerd wordt.
Op den derden kring een land dat beploegd wordt, en waarop
men 't graan oogst, en een wijngaard waar men de druiven plukt.
Op den vierden kring het herdersleven : Runderen die door
leeuwen aangevallen warden ; een kudde schapen met hunne herders een dans van herders en herderinnen.
De vijfde kring verbeeldt den alomvattenden Okeanos, de Zee.
Dat is het heele leven van de menschen onder de kappe des
hemels ; in de stad, — op het veld, bij graan- en wijnoogst, —
op de weide, bij vee en schapen, bij de zee.
Wat is nu de Waterspegel van Gezelle ?
't Vlawnsche land, in het watervlak weerspiegeld. Natuurlijk
moest hij hierom zijne stof beperken. Alleen wat boven en rondom
dat water ligt, kan hij daarin weerkaatst zien. De stad en de zee
blijven dus weg, ook wat niet tot het Vlaamsche land behoort
wijngaard en leeuwen, en dans van herders... Wat overblijft komt
in dezelfde orde als bij Homeros
Eerst de spegel in zijn geheel, en de rand
lk wete ik een spegel, een spegel zoo klaar
zoo klaar en was nimmer een spegel
zijn blinkende vlakte, z'en schilde geen haar,
of mate ze 't pas en de regel
noch en is hij van glas, of van ijzer en staal,
noch smaakt' hij den gloeienden oven
niets anders en is hij dan helder krystaal,
niets anders, van onder te boven.
Hij rust op het zand, op het goudene zand,
en rond hem van blinkende blaren
en blinkende keien, zoo loopt er een rand
van kunstenaars niet te evenaren.
Ei ! Een die een wondere kunstenaar is,
een heeft er den rand aan gebonden
-met vlietgers en vlotgers en biezen en lisch,
den lieflijken ende den ronden.

Dat kornt ult rtomeros 47880 :
Eerstens ging hij er vormen den grooten en stevigen beuklaar,
alorn kunstig bewerkt, en hij sloeg in het rond er den rand am,
den drievoudigen, blinkenden rand, en daaraan den zilveren draag,b-and.

Volgen wij thans Homeros, onmiddellijk daarna :
't Schildvlak zelf had vijf saampassende lagen, en daarop
Maakte hij allerlei kunstigs met vindingrijke gedachten.

Deze twee verzen worden bij Gezelle :
Ei ! Een die een wondere kunstenaar was,
Hij miek er al wondere dingen :
Hij miek en hij schilderde in 't speeglende glas,
wat weerd is om hier to bezingen !

Op Achilleus' schild :
Daarop bootste hij de aarde, den hemel en mede den zeevloed,
Helios, nimmer vermoeid, en Selene, gewassen tot volheid ;
Daar ook alle de teekens die samen den hemel bekransen, ( 4 )
Zoo de Pleladen, Hyaden en mede de kracht van Orioon,
Voorts de Berin wie de menschen den bijnaam geven van wagen.
welke zich daar omwentelt...

In den Waterspegel :
Hij miek er vooreerst de onafmeetbaarheid in
en 't eendlijk vereende gewemel
waar dat ik geen einde aan en zie, geen begin,
maar altijd voort hemel en hemel.
Hij dei er de ontelbare sterren in staan,
en beven en tintlen en pinken :
Hij dei ze vervliegen, Hij dei ze vergaan
en altijd ten Hemelwaard winken.
Hij miek er de Roomstrate in, 't blinkend gewest,
den Wcenswagen, recht en omverre,
en gij die zit oost in den morgen, en west
in den avond, en 't Zevengesterre,
en 't kl:mmende wiel van de Zonne, die nooit
van klimmen of dalen, nooit moede is,
maar klimt, en des morgens hier tranen uitstrooit,
lijk vier 's noens, en later lijk bloed is.
Hij miek er de Mane in, ze zat er zoo bloot,
zoo koud en zoo bleek en zoo blank in,
ze zat er nu kleene, ze zat er nu groot,
ze zat er half, nieuw, vol en krank in...
(41 Deze drie verzen staan boven aan den Waterspegel als, motto.

Zijn gronddenkbeeld getrouw blijvend, dat hij de weerspiegeling in het water bedicht, wordt Gezelle hier uitvoeriger dan
Homeros de lucht, ook in den dag, is 't zien weerd. De drijvende wolken, die soms allerlei gedaanten hebben van bergen, huizen,
schaapkens, gapende leeuwen, enz., de regenboog, dat alles
komt in den spiegel verschijnen
Hij miek er de bergen, de dalen, de ween, (5)
de hupplende, vliezige schapen,
met huizen en torren en rotsen en steen
en leeuwen van wolken, die gapen.
Hij stak er nen boge in, die 't bliide vertoog
van alle de verruwen paarde
die klom in den hemel, die kwam van omhoog,
die steunde zijn voeten op de aarde.

De regenboge is als een brugge, om van de lucht
grond te komen :

Op

den

Ja, de aarde lag ook in den spegel geprent
en sprak van de kunde des Meesters
zij lag en zij loech er zoo lief en zoo djent, (6)
vol kruiden en bloeiende heesters.

Op aarde aangeland, bepaalt zich de Viaming tot de Vlaamsche
velden, die random de waterkom liggen ; Homeros heeft een
graan- en een wijnveld. Gezelle een vlaschaard en een graanland
Hij miek er de wiedsters die lagen in 't vlas,
en, ã1 daar zij hadden gekropen,
daar lagen — ik zag het in 't speeglende glas,
al d'herelkens nedergestopen. (7)

Daarop volgt de i3 ogst, en hier ook komt Homeros weder op
Gezelle's weg. Bij den Griek is dit tooneel zOO
Daar ook schiep hij een erf, met het hooge gewas op het graanveld,
waar met de snijdende zicht :n de hand arbeidden de maaiers.
Dicht reeds viel in de voren er handvol aren bij handvol
andere voegden met snoeren de binders der schooven tot bundels,
(5) weien, weiden.
(6) djent is een volkswoord, uit fr. gent (gentil) == lief, ihupsch.
(7) herelkens = stengelties, • nedergestopen = nedergebukt,

-

want drie binders van schooven verzelden hen ; anter nen volgden
knapen die, hoopen tot garven verzamelend telkens een armvol
reikten den binders ; en daar stond nevens hen, zwijgend, de landvorst
dragend zijn staf, bij de voren, het harte bewogen van blijdschap.

Gansch dit tooneel, in Vlaamsche kleuren, wel to verstaan, is
overgezet in den Waterspegel : 't pikken van 't koren, de schoven,
de vreugd van den Landman :
H:j miek er den oest in, en 'k hoorde den steen
die zingezangde over de pikke,
en 'k zag er de binders aan 't werk ondereen,
en 't koren viel dapper en dikke :
daar stond het, gestuikt ( 8 ) op den stoppelden grond,
de Landman zijn herte ging open,
wanneer hij zijn krulhaarde kinders errond
of spelend zag bachten gekropen.

De Vlaamsche boer is wel verblijd in het hart om den schoonen oogst, maar ook zijn vaderhart juicht bij 't spel zijner kinderen. Menige plaats vloeit nit deze voort in latere versjes :
De maaier zingt een zomerliedje
en snijdt, het staal :n handen,
alwaar hij 't dikste koren ziet
en dweers door 't zonnebranden ;
hij kapt, hij kerft, hij zwikt, hij zwaait,
al schuifelen in het ronde
hij pakt, hij pikt, hij dringt, hij draait
het sperkelend graan ten gronde :
en 's avonds late, als 't westen gloeit,
hij heft zijn hoofd omhooge,
en 't slagveld, maar dat zonder bloed,
verheugt zijn dankende ooge. (9)

Veel, veel later, nog :
De pikke slaat het kooren of
den stam, en zet, beneden,
den dorren grond vol pennen, vol
gebekte uitwendigheden...
De pikke slaat het kooren en
het valt in losse hoopen...

(8) gestuikt = in schooven gezet.
(9) Kleei,zgedichtjes, 1860, nr 10.

- 7 De 'binders beuren 't kooren op,
meedoogende, en hun handen
ontvangen 't, daar 't gevallen lag,
en busselen 't aan banden... ( 10 )

Niet lang na den Waterspegel, stond deze plaats van Homeros
voor Gezelle's geest, bij 't schrijven van de Kerkhofblommen,
zoo wij dAAr toonden, ter gelegenheid van den landman : Koning
van de omliggende landen ». ( 1 1)
Vlak daarachter nu, spreekt Homeros van het vee :
Daarop maakte hij nog eene drift hooghoornige runders...
welke, den mestigen stal uitspoedende, loeiend, ter weiplaats
gingen aan 't ruischende water, begroeid met het wiegelend rietbosch.

Onze dichter laat de koeien uit de wei naar den stal gaan, en
even ophouden bij den waterspiegel :
liij meek er de koeien, die stallewaards aan,
een kneeuwlende, langzame reke,
daar kwamen en neunden, hun' steerten al slaan,
en zopen nen zeup uit de beke...

Wel de schoonste en eigenaardigste verzen van het gedicht, een
van de eerste der zoo talrijke en prachtige koebeelden, die ons
Gezelle leveren zou, maar toch is het, waar 't hier voorkomt
door Homeros ingegeven, en staat op de plaats die het in den
Oriekschen dichter kreeg.
Juist gelijk Homeros de koeien uit den mestigen stal zag henenspoeden, zoo ziet ze Gezelle in zijn Rijmsnoer :
Hoe gulzig is het gers
en goed om in to haden
tot boven uwen boeg
o gierig rundervee,
dat in den ouden stal
hebt oude voederbladen
en vuilen draf geteerd
zoo menig maand alree !
Hoe geren zie 'k u, boom
(10) Tijdkrans, Herfstmaand, nr 1.
(11) Zie onze studie op de Kerklwfblornmen,

omhooge, neuzegaten
wijd open, almedeens
in 't gulzig gers gelaten ! (12)

Ja, wie zal Homeros niet klaar herkennen in dat beeld van 1898,
met koeien, stal, water en riet en al :
Gedoken half, in 't riet
half zichtbaar, in de rieten,
aanschouwt de koe;en mij
die versch uit hunne slieten
en vaste aan veters, nu
op vrije voeten gaan,
en gaande, '5 morgens vroeg
hun Lange steerten slaan...
Zij stampen dat het kraakt
en 't water, van beneden
hun voeten, spettert op... ( 13 )

'k Wete wel, dat is gezien, te Zillebeke in 't riet, maar zeker
heeft het oude woord van Homeros, en de oude nabeelding van
den Waterspegel, hier 't gezicht geleid en de uitspraak beheerscht;
al 't vroegere ligt daar versrnolten.
Het einde van Gezelle's Waterspegel wijkt nu geheel van het
Grieksche epos af, buiten dit nochtans, dat hij er Gods hand erkent, zooals Achilleus' schild een godenwerk is, door geen menschenhand na te doen. Geheel gedicht dOOr volgt hij Homeros
daar deze telkens voortgaat met : 'Ev bE Troina€ 'Ev b'
lHlij miek er... hij plaatste erin... Nu, tot slot, verkondigt hij Gods
lof, en erkent ook den mensch, zich zelven, als Gods werk :
Zoo wondere dingen aanschouwde ik aldaar,
aanschouwde mijn wonderend wezen,
en 'k peinsde : hoe kon, die een spegel zoo klaar
gemaakt heeft, een mensche toch wezen 2
Dat peizende, stoop ik alover den boord
des spegels, om nader te neigen,
en 'k dei om den spegel te omhelzen, maar hoort,
'k aanschouwde en erkende... mijn eigen !
Dus ben, o die hemel en zon ende maan,
* (12) Rijnisnoer, Grastnaattd. Naar Dr. F. Baur. Rijmsnoer. Jubileumuitg.
1);z. 254, wordt hier door schr. wat sterk « het Homerisch karakter van
deze visie op 'n koebeeld » onderstreept.
(13) Laatste verzen. In 't Riet.
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die wolken en bergen en landen,
die alles liet worden dat mochte bestaan,
dus ben ik het werk uwer handen !
0 moge de ziele des Priesters, mijn ziel,
de ziele geprent met uw zegel,
U zelven bevallen zooals mij beviel
't vertoog in den wonderen spegel !

Aldus is de mensch met al de andere schepselen maar een
weerspiegeling van God, van zijne schoonheid en zijne volmaaktheden, in de zichtbare natuur. Videmus nunc per speculum et in
aenigmate. (14)
Sedert dien tijd, we zagen 't reeds in 't vourbijgaan door eenige
voorbeelden, is de invloed van Homeros altijd voort medegegaan.
Hij blijkt op menige plaats in de Kerkhofblommen (15), en hier
en daar in de Gedichten, gezangen en gebeden. Zoo is 't b.v. met:
Tranen, aan K. de Gheldere, een wedergave voor dezes gedicht
't Lied van de streke (16), dat voor aanleidingstekst draagt, Homeros' bekende uitdrukking :Xtiv Els norrpiba Taktv : in 't dierbaar land der vaderen : 't dierbaar vaders ploeg- en zaailand :
Tranen weent de grijze landman,
tranen, en hij 'n duikt ze niemand,
als hij, ver van huis en erve
weggegaan en voortgevaren,
eens mag wederom, God wilde 't,
eens mag 't land zien waar hij kind was,
't land waar vader en moeder kind was,
't dierbaar vaders ploeg- en zaailand !
Tranen weent hij, liefdetranen,
want geen droefheid niipt zijn hert nu,
nu hij treedt, en treedt met liefde
op den vruchtbren aardenbodem
maar, wat spreekt zijn hert, wat zegt het,
in geen woorden, in geen klanken,
in onmachtig traangestroomsel,
aIs hij ziet dat 't• al in bloei staat,
berst en bot en bloeit, en vrucht draagt,
waar hij staat, en, onbekend nu,
peist : Wie weet er buiten U, mijn
God, dat ik hier de eerste spa stak ?
(14) I. Cor. 13-12.
(15) Zie de studie daarover.
(16) Jongelingsgedichten yaw K. 4. GIL s
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Op den vruchtbren aardenbodem is ook al omgeurd met Homeros'
poesie, het luidt zoo na als : drropcivrEs Ertl xeciva rrouXufkimpav :
( 17 ) tredend op den veelvoedenden grond ; daarbij, heel het
stukje is in dien natuurtoon geschreven.
Hoezeer Gezelle, als leeraar, Homeros had opgenomen, blijkt
klaar uit zijnen Rond den Heerd, in de eerste jaren. Te midden
allerlei bezigheden, in 't onverziene van de gelegenheden, hem
door printen of gebeurtenissen gebracht, komt de oude Griekschc
Dichter in frisch-onthoudene, en zeer talrijke herinneringen te
voorschijn. ( 18 ) Bij alles : boomen, planten, dieren, kleederen,
gereedschap, overal weet hij een beeld van Homeros uit te halen.
Zie b.v. bij de Tamarisk : Het opstel vangt aan met eene verklaring van den oorsprong van het tropoion of trophi.e. Daarna :
4 Het eerste tropaion, voor zooveel ik wete, dat bekend staat, wierd
gemaakt van Ulysses en Diomedes, zoo Homeros beschrijft, in den tiensten btoek van zijne Iliade, aan vers 465, met de wapenen van bespieder
Dolon. — Ulysses trok, zegt Homeros, Dolons wezelvellen hoed af, en zijn
wolfvellen roklijf, zijnen ombuigenden boge en zijn lange lancie nam hij,
en hij deed ze op eene Murike, daarbij doende een kennelijk teeken :
samengegrepene rieden en weelderige takken van de Murike, opdat het hun
niet en ontginge, wanneer zij door den snelgaanden zwarten nacht zouden
terug komen... En dan huns getweeen altijd voort, door wapens en
zwartliggend bloedslijk, z:ngt hij.
Nu, die Murike, zoo Homeros ze noemt, is de Tamarisk. Tamarisk, omdat
eertijds de oude wijfs fabeldon dat Tamaris, de zanger, in zulk eenen
boom veranderd geweest was, en dat hij nog zat en zong onder de schorse.
't Moet wel zijn dat Homeros zijn land kende en de boomen die er
groeien, want daar staan hedendaags nog veel Tamarisken in Griekenland... ) ( 19 ):

Later bij de twee prentjes van adelaars, waarvan een eene
slang gevangen houdt :
t Aldus beschrijft Homeros, in den twaalfsten bock van zijne Iliade
't gevecht tusschen eenen adelaar en eene slange...

Volgt de sierlijke vertaling van II. XII. 195-229, waar Polydamas aan Hector dit vogelteeken als tongunstig voor de Trojanen
(17) 11. III. 265.
(18) R. d. H. 1866, 220-243-369 ; 1867, 100-109-177-236-274-277 ; 1868,

122-243-403 ; 1870, 372 en nogal andere.
4` (19) R. d. H. I. 220. In Jubileumuitg. van Uitstap in de, Warancle

opstel nu ook geheel opgenomen, btz. 146447.

dit
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uitlegt. Men kan zeif de plaats lezen b.v. bij Vosmaer. Gezelle
besluit
Deze dichterlijke beschrijving, die gemaakt wierd omtrent Salomons
tijd, is de trouwe weergave van 't gene Homeros in zijne dagen van blijde
natuurbeschouwing dikwijls moet staan gade slaan hebben, op de t-ergen
van zijn eiland misschien, wie weet, zijne eigene schapen wachtende en
hunne lammeren van den lammergier bevrijdende misschien alleen in de
wildernisse, de diepe grondvesten leggende, — zoo sprak hij, — van
zijne twee wonderlijke dichtmonumenten. ( 20 )

De laatste gedachten toonen eene ontroerde en oprechte bewondering ; maar, een inleven in het aloude Dichterboek, die het ‘ons
allerbegrijpelijkst maken, hoe Gezelle's dichtkunst, zelfs jaren na
zijn leeraarschap, nog met Homeros' beelden en spreekwijzen
doortrokken is : een beter leermeester kon hij ten andere niet nemen.
Tot in zijn laatste werken toe, wij ontmoetten er al voorbeelden van, zijn er zulke trekken van gelijkenis to vinden ; wel is
waar zijn de navolgingen niet meer zoo uitwendig, maar de afstamming blijft, in de diepere lagen van taal en beeldvormen, altijd merkbaar, door de blijde natuurbeschouwing » eerst, waarvan hij daareven sprak, en die hij zelf als hoogste dichtbronne is
blijven in eere houden, en dan ook door de taal Geen dichter
ter wereld is, geloof ik, in taalharmonie en rijkdom Homeros nader
gekomen, dan deze. Op wien duiden, denkt gij, de volgende woorden van een Franschen schrijver :
ii presente le plus riche tresor verbal qui jamais ait eta
au service de la poesie. » Sa langue ne se borne pas a un certain
parley local, mais elle a emprunte chez ses voisins, et pulse clans
le tresor poetique du passé. — Ce mélange de formes anciennes
et modernes n'est pas un indice d'une longue elaboration, 4x mais
d'un emploi conscient de ces formes, pour donner au langage poetique plus de couleur, de gravitê.
Op wien ?
't Zijn woorden van Michel Breal, op Homeros ; (21) niemand
zou ze verloochenen, waren 't woorden van ergens een Belgischen
schrijver die Gezelle bespreekt. Iedere trek ervan is op Gezelle
* (20) I. 243. Heel die Gezelle-vertaling gaven we in

rande, jubileurnuitg. blz. 252-253,

(21) Pour mieux connaltre Homère, p. 92-96,

Uitstap in de Wa-
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toepasselijk. Zijne taal is wel hoofdzakelijk West-Vlaamsch, maar
zij zit vol met oude, Middeleeuwsche vormen, en met andere uit alle
Nederlandsche dialecten of ook met zelf-geschapen woorden, volgens
de vormingswetten van het Vlaamsch of van verwante Germaansche
talen, op oude voorbeelden gesteund. Hij zoekt naar de oude granden van de taal, zoo de Engelsche dichters doen, die de romaansche
vormen van het modern Engelsch zooveel mogelijk vermijden, om
de aude Angel-Saksische woorden vOOraan te stellen. Daarvan verklaart de Quincey de innerlijke reden : In onze taal, zegt hij,
« is het eigen element, de basis, het Saksisch, en niet de latere bijbouw ; daarom bevat het al de denkbeelden die ons van natuurswege eigen zijn, en overeenstemmen met de oorspronkelijke
toestanden van het !even. » Deze nu zijn de kern van de lyriek,
vooral in natuurpoesie en godsdienst- of rasgevoelens, Gezelle's
bijzondere domeinen. Daaruit blijkt dat poesie, vaoral lyrische
poesie, in eene algemeene taal (22) geschreven, onmogelijk is. De
dichter gaat naar de gronden van het gemoed, en diensvolgens
peilt hij in de gronden van zijn taal. Zoo deed Homeros reeds,
zoo deden alle groote dichters ter wereld, elk in zijn spraak, zoo
doet Gezelle, en daarom bemint hij, als elk geboren dichter, den
audsten beschavingsdichter van de Europeesche taalwereld. Ja, ik
mocht het eertijds schrijven : « Een geest als Gezelle's, ware, in
tijds- en volksomstandigheden als die van Homeros, een epiekcr
geweest, en wel een allergrootste, omdat hij in den aard
en de omgeving van zijn yolk volmaakt ingegroeid was. » Wat
de Griek doet in zijn epos, doet de Vlaming in zijn lyrisch werk.
Het vroeg eene lange studie, am hunne taa/overeenkomsten te
doorgronden. Maar bezie eens die talrijke abstracta voor concreta
in beide Dichters. Homeros zal zeggen : bokocppoativn d.i. listigheid, voor een bepaalde list ; hij schrijft Trrroppocr6vn peerdegenot, voor een rit te peerde ; met dergelijke dingen speelt Gebroos levend wezen ; in de onuitzelle : 0 brooze levendheid
in de onuitroeibare gronden
roeibaarheid van uwe wortelsteden
uwer wortels.
Kijk verder naar woorden als : 't Heelal doordaverend vroon(22) Er is hier natuurlijk spraak van woordenschat en uitdrukking, niet
van uitspraak.
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gedrocht ; schaduwomschietende troost ; nooit afgewandeld
zonnewiel ; naar beelden als : de krabben ( 23 ) bien ; oogen heeft
hij, blinkende en die staan gekeerd 'k en weet niet hoe ; 't rundervolk, etc... en bij Homeros dan naar woorden en zegwijzen als:
TroXtypXdiapos ; boXixecnooc ; — emdcgoorra poTpubev b€ 1T4TOV-•
rat; — EAtxu,rrts en TXotuKtirrns, f3otbv Ovos, etc... en vooral naar die
beelden, rechtstreeks uit de zake in 't woord gevat, zooals er bij
de twee dichters met honderden staan ; men moet slechts met oplettendheid en dOOrzicht in beider werken lezen. De geur en de
kleur van land en zee, van boom en kruid komen in oog en neus
gestraald, zooals uit de zaken zelf. Maar om dat to betoogen, hadde
ik een boek noodig. De zaak in haar zelve is zeker, al ware 't
door de uitwendige bewijzen alleen.
Dit opstel draaide om den Waterspegel, een klare nabeelding
van dat schild, waarop Homeros geheel zijn land, met de zeden
van zijn yolk in 't kort heeft afgeschetst, zooals hij ze in 't heele
epos uitschildert. Zoo is geheel het werk van Gezelle een overgroote schilderij met honderden vakken en verten, waarop Vlaanderen en 't Vlaamsche yolk leeft ; sommige gedichten echter vatten
dat weer in kortere, nauwere kringen samen, en zoo is Quis
enarrabit uit Rijmsnoer als een andere, meer-algemeen opges'
ende
Waterspegel, waarin gij zelf het Homerisch-plastische en
natuurwoord vangen zult :
-

QUIS ENARRABIT ?
Wie is 't die ooit, in woorden at
Gods heerlijkheén verkonden zal?
Wie 't daveren van de wereldziel,
't nooit afgewandeld zonnewiel ?
De zee ! de zee ! de diepe ? En dan,
de onzegbaar verre verten van
heur grondgebied ? Wie 't groen en 't grauw
verdw;jnen van heur hemelsblauw,
in 't lachen en in 't zoet gelaat,
daar 't zonnebeeld in slapen gaat ?
Wie ooit de kwade handen, die
'k ze wit van woede, steken zie
ten hemel in, vol overmoed,
(23) Krabben = trossen, gr. BOT9ves.
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Wie is 't, die ooit aanschouwbaar al
Gods wonderhan verkonden zal?
Wie 't staan der oude sterren, daar
in 's hemels hoogte : onwankelbaar,
bij nachte, en hunnen tijd bewust,
zoo zaan de groote zonne rust ?
Wie 't ongetal, in 't eindloos veld,
van 't heer, dat daar zijn' stonden telt
en waakt, terwiji de wildernis
des werelds dood en duister is ?
0 kracht des hemels, vier en vonk,
die brandt, als in den doornentronk
van wijleneer, daar Gods gelaat
herkenbaar in to laaien slaat ?

Wie is 't, die ooit aanschouwbaar, al
Gods wonderheén verkonden zal?
Wie 't groene veld, dat zwanger wordt,
goudgeluwt, en zijn terruw stort ?
Dat 't vallen van den vlei verwacht,
den voerman, en de molenkracht ?
Wie kondigt, wie vertelt er ons
al 't bloeigewas, al 't biegegons
des zomers ? Wie den hommel groot,
de bruine peren, de appels rood ?
En, badende in die zegenzee,
het ridder- en het rundervee ?
Den schaapstal, die uit weiden gaat
het duifhuis dat zijn vlerken slaat,

en...? Wie, die ooit verkonden zal
Gods hooge en schoone wonderen al?
Wie is 't, die 't hoofd, den koning van
Gods schepselen, den mensch, den man,
naar de eeuwigheid mijn' reisgenoot,
verkonden zal, in woorden bloot ?
Wie is 't, die ooit, zoo nauw, zoo na
hem bijgebouwd, zijn' wederga
verbeelden zal ? Wie al het schoon
der vrouwelijke mannenkroon ?
Der kranke, die maar kracht en heeft,
als 't ingewand heurs herten leeft
in liefde, in leed ? Der sterke vrouw,
van liefde alleen, die sterven zou ?

- 16 en deuntjes van. alle slach, en van verschillige langde. Op de eilandeu
ofte schaapeilanden, benoorden Schotland, waar druk- en schrijfkunst
weinig in gebruik zijn, zeggen de ongeleerdste lieden nog geheele boeken
verzen op, die zij niet gemaakt, maar hoorende geleerd hebben van hunne
voorouders. En 't is nog niet lang geleden dat de alleroudste gedichten,
van zekere geleerde lieden op het papier gezet zijn en uitgegeven, In
Vlaanderen begint men ook meer achtinge te hebben voor de oude
ongeschreven volkswijsheid, en hier en daar ken ik er die 't hunne moeite
niet onweerd en achten 't een en 't ander daarvan op te teekenen.
Die ongeschreven wijsheid dan, voor zooveel zij in onze landen nog
bestaat, en is maar de na-galm van een algemeenheid van zangen
gedichten, die vergaan zijn in de oudheid, en die, met het invoeren der
beschaafdheid, nog dagelijks vergaan, hier en daar b:j de volkeren. De
Araben behouden hunne oorspronkelijke maniere van dichtoverlevering,
en 't en is ook nog niet teenemaal uit ons gebruik gegaan van 't gene
wij onthouden willen op rijrn te zetten.
Bovenal bemint eenen God,
lidel:jk en zweert noch en spot, enz.
diene tot voorbeeld.
Zou de rijm- en dichtkunst aan de krankheid van ons onthouden haren
oorsprong niet schuldig zijn ?
Hoe dat ook zij, de oudste geschiedenissen, de oudste wetverzamelingen,
de Oudste berichten over afgodenkennis en dienst komen ons al van
de dichters. Wat schatten zouden w:j hebben, hadden al die ooit aan
koningstafel en gastmalen hunne gedichten opzegden of zongen de kanse
gehad die een hunner alleen gehad heeft, buiten alle anderen, te weten
Homeros, de vader aller dichteren !
Homeros immers — wiens zoon hij ook geweest zij en waar ooit
geboren, — badde in zijn hoofd at het weten en de overlevering, de
schoone en de groote gedachten van zijn yolk, hun strijden en lijden,
vechten en winnen, alles bijeen verzameld en geleerd, a en van ziine

tonge rolde dit attemaal, zoeter gezeid en gezongen als honing.) Op
menige bijeenkomste zong hij, duizenden en duizenden verrukte hij, en
't gebeurde zoo, God wilde 't, dat, onder die duizenden die hem hoorden
of na hem leerden, er gevonden werden die, met de nieuwingebrachte
kunst van letters te schrikven, Homeros zoetvloeiende gedichten een
schrifteliik bestaan gaven. De perkamenten, de a papyrus >, of 't zij
waarop die kostelijke gedichten stonden, en vergingen niet, noch in
's lezers handen, noch in 't water, noch in 't vier, gelijk zooveel andere
Homeros' zangen wierden nogmaals en nogmaals afgeschreven en herafgeschreven ; Homeros was dood, iedereen las hem levend, hij was

begraven en hij sprak nog op het perkament.
God wilde het zoo.
De groote overstrooming van Barbaren rolde over Europa, ontelbare
schriften vergongen in dien zondvloed, maar daar was eene reddende
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Wie is 't die ooit, '1 zij, vrouwe or man,
Gods heerlijkheid volkonden kan?
Hoe zal 't, hoe zal 't, nadezen, in
den zetel van Gods huisgezin,
dan schoon zijn, dat geen ooge, geen
gehoor van mensche, groot of kleen,
geen herte, geen gedachte en heeft
ooit ingezien ? Daar levend leeft
die 't Leven is ? o Zaligheid
dier woonstee... hoe den naam gezeid,
van Hem niet, dien geen penne en schrijft,
van 't hofgebouw, daar God in blijft ?
0 Zonne, o zee, o veld, o ster,
ik vrage 't, her end' weder her,

bericht mij, ik ben moegeschooid
en leaden mad : Wie is 't, die ooit...?

Ja, de taal, sommige beelden mogen Homerisch heeten ! En
toch ! daarboven, boven, hoe eigen, hoe veel hooger, hoe heilig
en sterk-ontroerend !
Op eene natuur als deze, is de sterkste invloed nog niet bekwaam de persoonlijkheid te raken. Men raadt hem, maar de ziel
die door hem eenige van de duizenden barer vezels en wortelpezen
schoot, blij ft dezelfde, hoogvliegende, christen ziel.
Het einde van deze beschouwingen weze een opstel van Gezelle
in Pond den Heerd. C 4 ) Men zal daar helder inzien, wat Homeros
voor hem was. Het wend geschreven bij de plaat van des Dichters
borstbeeld, naar het marmer uit Townley collection te Londen in
het British Museum.
HOMEROS.
De kunste van drukken dient hedendaags om een onvergankelijk bestaan
te geven aan de gedachten en de gezegden van de menschen, en alzo )
komt het dat er nu veel onbeduidende, dwaze, verkeerde, kwaadstichtencle
gedachten blijven voortbestaan, op het papier, en voort kwaad stichten, in
het verstand, het gevoelen en den wille van de menschen, die al lang
dienden vergeten te zijn.
Eertijds, en nog, bij plaatsen, moest een gedacht ten eersten edel,
schoon, goed en treffend zijn, ten tweeden in dichterlijk schoonen vorm
uitgesproken en voor den dag gebracht, om te blijven bestaan en zijnen
oorsprong te blijven overleven. Aldus staan veel volksspreuken op de
tonge der menschen, zonder ooit geschreven of gedrukt te zijn : rijmkens
-

(24) 1. 369.
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MET DE ENGELEN....

0 NLANGS kreeg ik de vertaling in handen van Pater Faber's
Ethel's book, or Tales of the Angels ( 1 ) door Guido
Gezelle en C ae sar Gezelle, en met ongelooflijke ontroering
heb ik dat boekske — Engelendale noemt het de vertaler — in dat
mooi Vlaamsch gelezen. 0 lieve Father Faber ! Wat een dichter zip
gij ! Waarom leest men u niet meer en meer onder de katholieken ?
Ik ken priesters, jonge priesters, die allerlei nieuwe godvruchtige
boeken koopen en lezen, maar zij hebben uw c Alles voor Jesus
niet, noch « De Schepper en het Schepsel », noch 4: Het H. Sacrament des Altaars », noch « Aan den Voet des Kruises *, noch
« Bethlehem En ik weet vele christene letterkundigen, die zoeken naar vernieuwing in de christen verbeeldingswereld, en zij
hebben nooit uwe « Tales of the Angels » gelezen ! En toch, ik
ben 't zeker, lazen zij dat, zij zouden lijk een nieuwe wereld ontdekken, en niet alleen hun verstand, maar hun herte zou er voordeel bij halen. Ik zal nooit de wonderende en tranende oogen
van mijne leerlingen vergeten, wanneer ik hun den 4: Weenenden
Engel » las.
C ae sar Gezelle, mijn oude kameraad en vriend, gij hebt wel
cr2,
gedaan
het werk van uwen grooten
oom te voltrekken en het aan
b
uwe en onze nichtjes en neefjes tot geschenk te geven. Wij zelf,
groote kinderen, zullen er zoete stonden mee doorbrengen !
Van de vier verhaaltjes, is het eerste bijna geheel overgezet
door Guido Gezelle, zeker in de laatste jaren 1850. ( 2 )
(1) « Engelendale y Brugge. J. floudmont-Carbonez. 1913.
(2) Zie de nota in de vertaling, op bl. 17.
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arke, en in die arke priesters- en monnikshanden die Homeros afschreven
en afschrijvend voort hielpen Leven. De drukkunst kwam, en, zoo lange
als de wereld gaat, zal men, dank aan de drukkunst, Homeros blijven
lezen en bewonderen.
Die hun de moeite getroosten de tale te leeren van den grooten dichter,
de tale die de heilige Kerke hewaard en geheiligd heeft, die verdienen
meer van Homeros te weten als hier geschreven staat. In zijne schriften
staat immers de man geheel en ganscli, schoon hij nooit geen woord van
zijn eigen geschreven en hebbe.
Homeros' gelijkenisse en heeft nooit iemand gemaakt, na het levend
model, maar geheel de wereld, zelfs die geen Grieksch en kunnen, weten
van zijne spreuken, << nit zijne volheicl hebben wij al ontvangen». Dc
Grieken dan, kinderen van zijnen geest, als zij later bedreven wiercien
in de kunste van marbelen beelden te scheppen, hebben Homeros gebeiteld
uit het wit marbel, onder de gedaante van eenen ouden man, al hoofd
en hert, geen lichaam, gedaagde w:jsheid, inwendig ziende ooge, kalmte,
tevredenheid, onsterfelijkheid.

Uit zijn volheid hebben wij al ontvangen ! Hij die dat schreef,
was het zelf bewust ; dit woord verdrijft elken verderen twijfel,
en bleve er nog, leest dan het volgende erbij nit een zijner brieven :
Laet onze Christen-Vlaernsche dichtschool de ()tide voorbeelden
niet verstooten, laet ons ook onze refs naar Roomen doen... en de
heidensche kunst — zij heete nu alzoo — aen Christus en aen
Vlaenderen ander den voet brengen... Laet ons vrij gaen baden in
die vrije talen van eertijds, en daaronder reken ik ook de onze,
schoon ze zoo onendig lange jaren onbeoefend zij geweest... Van
al de ouden, (tentijde van Homeros leefden onze vaders toch ook)
zijn 't maer die Grieksch of Latijn gesproken hebben, die wij nu
nog kunnen hooren spreken in de schriften, die God ons door zijne
eigene priesters om vele hooge redens bewaerd heeft. » ( 25 )
De allerchristelijkste, allerpriesterlijkste en allervlaamschste
dichter Gezelle is aldus, in menig opzicht, een voedsterling van
de Dude, van de « Heidensche » dichters, maar met zuiver en
Vlaamsch gemoed beschouwd en bestudeerd.
Daarin zit eene les voor hedendaagsche : 1) weiweters, en
2) bangerikken in zake letterkundig onderwijs.
(25) Vlaamsche Kunstbode, 1906, 188-189.
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Daar hebben wij dus één zekere zake. Hij kende en bewonderde den Engelenverhalen van Faber; maar hij kende van hem nog
veel meer. Wij vinden Faber's naam onder een vertaalde Hymne
in Dichtoefeningen. 't Is Hij rees — Jesus risen, in 't Engelsch. —
Wij vinden hem weer in eenen brief van 1858, Meiavond, waarbij
een Engelsch gedicht van den Vlaamschen priester gaat, en daarboven het motto uit Faber : « Did we not learn our poetry together?» (3) Wij vinden in 1860, op 't titelblad van 't Kindeke van
de Dood, een schoonen volzin uit «The Creator and the Creature»,
wat bewijst dat onze Dichter dit boek gelezen had. Nog in 1870
schrijft hij : (3a) « Pater Newman, de bekeerde protestant, herstichtte, in 1848, St Philips Oratory in Engeland. Father Faber,
de schrijver van All for Jesus, was er de blinkendste perel van,
en hij en is niet in 't stof, gelijk Gratry, maar in Gods handen
gevallen, als een heilige. »
Dit alles doet al gissen, met groote waarschijnlijkheid, dat
Faber's werken een geliefkoosde lezing voor Gezelle moeten geweest zijn, vooral een zekeren tijd. Zijn oud-leerling, H. Van
Doorne, schreef mij in 1910 :... « Hij las geern Wiseman, nog
liever Newman en Faber, van wier namen hij sprak als symboliek
van hunnen aard : De Wijze man, de Nieuwe man, en de Werker »... De bijzonderheid over de namen staat borg voor de zekerheid van de herinnering. Feitelijk, en om weer bepaald bij Faber
te blijven, als men dezes werken leest, vindt men ontelbare bewijzen, dat Gezelle's verbeelding ontwijfelbaar door menig woord
en beeld van Faber in beweging en roering is gekomen. In het
prachtig boek over het H. Sacrament vind ik ten minste acht
plaatsen, waarnevens ik verzen of proza van Gezelle zou kunnen
leggen, en 't zou elkeen treffen, denk ik, hoe gelijk zij luiden
dan spreek ik nog niet over vele andere plaatsen, waar de zaak
niet zoo klaar is. Eveneens ginge het wel met andere boeken.
Maar mijn titel was : « Met de Engelen » en ik had het over de
4: Tales of the Angels ».
Wilt ge een aanduiding (bewijs is misschien wat te sterk, hier)
van een zekeren invloed, op Gezelle's dichtergeest uit dit boekske
*(3) Dit gedicht werd nu opgenomen in Laatste verzen, Jubileumuitg.,
blz. 179-180.
(3a) Rond den Heerd. 1870. 204,
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ontstaan ? Leest de vertaling van 't eerste vernal* : c De laatste
kinderen, of de schoone middernacht. »
zucht ! zei de wind te midden de nacht en hij
« Zucli...
zuch...
vaagde over de groote bosschen van Brazilin. > (bl. 9).
Maar horkt Loch naar den wind. I lij zingt alsof er hem wat
» (bl. 11).
! zucli... ! zucht ! zong de wind ; want hij was zoo moe hij
hackle al geheel de wereld rood geweest... y (hi. 13).
-

En leest daarna in « Oedichten, gezangen en gebeden » :
Hoort, 't is de wind,, 't is de wind, 't is de wind, en
zoekencle zucht hij om ruste te vinden,
overal rood, en en vindt geene, nooit :
of hij de dalcen van d'huizen verstrooit,
of hij de vliegende Waren doet ruischen,
of hij de boomen daarboven doet bruischen...
nimmer en vindt hij, de wind, 't is de wind, en
nimmer en zal hij been ruste meer vinden...

Maar de cliepbegrijpende invloed van Faber's Engelenverbeeldingen is beter en zekerder op te sporen in andere feiten en gedichten nog.
De Tales zijn kindersprookjes, waarin volgens Schrijver's eigen
woord, Engelen de plaats bekleeden van spoken en kaboutermannekens, die zoo dikwijls den wonderrol in kinderlitteratuur vervullen. In henzelve zijn die verhaaltjes weinig : De laatste kinderen
zijn een broertje en een zusje, Oniato en Lilalpa, kinderen van
een heidenschen !coning, die op den laatsten dag van de wereld
door drie Engelen hun Bewaarengelen en den Engel van het
Doopsel — in 't woud geleid worden, waar zij den Priester
itiAden die ze onderwijst en doopt, juist in tijds om +e sterven en
naar den Hemel te gaan. — In nummer 2 zien we kleine Edith, die
lijdt en verergerd is om de doodelijke ziekte van heur broertje
Philips, en door haren Engel wordt onderwezen over Gods goedheid, zelfs wanneer Hij ons laat lijden, en over al het goede van
Philips dood. Een weemoedig Hert toont ons de bittere Rozamonde, door niemand bemind, en geheel verbitterd en zwart van
ziele, door den Engel binnengeleid in al de rijken der schepping,
waar ze leert dat overal vreugd is, en goedheid voor de anderen,
en zij worth alzoo een weldoenster van de menschen, vol liefde en
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blijde genegenneict. — De Weenende Engel eindelijk, het schoonste van de vier, dat, is het beeld van den kleinen Wilfrid, die van
dien weenenden Engel leert : de vreugde der tranen om Gods
liefde, en die van smachtend liefdeleed als een heilige sterft.
Maar ge moet die voorstelling lezen, die roerende en kinderlijkeenvoudige beelden van Engelen en zielen, alien gesteund op geloofsgronden, maar geteekend met de liefelijkste lijnen en kleuren
der verbeelding ! En dan zal 't u niet verwonderen, hoe een jonge, nieuwe dichterziel als Gezelle's, in zijn fwintig jaren, door
zulke lezing moet gepakt, j a. ingenomen en bezeten zijn geweest,
zoodat hij met Engelen in hoofd en herte leefde, ja, met hen(
sprak, en beproefde, door hen, met de zielen in gemeenschap te
komen.
Luistert naar dit verhaal van Priester van Doorne , genomen uit
het Gedenkboek van dezen beminnenden oud-leerling :
••• « Op eene andere maal, 'k en kan niet juist zeggen wat jaar het
was, maar mogelijk in de Paaschvakantie, van 1858, wierd er 's avcnds
laat aan de belle getrokken, zeker wel, volgens mijne rekening, tusschen
8 en 9 uren. Zulk een avondbezoek is juist geen alledaagsche gebeurtenis
op een verafgelegen buitenparochietje ( 4 )... Wij zaten al met wijdopen
ooren te luisteren,... en beeld u onze vreugd en begeestering in, als
wij de meid op verwonderden toon hoorden zeggen : « Oh, Mijnheer
Gezelle, is dat U ? — Op een, twee, drib zeilden 'boeken, kaarten en
andere bezigheden langs 't gladde tafelberd, waar zij naartoe varen
wilden ; zetels en stoelen schoven en pikkelden van kante, hoop over
tjoop, ( 5 ) en in den slag van 'nen weerlicht tuimelden wij de kamer nit
den huisgang in, en hingen M. Gezelle om 't lijf, de vingers in den
vuist. Daar en was geen misgeven of twijfel, dat hij allerwelkomst was...
't Eerste woord albi; dat hij sprak als hij de zitzaal binnentrad en mocder
gegroet had, wier blijde oogen ook van de voldoening schongen die
in heur herte rees, was : « Ben ik Verwacht ? » Gij zijt altijd verwacht, M. Gezelle, » klonk moeders weerwoord zoohaast... maar die
antwoorde voldei hem niet gansch ; hij herhaalde zijne vraag, en zocht
te weten of wij hem door vOOrboodschap verwachtende waren. Hij le:
ons dan uit, dat hij voorzeker meende dat wij alien, op voorhand vermaand, aan de deure gingen staan om hem te ontvangen. « Van zoo dat
ik mij beraden had naar hier te komen, zond ik mijnen Engel-Bewaarder
voorop om u mare van mijne aankomst te doen, en bijkans alle stappen
(4) Poucke, in Oost-Vlaanderen, op de grens van \Vest-Vlaanderen,

waar vader Van Doorne notaris was.
(5) Een Poucksche spreuk, die 'k van mijnen vader dikw:j1s gehoord
bela : sens dessus dessous., (A. W.)
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en stonden, van aen ijzerenwegstilstand tot hier, hield ik hem bezig
met u dat te doen gevoelen en aan te kondigen 'k vroeg zelfs a an
den wind en de wolken en aan al dat herrewaarts wilde van 't u te laten
weten. » Hij had vruchteloos zijne toen nog onbegrepen « tWgraplzie
sans fil » in 't werk gesteld, zijne pogingen waren mislukt 't Verwondert
mij nu nog dat Gezelle met zijn fijn geestesgetimmer, en zijn gevoelig
ziele- en zenuwstelsel, in voile kracht van wilsbedingen gedreven, den
voorbode ziiner komst niet bewogen had. Gezel le, zou men denken, was
juist de soort van geest om zulken uitslag te verkrij gen !

Nu, is dat geen hoogst-merkweerdig voorval, allerboeiendst
verteld ? En dit weten wij juist van denzelfden mensch, die ons
getuigt, hoe geern Gezelle Faber Tas, en dit heeft juist plaats,
rond den tijd dat hij die zielroerende Engelen-verhalen moet gelezen hebben, en begon te vertalen ; en er zou tusschen die twee
zaken geen verband zijn ? OnmJgelijk, nietwaar ?
Maar de zekerheid groeit in u, wanneer ge de gedichten begint
te lezen, die rond dien tijd ontstonden, een weinig v6Or, een weinig na die Paaschvacantie. (Paschen was dat jaar den 4 April).
We wezen er reeds op, in onze « Studie over Gezelle's Kerkhofblommen », hoe de Engelen geliefkoosde beelden waren, te dien
tijde, en meer bepaald in dat nete zielewerk van onzen Dichter,
geschreven in Mei van 1858. De kanker is de Dienstengel des
Heeren, uitvoerder van zijnen altijd-aanbiddelijken wille... Op 't
einde, in de Lijkrede, vinden we den Engel des Doods ; den Engel
der Verrifzenis ; den overledene zelf, voor Vader een Engel des
Heeren, voor Moeder een Engel in den Hemel, die daar voor haar
staat te bidden.
Doch vergeten wij niet, dat, terwijl Kerkhofblommen geschreven
werden, de bundel der Dichtoefeningen in bereiding of drukveerdig was. Ddár zweven Engelen, die kwalijk hunne afkomst kunnen loochenen. Natuurlijk zullen wij niet iedere vermelding van
Engelen aan dezen invloed mogen toeschrijven, want voor een
christen dichter is het al te natuurlijk, tot die geestenwereld zijn
verbeelding te verheffen. Zoo zullen wij hier geen gebruik maken
van den Bewaarengel van het Rousselaarsch gesticht, in het gelegenheidsgedicht van 1856; noch van mindere, voorbijgaande vermeldingen als in : De roep des Heeren — Pastor Boone — Op,
gebroedren, enz.
Maar er zijn andere voorbeelden,
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Ziet eens naar die Berechtinge, eene herinnering, wat den grond
van de geschiedenis betreft, uit 's Dichters kindsheid. « Dus voer
ik over twintig jaar » zegt hij ; zoo, veel vroeger dan 1858 kan dat
niet gedicht zijn, want dan kwamen we nog maar aan een ouderdom van 8 jaar voor den kleinen dienaar van de Berechting, wat
zeker al heel jong is. Twintig jaar kan ook wel wat rond genomen
zijn voor 18 of 19, maar dan nog, rekenend van 1857-58, wordt
het kind 9, ten hoogste 10 jaar oud. Zoo dat we wel mogen aannemen, dat het gedicht rand 1858 is gemaakt, dat is rond den tijd
van de Poucksche Engelenhistorie. Zie nu wat we daar vinden. De
kleine Gezelle was (te Heule wellicht) mogen meegaan met den
Pastor, om een haastige berechtinge te doen. TerwijI de priester
in het arm huizeken binnen is, wacht de jongen buiten, en van de
warmte en de vermoeienis valt hij in slape en droomt...
Wat zie... wat boor ik, of waar ben
ik nu... wie staat daar aan mijn zij ?
Mijn Engel !... ja, hij wenkt op mij...
Waarheen ? « Kom met mij spreekt hij zoet,
« Kom met mij, zielke lief, ik moet,
met de Engelen van den lande alom,
gaan dienst doen bij den Heere, kom
En zonder dat ik wilde of dee
om mee te gaan, zoo ging ik mee,
zoo licht en lijzig en gezwind,
of vloog er een pluimke al op den wind.
Veel Engelen, even aangedaan
als hij was, kwamen meegegaan :
hun oogstraal blonk als een robijn
en docht mij vlammend vier te zijn ;
hun kleed, dat gouden weefsel was
en rimpelde lijk een waterplas,
omsloeg geen kranken menschenleest,
maar ongenaakbaren levensgeest
onvatbaar, als het rood en 't blauw
en 't purper dat den morgendauw
doorsprietelt, was de vlerk die sloeg
rondom hen, en ze voorwaarts droeg
of opwaarts, zoo 't hun wil gebood,
en snel, dat nooit een strale en schoot
die bliksemde en die sneller ging

Aldus, in droom, ziet hij de Engelen bij het sterfbed van den
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armen zieke, en zij aanbidden de H. Hostie in de nand des Priesters :
Qeen een, geen een die kijken dorst
van de Engelen waar zij laden rond
het sterfbedde op den leemen grond
gebogen, ende klopten op
hun goudene borst, met boetgeklop,
en bceiden...
Toen, huns gezevenen, rijzen zij
en staan den armen zieke bij
met twek aan 't hoofd, en nog met tweén
te voetwaarde, en aan elk hand een ;
de zevenste ging ten alien kant
en waakte met het zweerd in de hand,
en streed op iets dat ik niet zag,
noch christene tonge noemen rnag,
maar schriklijk was dat iets, en fel,
dat zag ik en dat wist ik wel...

V eel van dat alles is eigen, en Vlaamsch, zoo b.v. die Engelen
aan 't hoofdeinde, en 't voeteinde, en aan de rechter en de linker
hand, zijn zes van die « zestien Engelkes » uit het kinderliedje :
's Avonds als ik slapen ga
Volgen mij zestien Engelkens na :
twee aan mijn hoofdeinde,
twee aan mijn voeteinde,
twee aan mijn rechterzij,
twee aan mijn linkerzij,
twee die mij dekken... etc,

maar toch, zonder dat men eigenlijk zeer bepaalde gelijkenissen
kunne aantoonen, draagt die droom, als voorstelling, geheel den
stempel van Faber's Engelenverhalen. De benaming van : Engelen
van den lande b.v. is dOOrschijnend zij verraadt dezelfde verbeelding als die van den Engelschman : geheel de aarde, den Hemel, de natuurkrachten, de geheime werkingen van God doen doorleven en doorzweven van Engelen. Zoo bij Faber, de Engel van
het H. Doopsel ; de Engel der arme aarde.
« 0 Edith, het huis is vol Engels orn Filips te bezorgen en te helpen
sterven..., maar de Kwade Chest zou willen b:nnenkomen in dit huis... (C)

(6) Zie de vertaling Engelendale, bl, 23,
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— c De Engelen scnouwden in Gods gelaat, en iazen ctaar iets, en bij
millioenen vlogen ze weer naar Rome, en schouwden in 's Pausen hert,
en vlogen dan weg Zuidwaarts en Noordwaarts, ten Oosten en ten Westen,

waar ze zagen dat het hert van den Grijsaard wenschte dat ze zouden.
heenvliegen., (7)

Dan die beschrijving van het uitzicht der Engelen, met die
schittering en rimpeling van licht en goud ; en bovenal de verbeelding zelve, dat zij de ziel van het kind met hen medevoeren
om haar te onderwijzen in zaken, voor het menschenoog onzichtbaar, maar die in de geestenwereld en de zielenwereld geschieden
dAt alles staat ongetwijfeld onder den indruk, dien wij in zoo'n
sprekend felt hooger hebben opgemerkt.
Een andere teekenende plaats is het gedicht Binst het stille van

den nacht.
De aanvang is een liefelijk-weemoedige beschouwing van de
maan :
stroof 1. Wie, wie heeft toch, laat mij weten
in den hoogen hemel daar
u doen hangen zonder keten,
wonder' zilvren lampe klaar ?...
str. 10. Wie, wie heeft het u gegeven,
dat zoo minzaam treurig iet,
dat uw blinkende ooge al beven
op het slapend menschdom giet

Let op nu, de verschijning is daar, die zal antwoorden op al de
vragen der 10 eerste strofen
En daar kwam een stemme en zuchtte
ruischend in den koelen nacht,
en mij docht het was 't geruchte
van een waaiende Englenschacht
Recht voor mij, zoo kwam 't getreden,
lijzig en voorzicht:g heen,
en, van boven tot beneden
liep het me ijskoud in de lea.

(7) Zie ibid., bl. 80. Denk hierbij ook aan het verhaalde van Poucke,

hooger.
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'k Voeiae een asem, 'k hoorde een spreken,
'k zag niet : — K Ik ben 't zuchtte 't zacht,
ik ben 't hoorde ik half bezweken,
c ik ben 't
de Engel van den nacht.

De mane, zegt de Engel nu, is Gods werk.
En waarom ? — Hoe hoog verrezen,
niets, of 't is oneindig kleen,
om dat groot Waarom to wezen :
Gods waarom is... God alleen.
Hij alleen is 't einde, en alles
stroomt naar Hem, den Oceaan
en de bronne waaruit at is,
waar het Al naartoe moet gaan.
Doch, eer 't water in de zee loopt,
't is er dat op lustig mos,
't is er dat al langs de wee loopt
en dat klautert in den bosch.
En gij, mensch — is God de zee — gij
zijt het natgespoelde mos,
gij de malschgesproeide wee, gij
end het klaatren van den bosch
en door u moet al 't bestaande
weer naar God, zijn Oorsprong, gaan,
1:jk de waterstroomen, gaande
naar den grooten Oceaan...

Alzoo moet alles den mensch dienen tot Gods lof.
En de Mane, die al blinken
Uit heur zilvren luchtboot lacht,
doet met vreugde God gedinken
binst het stille van den nacht...
weer zij, van heur blijde bane
half of heel in 't water speelt,
van dien dage ( 8 ) is de eedle mane
't zuivere Mariabeeld...

Allerlei denkbeelden en gevoelens, allerlei beelden vinden wij
daar, door Gezelle zoo geerne en menigmaal bedroomd en uitgesproken, als b.v. de half- of volschingende mane in den waterspegel, maar de omgeving en de bijzondere inleidingswijze van dit
(8) dat zij geschapen is,

— 27 —
alles is hier nog eens te danken aan die mysterieuze aanwezigheid
van de Engelen in de lucht en in de natuur, welke wij zoo innemend schoon in de Tales of the Angels afgebeeld zien. Dc
Engel van den Nacht is een broeder van de Engelen die clAar leven.
Ja, wie weet of deze niet ontvloog uit het vierde verhaaltje, van
Wilfrid, die tot den weenenden Engel zegt hoe heilig, hoe schoon
hij 't maanlicht vindt, en dat de Engel voorzeker zijn weenen om
de arme aarde bij maanlicht vermindert of staakt.
— Neen, antwoordt de Engel, integendeel :
« De maan schijnt over even zooveel zonden als de zon. )
t 0, dan zal ik nooit meer het maanlicht zoo geern zien, zei Wilfrid.
Het is nochtans zoo heerlijk... Wat maakt dit toch zoo schoon ?
— Alle dingen zijn schoon, Wilfrid, die den wille Gods volbrengen.
En het maanlicht was een gedacht van God, een van zijne wondere gedachten uit alle eeuwigheid. Het doet ons denken aan zijn eigen liefste
Moeder. Misschien heeft Hij immer gewild, dat het zoo zou wezen. (iii
moogt het maanlicht wel geern zien, want het is een van Gods zoete
gedachten. Ja zelfs is het een deel van Zijne liefde tot u, want daar
zijn werelden die geene maan hebben, en de nachten aldaar zijn vreeselijk. 40

Ja, wie weet ? M,aar tot in die nauwe bijzonderheid is 't moeilijk vaste verbinding te maken. ( 9 )
En de Engel met den Beltrommel ?
Langen tijd, in 't begin, leest men Gezelle zonder aan dit stukske
verdiende weerde te hechten. Het is zoo aardig en zoo vreemd ;
en dan, men heeft van Gezelle eerst den smaak van zijn Vlaamsche natuurpoesie, en dit valt daar 'lijk buiten. Die indruk is verklaarbaar. Het gedicht De Beltrommel staat wezenlijk alleen in
heel Gezelle's werk ; het is buiten zijn gewoon doen, en buiten
zijn dagelijksche voorstellingswijze. Daarom juist, bij nader toezien, moet het onze aandacht boeien, wanneer wij willen nagaan
de vorming van zijnen geest, de pogingen van zijn dichterzin, het
zoeken naar zijnen weg, en de invloeden die hem daarbij geleiden moesten.
Want, — en dit weze gezeid voor hen, die mochten twijfelen
aan de gegrondheid van al deze onderzoekingen — want, het is
zonneklaar dat in de eerste verzen van Gezelle vele lezing-invloe-

den zichtbaar zijn.
(9) Engelendale, bl, 78.
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Zie 't Riet en ae Waterspegel, en vele piaatsen van Kerkhofblommen, daar straalt Homeros door ; in de oudste gelegenheidsdichten hoort men wel een weergalm van Bilderdijk; Longfellow is oogenschijnlijk nagevolgd in Excelsior, en zijn rhythme
uit Hiawatha luidt in menig ander gedicht, b.v. De Schaverdijnders.
De maat en de trant der Middeleeuwers zijn voor een groot deel
de vormende oorzaak van stukken als Boodschap van de Vogelen ;
Stoomgevaarte ; Pachthofschilderinge ; en, gedeeltelijk, voor
de uitwendigheid ten minste — de Berechtinge. Het baat niets,
daarvoor de oogen te sluiten, uit reden van de oorspronkelijkheid
van Gezelle. De juiste waarheid is, dat de oorspronkelijke, de zeer
eigenaardige geest van Gezelle, in zijne jeugd, als iedere geest,
ten deele gevormd is geweest door invloeden van buiten. Niet dor
gelijktijdige, omgevende school of doenwijze in onze litteratuur,
neen, heelemaal niet ; maar door oude en vreemde dichters, dat
wel, en zeer, zeer zeker. Naast die invloeden uit lezingen gesproten, zijn er nog andere, die de ingeving van sommige stukken beheerscht hebben, zooals bij iedereen het geval is ; en het is belangwekkend, die te zoeken en te vinden.
De Beltrommel, dart, is iets buitengewoons. Van wadr mag daar
de ingeving voor gekomen ziin ? Zij is tweederlei : de algemeene
toon is weer die van Faber, en de bijzondere vorm is te danken
aan de schilderkunst, aan Fra Angelico namelijk.
Dit laatste worde eerst klaar.
Weinige menschen, die jets of wat met kunst bezig zijn, of zij
kennen, in dezen tijd vooral van goedkoope en schoone printen
naar groote meesters, de musiceerende Engeltjes van Fra Angelico.
Zij worden in licht- en kleurendruk overal verspreid. Ja, men mag
zeggen dat zij voor velen de eenige kennis met Angelico uitmaken.
Zij zijn, wel is waar, bijlange niet het meesterstuk van den lieven
schilder, maar hunne houding, hun bevallige aangezichtjes, de
zoet of schitterende kleuren van hun kleed op den gouden achtergrond heeft ze volksgeliefd doen worden. (10)
(10) Deze Engelen, 12 in getal, staan rondom op de breede gouden
omlijsting van de 0.-L.-Vrouwe-schildering, genaamd « Madonna dei
Linajuoli 2. of de 0.-L.-Vrouwe van de V1asbewerkers, voor deze gilde

in 1433 geschilderd, en thans bewaard in het Museum der
Floren0.

4: Uffizi

) te
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In de
, Dr. Eug. Van uye, Gezelle's oud-leerling, getuigt :
kamer van Gezelle hing aan den muur, rechts van de deur, nevens
zijne bibliotheek, een zeer schoone staalgravuur van Fra Angelico's schilderij. Gezelle heeft me meermaals met ingenomenheid
op die gravuur opmerkzaam gemaakt, en gezeid dat hij die in
verzen brengen wilde. Toen dit geschied was, toonde hij mij zijn
gedicht, en nog lang hebben wij samen over dit gedicht gesproken. Gij hebt dus goed geraden. » ( 11 )
Aan deze afkomst van het stuk kan dus niet getwijfeld worden.
Onder de twaalf Engeltjes zijn er twee met een beltrommel of
rinkeltrom — tambourin, het tympanum van de ouden. Laudate
eum in tympano et choro, zegt David in Ps. 150. In tympano et
psalterio psallant ei, Ps. 149. Het rhythme van de verzen, die van
het herhaalde gedeelte vooral, is natuurlijk van den ringdjing-djing
met het trommeltje gekomen. Alzoo is de mate, zegt de Dichter :
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Moest ik beproeven dat in letters te verbeelden, 'k zou b.v.
schrijven :
tjoetn te ! tjoem to 1 tjoem te I tjoem te (2 maal)
tjoem te tjoem to I tjoem te 1 tjoem ! (2 maal)
Ellin I clering 1 te tiimdering te djirn 1 tjom
tjim I &ring 1 te tjimdering te djim I tjom
rringe I rringe 1 rringe I rringe I ring 1 rrom!

De inval nu, daarvan een samenspraak te maken, is ook al natuurlijk. Beziet die twee engeltjes eens, om 't even hetwelk ; zij
bezien u, zij zeggen u : Luister ! hoor naar mij, is dat niet
mooi ? 1k love God met het gerinkel van mijn bellekens en trommel, — in tympano — doe awe met mij ! 3. Van daar tot een
(11) Het voorval is te plaatsen :n 1858
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antwoord in den geest van een aanschouwer, is er maar een stap.
Maar waarom een « Samensprake tusschen den Engel en de
Bedroefde Ziele ? »
Eerst en nicest, natuurlijk, onidat, op 't oogenblik dat de langvoorgenomen poesie eindelijk werd uitgestort, de ziele van den
Dichter tot weemoed was gestemd ; maar die uitleg is niet ge_
heel voldoende. Want de toestand der ziel, in het gedicht verondersteld, kan niet, tenzij in dien algemeenen toon van weemoed,
die des Dichters wezen. De ziel die daar spreekt is een gevallen
ziel ; eene die God verlaten heeft, die de vreugde en de liefde
van de wereld heeft gezocht in de zonde, en die nu, van alles verlaten en walgend van alles, in de zwarte droefheid neerzit als in
een walk : In tenebris et in umbra mortis sedet; ja, die daarin haar
wanhopend behagen heeft gevonden. Zoo verre staat het met den
28-jarigen, godvruchtigen Priester niet. Hij stelt zich dus eene
andere ziel voor. (11a)
En hier is 't, geloove ik, dat Faber weer invalt.
Lezen wij eens, in Engelendale :
Jezus zond gedurig millioenen Engelen naar zielen op der aarde die
in verdriet waren, of in nood, of in zonde. Hij gaf den Engelen zijne ge'laden om ze him nit te deelen... (bl. 33)...
« Ik ben ow Engelbewaarder, allerliefste zusterke ; God heeft mil
gr,ezonden nit den hemel om altijd aan uw zijde te staan geheel uw leven
door en om u al 't goed te doen dat ge me ti wilt laten doen.
-- En hebt ge den heerlijken hemel verlaten om bij zulk een droefg,eestig meisje te verblijven, als ik ? Ze zien mij alternate liever niet, en
ik vreeze maar dat ik nu ook niemand meer geerne en zie. Toen ze
dit zeide brat( Rozamonde :n tranen los. De Engel antwoordde :
- Ja, mijn alderdierbaarste, den Hemel heb ik verlaten om uwentwille,
maar ik ben nooit droefgezind... (En God vindt uwe ziel zoo schoon,
zegt hij wat vender).
— Ach, God kan mijne ziel niet schoon vinden, ze is zoo stout en am
weerspannig. De meid op de school zei altijd dat mijn ziel voorzeker
zoo mart was als kool.
- Jamaar ! Rozamonde, God vindt ze toch schoon, at is ze stout... etc...
Hier begon Rozamonde te krijschen, en omdat heur traantjes zeer
bitter waren, waren ze ook zeer zoet. 't Was met moeite dat ze wist
* (11a) In Dichtoefeningen, Jubileumuitg. biz. 293, oppert Dr. F. Baur
de meening dat het « misschien ook weer een troostbrief, een practische
opbeuring voor den, in zijn brieven, steeds tranerigen en wanhopigen Van
Oye v zou kunnen zijn.
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waarbm ze weende, maar 't was alsof het gulden light van den Engel
binnen heur drong en daar een nieuw herte vormde voor haar...
Als ze ophield met weenen, zei ze : 0 dierbare Engel ! ik heb een
nieuw hert gekregen !...
En de Engel loech, en zijn lachen weerklonk lijk honderden zilveren
klokjes, en het maakte haar gelukkiger en hlijcler dan ze ooit te voren
in haar leven geweest was. (bl. 51-53).

Daarbij kunnen we nog eens luisteren naar een van Faber's Gezangen (Hymns) : The Pilgrims of the night ; ook dit was Gezelle bekend.
Het lied begint aldus :
Hark, hark, my soul, Angelic songs are swelling
Hoor, hoor, mijn ziel, die Engelenzangen zwellen...

I let is nacht, levens-nacht :
Darker than night life's shadows fall around us...
Zwarter clan nacht valt 's levens schaduw rond ons.

En de zielen zijn mat en droef : « Come, weary souls >>...
Nu vertaal ik de twee laatste strofen :
Mijn ziel, schep moed, 't geloof schingt als een mane
met zacht gestraal op 's levens woel'ge zee ;
en 't geve u troost te luistren, langs de bane,
naar d'Englenzang die spreekt u toe van vree.
Zingt, Englen, zingt, wijl ge ons uw hulp blijft leenen,
zingt wakend 't lied den hemel zoet ontweld,
wijl, zwoegend voort, wij troosten ons met weenen,
tot 's levens nacht in eeuw'ge liefde smelt !...
Angels of Jesus
Angels of light,
Singing to welcome
The Pilgrims of the night...

Deze hymne, gelijk de verhalen, is weder de troost der zielen,
geplengd door de Engelen, die zweven in de luchten van de zielenwereld. Zou ik mij bedriegen, indien al zulke lezingen mij als
ingeving van den Engel met den beltrommel toeschenen ? Diet
dat ik zoo ver wil gaan, voor ieder denkbeeld een weergade in
Faber te willen aantoonen, maar z66 ver slechts, te meenen, dat
een jonge dichter, die zeker at deze gedachten van Faber las, en
daardoor op denzelfden tijd gedurig van Engelen droomde, ook in
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zijn gedicht van then tijd Faber's beelden moest voor Gogen hebben.
Dit alles gekend zijride, blijft de Beltrommel een zeer innemend
gedicht. Want niettegenstaancle alle invloeden en aanleidingen,
is het toch nog in ruime mate persoonlijk. Het rhythme ; de blijde,
kinderlijke zang des Engels ; de droevige, zwartgallige woorden
van de ziel ; het stillekens binnendringen van de genade ; de eerste teekenen van berouw ; het uitlokken van tranen, die alles uitwisschen, en de overgang tot de vreugde des herten, door Engel
en ziel beiden uitgezongen, dat alles is dan toch nog eigen vinden
en kunstvol groeien.
En nu noodig ik u uit tot lezen van dit zoo saloon gedicht,
zinnebeeldige oplossing van dit vraagstuk : Hoe komt eene ziel,
door zonde in droefheid gedompeld, tot de vreugde van de onschuld weder ? — En het antwoord is : door vertrouwende
liefde en door liefdevol berouw.
DE BELTROMMEL.

Samenspraak tusschen den Engel en de bedroefde ziele.
E.
1 Waarom altijd, altijd weenen,
altijd klagen, nooit niet eenen
enklen stond, of met een traan
in uw blinkende oogen staan ?
5 Op met u, geliefde, laat dat af, kom
luister na' den rinkel van den beltrom
ringe, ringe, ringe, ringe, ring, rom

z.
Laat mij droef en treurig wezen,
niemand zal mij ooit genezen,
10 diepe ligt de wonde, clAAr,
zwijg en laat mij, laat

1-7. Eerste uitnoodiging tot vreugde. Cfr. jerem. 31-16 : Quiescat VOK
tua a ploratu, et oculi tui a lacrymis. 8-11 : Treurige, hopelooze toestand ,der ziel, nog nader bepaald in de verzen 15-17 en 22-25, terwij1
de Engel in 12-14, 18-21 en 25-33 steeds vriendelijker aandringt. In deze
verzen 8-11 denke men b. v. aan IsaI 22-4 : 4( Recedite a me, amare flebo,
nolite incumbere ut consolemini me.
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Maar
niemand heeft er immer nog getreurd om
't klinkende gerinkel van den beltrom :
ringe, ringe, ringe, ringe, ring, rom !
Z.
15 Nacht is 't voor mij, altijd nacht, en
vruchtloos blijve ik altijd wachten :
Komt geen dag meer ? Is hij daar ?
E.
Neen, 't is nacht, en maneklaar :
neen, en al de sterren in de lucht, stom,
20 luistren na' den rinkel van den beltrom
ringe, ringe, ringe, ringe, ring, rom !
Z.
Blauwe wolken, groene weiden,
geene en kan ik lijen van beiden,
zwart is alles rondom mij,
25 zwart is alles...
E.
Zwart, ja, gij,
gij, en al hetgene dat gij ziet, omdat gij niet en luistert na' den beltrom :
ringe, ringe, ringe, ringe, ring, rom !
Zijn de blommen weg, ze zullen
30 wederom de lente vullen,
en welhaast, alover 't mos
kruipt het leekend beekske los,
lachend en al tribblen over 't mos, om
't schudden van den rinkelenden beltrom :
35 ringe, ringe, ringe, ringe, ring rom I
15-17. Jerem. Thren. 1-2 : << Plorans ploravit in nocte » of Job 17-12 :
<< Noctem verterunt in diem, et rursum post tenebras spero lucem. »
18-21. De maan is daar, met de sterren, een beeld van stille hoop in
den nacht des weedoms. Zie hooger bij het gedicht : Binst het stille van
den nacht : z:e ook, den hymn van Faber, de voorlaatste stroof.
22-25. Melancholia — zwartzien — zwartgalligheid. Confr. Isai 21-4 :
Emarcuit cor meum, tenebrae stupefecerunt me. »
2334. Nihil desperandum ! Na lijden, verblijden ! Na winter, lente !
Deze woorden van den Engel verwekken een verandering in de ziel ; zij
gaat nu denken aan haar verleden geluk ; dat is beter dan zich to stijven
in huidige droefgeestigheid ; zij zucht dus (36-39) : Ach, waar is de
tijd dat de zon der vreugde mij tegenlachte door het loover dat mijn
hert verfrischte !
Cedichtengroei 4

- 34 Z.
Ha, waar zijn de zonnelonken
die weleer mijn oogen dronken,
weggesluierd onder 't groen,
binst het branden van den noen ?
E.
40 Kom met mij, en 'k leed er U naartoe, kom,
kom me' mij, de zonne is in den beltrom :
ringe, ringe, ringe, ringe, ring rom !
Z.
Op en weg en deure is alles
dat mij zoet en liefgetal is ;
45 nievers is er welzijn meer,
nievers, nie...
E.
Bij God den Heer,
boven in den hemel is er nog, kom
hoort gij niet 't geringel van den beltrom :
ringe, ringe, ringe, ringe, ring rom !
Z.
50 Al mijn beste vrienden, alien
zijn mij een voor een ontvallen,
niemand die mijn herte mag,
wil of kan beminnerf... Ach !
E.
Een is u gebleven, dat is God, kom !
55 Luister na' den Engel met den beltrom :
ringe, ringe, ringe, ringe, ring rom !
U is een alleen gebleven,
een en zal u nooit begeven,
zoo gij zelve niet begeeft,
60 en Hem leed om liefde geeft ;
keer dan naar den Heere met uw hert om,
keer al op het roeren van den beltrom :
ringe, ringe, ringe, ringe, ring rom !
40-42. De Engel neemt dat te bate om de ziel tot vreugde te lokken.
De zonne is in den beltrom ; zooals zij in een der teekens van den
Dierenriem staat ; de vreugde van 't zonnelicht is nu in het luisteren
naar den beltrom te zoeken.
43-46. Maar voor mij is alle vreugde heen, en verder 50-53 : Geen
vriendschap meer voor mij ! Cfr. Offic. Parasceve. Mat. Resp. 1 : ' Omnes amici mei clereliquerunt me... et non pepercerunt animae meae.
47-49. De Engel wijst naar de vreugde van boven, en meer bepaald
hi 54-63 naar de vreugde van Gods genadige liefde, die altijd blijft, als
wij maar nederig leedwezen toonen (leed om liefde geven). Voor 61-62
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Z.
Hij waar mij alleen gebleven,
65 Hij en had mij nooit begeven,
hadde ik zelve, eilaas...
E.
Een traan,
en zijn gramschap is voldaan
trane al op de bane, al op den weg, kom,
droppel op het rinken van den beltrom :
70 ringe, ringe, ringe, ringe, ring rom !
Z.
Mocht het mij de Heer verleenen !
Nooit een enklen stond, niet eenen
leefde ik, of een liefdetraan
zoude in bei mijne oogen staan !
75 Weg van hier, gij tranen van weleer, komt !
Tranen die verheugen lijk de Beltrom !
E.
Ringe, ringe, ringe, ringe, ring rom ! !
E. & Z.
Wien nu onze Iiefde klagen ?
Wien ons gloeiend herte opdragen
80 Menschen, dieren, planten, at
al dat leefde of leven zal,
monkelt op het ronken en den rom born,
huppelt op het rinken van den beltrom !
ringe, ringe, ringe, ringe, ring rom !...

Geen vrees, niet waar, dat de herinneringen aan kunst en poesie
deze innige tweespraak zouden geschonden hebben ! Een of twee
ingevingen van buiten rooven nog geen eigenaardigheid.
Cfr. Joel. 2-12 : a Convertimini ad me in toto corde vestro, » en Jerem.
Thren. : Convertere ad Dominum Deum tuum. »
64-66. Dat is wel waar, hadde ik zelve God niet verlaten ! Het berouw
is gereed.
66-70. De traan van leedwezen wordt uitgelokt ; verzen 68-70 worden
trager, meer at slepende, met innige, streelende aanmoediging uitgebracht.
71-76. Wensch naar berouw, en belofte dat het aanhoudend zal duren.
Daarna (75-76) uitbarsting van het rouwvol gemoed ; nu geen tranen
meer van onvruchtbaren weedom, maar de weldoende tranen van het
vermorzeld hert. Deze droefhe:d is niet ongelukkig, zij verlicht en vertroost,
gelijk de beltrom doet.
77. Een gerinkel, sterker dan de andere, uit vreugde !
78-84. Gelijk in de Psalmen 148 en 149, worden alle schepselen tot
lof en vreugde genoodigd : In tympano et psalterio psallant ei (Ps. 1493). V. 81 is de vertaling van Ps. 150-6 : Omnis spiritus laudet Dominum !
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0, de lieve verzen, o kracht van de eenvoudige kunst der klanken en rhythmen !
Laatste beschouwingen
Nog in dezelfden geest schreef de Dichter waarschijnlijk zijn
Principium a jesu, aan 't hoofd van de Dichtoefeningen. En 't is
door Engelenhanden dat hij zijn eersteling aan Jesus wijdt
« 0 Engel, Geest der Poesij,
gij die een Engel zijt
en geen verbeelding, schenk het mij
Hem zij mijn zang gewijd !... (12)

Het is zichtbaar, in die weinige woorden, hoe ernstig hij de
wezenlijkheid van de Beschermengelen opneemt. Er is voor hem,
in waarheid, niet alleen in verbeelding, een Engel der Poesij waarvan hij wat later, antwoordend op het gedicht van een zijner leerlingen, zingt
Ja, de engel der « Poesij
die bidt, die maalt, die zingt,
diens harpe moet het wezen,
die zulke accoorden klinkt.
ja, de Engel der Poesij
die zingt, die maalt, die bidt,
die Engel is 't, de deze,
die in uw zangen zit !... (18)

En als om onze bescheiden gissingen tot zekerheid te maken,
komt die diepe en telkens weerkeerende indruk alleen te voorschijn
omstreeks 1858-59, den tijd van Dichtoefeningen en de oudste der
Gedichten, gezangen en gebeden ; ook den tijd der vertaling van
Faber en van de Poucksche reis. Is er later nog van Engelen
spraak, dan is 't slechts bij verwilderde gelegenheden, zonder dat
we die gedurige vooringenomenheid bemerken, die in 1858-59 de
oogen uitsteekt. Nog zucht hij in de Rijmreken, met dat vers dat
wel uit dezelfde dagen zal spruiten. (14)
Zoete, lieve dichterengel,
sla uw vlerken rondom mi j•.• (14a)
(12) Dichtoefeningen 1892. Pr'incipium a jesu. 11.
(13) (led. gez. en geb. 1893. bl. 65.
(14) Dat het inderdaad uit 1858-1859 moet zijn toonden wij in Geaichten, Gezangen en Gebeden. Jubileumuitg,, Bd. II. blz. 264-266.
(14a) Ibid. Rijmreken... 187.
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Ik sluite daarmeé, zeggend tot de jonge Vlamingen : Blijft
dezen Dichter getrouw, hij is de uwe, die uwen geest doet leven in
zuivere kringen van Gods natuur en hoogere wereld, tot bij het
gezelschap van de Engelen toe, uwe refine broeders uit den Hemel ;
Nostra autem conversatio in ccelis est ! ( 15 )
-

(15) Philipp. III. 20.
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HET KINDEKE VAN DE DOOR.
1860

ANT graf en wieg zijn een en 't zelf ; voorwaar,
de pelder, 't is alsof 't een wiegkleed waar',
waaronder Gods almachtigheid bewijst
dat uit het graf de onsterfelijkheid verrijst,
en dat de dood die elk ende een bedriegt,
(1
met eigen hand God blijde kinderen wiegt.

W

)

De Poezie van den Dood Onbegrepen van oude en moderne
heidenen, bloem van 't christen geloof, veel blijder en schooner dan
de asphodelen in de Elyseesche weiden ! Al blinkt er tranendauw
op deze bloeme, toch, of liever daardoor zelf, is ze 't herte van den
christen duurbaar boven al.
Want zij glanst met den glans der onsterfelijkheid, en geurt
met den geur der eeuwige Liefde, die den Dood heeft gemaakt
tot aanvang des Levens.
Wat ware het een wonder boek, een Bloemlezing uit Gezelle's
Poezie van den Dood ! Heeft wel iemand onder de Nederlandsche
dichters zoo treffend, zoo liefdevol, zoo troostend, zoo kunstig hem
bezongen ? Van de Kerkhofblommen, to Staden geplukt, tot het
laatste Zieldichtje, door den kranken grijsaard uit liefdadigheid
geschreven, wat al onzeglijk-roerende zangen en klanken ! Ja
mocht ik dat boek gedrukt zien, prachtig, met passende beelden
en teekeningen, met het kruis op zijn omslag geprent, ik ware
(1) ,Gezelle, Zielgedichties, Nr XXIX, 1876.
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blijde. Hoevele zielen zou het doorgeuren met geloof, hoop en
liefde !
Onder deze Doodsgedichten glanst er een met een geheimvolaantrekkende schoonheid :
HET KINDEKE VAN DE DOOD.

(

1a )

Het is me onzegbaar, wat een wereld van allerzoetste gemoedsbewegingen in mij roert, telkens ik dat gedicht lees, en hoe menigmaal is dat geweest ! Voorwaar, hij, die dit in zijn ziele droeg en
op zOO'n wijze wist uit te zingen, draagt om zijn hoofd een
Christen-Dichter's aureool, nog wat anders glorierijk dan Horatius'
doctarum hederae praemla frontium !
Met ontroering begin ik eraan, te beproeven, in hen die dit zullen lezen, mijn gevoelens te doen overgaan. Mocht ik het kunnen !
***
Onder Gezelle's leerlingen van zijn eerste Poesis-jaar was een
Rousselaarsch student met name Emiel De Kiere, die later priester
werd, missionaris in de Noordsche landen, bepaaldelijk in IJsland,
en van wien hij geern spreekt in de eerste jaren van zijn Rond den
Heerd. Men leest daar ook knap-geschreven brieven van den jongen zendeling. ( 2 )
Met de familie De Kiere was Gezelle sinds lang bevriend ; de
oom van zijn student, Joseph, was landen tijd barbier in het Seminarie, een braaf, maar zonderling man. Voor een zoontje van
dezen, dichtte de Meester het klein versje, in Zielgedichtjes,
nr VIII :
« Ter blijder en troostende gedachtenisse van Alois De Kiere, zoontje
van Joseph en zijne huisvrouw Ludovica De Kiere, geboren De Grijse,
dat ter wereld kwam op den 18 July. 1851 en in den Hemel ontwiek den
26 Februari 1852. »
Een kind ontsliep.
\Vie anders weet
als moeders herte ervan,
*(1a) Met nut kan, in verband met deze studie, nu ook gelezen worden

J. J. Pyck, 't Kindeke van de Dood van G. Gezelle en Hemkes in Vlaamsch
opvoedkundig tijdschrift, Jan. 1930, blz. 221-231.

(2) tie Rond den Heerd I. blz. 356 ; II, bl. 349 ; III, bi. 16, 21, 37, 55.
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en Jesus', die 't
gewonnen heeft
en nooit meer kwijt en kan ? »

(

3)

De ouders van Emiel, den student, waren Jan De Kiere, en dezes tweede echtgenoote, Virginia Lanssen, welke laatste, ten tijde
van Gezelle's leeraarschap in de Poesis, reeds overleden was. De
eerste vrouw, Melanie Fitler, was zees jong gestorven, in 1835,
't jaar na de geboorte van Jan's eerste kind : Constantinus De
Kiere.
Deze jongen, halfbroeder dus van Gezelle's leerling, is het
Kindeke van de Dood.
lk heb hem goed gekend », schrijft mij Hendrik Van Doorne,
gewezen missionaris in Engeland, oud-leerling van Gezelle, nu
rustend priester op zijn geboortedorp Poucke. ( 4 ) « Het was
een lange, bleeke, uitgemergelde jongheid, gestorven van de
longerziekte, uitgeteerd, zoo de Vlaming het in een woord afschildert. Zijne ziekte heeft het fang getrokken eer zij hem ten
gronde kreeg. » — En elders « Constantinus was een begaafde
jongheid. De menschen zeggen gemeenlijk van zulke : hij heeft
te veel verstand, hij 'n kan het niet ophouden in zijn lichaam. —
Zeker was hij geestelijk en vernuftelijk ontwikkeld boven zijn
lichaamskracht en ten nadeele van 't stoffelijk. » Men had hem
't eerste van de Zielgedichtjes kunnen toepassen :
Het aardsche vat was al te teer
voor 't machtige verstand,
de band des lichaams kon niet meer
weerstaan der zielen brand ;
hij brak..., ze ontlook heur vleugelen
en koos de hemelbaan :
daar mag zij, zonder teugelen
God minnen, God verstaan.

en dit gedichtje, uit 1852, geeft ons eene of twee uitdrukkingen,
die bij 't Kindeke van de Dood zullen wederkomen.
* (3) De datum 1859 boven het gedichtje, in de verzameling, is dus niet
juist : het doodsanctje en de Burgerlijke stand geven beide 1852. Zulke
onnauwkeurigheden zijn er nog. In Kerkhofblommen, Jubileumuitg., brachten wij dit gedichtje op zijn ware plaats : nu staat het onder Nr. II. met
jaartal 1852.
(4) Een van hen, die vertrouwelijkst met Gezelle hebben omgegaan, te
Rousselaere, en later in 't Engelsch Seminarie. Gezelle kwam veel te
Poucke, in Van Doorne's familie. Van Doorne is sedert de le uitgave

overleden, in September 1914.
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Dat Constant aanleg had voor kunst en letteren, blijkt uit het
felt, dat hij lid was van de oude Rousselaarsche Rederijkerskarner
44 De Zeegbare Herten », sedert October 1854, en van het Genootschap voor kerkmuziek. Waarschijnlijk zijn 't die gaven en
bezighalen, -welke hem nauwer met Gezelle in aanraking brachten.
De langdurige ziekte maakte hem anders afgetrokken, stilzwijgend, weemoedig : bijna nooit lachte of schertste hij, en hij was
liefst alleen. Als 't weder het toeliet, stond hij buiten aan de
huisdeur, « 266 de teerende menschen geerne doen, om de jonge
zonnestralen te drinken », zegt H. Van Doorne. Daar kon men
hem uren en uren zien staan, stil en stom, een deernisse voor
al wie hem kende en eenigszins vermoeden kon, wat er in zijne
ziel omgaan moest.
Hij stierf den 15 Januari 1859. Alzoo is zijn doodsanctje

Waerom heeft myn lyden zoo langdurig geweest ?
Waerom heeft mijne ziekte ongeneesbaar geweest ?
(Jerem. c, 15) Omdat gy, o Heer, gehandeld hebt
volgens Uwen Wil. Jonas. c. I.

BID VOOR DE ZIEL
van

CONSTANTINUS DEMERE,
LID DER MAETSCHAPPY VAN RHETORYCA EN
VAN HET KERKMUZIEK,
geboren te Rousselaere, den 14 Mani 1834 en
aldaer overIeden den 15 Januari 1859
Schoon jong, heb ik kwellingen en droefheid gevonden ; en ik heb den naam des Heeren aanroepen.
Ps. CXIV, 4.
En God heeft my verhoord, Hy heeft my van myne
eIlenden verlosf. Ps. XXXII!, 5.
Maria ontvangt in haren school de Zielen barer
stervende dienaren. Vinc. Ferr.
Myn vleesch en mya hent zyn bezweken, o God van
myn hert ; Gy zyt, o God, myn erfdeel voor altijd.
Ps. LXXII, V. 6.

Onze Vader.

R.

Wees Gegroet.

I.

P.

Rousselaere. — Drukkery van De Brouwer-Sfock.
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Gezelle, 't is te denken, kende den armen jongen in de ziel
hij kende zijne geheime gedachten, hij wist, wat hem eenigen
troost of afleiding kon geven ; maar hij had, nit zijne gesprekken
met hem, wel gevoeld dat Constant zijn toestand bewust was,
en den Dood voelde komen, zoo langzaam, dat hij ernaar trachtte
om uit... Hij had het stille, stille naderen van den Dood bijgewoond, en de indruk van hare onvermijdbare meesterschap op
dat jonge leven had hem ingenomen, sedert lange maanden, met
dat denkbeeld : Een kind des Doods !
Dit is een welbekende uitdrukking uit de Schriftuur. Zij verschijnt namelijk in de geschiedenis van David en Jonathan
(I. Reg. XX.) Saul zoekt David te dooden, en Jonathas, Saills'
zoon en Davids' boezemvriend, wil hem ontschuldigen bij zijnen
vader. Saul is echter onverbiddelijk : « Meent gij dat ick niet
en wete dat gij den sone van Isai lief hebt, tot uwer schanden ?...
Want alle de dage dat de sone van Isai op aerde leeft, soo en
suit ghij ende uw rijck niet gevestight worden. Aldus dan, soo
sendt nu ende doet hem bij mij brengen, want hij is een kint des
doods ! »
En David zelf, later (II. Reg. XII) wanneer Nathan de propheet
hem de parabel heeft verhaald van den rijke, die 't eenig schaapke
van zijnen armen btlurman had genomen en geslacht, roept
toornig uit : « Alzoo waarachtiglijk, als de Heere leeft, de man
is een kint des doods die dat gedaen heeft ! » Filius mortis est !
Dat schriftuurwoord, in den volksmond geraakt om te beteekenen iemand die den stempel van den dood op hem draagt,
werd hier, in diep treffenden zin, de aanleiding tot het gedicht,
dat afzonderlijk verscheen te Rousselaere in 1860, ( 5 ) maar
(5) Hier tegenover staat het Etelblad. Het Boekske meet 174 minim.
op 127, en bevat 14 blz. Het citaat uit Faber is op te Inerken. De werken van den Engelschen Oratoriaan waren, zoo wij weten, voor Gezelle
zeer geliefkoosde lezing, en gaven hem meermalen aanleiding tot dichten. De hier geciteerde woorden komen uit het volgend zinsverband ;
Faber veronderstelt « dat al de mannen, vrouwen, en al de kinderen
boven de zeven jaren, op de geheele aarde, God alt:jd bovenal en uit
onverdeelde harten liefhadden. » Welke gevolgen zou dit hebben in de
staatkunde, de diplomatie, de pers, den handel, de kunst en letterer ?
Zoo volgt het citaat : De letterkunde van deze menschen zou niets voortbrengen dan wat eerbaar en \N aar zou wezen, veredelend en vol geloof.
Op de 2e bladzijde staat de opdracht : Den weleerweerden Heere Mijnheer Bruno Van Hove, pbr., Superior van het Kleen Seminarie te Roes;

-

selaere, vereerd en opgedregen, ten teeken van eerbied en toegenegen-

et Ilinbeke pan be Boob-

then Qi5ebiclit
van
?len e.

4. (blab° ee3eite, pbr profmor in 't Alm
6eminarie to tionoutaert.
The litterature of these men would give forth nothing
but what was chaste and true, ennobling and full of
faith.
Father Frederick William Faber, D. D.
The Creator and the Creature.

p. 185.
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II. Van Doorne verzekert « dat het al lang van 't getouwe
gesneden lag eer het op de dru kperse geleid wierd. >> Nemen
wij aan dat het ontstond kort na Constant's dood, in 't begin
van 1859, wij meenen echter dat het voor 1860 niet tot zijne
voile rijpheid kwam, in den huidigen vorm, vooral de laatste
strophen.
Lezen wij nu eerst het geheele stuk. Hier volgt, in 't midden,
de huidige tekst, sedert 1892 ; links de verzen of woorden van
den eersten druk (1860) die later veranderd werden ; rechts het
weinige, waardoor de druk 1878 van dien van 1892 verschilt.
Kleine wijzingen in spelling en schrijfwijze, zooals de hoofdletter aan 't begin van elk vers en de oude vormen waer, been,
mogt, werden niet als variante aanzien. Aan den voet der bladzijde geven wij eenige woordverklaringen.
-

HET KINDEKE VAN DE DOOD.
Filius mortis est.
1860
1.
2. 'n brijzel

2.
3, hunne eerefe

3. en ze zeide

I. Reg. XX. 31.
1892
1878
Daar zijnder die de levensbaan,
met schaars eenen brijzel brood,
tot aan hunne oude dagen gaan
en leven, spijts de dood.
Daar zijnder die dit leven van
zijn blijde bane stoot,
van waar hun eerste reize began :
't zijn kinderen van de Dood.

3. Een wist ik, en zijn moeder, als
zij 't hutste op haren schoot,
zij tong en zij zeide :
Mijn kind ! )
['t Was valsch
't was 't kindeke van de Dood.

held, van zijn oud-leerling en ootm. dienaar in Cho G. G.) Deze zoo
eerbiedige opdracht werd maar koeltjes ontvangen.
1. r. 2, schaars, nauwelijks.
r. 3, gaan, transitief : die de levensbaan gaan, volgen.
2. r. 3, began, oude onvolm. verl. tijd van beginnen, nu begon. Zoo
vand voor vond ; drank (str. 5 v. 1) voor dronk, etc.
3. r. 2, hutste = schommelde, deed wippen.

- 45 1860
4.

189,2
Zij leefde en leefde tweemaal toen
zij 't tegen heur herte sloot,
en driemaal, toen ze 't daar mocht
[voen,
heur kindeke... van de Dood.

3. mo9te van

5.
3. maer wat het nutte
van sp,ize of drank:

't Kind at en drank uit klaar bedwang,
en 't pramen van den nood,
maar al dat het nutte, van spijze en
[van drank
het at en het drank de Dood.

6. Het groeide alzoo de plante vast,
die nimmer zunne 'n ziet
een rijzig, een reilde kindeke was 't,
3. een rii:zig en spilde
en derelijk als een net.

3, op de aarde war

7.

En de andere blommekes, blank en blib
ze loegen altemaal
en over van vreugde, zoo loegen zij
met zijnen bedrukten staal.

8.

Het loeg... en het hief in het blauwe
[meer
des hemels zijne oogen, maar
ze vielen zoo licht op de aarde weer
[neer,
en ze stonden daar, immer — däar.

1878

3. mochte voen

3. van spijze en
drank :

3. en reilde

3, op de aarde weer

9. Aanschouwt hem, aan zijn huis ge[leund,
hij rust en, overand
op d'een en op d'anderen voet gesteund,
daar staat hij nu aan den wand.

uit enkel bedwang : alleen uit dwang.
r. 1, nit klaar
r. 2, pramen = dringen, persen.
zooals, gelijk.
6. r. 1, alzoo
r. 2, zunne = zonne. Engelsch Sun. Wvi. klank.
rank, met een bijbeeld van teerheid en krankheid.
r. 3, reilde
7. r. 1, de andere blommekes, = de andere kinderen.
r. 2, loegen -= lachten.
r. 4, staal = stengel.
beurtelings.
9. r. 2, overand
overhand (1860 en 18-78)

5.
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10. Hij staat daar, van als de morgen
[breekt,
en en spreekt geen enkel woord,
2. en 'n spreekt
2. En spreekt
't en zij dat hij in zijn herte spreekt,
en dat God daar alleene aanhoort.
4. alleen hem aenhoort
1-860

11. Aldus verwacht hij 't noengetij,
hij buigt zijn hoofd, hij hijgt
om asem, en pijnelijk asemt hij...
maar kiagen nooit : hij zwijgt.
12. Zoo zinkt het sappig looverkruid
in 't branden van den noen
en asemt al de krachten uit,
die zijne blaren voen.
13. Hij staat daar, als de zonne zinkt, —
een roode hemelbal,
die loerende al onder de boomen blinkt
en wegvaart,
liefst van al.

4.

3.

' 11

kan

letsten

14. Toen heft hij zijn grooten oogbal op
en laat hem, overlaan,
ontlasten den blinkenden pereldrop,
dien niemand en kan verstaan.
15. Toen sukkelt hij weg, en hij kijkt,
[wanneer
hij staat om in te gaan,
nog eenen laatsten en ach zulk eenen
[langen keer,
al zuchten... achter de baan

3.

letzten

16. En als de wind de deure wrijft,
toen keert hij treurig om,
treurig
wendt weder en schudt met zijn hoofd,
[en schrijft,
in de asschen daar schrijft hij :
4. in de asschen
schrijft
hij
Kom 2

2.

Wen keert hij hem
orn

,

10. r. 3, 't en zij dat = 't en zij dat woord, dat hij in zijn hert spreekt.
15. r. 2, hij staat om in te gaan = hij staat op het punt binnen te gaan.
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1892
17. Gelijk het kind des avonds, blij
en op zijn speelgenoot
al peizen, wenscht : dat het morgen zij !
zoo wenscht hij naar de Dood.

18. De Dood is maag en vriend van hem,
hij kent heur witte hand,
hij kent heuren lijzigen stap, en heur
[stem,
4. en heur delfspa
en heur delfspa en heur land.
ook en.,..

3. En zij nestelt....

1878

4. en heur delfspa

oak.,..

19. Zij is vriend van hem en speelgenoot,
zijn herte langt er om ;
ja, zij nestelt alree in dat herte, de
[Dood,
en zoo, schrijvende, zucht hij :
[« Kom ! )

20. Ze beidde, en hij beidde zoo lange
[ernaar,
en ze kwam toch 'nen keer, daar hij
[stond
3. alwaer te steen hij
alwaar hij placht te staan, en alwaar
plagt..,.
zij kwam, en alwaar hij ze vond.
1. dernaer

21. Zij kwam, en zij ging in huis, en hij
[zag,
en hij stapted' heur achternaar :
zij klom en hij klom, en zlj lag en hij
[lag,
en zij loeg... en hij loeg op haar.
Ei hij lacht !
[hij lacht !
\Vat heeft er med' hem geweest !
Wat doet hij nu, dat hij nog nooit en
[placht :
ons broeder, ai Heere, hij geneest ?

22. En zeider daar eene :
2. Wat is er,...

2. wat is er....

18. r. 1, maag = bloedverwant, famil:e.
r. 3, lijzigen slap
zachten stap.
r. 4, delfspa = delfspade.
heur land = haar veld, haren akker, gaat met het beeld van
delfspa, dus niet in 't Fransch te vertalen door pays, zoo
't gedaan is, maar door champ.
21. Hij moest voor goed binnen blijven, en te bedde ga an, boven.
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1892
23. « Ah, v zeider daar toen nog een andere
[vrouw,
« dat was mij een aardige lach !
Zoo loeg hij, wanneer dat hij sterven
[zou,
mijn areme man en hij... ach ! »

1878

24. De schrik kwam in huis, en elk beefde
[en elk sprong
en elk vloog, alhier, aldaar :
5. .,..de belle die klonk
en 't klopte op den torre, en de belle
[klonk,
en 't brandede een keerse klaar.

2 of 'n leefder

25. En stille... zoo viel het toen, stille...
[niet
en roerde of en leefder meer,
Om 't schrikken en om den eerebied,
en de komste van — den Heer !
26. En zeider een lijzige stemme, then
zij weerom spreken dorst :
Wat gaat hij daar, kijkt, wat gaat hij
[doen :
wat maakt hij daar op zijne borst ?

1. ...en ze sprak

4. hii gae' sferven,...

3. menige stemme.

27. « Ai !

zeider eene andere vrouwe, en
[sprak,
terwij1 zij naar Christus wees
« Het Crucifix ! want hij maakt zijnen
[pak...
hij gaat sterven ! » en zij kreesch...

28. En 't water viel gewijd op hem,
het kruis ging aan zijnen mond,
en snikkende snokte er nog menige
[stem,
die anders geen woorden en vond.

24. De ffejaagdheid. --De voorbereidsels voor de berechting.
27. r. 3,
;3' want hij maakt zijnen pnk = want de doodstrijd nadert hij
gaat sterven. De volkspreuk :s ontleend aan 't gereedmaken
van 't reisgoed.
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voor

'1-866
180
_ferwij1 hij strek 29. Toen sprak hij, terwijl hij staal voor
hem
nig,
[hem zag,
en
jets ? — in zijne armen sloot
« Och ! moeder toch, geef mij een kruisEn ach,
[ken !
de vrouw was al lange dood !
4. at Jzige al dood

3.

4.

1878

30. En spannende toen, med' eenen langen
[zucht,
de Ziele heuren band... intween,
ze vluchtte... en, in moeder heuren
heur school ...
fschoot gevlucht,
zoo liet zij heur lijk alleen.
Daer liet zij het 10....
4. zij net he lijk
31. Med oogen half open en mond half toe,
ZOO lag het, en beg het, en keek
en velen die 't zagen, ze zeiden: «Hoe!
en dat het hem zOci geleek.

2. die de endeklokke....

1. Hoe snel dat van
den....

I. dat eigen kind

39. De landman stond, op den droeven klop,
die zijne endeklokke lood,
en peisde, en hij rechtte zijn hoofd
nen keer op
't Is voor 't kindeke van de Dood.
33. Hoe snel nu van dien rechtveerdigen 1.
[man
't gebed ten hemel schoot,
't en was er niet eer als het zielke van
het kindeken van de Dood.

Hoe snel dat...,

34. En zij, die eens op dat eigenste kind,
heur stervende oogen sloot,
ze zoende in den hemel heur teerbe[mind...
heur... kindeke... van de Dood.

r. 3, geef mij een kruisken = geef mij uwen zegen.
31. r. 3, ze zeiden : « Hoe » — Westvlaamsche uitroeping van verwondering of bewondering : Wel, wel ! Kijk eens, hoe wonderbaar !
r. 4, en (ze zeiden), dat het hem zOO geleek dat het hem zoo wel
paste, dat zijn uitdrukking nu zoo wel overeen kwam met zijnen
aard en wezen : 't Is heelemaal hij ! »
32. r. 1. De landman stond = De landman bleef staan, of hield een
oogenblik op van werken.
r. 2, zijne endeklokke : gebruik in W. VI. de klok te luiden aanstonds na iemands overlijden in de parochie : dat is de ende,
de eindklok.
Gedichtengroei 5
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1860

18192
35. En tong er toen een, Bien dit leven van

1878

zijn blijde bane sloot :
lk hope in een beter leven dan
dit leven van de Dood.
1. Er. 'k wilde wel door r.IG.
des leve ►is baan.

4. a Is het kindeke...,

En 'k wilde wel gaan door 's levens
[haan,
met schaars eenen brijzel brood,
zoo 'k mochte zoo recht naar den Hemel
[gaan
als — 't kindeke van de Dood !

***
Het is niet te veel, om dit prachtig lied te dOOrvoelen, dat wij
ons in eene ernstige, eene heilige gemoedstemming brengen, en
daartoe kan uitstekend dienen de aanvang van het XIV* Hoofdstuk van Job ; z•56 uitstekend, dat men zich afvraagt of het niet
Gezelle voor den geest stond, bij de wording van het gedicht :

Homo natus est de muliere, brevi vivens tempore, repletur multis miseriis. De mensch, uit de vrouwe geboren, levende een
korten tijd, wordt vervuld met vele ellenden.

Qui quasi flos egreditur et conteritur, et fugit velut umbra, et
numquam in eodem statu permanet. — Die als een bloem uitkomt
en vertreden wordt, en wegvliedt als een schaduwe, en nimmer in
denzelfden staat volherdt...
Bedenk dat goed, het is als de leiddraad van geheel het verhaal : ontstaan, kindsheid, krankheid, flood, met het hoofdbeeld
zelf van de bloem :
Het groeide alzoo de plante wast...
en de andere blommekes...
Zoo zinkt het sappig looverkruid...

Van eerst of grijpt u beeld en woord aan ( 6 ) : Het verschil
(6) De versbouw verdient een oogenblik opmerkzaamheid. De vier verzen van elke strophe zijn beurtelings van 4 en 3 voeten, doch de voet
heeft in zijn eerste, zwakke helft, onverschillig een, twee of meer lettergrepen. De eenvoudigste vorm is dus :
« Er zijnder die dit leven van
zijn blijde bane stoot... »
maar allerlei verscheidenheid is denkbaar en bekomen :
« van waar hun eerste reize began...
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tusschen mensch en mensch : De eenen, arm en behoeftig, leven
en blijven leven, gezond en, vroom de anderen, van hunne eerste
dagen, worden uit de vreugde des levens verstooten, en aan de
Dood gewijd ; zij behooren haar, zij zijn als uit haar geboren,
hare kinderen.
Ziet gij die moeder met haar kind, in de 3e strophe ? Hoe
gaat het door merg en been, dat 3e vers, eerst vroolijk en moederlijk zingend, dan plots afgebroken met die wreede ontkenning
en vreeselijker terechtwijzing :
zij zong en zij zeide : « Mijn kind ! to 't was valsch !
't was 't kindeke van de Dood.
:

Let wel op, dat ge den klemtoon niet legt op ml in ; want dan
wordt het alsof de moeder vermoedde, dat iemand haar 't kind
betwist. Neen, zij weet van niets ; zij juicht, jonge moeder, dat
ze een kind heeft : Possedi hominem per Deum : m'n kind ! Maar
daar wordt de loochening zooveel to wreeder omdat zij onverwacht is
kind wel, maar niet het hare ; 't kindeke van de
Dood.
Dat ze intusschen, onwetend, zalig zij :
ze leefde en leefde tweemaal toen
ze 't tegen heur herte sloot
en driemaal toen ze 't daar mocht voen...

Echt, waar ! Het wonderlijk genot, dat we reeds terloops in
Dichtoefeningen ( 7 ) hoorden beschrijven :
En voelen wat een moeder voelt
wanneer zij op heur herte woelt
heur kind, heur bloed, heur leven !
zij zong en zij zeide « mijn kind ! 't was valsch !...
't en zij dat hij in zijn herte spreekt...
ja, zij nestelt alree in dat herte, de dood.
enz.
Deze mogel:jke vrijheid in een paste maat (vast door het bepaald getal sterke tijden) is een groote hulp tot getrouw uiten der gemoeds- en
lichaamsbewegingen.
De Middeleeuwsche Vlamingen dichtten alien op dergelijke rhythmen,
veel natuurlijker dan de gestelde maten, en Gezelle, zoo hij in Prospectus en verantwoordinge van zijn Dichtoefeningen bekent, is een gewillige leerling van de oude Vlaamsche dichters.
(7) Bruiloftslied, str. 5.
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Alras wordt de invloed van de wreede Dood gevoeld
't kind at en drank

maar alleen uit nood en dwang ; wat het ook nutte
het at en het drank de Dood...

Een Bijbelbeeld ! Zoo zegt Jesus, bij Matth. XVI. 28 : tDaar
zijn er onder de hier aanwezigen, die den dood niet zullen
smaken, voordat zij den Zoon des menschen zien komen... »,
en Paulus, I. Cor. XI. 29 : k Hj eet en drinkt het oordeel van
zich zelven.
Gezelle ook had reeds geschreven : (8)
0 kind, wat heeft de bittre kelk toch bitters in
waaruit de mensch van kindsbeen af het sterven drinkt !

Alzoo werd het kindeke door moeder gebaard en gevoed voor...
de Dood. Quasi flos egreditur ; 't was een bloemke ja, maar dat
groeien zou buiten den zonneschijn van moeders liefde en 's levens
vreugde
Het groeide alzoo de plante wast
die nimmer zunne 'n ziet
een rijzig, een reilde kindeke was 't
en derelijk als een net.

Gezelle, met zijn lijzig oor, heeft reilde gezet, later, waar
eerst spilde stond, en daar deed hij een fijne verbetering. Die
magere, trillende r, viermaal reuzelend in de twee laatste verzen,
roept zoo scherp het « ruischen van het ranke net voor den
geest. En vie, die dat gedicht in de ooren heeft, zou er hier
niet aan denken, vooral nog, wanneer hij daarbij de andere
blommekes ziet lachen
over van vreugde zoo loegen zij
met zijnen bedrukten staal ?

Ja, wie denkt dan niet aan de slotklacht van 't Riet
o God die zelf de kranke taal
bemint van eenen rieten staal,
verwerp toch ook mijn klachte niet
ik ! arme, kranke, klagend net !
(8) Ged. Gez. Geb., Brief... rond 1859-60 gedicht.
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Arm kindeke ! Dat met ingetrokken borst en gebukten hoofde
gaat en staat, geknakt alree, zoo de bloemen, die Vergilius zag :
lassove papavera collo
Demisere caput, pluvia cum forte gravantur.

en dat met moeite 't hoofd opbeurt en zijne oogen heft in het

blauwe meer des hemels, terwijl, volgens 's Meesters woord ( 9 )
onze oogen en ons herte baden,... zoo diepe en zoo verre in de

oneindige zee van blauwe lucht » Zijne oogen staan gevestigd
op de aarde, waar het haast zal weerkeeren : donec revertaris in
terrain, de qua sumptus es. ( 10 )
Arm kindeke !

***
Arme jongen ! Geen mannelijk, geen roekeloos jongensspel !
Stil staan, en treuren « aan uw huis geleund » geheele dagen !
Wat is 't, dat gij daar « in Inv herte spreekt, en dat God daar
alleene aanhoort ? » Klaagt gij, zoo 't uw bidprentje zegt :
« Waarom is mijn lijden zoo langdurig ? Waarom is mijne ziekte
ongeneesbaar ? « Aanroept gij den Naam des Heeren in uwe
kwellingen en droefheid ? ,) God hoort u, en maakt u geduldig,
gelaten in zijnen Wil !
Een voorbeeld van sterke overeenkomst tusschen gevoelens en
woorden is de 1 le strofe. Lees haar met al de ademverspilling
van de cht en gt in verwacht, noengetij, hijgt, ge zult !z:elf
om asem hijgen » en pijnlijk gekwollen zijn eer ge drie verzen
verder zijt, vooral nog, zoo ge de h aspireert, in hij... hoofd
hij hijgt... Maar lezen zoo het betaamt, en zoo 't gevoel het
vereischt !
Alzoo staat de zieke jongen daar, in den voormiddag tot
etenstijd ; altijd moe, altijd rustend, en moe van rusten ; uitgeput,
zoo de plant die van droogte heur blaren laat hangen :
« Zoo zinkt het sappig looverkruid
in 't branden van den noen
en asemt al de krachten u:t
die zijne blaren voen.
(9) Kerkhofblommen.
(10) Gen. III, 19,

Quasi flos conteritur !... Of in Psalm 102 : « Tamquam flos
agri, sic efflorebit... : als een bloem des velds, zoo zal hij verslensen », en treffender nog, bij Jac. I. 11 « Exortus est enim
sol cum ardore... et'flos ejus decidit, et decor vultus ejus deperiit :
Want de zon kwam uit met hare hitte... en zijne bloem is afgevallen, en de schoonheid van hare gedaante is vergaan. »
Zoo staat hij daar na den middag weder, en liefst des avonds,
in den weemoedvollen avond, uur van scheiden, van verduisteren,
van verdwijnen en heengaan, met 6enen trek, maar een meestertrek getoetst :
« . . . . . als de zonne zinkt,
een roode hemelbal
die loerende al onder de boomen blinkt
en wegvaart. . ......

Die roode, loerende zonne was meermalen door Gezelle gezien,
eer ze hier verscheen
Reeds in de « Mandelbeke : (1848)
« Wanneer zij in het westen
over 's werelds voorste vesten
bloedrood door de boomen blinkt
en dan in de baren zinkt.

Weer in « Pachthofschilderinge » :
En de zon, half weggedoken
half nog zichtbaar door het hout,
loech, en viel in 't lachend woud.

Rood, als in den « Waterspegel » is de zonne :
die 's morgens haar tranen uitstrooit
lijk vier 's noens, en later lijk bloed is.

of, rood als het najaarsblad, zoo hij vertaald had uit Longfellow : ( 11 )
met het vallen van de zonne
die lijk 't Rooblad in het najaar
op het water viel en wegzonk...
(11) Dichtoefeningen, Mondamin (uit Hiawatha).
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En uitmuntend zou, eenige jaren later, de ziekelijk, treurende
Dichter tot de zonne zeggen : (12)
's Avonds, als het wordt te donkeren
als ge in 't gloeiend westen daalt,
schouw ik naar ow laatste vonkelen,
zinkend met u nederwaard.
Hangende op mijn staal gebogen
weene ik toen den nacht rondom
van u niet te aanschouwen mogen
kom toch weere, o zonne, kom !

Alzoo hadde 't Kindeke van de Dood, de gebogen bloeme wel
kunnen spreken, in het uur van den avond, maar het zegt niets
alleen een bittere traan, stomme en onbegrepen getuige van zijne
smerten, rolt uit zijne wijde, waterblinkende borstlijdersoogen,
en spreekt voor hem
Toen heft hij zijnen grooten oogbal op
en laat hem, overlaAn
ontlasten den blinkenden pereldrop
dien niemand en kan verstaan !

De blinkende perel, de traan, Gezelle zoo dierbaar in die jonge
gevoelsjaren « De perel, die de wonde des gekwetsten pijnbooms
sluit : (13), de traan, dien hij aanbiddelijk noemt in de oogen
des Heeren
« toen, nog wandlende op de wereld,
menige uur, zijn oog bepereld
en met droefheid overlaán
stortte aanbiddelijk getraan !

de traan, dien de Engel \drogen wil, of door tranen van berouw
vervangen, in « de Beltrommel »
Waarom... nooit niet eênen
enklen stond, of met een traan
in uw blinkende oogen staan
Een Traan
en z:jn gramschap is voldaan
trane al op de bane, at op den weg, kom
droppel op het rinken van den beltrom

(12) Zie het gedichtje : Ged. gez. geb. 33.
(13) Kerkhofblommen. ‹< Zang der tranen.
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Met wat medelijden heeft hij hem meermalen zien ontwellen
aan de oogen van zijnen armen vriend. Hij verstond hem ! Hij
verstond de beteekenis van den verlangenden, brandenden blik,
dien Constant soms wierp langs de lange straat, vooraleer 's avonds
binnen te treden, en wat een prachtig vers maakt hij, om zichten voelbaar te maken dat smachtend talmen voor het verlaten van
de baan :
« nog eenen laatsten, en ach, zulk eenen langen keer !

En na dat laatste verzuchten is de lijder binnengegaan ; hij
zit nu neer aan den heerd... peinzend en treurend. En komt de
wind achter hem, lispelen, al wrijvend door de deursplete, hij
meent den verwachten Dood te hooren naderzweven; hij kijkt om,
maar hi] is 't niet ; neen, hij schudt met het fioofd, keert weder
tot zijn gebogen houding aan den heerd, en schrijft in de asschen
daar, zijnen wensch naar verlossing neer : « Kom ! >>( 14 ) Kom gij,
dien ik God bidde mij te zenden, om mijne ellenden te doen
ophouden ! Zij is voor hem de vriend, de speelgenoot voor
morgen waar 't kind naar wenscht, de verwachte, de bekende :
De dood is maag en vriend van hem
hij kent heur witte hand,
hij kent heuren lijzigen stap en heur stem
en heur delfspa, en heur land
en zoo, schrijvende, zucht hij « kom

Alsof hij zeide met Job : Kom, o Dood ! « Ecce nunc in pulvere
dormiam, et si mane me qucesieris non subsistam. » (VII. 21) 1k
wille nu in stof en assche gaan slapen, en zoo men mij morgen
zoekt, ik zal er niet meer zijn .
***
Eindelijk zou ze komen.
Zij beidde, en hij beidde zoo lange er naar,
en ze kwam toch nen keer, daar hij stond
alwaar h;j placht te staan, en alwaar
zij kwam, en alwaar hij ze vond.

(14) Deze, hoogst waarschijnlijk werkelijke verklaring, heb ik te danken
aan een mededeeling van E. P. Hardeman, S. J.
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eenvormigheid, maar juist claardoor het beiden, het dagelijks
herhaalde staan wachten onnavolgbaar teekenend, met het eindelijk komen en samentreffen.
En 'claw ! Nu zal hij voor goed in huis blijven ; hij volgt
Dood, gelukkig, als wenkte zij hem, naar boven, naar 't sterfbedde... nu nadert de verlossing ! 0 goede dood ! Hij glimlacht,
alsof hij haar bedankte, haar verwelkomde... Stap voor stap,
zeker, gaat alzoo het Kindeke van de Dood naar zijn einde :
-

Zij kwam... en zij ging in huis, en hij zag
en hij stapted' heur achternaar :
zij klom, en hij klom, en zij lag, en hij lag,
en zij loech, en hij loech op haar !...

Die ongewone lach op zijn wezen, doet de huisgenooten eerst
hopen... maar de bittere ondervinding van oudere menschen, die
den dood gezien hebben, brengt den schrik en de verwarring.
Haastig, haastig !... en dan stille aanbidding voor God, die komt
als teerspijze !...
Dit alles in 8 versjes :
De schrik kwam in huis, en elk beefde en elk sprong
en elk vloog alhier, aldaar :
en 't klopte op den torre, en de belle klonk
en 't brandde een keerse klaar,
En stille
zoo viel het toen, stille
niet
en roerder of en leefder meer,
om 't schrikken en om den eerebied
en de komste van — den Heer !

Dat uitwerksel van 's Heeren doorgang naar den zieke had
de Dichter als kind reeds gevoeld en hij verhaalde 't in de
Berechtinge :
Het klonk
weergalmende op de klokke : nood !
1k ging al klinken met de bel
Zoo viel het land in eenen keer
en 't lag daar stille voor den Heer.
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Nu de laatste stonde nog.
Met onbewuste beweging tast de lijder rond op zijn borst
op zijn deksel : « flij zoekt,» zegt het scherpziende yolk, 't is
't einde : « hij maakt zijnen pak » ; met opzet is die volkspreuk,
eenigszins ruw, hier gebezigd ; zij maakt het beter voelbaar, hoe
de dood, voor hem welkom, voor de anderen, die hem niet
begrijpen, een oorzaak is van ongekunsteld, maar oprecht geweld medelijden. Allen weenen terwip men hem met wijwater
besproeit en 't kruis laat kussen
en snikkende snokte er nog menige stem, (15)
die anders geen woorden en vond.

Wonder ! Die jongen, die moecier niet gekend heeft en haar
zijn leven lang, heeft gemist, denkt aan zijne moeder ! Misschien
waren zijne droeve droomen dikwijls « van haar » geweest, en
rijst zij nu voor zijn dolende verbeelding alleen ; misschien, wie
weet ?, zag ihij haar werkelijk...
Och moeder toch
geef mij een kruisken ! en ach
de vrouw was al lange dood !
weer, in dat voorlaatste vers, spant en rochelt de adem, in de
keelklanken : och... toch... geef... kruisken... ach... en deze
(15) De eerste vorm, in 1860, was : menige stemme. Daarbij noteert
G. Verriest (Dietsche Warande en Belfort I. 2.) : stemme » later overgedrukt eK stem. » Deze slepende e kwetst den engeren regel van dicht
en rijm, maar is eene wonderschoone onomatopeia van de snikkende borst.
De dichter volgt hier eene hoogere wet als deze die hij breekt ! »
Op deze nota valt aan te merken : 10 Indien er later werd overgedrukt
stem, in de plaats van stemme, )dan geschiedde dit door Gezellezelf,
van af de uitgave 1878, en in alle latere. De dichter zag er dus een verbetering in, en met reden, want 20 Deze slepencle e kwetst geenszins den
regel van dicht en rijm, zooals hij in dit gedicht bestaat. Indien men den
zin met het volgende vers dOOrleest, dan komen er eenvoudig, vOar den
sterken tijd op anders, twee zwakke lettergrepen, wat ook elders voorkomt, b. v.
« ja zij nestelt alree in dat herte, de dood...
EvenzOO
en snikkende snokte er nog menige stemme... die Anders geen woorden en vond.
30 Maar het is jUiSt om, zeker te zijn, de onomatopeia te verkrijgen, dat
Gezelle het geraadzaam vond, de twee verzen minder aan malkaar te
rijgen, dan met dien overloop 't geval kon wezen bij een opmerkzamen
lezer. Daarom kapt hij de ,slepende e af, en zet een komma, wat voor
uitwerksel heeft de ontploffing der eindletter van stem te doen plaats

hebben, op de kleine rust van het leesteeken, wat veel behendiger werkt
dan stemme...
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bereiden den volgenden, langen, spannenden zucht, den laatsten
die kilt en worstelt in het langgerokken ecrste vers, en 't
volgende :
en s ivannende toen, met een langen zucht
de zieie heuren band... in tween.

Lees 1 met groote inspanning op de geruischen, dralend op
« langen », verspil den adem op zucht, en blaas hem zoo goed
als tenden op ziel; « heuren band » moet in 't uiterste uitademen
worden losgewrongen. Een poos... Daarna : in tween, hOOg en als
verlost, om 't volgende verzenpaar to laten ontsnappen, vrij en
vliegend, in volledig contrast met de eerste helft der strofe :
Ze vluchtte, en in moeder heuren schoot gevlucht
zoo liet zij heur lijk alleen.

Is dat kunst,. ja, of neen ?
Dat ontsnappen der geboeide ziel is in vroegere verzen van
Gezelle reeds ter uitspraak gekomen :
Zie 't eerste Zielgdichtje (1852) dat ik reeds heb aangehaald :
de band des lichaams kon niet meer
weerstaan der zielen brand ;
hij brak
ze ontlook heur vleugelen
en koos de hemelbaan...

Zie de Berechtinge: (« Dichtoefeningen », 1858)
1k zag u, ziel, de vlam gelijk
die, wentelende onstandvastiglijk,
ten langen laatsten losgegaan
een wijl blijft in de dampen slaan
van 't vier dat uit is, ende wentelt weg — zoo liet gij 't lichaam

Zoo, wat later, in 1862 (Zielgedichtje, XVI)
De trage ziekte brak in tween
den band van lijf en lenden,
maar kon de ziel, 't geloof, de hoop,
noch de edele liefde schenden ;
ze vlamde los, ze vluchtte omhoog
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wet voor den dood, maar voor de geestelijke ontheffing
van de dichterziele : (Bloembladeren in « Ged., Gez., Geb. »,
1862) :
Lou,

Brandt los, mijn herte, van al dat uw
gevlerkte vlucht ombindt ;
brandt los van kot en ketens nu

En dit stond, schoon toegepast, op Gezelle's gedenkenis to
Brugge als beeld van zijn sterven.
Insgelijks is hem het lachend, schoone lijk van den jongeling,
een gekend beeld :
Med' oogen half open en mond half toe
zoo lag het, en loeg het, en keek

Het doet denken aan dat van den beminden leerling uit de
Kerkhofblommen, met zijn « edel blanke voorhoofd », van den
vriend wiens mond
« loech van liefde, loech van vreugde
loech van louter zuiverheid,
loech in 't leven, loech in 't sterven,
lachen zal in de eeuwigheid (Os).

***
« Brand los mijn hert, 't is nu, 't is nu
dat d'Hemelvaart begint ! »

De endeklokke luidt : de Gewijde Klok, die den dood van den
armen, kranken jongen gaat melden over stee en veld, en zoo
de landlieden, die den lijkstoet zagen voorbij gaan, to Staden,
den overledene « goereize wenschten naar den Hemel », zoo doet
de brave landman nu hij houdt een oogenblik stil « 't zal voor
hem zijn, den armen uitteerder ».
Maar sneller dan zijn gebed, vliegt de ziel van 't Kindeke van
de Dood ten Hemel... in moeders armen. ••
Hebt ge 't opgemerkt ? — De vijf eerste strophen van het
gedicht hebben 't eindrijm op... de dood ; de vijf laatste insge(16) Zie, in latere gedichten, « het lachend lijk » in « Zielgedichten

LXXVI, en in de Laatste verzen, Aanhang : Men durft er nog naar
kijken nu
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lijks ; zoodat het heele verloop van 't Kindeke's levensverliaal
omklonken en omluid is door dien gaim : Dood, Dood ! Treurig
galmt die toon, als weemoedige inleiding ; triomphantelijk luidt
de endeklokke, ten slotte ! Dood, Dood, is 't begin van 't Leven ;
Dood, Dood, is ingang ten Hemel, waar moeder met kind, waar
vriend met vriend voor eeuwig vereenigd worden, in God !
Hebt ge 't opgenierkt ? — De drie laatste strophen zijn de
trouwe weergalm van de drie eerste : eerste met laatste ; tweede
met voorlaatste ; derde met derde laatste :
1. Daar zijnder die de levensbaan
met schaars eenen brijzel brood
2. Daar zijnder die dit leven van
zijn blijde bane stoot
3.

en zijn moeder als
ze 't hutste op haren schoot

36. En 'k wilde wel gaan door
['s levens baan
met schaars eenen brijzel brood.
35. En, tong er toen een, dien dit
[leven van
zijn blijde bane sloot
34. ze zoende in den hemel heur
[teerbemind,
heur kindeke... van de dood...

Zoo begint het leven met doodsvoorspelling, met moeders
dood, met dood in lijf en kranke borst... en eindigt met de
zegegalmen des doods, met eeuwige hergeboorte door den dood,
met moeders weerzien, in den Dood !...
Prachtig !
En... wie is hij..., die
een, dien dit leven van
zijn blijde bane sloot.

en die nu zingt vol hope : « Het is mij beter te sterven dan te
(Tob. III. 6)
leven
ik hope in een beter leven dan
dit leven van de dood !

Mihi... mori lucrum ! » — quis me liberabit de corpore mortis
hujus
Wie is dat ?
Het is de dichter zelf. Niet van 't leven, maar van 't blijde
leven, van 's levens blijde bane voelde hij zich uitgesloten. 't Was
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juist het jaar dat hij, onbegrepen in zijn heilig en krachtig pogen,
door gameenende maar kortzichtige menschen beroofd werd
van zijn dierbare PoLlsisklasse, en als een « op den hoop » liep,
miskend, mistrouwd... Floe cliep moet hij 't gevoeld hebben, om
het zoo dOOrschijnend te zeggen, hij die zoo noode zijn wee liet
blijken !... Hoe veel dieper nog moest hij 't voelen, ter gelegenheld zelve van clit gedicht, met zijn verstooten opdracht !
Hij is het, ja, die rond dien tijd schreef, in dien Brief : (')
0 ware ik dAar, (18) o ware ik dAar, en schonkt gij mij
'k en vreeze u niet ! —
de gunste van welhaast, o Dood !
de gunste van welhaast 't herleven, dAár
waar leven altijd leven is, en zonde nooit !
o Kind, vat heeft de bittere kelk toch bitters in
waaruit de mensch van kindsbeen af het sterven drinkt !

't Kindeke van de Dood » van
Hij is het, die kort na
Rousselare heengaande, op de keerzijde van een prentje met
den kruisdragenden Zaligmaker schrijven zou
o Huis, alwaer
mijn eerste leven leerde leiden
o His, alwaer 'k mijn eerste bane leerde gaen !
Hoe kon ik zonder tranen van u scheiden
Hoe kon ik zonder tranen van u gaen ?
O neen, gij zijt mij dier aen 't hert gebleven,
O neen, ik min, ik min u, al mijn leven,
0 neen, ik zal, u minnend, naer een beter woning gaen,
Wi/ God nrij, ach, de dood voor laetsten zegen geven !

(1V )

An! Ubi homines, ibi miserice ! En eeuwig blijft het waar wat

een Fransche schrijver zegt : « Je plains l'homme qui apporte
clans la vie la douloureuse susceptibilite du bon sens. » Want
wat Gezelle wilcle was toch maar « bon sens » niet gros bon
sens, maar die van een hooger ziende, een hooger voelende ziel.
De gebeurtenissen gaven hem later ten voile recht...
En was de bane des levens hem toen droevig, hij liet toch niet,
kleinmoedig, het hoofd hangen. Zijn geloof en zijn liefde waren
tot alles bereid
(17) Ged. gez. Geb.

(18) in den Hemel...
(19) Bewaard bij Hendrik Van Doorne. * Dit stukje werd nu opgenomen
in Laatste Verzen, Jubileumuitg. blz. 236. Het prentje met die verzen
nu in 't Gezelle-museum te Brugge.
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t En 'k wilde wel gaan door 's levens baan
met schaars eenen brijzel brood,
zoo 'k mochte zoo recht naar den Hemel gaan
als 't kindeke van de Dood ! :o

« Met schaars eenen brijzel brood ! Dat is meermalen bij
hem letterlijk waar geweest ! Beatus vir qui suffert tentationem, quoniam cum probatus fuerit, accipiet coronam vitae.
Korn, geen bittere bedenkingen, dan ! Waar anderen, hooveerdig,
zouclen opgestaan zijn, en zich gekant hebben tegen plicht en
wet, daar leeft hij gebogen, en God heeft het hem vergolden,
omdat hij overal eerst zocht het « rijk Gods en zijn gerechtigheid
zeggende << zoo we maar naar den Hemel gaan ! »...
Aldus eindigt een lied van medelijdende liefde met zijn verdienden loon : « Moed om met liefde te lijden.
Ja, Eerweerde Hendrik Van Doorne, gij hebt gelijk, waar ge
mij, na zoo vriendelijke inlichtingen, schrijft van uwen OudMeester :
« Hij was een heilig man ! Een God's ziele, een voorbeeld !
Hoe langer ik leef en het menschdom leer kennen, hoe hooger
hij in mijne waardeering oprijst ! »

Menige lezer zal het, denk ik, met Gezelle's oud-leerling ook
eens zijn, waar deze zegt, van het gedicht dat wij bespreken :
dat het voorzeker 't meest dichterlijk genius uitgeeft van al
's meesters werken. »
En er is iets bijzonders aan dezen zang, dat men in 't eerste
lijk niet weet waaraan toe te schrijven ; de ontroering is zoo helmvol, zij sluipt zoo ongemerkt en zoo onvatbaar in ons, en wendt
en keert door al de innigste diepten van ons wezen, dat wij ten
slotte geheel met haar doortrild en doorvloeid geraken ; wij zijn
als onthecht van de stoffelijke beschouwing, en voelen ons meer
onmiddellijk bewust van ons geestelijk bestaan.
Waar zit gij verscholen, gij mysterie van die wondere stemming ?
Zit gij in de gedachten, als dusdanig ?
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Zit gij in de beelden ?
in de gevoe1ens ?
ill de klanken ?
in de maat... ?
Niet ten voile. Ik geloof, dat wij de verkiaring moeten zoeken
in een algemeener strekking, en namelijk in de groote soberheid,
waarmee de dichter de stoffelijke verschijnselen uitbeeldt. In ieder
hoofdmoment bemerken wij slechts eerie, ten hoogste twee voorstellingen die eenigzins uitgewerkt zijn :
Het kindeke op moeders schoot.
Het kind eke tusschen de andere, gezonde kinderen.
Het kindeke aan de huisdeur en vooral 's avonds.
Het kindeke ontvangt den verwachten Dood.
Het kindeke, stervende, ziet moeder en spreekt tot haar.
In deze onderdeelen is er iets of wat geteekende uitbeelding,
en nog hangt over ieder van die beelden een waas van geheim.
Zoo :
-

De andere blornmekens, blank en blij,
zij loegen

Aan ons, te bepalen, wie dat is. De vergelijking zit er onder.
Zoo, vooral :
En als de wind de deuce wrijft
toen keert hij treurig om,
wendt weder, en schudt met zijn hoofd en schrijft,
in de asschen daar schrijft hij : « Kom ! »

't Is verloren moeite dat te willen positief uitleggen ; hebben
wij te doen met een wezenlijke handeling van den jongen ? Of
is 't alleen een verbeelding, om zijn krank verlangen naar sterven
passend weer te geven, eene verbeelding, waarbij wij eenigszins
clenken kunnen aan Jesus, die in 't zand schrijft, (Joan. VIII. 6.)
of 't woord van Jeremias halvelings indachtig mogen warden :
Recedentes a te, in terra scribentur. (XVIII. 13) ? Misschien ! maar
dat waas blijft.
Zoo is het ook in de voorstelling : de Dood kamt ;
Zij kwam, en zij ging in huffs
zij klarn en hij klom.
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Ziet vender de strofe waar de schrik en de haast in het huffs
worden beschreven, en het bereiden van de bediening. Dit woord
is er niet... alleen enkele teekens : klopte belle-keerse.
In de mindere bijzonderheden is ons insgelijks veel te raden
gelaten :
En zeider daar eene
En zeider daar toen nog een andere vrouw
Toen sprak hij terwijl hij staal voor hem zag
in zijn armen sloot
en — iets?
—

Dit kan men nagaan in alle beelden en onderdeelen... De
dichter rent als op de toppen van de zichtbare dingen, zoo een
geest zweven zou langs de aren van een koornveld, zonder ze te
doen buigen bijna. Aileen wat hoogst noodig is om zich een beeld te
maken... Hij vermijdt alle scherpe zekere lijnen, alle woorden
die jets of wat afgesleten zijn : moederborst, kinderspel, etenstiid,
traan, bed, berecliting, wijwater,... al die dingen worden omschreven, en omneveld...
En dit is gedaan met allerkieschten smaak, zonder ooit eigenlijk
duister te zijn noch onbegrijpelijk ; men weet waarheen het gaat,
al heeft men maar een half woord, en men is bewust dat juist die
vaagheid bij het tonderwerp past : een ziele in een krank lichaam,
die spant en trekt, om het te verlaten ; die droomt van hare verlossing, en de aarde, waarop zij weerhouden is, maar half gewaar
wordt ; — zoo een ziele mocht niet in scherpgelijnde en gekleurde
beelden worden voorgesteld. De halve-onstoffelijkheid van den
vorm gaat juist samen met het vluchtende leven van 4: 't Kindeke
van de Dood : Fugit velut umbra.
Nu weet ik wel dat daarmee geen « procede >> is ontdekt ; die
overeenkomst is gedragen kunst, uitgevloeid uit diepdoorvoelde
indrukken. 't Is niet met die hoedanigheden na te doen dat men
't leven scheppen zal, zou Pastor Verriest zeggen, maar het blijkt
belangwekkend, den levensgrond van zulke eigenaardige hoedanigheid te peilen.
* **
Aldus is dan die teère zielekunst in « 't Kindeke van de Dood
Zielekunst noem ik haar, want zij is geboren uit innige betrekGedichtengroei 6
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kingen van ziel tot ziel. Zij bloeit in Gezelle's werk, geheel den
eersten tijd dO6r, toen hij in verkeer leefde van jeugdige, openbloeiende zielen, en, zelf nog jong en naief, de eigen gevoelens
gemakkelijk liet spreken. Voor hem, die den lateren bloeitijd sedert de jaren 1880, in Tijdkrans, Rijmsnoer en Laatste Verzen
nagaat, zou, bij oppervlakkig bezien, een gansch andere Gezelle
verschijnen. Wel is zijn ziel nog daar, met frischbewaarde krachten, maar zij spreekt meer uit eenzaam beschouwen dan uit
meevoelen met andere zielen.
Oppervlakkig
Want, wie dieper gaat, — en niet alleen de buitenzijde der
onderwerpen ziet, maar ook de meegaande zieletonen — wie
vooral niet uitsluitend is, en de Gelegenheidsgedichten, Eerste
Commu,nieversjes, en bovenal Zielgedichties niet'verwaarloost,
zal tot het einde toe juist dezelfde poezie, en juist dezelfde gevoelens in treffend-gelijkende klanken terugvinden
Al die sterven zult, onthoudt het
't leven is een blijde baan,
maar voor hem, die altijd houdt het
sterven in zijn oogwit staan.
Zielged. LVI. 18S1.
Ach, zijn lijk, hoe eerbiedwekkend
zijn twee oogskens nederig dekkend,
wit als was, en, om te zien
lachcnd, zoo het loech, nog heden,
als 't in al zijn lieflijkheden
stierf, of leeft het nog misschien ?
LXXVI. 1883.
Gelijk een kranke blom die op den autaar staat
daar leeft een korten tijd en dan te nieten gaat,
zoo blomde' en bloeidet gij,
eilaas 't en is voorbij !
XCV1. 1885.
Maar half en nog niet half gegaan
was 't bijstre van de wereldbaan,
toen al met eens een stemme sprak,
en 't onvoltooide leven brak !
CIV. 1887.
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Het voer voorbij als lichaamloos ;
een schaduwe, een geschemel,
een Engel van verduldigheid,
een zielke voor den Hemel.
CXXXIV. 1889.
Gelukkig zijn zij alien,
die, hemelwaarts genood,
in 's Vaders handen vallen
en leven, spijts de Dood !
CXLVI. 1890.
Te midwege op de levensbaan
zoo vroeg reeds mogen binnengaan
in 't eeuwig ander leven ;
wie 'n zou niet, om zoo schoon een kans
een honderdjarig leven gansch
en geheel ten besten geven !
CLVIII. 1891.

Die Zielgedichtjes zijn, , onafgebroken, gansch 't leven van
Gezelle door, het woord van den Beminnende.
En zelfs in den laatsten tijd, dien van « Rijmsnoer », dat men
bijna uitsluitend voor een boek van natuurvizie zou nemen, is 't
voldoende dat zijn priester- en vaderhert gevoelig worde geraakt,
om de oude snaar uit de jaren '50 weer aan 't zinderen te zetten.
Zoo krijgt 't Kindeke van de Dood » een zuster in Mimosa. Dit
gedicht, 37 jaar later geschreven, heeft geheel om hem hetzelfde
droomerige, roerende waas van geheimnis. ( 20 )
(20) In de Inleiding van c De Ring van ?t Kerkelijk Jaar » (1908) bl.
XXXIV vatte ik 4: Mimosa aldus samen : 't Arme kind, gestorven te,
midden der ongeloovige — Arm wordt daar verstaan als : deernisweerdig, want de doode behoorde tot hoogeren stand, zoo 't uit het
gedicht klaar blijkt. In c 't Daghet in den Oosten », 1910, wordt het gedicht door C. Gezelle omslachtiger verklaard. Dit woos van geheimnis
wordt er, eenigszins overdreven, Apokalyptische duisternis genoemd ;
nu, die benaming bewijst toch, dat de geheimzinnigheid er is. Om het
stuk zeer goed te verstaan is 't genoeg te weten 10 dat Mimosa, volgens
Gezelle's eigen uitleg in de Woordenliiste van Rijmsnoer, eene plant is
wier blommen men 's winters » ('t sterfgeval had plaats in Februari)
c van Nizza naar hier zendt. Mimosa wil, in 't Grieksch, navolgster zeggen. De naam wordt toegepast van of de 5e stroof, op de doode zelf,
navolgster van Maria. 20 Hare familie, ongodsdienstig en ongeloovig,
weerstond zelfs de vermaning, door 't stervend kind gedaan, om tot God
terug te keeren. Ook hadden zij, over haren dood, slechts den rouw van
c hen die geen hoop hadden » qui spem non habent, zegt het motto, en
geen anderen troost dan ijdele blommen rond haar lijk. 30 Van deze
witte blommen, die hij ook elders aan sterfbedden zag, gaat de ingeving
uit van Gezelle's gedicht. Hij was het meisje, zijn biechtkind, komen
berechten en bereiden tot sterven.

68 MIMOSA.
Qui spent non habent.
Mimosa, 'k heb, aan menig bed,
zorgvuldig in een glas gezet,
u wargevonclen,
daar, stervende, in een wit gewaad,
een uitgeleefd, een lief gelaat,
lag neergebonden.
Wat kwaamt gij daar, Mimosa, groen
van lijve en blond van hoofde, doen,
in 't land geboren
der tonne ? Hoe, in 't wild beheer,
des Winters, hadt gij, taksken teer,
den weg verloren ?
En kwaamt gij, halfgestorven schier,
van 't lange reizen, ook nu, hier
een huis ontzorgen,
daar, moegeleden, lijdt en zucht
een blomme, die de levenslucht
zal derven, morgen ?
Of, trok u 't stille sterfbed aan,
om stervend hier in 't glas te staan,
twee halve dagen,
en weg dan ook, met 't lijdend wicht
dat, fang, daar in zijn laken ligt,
te zijn gedragen.
Mimosa 2.
'k heete u geern alzoo
die laatst ontsliept, ach, al te noO,
uw yolk, uw vrienden ;
die nooit, o schoone deugdvriendin,
tot hulpe u, noch vermaak, veel min
tot eere en dienden !
Mimosa
blomgelijk, daar stondt
gij, bloeiende in den moedergrond :
de winden sneden
u 't brooze lijf, ten wortele, af,
en neer zoo ligt uw blommenstaf
gevallen, heden.
,

Mimosa ', uwen naam getrouw,
eene onbevlekte Hemelvrouw
gij na te streven
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betrachttet, in uw onbevlekt,
onruchtbaar, al te onuitgestrekt,
eenvoudig leven.
Het edel beeld, en 't schoone, zaagt
gij blinken, van de Moedermaagd,
en, uit de banden
des levens teeg en tuide 't, ja,
uw hemelzuchtig zielken na,
in zoeter' landen.
Ei, treurende, om u henen, zag,
in waanzin en in rouwbeklag,
ik hopeloozen,
die schuwende uw aanschouwen zoet,
verleenden u 'nen laatsten groet
en valsche roozen.
Gij zaagt ze, en wierpt uwe armen uit,
dien droeven keer, en spraakt zoo luid
uw laatste bede
ai 'k en kan niet meer !
Och, gij toch,
bemint Dien ik beminne, aleer
ik sterve, mede ! )
Ze ontsprongen 't ! Neen beloven jet
en zouden ze, of een eindverdriet
u sparen ! 't Sterven
was nakende, en gij gingt aldus
beroofd van al, den liefclekus
des Heeren erven.
zag uw lijk : vol blommen lag 't
en kroonen ! Op uw wangen zacht,
nen lichten bloos ha'
de vlamme die omtrent u stond,
gespreid !
en uwen zoeten mond...
och God, Mimosa ! ;;.

Ook dat teer gevoel van deernis OM haar lichamelijk,
nog am haar zedelijk lijden, is 't zelfde als dat voor 't Kindeke.
De omstandigheden verschillen wel zeer, maar de grondtoon is
dezelfde : ontroerde deernis, en teedere bewondering voor de zuivere ziei. De aanhef gaat terug, bijna woordelijk, op Zielgedichtje
CXXIV, 1889 ;
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0 Blankske, bij uw stervensbed,
zoo menig versche blom gezet,
verwelkt, gedord en weggedaan,
komt nu in ons geheugen staan !...

Maar zie de 6e strofe, en gij zult denken op 't Kindeke van de
Dood, « dat groeide alzoo een Plante wast die nimmer zunne
ziet, reilde en derelijk » ; en op « zijnen bedrukten staal » :
Mimosa, blomgelijk, zoo stondt
gij bloeiende in den moedergrond :
de winden sneden
u 't brooze lijf, ten wortele af,
en neer zoo ligt ow blomrnenstaf
gevallen heden.

En in de volgende verzen herdenkt men c de ziele die spant
heuren band in tween » :
uit de banden
des levens teeg en tuide 't, ja
uw hemelzuchtig zielken

Terwijl, met wereldsche versiering omgeven, het maagdenlijk
ons toch nog dat van 't Kindeke voor den geest roept, dat « met
oogen half open en mond half toe daar lag en loech en keek :
1k zag uw lijk : vol blommen lag 't
en kroonen ! Op uw wangen zacht
nen lichten bloos ha' ( 21 )
de vlamme, die omtrent u stond
gespreid !
en uwen zoeten mond
Och God, « Mimosa I »

Zoodat ook Mimosa zou moeten overgeplant worden in de
Bloemlezing, waarvan ik sprak al beginnend, als eene der schoonste bloemen, ontsproten onder den levenwekkenden adem des
Dichters, op de graven zijner Belief den :
,

Blom van Geloof ; dat de ziel niet kan sterven ;
Blomme van Hope op een zalig Hierna ;
Blomme van Liefde die alles kan derven,
( 22 )
laat g'haar het Kruis, want het Kruis is gena !

Dat boek, met het Kruis op den omslag, ware een heerlijk geschenk aan de Christene Vlamingen.
(21) had.

(22) Kerkhofblornmen, 1858.
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0, 'K STA MIJ ZOO GEREN

M ET diepe en weemoedige verwondering vond ik onlangs
in de pas uitgegeven brieven van 0. K. De Laey :
« Nu laatst herlas ik in Gezelle's Bloemlezing. Er zijn daar kleengedichtjes die in de eeuwen der eeuwen van de tong der Vlamingen zullen
vallen lijk vogelzang. Deze lof is, geloof ik, de hoogste welke men kan
toekennen... maar ik denk ook, dat hij voldoende is en... ik ben benieuwd
te weten wat eigenlijk — de Gezelle-mode voorbij zijnde — daarvan
zal overblijven. Philosophie moet men trouwens in deze gedichten niet
zoeken. Dezelfde gedachten en dezelfde boombeschrijvingen keeren gedurig
terug en, daargelaten de diepte van het symbolisme welke de Hollanders
er bijzonderlijk, door de diepte hunner fantaisie langs om meer in ontdekken, blijf ik bij de meening dat Guido kan doorgaan als de koning
der muzikale schilders of der schilderachtige muzikanten. Meer niet, en
vooral n;et als lyrieker, vergeleken (om enkel Noorderlingen te noemen)
bij Weber, Klaus Groth of Longfellow... » ( 1 )

Mijn betreurde vriend zegt het zelf, en het blijkt verder nog
uit een andere plaats ( 2 ) van zijne brieven, dat hij Gezelle alleen
uit de Bloemlezing kende, die namelijk, welke onder den titel van
Verzen van G. G. » kort na dezes dood werd uitgegeven. Nu,
deze Bloemlezing is wel iets of wat eênzijdig, en toont vooral
Gezelle als natuurdichter. Maar toch wettigt hare lezing nog niet
de besluitselen die men hooger verneemt.
Zoo is het al niet wAár, dat men « geen philosophie in deze
gedichten moet zoeken. » Geen wijsgeerige stelsels en leerende
(1) Het werk van K. 0. De Laey. II. 194.
(2) Ibid. 248,
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gedichten, neen, maar levenswijsheid, bestraald met de godgeleerde rede — ratio theologica — en met vrome, diepgevoelde
godsvrucht, dat geurt uit meest al deze gedichten, gelijk de reukwalmen uit de bloemen en kruiden.
En zijn er dan ,00k stukken zonder philosophie, dan moest men
nog bewijzen dat philosophie tot lyrische dichtkunst noodzakelijk
behoort. Dat is niet zOO opvallend-zeker Wat aangaat dezelfde
gedachten en dezelfde boombeschrijvingen » daarop is aan te
merken : leder dichter, took de grootste, heeft zijn grondgedachten en zijn lievelingsthema's die steeds in vele vormen en bij vele
gelegenheden terugkeeren, zooals ieder schilder zijn geliefkoosd
onderwerp heeft, of dezelfde typen en trekken in zijn werk terugbrengt, waaraan men hem bij 't eerste zicht herkent. Zie Rubens,
Raphael, Botticelli, Luino, Memlinc. Gezelle's boomgedichten zijn
nogal talrijk, in Tijdkrans en Rijmsnoer vooral, maar zij zijn verre
van al dezelfde te zijn, en er is schaars een paar beschriivingen
onder, of wat men zOO zou kunnen noemen.
Het is een onrecht, aan Gezelle's poezie de gedachten te ontzeggen, dat is, de diepe kern van wijsgeerige, zedelijke, godsdienstige en ook wetenschappelijke denkbeelden, onder de bloemen
en de bladeren van zijn lieftallige dichtruikers verscholen. Hij
heeft zijn leven lang een ontwikkelaar van zijn yolk willen zijn.
Op 't punt zijnde, Rond den Heerd te stichten, dat « leer- en
leesblad voor alle lieden », schreef hij (3) : « êen middel weet ik »
(tegen waanwijsheid), « diepe geleerdheid, ware kennisse van zaken, priesterlijke geleerdheid... aan 't yolk toedienen. Loquela,
voor folkloristische- en andere taalwetenschap, en Biekorf, het
leer- en leesblad voor alle verstandige Vlamingen » hebben tot
zijnen dood toe hetzelfde doel bestreefd. Uit zijne gedichten nu,
zou men, zonder vele moeite, den geest en de inzichten van zijn
proza kunnen opdiepen, man dat vroege een ander artikel, en ik
mag nu niet afdwalen van mijn opzet.
Wie Gezelle wil begrijpen, heeft niet gedaan, wanneer hij die
Bloemlezing heeft doorloopen. Wie zei er ook weer : comprendre
c'est egaler ? Maar ook die Bloemlezing bevat nog vele andere
dingen dan boombeschrijvingen, en verscheidenheid van gedach(3) jaer 30, Mei 1865.
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ten ontbreekt er niet. Dat wordt u reeds klaar bij de eerste bladzijden : 't Riet De Beitrommel — De Waterspegel — De onvergelijkelijke Kerkhofblommen » — Het Kindeke van de Dood
— 0 sta me zoo geren — Dank, o die mij zonden — Blijdschap
— Pro Christo legatione fungimur... die titels luiden juist niet
als eeuwig en ervig hetzelfde, en van boomen is daar weinig
spraak. Een lijvig boek kon men wel uit Gezelle kiezen, dat eigenlijk
wat anders dan natuurpoesie zou wezen.
Deze kleine studie van zijn ontroerd en ‘ontroerend « 0, 'k sto
mij zoo geren », waarin we hem zelf grootendeels als klaarder
zullen ter help roepen, weze nu het bewijs, of een bewijs onder
vele, dat er meer in deze poesie zit, dan er van buiten op hare
schors te kijken is.
***
Hoevele Madonna's heeft Raphael geschilderd ? Hoevele Immaculata's Murillo ? Rubbens maalde minstens 8 maal de aanbidding der Koningen... Men zou vele dergelijke voorbeelden
vinden. Gezelle had een vOOrliefde tot het denkbeeld : Goth,
heerlijkheid, Gods liefde, Gods schoonheid in de natuur. Was dit
niet zijn recht ? Maar in hoevele verschillende vormen heeft hij
dat niet uigesproken ! En met hoeveel verscheiden bijgedachten
en bijbedoelingen ! Dit is, gelijk de Madonna of Christus' geboorte bij de schilders aller christen nation, een gansch natuurlijk
onderwerp van de christen lyriek, ja van de monothelstische dichters, reeds vOOr Christus. Luister naar Davids Psalm VIII : Domine, Dominus noster :
Heere, onze Heer ! Hoe wonderbaar is uw Naam over de gansche
aarde !
Want uwe heerlijkheid schittert hoog in de hemelen !
Uit den mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt gij getuigenis
volmaakt van uwen roem, om uwe vijanden te beschamen, om
vijand en aanvaller te vernietigen :
Wanneer ik de hemelen zie, het \verk uwer handen, de mane en
de sterren die gij hebt gevestigd,
\Vat is dan de mensch, dat gij iaan hem denkt ? \Vat is de zoon
des menschen, dat gij hem bezoekt ?
lets onder de Engelen hebt gij hem gesteld, met roem en eer hem
bekroond, en hem aangesteld over de werken uwer handen.
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Alles hebt gij onder zijne voeten geworpen, schapen en runderen
alle, en daarbij nog de dieren des velds,
De vogelen des hemels en de visschen der zee, die de wegelen van
die zee doorwandelen.
Heere, onze Heer, hoe wonderlijk is uw naam over de gansche
aarde I> 4
(

)

Wat voelt deze Dichter ? Hij staat te midden in 't veld en
schouwt in de diepte des hemels. Hij voelt zich ontroerd door de
schoonheid der wereld, en zingt daarbij de plaats van den
mensch : Deze staat tusschen hemel en aarde in, als hoofd der
schepping ; in haar moet hij God en zijne macht lezen. Psalm
XVIII, na de pracht der hemelen en der zon te hebben bewonderd,
spreekt de heilige verplichting uit, welke den mensch met den
Schepper van al dat schoons verbindt ; hij maakt den lof van de
wet Gods. Zooals de zon Karen loop getrouw vervult, zoo moet
de mensch Gods wet getrouw volbrengen : Lex Domini imma-

culata...
« Godes wet is volmaakt, zij verkwikt de ziel.
Gods getuigenis is getrouw, zij geeft den eenvoudigen wijsheid.
Gods voorschriften zijn recht, zij verblijden het herte.
Gods raadsbesluit is zuiver, het verlicht de oogen.
Gods vreeze is heilig, zij blijft van eeuw tot eeuw.
Gods oordeelen zijn with, in henzelve verrechtveerdigd ;
Te begeeren hover} goud en veel kostbaar gesteente, en zoet boven
honing en raten.
Ook uw dienaar bewaart ze ; ze te bewaren is groote vergelding.
Maar wie kent zijne misdaden ? Zuiver mid van mijn verborgen
kwaad.
En van de goddeloozen behoedt uwen knecht, dat zij over mij
geen iheerschappij voeren.
Dan zal ik onbesmet zijn, en van de allergrootste boosheid gezuiverd wezen.
Dat mijne woorden u behaaglijk zijn, en mijne gedachten steeds
vOOr uw aanschijn.
o Heer, mijne Hulp en mijn Redder !

Deze en dergelijke gevoelens zijn de gronden van onze wereldbeschouwing, en bijgevolg de grond van onze lyriek, die toch rnaar
(4) Desgelijks leze men de Psalmen XVIII : Cceli enarrant glorianz
Dei ; 011 Benedic anima mea Domino_ ; CXLVI : Laudate Dominum

quoniam suavis est psalmus ; CXLVIII : Laudate Dominum de ccelis,
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vooral de uitdrukking is van de menschenziel, in verband met de
wereld en met God : DIA" is de wereld ! Wij zijn daar Heer en
meester door de cede, maar dienaars van den Schepper... Zullen
wij getrouw zijn ?... Wij willen het zijn !... ( 5 )
En dat een natuurziel als Gezelle, en een Godsminnaar als hij,
deze grondgedachte tot geliefkoosd thema heeft, wien kan dat
verwonderen ?
***
De twee jaren die Gezelle na zijn Dichtoefeningen (1838) te
Rousselare nog doorbracht, waren met veel en diep leed doorweven. Men moet dat niet overdrijven, maar men kan het niet
loochenen. Niet overdrijven, want het is zeker dat een krachtige
ziel als zijne, in haren vollen tijd van geestdrift en... illusie, (het
woord begoocheling is mij hinderlijk) een menigte tegenkantingen
en mislukkingen gemakkelijk draagt en in den gloed van hare
Iichtstralen doet wegteren en verdwijnen ; nog is het zeker, dat
diezelfde ziel, omdat zij zeer teergevoelig was en aanstonds trilde, aleens oogenblikken van weemoed had, die men daarom voor
geen diepe smert noch blijvende treurnis moet aanzien. Daarom
zijn niet alle verzen waarin hij van wee of droefheid spreekt, als
bewijzen van levensleed of meer bijzonder van tegenkanting op
te nemen. De dichtersnaar trilt allicht een ziertje, te sterk in
stonden van ware ontroering ook.
Maar er zijn dan toch uit de laatste maanden van Rousselare
duidelijke uitspraken van een bepaalde droefheid, die niet altijd
zwijgen kan. In de eerste uitgave 1860 van de Kleengedichtjes
staat het versje :
Kom hier, rnijn Roozenkrant;
Het is mij al ontvlogen
waaraan ik troost weleer
en lafenis vragen dorst.
Het is mij al' ontgaan,
het heeft mij al bedrogen
(5) 't Zijn die twee hoofdgedachten : De mensch, koning der wereld,
maar aan Gods wet gebonden en daartoe Gods hulp vragend, die we in
o 'k sta me zoo geren s terugvinden. Men herleze den 8n pSalm na
't eerste deel (tot v. 28) van 't gedicht, en den 18n psalm na het overige.
Vele gelijkenispunten zullen den lezer treffen.
. (5a) Dit stuk staat in Laatste Verzen, jubileumuitg., blz. 218.
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Op 1 Mei 1860 schrijft hij aan een oud-leerling, voor wiens geluk en deugd hij bekommerd is
« ja, ik moet eilaas, en ik zeg het op heden dat ik clertig jaar bereike,
bekennen dat ik dikwijls gedwaald heb ; brandende hope op mijn vrienden
en k:nders •heeft mij verdwaald geleed, tot waer ik, réenen ongelukkigen
keer op de wezentlijkheid uitgekomen ben en moeten zeggen heb... ergo
erravimus, de Heide heeft mu j doen dwalen tot verre van mij zelven weg,
voor anderen ten bate en ten voordeele...

Er zit in die woorden en in het verband met het overige van
den brief wel een zacht verwijt tot den bestemmeling in 't bijzonder, als oorzaak van dat leed, maar toch blijkt eruit dat er
algemeener en breeder redenen tot spift en droefheid waren.
Een maand later vinden wij in een anderen brief
« lk voege .bij dat vele dingen bier veranderd zijn, dat mijne manier
van leeren de overhand heeft, dat de grootste vijanden bekeerd zijn,
dat het een geheel ander dingen is. » (1 Juni 1860).

Wel mocht deze man veel later (6) nog zeggen
Mijn hert, mijn hert is krank en broos
en onstandvastig in 't verblijden,
maar als 't hem wel gaat a6nen stood,
't kan ciagen lang weer honger lijden.

Maar wat claarvan zij, en de mensch is alzoo, die laatste brief
toont, dat er vijanden waren, of, zoo meende hij, geweest waren.
Het einde van 1859 en het begin van 1860 was hem this wel een
pijnlijke tijd. 't Is ook de tijd waarin hij in de laatstc strophen van
't Kindeke van de Dood zegt
En, zong er toen 6.6n, dien dit leven van
zijn blijde bane sloot

Ja, tot in dat prachtig gedicht : Blijdschap, (a) zien we dat
vers sluipen
Gij zijt mijn hulpe, als niernand helpt, elk vlucht...

Het is in dien zieletoestand, als mistrouwende zijn zelven, en
door anderen mistrouwd en miskend, dat hij het schoone gedicht
« 0 'k sta me zoo geren » nit zijne ziel liet ontspringen, op een
*(6) Deze verzen zijn het slot van Mijn hert is als een blomgewas uit
Tijdkrans, voor het eerst gedrukt in een Bijvoegsel aan Loquela, Mei 1883.
(6a) Bet is waarschijnlijk uit einde 1859, zegt E. Van Oye.
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dag dat hij, de menschen ontvlucht, in de wijde eenzame velden
tusschen hemel en aarde had gestaan, en de ontroering van het
wereld- en van het zielevraagstuk had gevoeld.
Een earsten keer had hij den rythmus en het aanvangsmotief
beproefd en aangeslagen. Het bleef ons bewaard en later meegedeeld in den aanhang der 3e uitgave van de Kleengedichtjes, tusschen de Rijmreken, nageldeuntjes, spakerlingen, etc. » :
'k Sta geren te midden
de velden alleen,
en 'k schouwe in den
diependen hemel ! ( 7 )

Tot het voor goed uitbrak en overstroomde, wat later :
0 'k sta mij zoo gecen te midden in 't veld
en schouwe in de diepten des hemels !
Dan voele: 'k rnijn herte dat groeit, en ik beef,
o neen, dan en ben ik geen slijk meer
'lc ben geest, ik ben koning, 'k beheersche 't heelal,
'k ben edel, 'lc ben machtig, 'k gebiede !

« Mijn herte groeit ! » Dat is een van die woorden, « wie das
Volk spricht vol waarheid en zeggenskracht. In angst of droefheid is 't : « mijn herte is maar een boontje groot ; mijn herte
is toegenepen » : « mijn herte krimpt ineen ». Al uitdrukkingen,
die de bloote klare wezenlijkheid zijn, volgens de wetenschap.
In blijdschap, levenslust, gevoel van grootheid en eigenweerde,
als het bloed sneller vloeit, gaat de hertespier natuurlijk breeder
en voller aan 't zwellen. Een « groot herte » is een moedige, een
krachtvolle mensch ; 'k voele mijn herte zwellen » is een teeken
dat ik weelderig, minnend, genegen gestemd ben, zoo : 'k voele
mijn herte dat groeit : dilatatum est cor meu,m ; 7a ik voel me
grootschgezind, hooggelukkig... « en ik beef ! » niet van vrees,
maar van ontroering om die grootheid, ik worde er duizelig van.
Zie onzen VIIIen Psalm, van daarstraks : « Wanneer ik de hemelen
zie... wat is dan de mensch, dat Gij aan hem denkt ?... en Gij
hebt hem aangesteld over de werken uwer handen ! » Omdat de
mensch zich geest gevoelt, heeft hij 't bewustzijn van zijne heer(

)

* (7) Lijk we zegden in Gedichten, Gezangen en Gebeden, Jubileumuitg.,
Bd. IL, blz. 268 moet dit gedichtje van 1859-1860 en misschien nog van
vroeger zijn.
(7a) Zie b.v. Ps. 118. 32 — IsaI. 60. 5. — I. Cor. 6. 11.
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schappij over de andere schepselen. Door den geest peilt hij de
hemelen, hoe hoog en diep ook :
Gij heemlen, gij blame daar boven mij, diep,
ge ontsnapt mij niet, wel moogt gij diep zijn !
Gij wolken, ik rijde op uw toppen, u voer 'k
ontstuimige, iii banden en teugels ;...

Zooals God, de opperste geest, volgens Davids woord in Ps.
C 1 II., de wolken neemt tot voertuig ; zooals de reine geesten, de
Engelen, op de wolken zweven en vliegen, zoo reist en rent de
ziel, de geest van den schouwenden mensch.
Gij aarde, verre wider mij 'k peile en ik zie
tot binnen uw binnenste diepten ;
gij bergen en boomen, uw kruine die rijst,
rijst afgebeeld in mijne ziele ;
gij kruid aan mijn voeten, mijn herte bevat
uw nederig kruipende ranken.
,

Want de verbeelding, het geheugen, het verstand herscheppen in
den geest alles, wat de zinnen waarnemen, maar hooger, breeder,
onbeperkt :
Vlugger als de wind die vliegt
en de losse boomen wiegt,
gaan, mijn kind, gedachten ;
dieper als onze ooge 'n kan
peilen in 't wijde uitgespan,
peilen, kind, gedachten ;
hooger als de sterren staan
in de glimmend' hemelbaan,
staan, mijn kind, gedachten ;
wjder als dat wijde en wak
uitgestrekte watervlak,
strekken, kind, gedachten !

Dat is om denzelfden tijd gedicht, en staat n° 14 in de 33
Kleengedichtjes, verschenen in 1860.
Maar boven al dat, bereikt de menschelijke geest, dOOr het geschapene, den Schepper, volgens 't beroemde woord van Paulus
aan de Romeinen : « Gods onzichtbare eigenschappen worden uit
de geschapen wereld, door hetgene gemaakt is, in het verstand
beschouwd. N ( 8 )
(8) Rom. I. 20.
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God ! — en geknield durve ik gpreken nu, — God !
ik wete U, ik kenne, ik beminne U,
God, ik alleen ben uw priester op aard,
Uw schepping, dat is mij een tempel,
en at het geschapene wilt Gij, o God,
ontvangen van nit mijne handen:

De mensch alleen is Gods priester op aard. De dichter doelt hier
niet op zijn persoonlijk priesterschap in de Kerk, maar op de
plaats die hij als mensch, in de wereld inneemt. Zooals de priester tusschen God en het yolk staat, — het woord is van St. Thomas — zoo staat de mensch tusschen God en de redelooze schepping ; 't heelal is zijn tempel, de geschapen wezens moet hij tot
Gods eer gebruiken ; het is door het redelijk schepsel dat de onredelijke tot Gods glorie kunnen dienen, zoodat ieder mensch als
priester der natuur mag aanzien worden, en den sterrenhemel beschouwende, met Gezelle zou mogen roepen :
o Sterren, sterren, hooge en trotsch !
Benijdt mij, hemelen, en
bewondert, want ik Priester Gods
en tabernakel ben !
(Ged., gez. en geb. 1862. Bloembladeren). (Ba)

Tabernakel ook, omdat God in den mensch woont. Op deze

groote denkbeelden drukt de Dichter nu verder nog voort, hij
overweegt ze, en doet ze als beeld voor zijnen geest verschijnen :
'k Ben priester, 'k ben autaar, 'k ben slachtofferand,
'k ben koning van al 't mij omringend,
en al 't mij omringend Gij miekt het, Gij gaaft
het mij, om 't U weder to geven :
doch geve ik het niet, o mysterie van God,
Gij laat het, en 't blijft U verloren !

Hoe is de mensch autaar ? Omdat, op zijn wezen steunende,
het offer der andere wezens aan God, moet geschieden door hem.
Hoe is hij dan ook slachtofferand ? Omdat hij met de andere
wezens, ook zichzelven onderwerpen moet. Zoo is in de H. Kerk,
en in het Aanbiddelijk offer der Nieuwe Wet, Jesus-Christus,
het hoofd der gansche menschheid, tevens Priester en slachtoffeDit staat nu in Gedichten, Gezangen en Gebeden, Jubileumuitg.,
B (8a)
. I., blz. 190.
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rande, ja, Altaar ; want ions altaar verbeeldt Hem, volgens de geheele Liturgie, en dat met recht en waarheid, want op Hem rust
en steunt alle offerande. (9)
Indien nu de mensch zijn priesterschap, zijn koningschap niet
uitoefent, zoo gaat voor God eon deel van zijn uiterlijke en toevallige glorie verloren. De Godgeleerdheid beschouwt Gods glorie
in Hem zelven, en buiten Hem. Ook zonder schepping ware God
eeuwig rijk, heerlijk en gelukkig, en de schepping kan niets van
deze innerlijke heerlijkheid afdoen noch er jets aan toevoegen.
Maar eens dat Hij geschapen heeft, dan was het, en het kon niet
anders, tot zijne eigene eer, en cleze uitwendige eer kan door ons
gegeven of geweigerd warden, zooals wij tevens daardoor onze
eigene zaligheid en verheerlijking bereiken of voor altijd missen.
Dat ziet nu de dichter in een aangrijpend grootsch beeld
God wierp ais gesteente u:t zijn godlijke hand,
Hij zaaide de velden des afgronds,
en : « Mensch, sprak hij, « brengt het mij weder, en komt
bij mu j als geschepterde 'coning,
of, laat gij 't juweel u beciwelmen, en blijft
dief, met den schat in den donkeren,
dan, blijit met den schat, en gevloekt weze h:j u,
blijft weg en met hem in den afgrond.

« In den beginne », zoo vangt het boek Genesis aan, « schlep
God hemel en aarcle. De aarde nu was woest en ijdel, en de duisIernissen waren over het aanschijn des afgronds, en Gods Geest
zweefde over de wateren... » De afgrond, de velden des afgronds,
dat is alzoo de warrelklomp, de chaos, eerste, machtig maar nog
ordeloos uitwerksel van Gods scheppingskracht. Over die velden
wierp God, als de zaaiman op zijn land, de zaden en oerkrachten
van alle dingen zoo rijk en kwistig deed Hij dat, alsof Hij uit
zijne schatten met handsvollen edelgesteenten wegwierp. (10) En
tot den mensch, hot schepsel van den laatsten dag, sprak hij
« Die juweelen daar, die 'k zaaiend wierp, wezen uw kroon en
scepter; uw heerschappij en zaligheid, is 't dat gij ze tot mij terug(9) Cfr : Off. Dedic. Archibasil. SS. Salv. 9 Nov. ad Mat. Lect. 4 ad
finem : altare, quod chrisrnate delibutum, Domini nostri Jesu-ChriAi, qui
zdtare, hostia et sacerdos noster est, fip.urarn exprimeret. »
(10) Bossuet, Elev. s. les my:-,têres.

— Q1 —
brengt, tot mijne eer. Maar doet ge dat niet, houa ze voor u, voor
eigen eer en genoegen, maar dan zijn ze de oorzaak van uw

uw

vloek en eeuwig onheil in den afgrond... »
Zoo misbruikt de mensch tot zijn straf de schoone schepselen
Gods ; zoo schreef Gezelle in 1859 tot 't « schuldeloos blommeke
lief door den zondigen mensch geplukt :
Plukkende zeid' hij u :
Dient
mij, prachtige blomme... y gij welktet,
en, op zijn schuldige hoofd
gestorven, en diendet g'hem niet.

Want, 'lip( Gezelle het menigmaal dicht, de onredelijke schepselen zijn schuldeloos :
doende 't geen de Heer hen hiet verrichten

maar de mensch misbruikt de giften, die God zoo mild schenkt :
'k Gebruik uw giften niet, o God, zoo Gij 't hegeert,
en Gij, om 't even
Gij houdt niet op en geeft nog altijd geven ;
(Ged., gez. en geb. 1862. Bloembladeren).

(10a)

Daarom vreest hij voor zijne zwakheid, terwip hij de zwaarte
van dit gebod op de hand weegt, a overweegt » :
o Heere, dees hand overweegt uw gebod,
mijn herte bezwijkt, ik verga, helpt !
ik moete en ik zal u verraan als Gij niet
en helpt, o bermhertige Jesu :
o Heere, gij kent mij, betrouwt uwen knecht
niet : blijft gij niet dicht op hem waken,
zoo loopt hij, verliefd op een ander, hij gaat
en 't guldene vee zal hem God zijn ;
maar helpt gij, o Heere, en en duikt Gij hem niet
den straal van uw minnelijk aanschijn,
en weet hij dat ge altijd eene ooge op hem houdt,
hij vreest, en h:j beeft dan, en blijft U.

Philisophie moet men misschien in deze dichten niet zoeken ;
geen hooghertige noch humoristische, noch bittergeestige zedespreuken, maar dit is de hoogste zedenwaarheid, voor geloovende
christenen : 't is dat alle deugd gesteund is op ootmoedigheid en
flit staat nu ook in Gedichten, Gezangen en Gebeden, Jubileumuitg.
Bd.(10a)
1, blz. 190.
Gedichtengroei
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kleinachten van zichzelven, samen met vreeze Gods. Initiurn
sapientice timor Domini.» I Jdel is alle deugd, zoo ze niet uitgaat
van dat gevoelen : « Door mij zelven ben ik tot de diepste laagheid bekwaam, maar met Gods hulp kan ik wederstaan. » De
christen ascese is daarop geheel gebouwd, en 't zou wel wonder
zijn, zoo deze leer elken zielkundigen grond moest missen.. Dus
is er dan eindelijk toch nog philosophie, al ware 't maar die van
de Navolging Christi welke toch ook niet te verwaarloozen is :
« wordt ik aan mijzelven overgelaten, zie, dan ben ik niets dan
zwakheid.
Maar als Gij mij onverwachts aanblikt, wordt ik aanstonds sterk
en met nieuwe blijdschap vervuld » (Boek III, hoodfstuk 8).
Of al ware 't maar de nederige zelfkennis van David, toch ook
een lyrieker die eenigen naam heeft, waar hij op menige plaats
dezelfde gevoelens uitspreekt, als b.v. : « Faciem tuam illumina
super servum tuum, et doce me justificationes tuas » « Laat uw
aanschijn stralen op uwen knecht, en leer mij uwe gerechtigheden
doen. » Want, zoo Isaias zingt, (64-7) wanneer God ons zijn
aangezicht verduikt, dan laat hij ons vastgeklemd in de handen
onzer eigene boosheid : Abscondisti faciem tuam a nobis, et allisisti
nos in mane iniquitatis nostrw ! » en in Gods plaats, aanbidden
wij weldra het gouden kalf, of nog erger ! ( 11 )
Dat moderne trotschaards deze leering al te vernederend vinden voor de menschelijke grootheid, is van geen belang ; zij is
de zuivere waarheid.
Daarom nu vraagt de Christen hulp aan Jesus, wiens bloed ons
heeft gezuiverd van alle smet. Men denke aan het bloed van het
Paaschlam, waarmede de deurstij1 der loden moest geteekend
worden, zoodat de Engel « het zien zou, en voorbijgaan. » Men
denke aan het offerbloed, waarmee de priester het yolk besproeien moest. Men denke vooral aan zoovele woorden van Paulus en
anderen in het Nieuwe Testament, welke de oude bloedteekens en
besproeiingen op Christus toepassen :
;

o Jesu, uw bloed sta geprent op mijn Maid,
en komt ze de vleiende wereld,
(11) Men brenge deze woorden uit de Navolging, uit David en Isaias
samen met de verzen 41-48 van Gezelle.
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dan •blinke dat bloed, en zij zie het van ver,
zij blijve en ze en steek' heure hand niet !
Ha, wist zij hoedanig mijn hert is ontsteld,
wanneer zij mij, slange, beziet toch !
Ha, wist zij hoe 'k tegen mij zelven moet staan
om haar niet in de armen te vliegen,
gelokt als de onschuldige vogel, ze kwam,
ze kwam en ze won mij voor altijd !

De vleiende wereld is, van vers 53 af, voorgesteld als de slange ; zooals het oud serpent van 't Paradijs, wiens handlangster
zij is, kan zij schoon spreken en vleien, maar de blik harer oogen
lokt en betoovert, en voert de ziel in hare krinkelende strikken.
Quasi a facie colubri fuge peccata, et si accesseris ad illa, suscipient te ». Als van 't aanzicht der slange vlucht de zonden,
want komt ge er te dicht bij, ze zullen u vatten, spreekt Ecelesiasticus XXI. 2.
Herkent deze hulpkreten in dit ander gedicht nit denzelfden
tijd : Dank, o die mijn zonden
Heere, o heipt mij, helpt mij,
want ik zinke en onderga,
noch en kan ik zelf m:j
helpen
'k ga de dood uitstaan !
Ach, wat kunt gij baten,
wereld, die geen kracht en hebt,
gij die God verlaten,
gij die God gelasterd hebt !...
maak mij uws gelijken,
Jesu, schrijf uw naam op mij,
dat ik in uw rijk, en
eensdaags u aanveerdbaar zij !

En de vrees voor de verleiding der wereld :
Gij badt op eenen berg alleen,
Jesu, ik en vind er geen
en
waar 'k hoog genoeg kan klimmen
om u alleen te vinden :
de wereld wil mij achterna
alwaar ik ga
of sta
of ooit mijne oogen sla

(Ged., gez. en geb.)
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of in 't Kleengedichtje, reeds bestaande in 1860
Werekl die maar heerscht op slaven
slaven maakt en slave zijt,
liever had ik Thor te dienen,
als, onedele, uw slaaf te z:jn !...

Doch, geen nood, als Jesus met ons is
Maar, Jesu, uw bloed op mijn hoofd, als 't u belieft,
uw bloed op mijn hookl, op mijn voorhoofd,
dat elkeen het zien mag, dat ieder het zie
en zie dat Gij mijn', dat ik Uw' hen !
Dan trede ik gerust, en dan schilt het mij niet
of rondom m:j strijd en rumoer is,
of 't rondom mij vol loopt van vijanden, en
geen een, o geen enkel mij vriend is
met u in mijn herte, en uw bloed op mijn hoofd,
mijn schuldige voorhoofd, 't verdient het,
met u in mijn herte en mijn ooge op het kruis,
nog tien stappen, drie stappen, êen stap,
nog — driemaal Hosannah !
66n stap en c'..en stem
en 'k vluchte in Uwe armen, o jesu !

Voelt gij die lijdende ziei, nu geworpen in de armen van den
Trooster en den Redder ? Voelt gij het weenen, het snikken, het
ontroerde hijgen van die liefdetaal ? Zacht is de klachte, maar
zij is er, en men voelt erin een treurend gemoed : geen een,
0 geen enkel mij vriend is ! » Maar boven dat alles juicht de
liefde, die als dronken gemaakt en bedwelmd heeft ; de liefde die
ijlende woorden spreekt, van 't bloed op 't hoofd, niet tot wrake,
als over 't hoofd der Joden, maar tot verlossing ; de liefde die met
open armen den Beminde tegensnelt, voor wie iedere stap nog een
te groote afstand maakt ; nog tien, nog drie, nog een... En de
omhelzing doet alles vergeten wat gevaar was van verraad of
scheiding !
Daarvan wordt men koud ; de vleugelslag van den Dichterengel
raakt de ziel, die trilt en rut bij die hoogere aanraking.
Daarheen, naar die opperste uitdrukking streven reeds
Laat mij in uw armen leunen,
want om op mij zelf te steunen
hebbe ik noch en kan ik niet
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als de zonde die gij ziet !
Jesu ! 'k Voel mij vallen, valle ik
in uw wrekende armen ?
zal ik ?
Jesu, Jesu, 'k stel bevreesd
in uw handen mijnen geest ! ( 12 )

maar nader bij het Joel reikt het Kleengedichtje (1860)
Heere God van Hemelrijken,
Heere God, mijn toeverlaat,
ach en laat geen ziel bezwijken
die met u ter bruiloft gaat.
Geef mij brood om voort te reizen
langs de steege bane die
'k naar Jerusalem's paleizen,
varerl zie !
— ach, hoe ver nog !

Ook, en eindelijk, dit vers uit Tijdkrans ( 13 )
Willens, nillens, ware ik verder
langs de ruwe levensbaan,
en ik zee den goeden Herder,
ach, zoo ver, mij voorengaan,
met zijn kruis en met zijn kroone,
die mij zegt : « Komt, volgt mij na,
dat den ingang ik u toone,
dat ik met u binnenga !
Heipt mij, helpt mij Hoeveel stappen,
eer ik stel den laatsten keer,
op de laatste wereldtrappen
mijnen laatsten voet, o Heer ;
eer het daagt en eer het dag wordt,
eer uw hand mij binnenlaat,
eer uw kruis den laatsten slag hort,
en de deur mij openslaat ?

Is het niet roerend, die ziel te zien strijden, te zien lijden, te
zien streven naar de opperste vereeniging ? Neen, dat is geen
philosophie, maar het is veel meer en veel hooger ; daarbij is 't,
als hulp en waarheid, voor alle zielen vatbaar, die in hen dragon
(12) Ged., gez. en geb. Jesu, gansch eileen gelaten...
(13) Eeuwkraus. H.
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het heimwee naar God, terwijl zij Tangs de wereldbaan, in storm
en duisternis dikwijls, verlangende tasten en zoeken naar veiligheid
en licht.
***
En nu, lezer, is u de verklaring wat lang en saai gebleken, dat
is het lot van iedere verklaring. Maar van deze vooral ! Zij wilde
in een laaiende vlam de brandstoffen gaan zoeken die de vlam
hadden gespijsd en doen wimpelen en blinken de oorzaak ontdekken van den ademtocht, die de vlam doet zoeven en zuchten.
aat nu al die ontleding weg, en bezie de vurige vlamme licht
er uw ziel aan, warm er uw hert aan. Herlees ! ( 14 )
*(14) Bij deze studie leze men ook j. Mahieu, Gezelle als Godschouwer,
in Ons Geloof, Juni 1930.
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VAN DE WILGEN.

D

E eerste Wilge die we in Gezelle's gedichten ontmoeten,
is door hem beroemd geworden. 't Was een treurwilge,
naast de Mandel die door de gronden van 't Klein Seminarie liep ; ze was er door Gezelle's vader geplant ( 1 ) en stone
even buiten de kelderdoorgangen naar den hof ( 2 ). De jonge
student-poortier had een voorliefde voor dien boom langs 't helder
water ; ook, toen in 1848 — hij was leerling van Poesis — een
oliemolen op de Mandel gezet werd, deed het hem leed, zijn bemind water te zien bederven en bezoedelen door de vuile en ondichterlijke nijverheid, en hij deed zijnen boom die ontaarding
betreuren in het jeugdgedicht « De Mandelbeke » dat wel aanleg
en gevoel verraadt, maar oak nog al de zwakheden van een eersteling. De maat is eentonig, en vele beelden zijn versleten of te
langdradig uitgewerkt. 't Stuk is nochtans gebleven, om de rot
die het in 't leven van den Richter heeft gespeeld. Zonder
aan te nemen dat het hem in het Seminarie deed aanveerden, alzoo,
alleen, mag men toch zeggen dat het bij zijne overheid een zekere
aarzeling hielp overwinnen, die echter geenszins kon voortkomen
uit de voorgewende onbekwaamheid van den jongen. ( 3 ) De aanhef van het stuk is vooral bekend
,

(1) Callebert. Lijkrede. Gazette van Kortrijk, 10 Dec. 1899.
(2) Hugo Verriest. Voordrachten. 204.
(3) Zie Verriest. Ibid. en contra. Biekorf 1899. Aanteekeningen op
Rommels lijkrede.
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Waerom, droeve Wilgeboom,
staet gij op den Mandelstroom ?
Waerom laet ge uw lange takken
tot in 't koele water zakken ?
Is 't de liefde die u dwingt
en uw loof omleege bringt
om uw moeders schoot te kussen,
en uw gloed in 't nat te blusschen,
dat uw kruine groeien doet
en bewatert uwen voet ?
Of is de oorzaak van uw kommer
te beschutten met uw lommer
voor het branden van de zon
't water van de Mandelbron

Waarop de treurende wilg antwoordt :
Neen, geen liefde of zonneschitter
maer wel droefheid zwaer en bitter,
weegt mijn takken naer den vloed
die daer loopt voor mijnen voet,
naer die Mandel die voordezen
altijd plag zoo klaer te wezen
dat, wanneer de vochte nacht

dauw had op mijn hoofd gebracht,
d'hcldre perels van mijn blaren
nauwlijks konden evenaren
't zuivere water van den vliet
die alle anderen achterliet

Onthouden wit die dauwperels op 't hoofd en de blaren van
de wilge, na den nacht, in den morgenstond.
Die heldere vliet dus, klaagt de wilge verder, wordt nu tegengehouden en bezoedeld door den mensch.
En die overschoone Mandel
wierd de slave van den Handel !

De lammekens, en de vogelkens en de vischkens die daar kwamen spelen, zijn weg...
Daerom zuchte ik, daerom stene ik,
daerom neergebogen, weene ik

daerom treurt de Wilgeboom
op den zwarten Mandelstroom,
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In 't nummer van 5 November 1882, meldde Rond den Heerd :
Uit Rousselare vernemen wij dat de oude Treurwilge van het
Klein Seminarie de andere weke door den hevigen stormwind is
uitgerukt geworden en in de Mandel gevallen. De liefhebbers van
Vlaamsche dichtkunst zullen natuurlijk peizen op de Mandelbeke
van Guido Gezelle, die in deze Treurwilge het onderwerp vond
van een zijner eerste en lieflijkste gedichten... »
Habent sua fata... sauces !
De Mandel, niettegenstaande den oliemolen, bleef toch nog een
tijd de ingeefster van den Dichter toen hij, na zijne hoogere
Priesterstudieen, in 't oud gesticht als leeraar was weergekomen,
sedert 1854.
Pas was hij daar, of hij had een gelegenheidsvers te schrijven
voor de abdisse van de Godelieve te Brugge (4), en de vierde
strophe, waar het onderwerp eigenlijk begint, luidde
Daer waer de Mandel, eens... ! tot op den groncl toe blinkend
Al zwemmen henenzwom in teugelloozen gang
Daer waer hij van weerkant het blanke beekske drinkend
Dat lachend in hem viel, en vrij van alien dwang,
Zijn lavend water schonk aen weiden elide landen, (5)
Daer viel in later dag uit zuivere Engelhanden
Een edel zaed in de aerde, en waer het was geleid
Daer rustte de ooge Gods met welbehagenheid.

De treurnis van den Wilgenboom is nog niet vergeten L.. Wan
neer nu 't zaadje uitkomt, dan komt de zon bet verwarmen
En zij die op het gras de waterdiamanten
Met duizendverwig licht doorpinklende, in den vloed
Der koestrende strael, de bloemen en de planten
En al dat leven mag met blijdschap leven doet,
Ontving het lieve kruid.
.

Vergeet weerom niet die s waterdiamanten, doorpinkeld met
duizendverwig licht. Gij zult ze nog eens gaan zien, bij diezelfde
(4) Benedictinessen. De nieuwe abdis was geboren te Rousselare haar
familienaam was Lucia Mahieu.
(5) Deze 5 verzen gingen later, lichtelijk veranderd, over in de 3e stroof

van : Onze Bewaarenge1.
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Mandel, in de weide, want, leest men in « De newaarengel.)

(

6)

daar kwam eens morgenstonds uit hooge hemelwanden
een bode van den Heer, en steunende op de lucht,
weerhield hij zijne vlerken en 't spoeden zijner vlucht.
Hij stond... En met den voet die nauwlijks grond genaakte,
en roerd' hij noch het gers noch 't peerlende krystaal
des morgendauws, waarmee de weide rond hem blaakte
in 't menigverwig licht van de eerste morgenstraal .
Geen kleed, maar blinkend goud, met balsemgeur begoten,
kwam van zijn schouders af tot op den grond gevloten ;
hij sloot in zilvren band de stroomen van zijn haar,
en bleek aan zijn gestalte een Engel Gods voorwaar.

In al die verzen, van de Mandelbeke af tot hiertoe, van 1848
tot 1856 , is er een beeld dat voor 's Dichters oogen blijft : eene
doomende weide in den eersten morgen ; de zonne speelt in duizenden dauwdruppels op 't gras en aan de blaren der Wilgen :
allerlei kleuren pinkelen lijk in perels en diamanten en edelgesteenten, ,onder de eerste stralen. Een vaag, maar vasthoudend beeld
van schittering en pracht. Onthoud het zorgvuldig, want ik moet
hier een kleine afwijking maken, om de Mandel eens voort to volgen ; 't zal ten andere niet nutteloos zijn.
De Mandel blijft hem voort « een tale en een teeken hebben ;
zelfs bij nacht hoort hij ze ruischen :
,G'hebt dan weer een stem gekregen
Ruischende, bruischende Mandel, kom
Blijve wie dood of inslape gelegen,
— Wij niet, die leven en waken — stom.
Blinkende ziet gij de maan daarboven,
't Herte dat in dien boezem levend
Loopt op uw lijmende spiegelnat,
Zingt o zoo zoete, zoo zelfontgevend
Lillende of ware 't een wilgenblad...

dit zijn onuitgegeven verzen, uit de oudste dichtersjaren, en opgenomen in Biekorf. ( 7 ) Van die pogingen tot nachtgedicht op de
(6) Dichtoefeningen. Het stuk is uit 1856.
* (7) 1903. 251. Dit stuk werd nu volledig opgenomen in 1.4atste

Verxerz. Jubileumuitg. blz. 170-171.
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Mandel, geeft nog 't Kleengedichtje getuigenis, dat natuurlijk ook
uit den Rousselaarschen tijd komt :
't Is de Mandel, die in 't stille
varend door den zomernacht,
waakzaam is en om Gods wille,
loopt en licht voorbij ons lacht ;
lacht omdat hij blank en blij is,
lacht omdat het maantje schijnt,
lacht omdat hij vrank en vrij is
en hij zelf zijn wegen vindt.

***
Achter den hof van 't Seminarie lag eene weide, die zachtjes
neerglooide tot aan de Mandel en dddr stonden, tot op 't einde
der jaren1850, twee wilgen, een aan iedere zijde van 't water. ( 9 )
Van op de bank die ten einde van den hof in 't zicht van de weide
stond, had Gezelle dikwijls zitten kijken over de groene vlakte,
Mandelwaarts, en die twee wilgen bewonderd, vooral in den dauwenden, schitterenden morgen, waarmee we hem hooger zoo inge
nomen vinden. Dat morgenlicht om de wilgen en de wei en den
vliet, was reeds van in 't gedicht op den Bewaarengel met een Engelenbeeld verbonden, en wederkeerig, bij 't schetsen van cen
Engelenbeeld was de glinstering van den morgendauw in zijnen
geeft gaan blinken, in de Berechtinge : (10)
Onvatbaar als het rood en 't blauw
en 't purper dat den morgendauw
doorsprietelt, was de vlerk die sloeg
rondom hen, en voorwaarts droeg,...

Onvatbaar
iets onbestemds, iets vaags, blijft ow die lichte
schitterwereld hangen, maar gedurig zien wij dat beeld terugkeeren :
God blinkt in 't robijngepinkel
als de groote zonne ontwaakt
(8) Kleengedichtjes. Andere XXXIII. nr 28. Het stolid reeds in R. d. H.
in 1869.
* Zie wat we zegden over den Roeselaarschen oorsprong in Gedichten,
Gezangen en Gebeden, Jubileumuitg. Bd. II, blz. 241-242.
(9) Verriest, Voordrachten, 216.
(10) Dichtoefeningen. Het stuk is hoogst waarschijnlijk uit 1858.
* Naar Dr. F. Baur, Dichtoefeningen, Jubileumuitg. blz. 292 293, hoort
-

dlt stuk in de tijdspanne tusschen October 1856: en November 1857.
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en een gouden perelwinkel
in eeniedre plante blaakt.

zoo zegt de Engel binst het stille van den nacht in Dichtoefeningen;
of, weer anders :
< Hoe schoon de morgendauw,
hoe schoon de versche blommen,
hoe schoon de zonnestraal
die door dien dreupel lyeeft !... ( 11 )

of, misschien van op die bank gezien en bedicht :
'k Zat bij nen boom, te lezen
al in mijnen brevier
de zonne kwam gerezen
gelijk en kole vier ;
de blijde vogels dronken
de dreupels van den Mei,
de morgenperelen blonken
en brandden in de wei,
lijk vier ;
'k zat bij nen boom te lezen
al in mijnen brevier ! ) ( 12 )

En ook nog :
Hei da, lieve dreupel water
zijt gij helder toch en schoon,
in uw hemelsch lichtgeschater
en uw diamantenkroon !
Rood en blauw en groen en geluw
peersch en purperwendigheid
siert in onderling gespeel uw
pinkelende uitwendigheid !...
( 13 )

**
Alzoo komen wij, binst het schooljaar 1858-59, aan het zeer
dichterlijk en prachtvol-gekleurde stuk : Van de Wilgen.
*

« Het geheugt mij
zegt Gust. Verriest, ( 14 ) « dat ik eens net hem
op wandel te Rousselare, keer op keer verstrooide antwoord kreeg op

(11) Kleengedichtjes.
(12) Ged., gez. en geb. 1862, bl. 58. Later in de Driemaal XXXIII,
Kleenged. I. nr 24.
(13) Ged. gez. en geb.

(14) Diet6che War. en.

L 2.

— 93 —
mijne redens... Ik hebbe, zegde hij mij, drie gedichten op het getouwe. )
Het eerie was : Van de Wilgen, namelijk de twee buitengewoon schoone
wilgen, tenden hof en weide van 't collegie, die men, on alien te leede,
voor een hoopken geld juist verkocht en geveld had. 't Ander : 't Kindeke
van de Dood... Het derde is mij ontgaan.

Het c Kindeke van de Dood » was gestorven den 15 Januar'
1859. Deze wandeling met Gust. Verriest kan plaats gehad hebben
in de lente van dat jaar, misschien onder de Paaschvacantie, of onder een uitgangstijd binst den trimester.
Het gedicht Van de Wilgen is opgedragen aan Victor Van Coillie, Gezelle's leerling van 't schooljaar 1858-59. Deze student,
geboren te Beveren bij Rousselare in 1838, was een van de innige
vrienden, een van die wellicht, welke met den Leeraar gaarne in
betrekking waren, en door anderen — zoo zijn er altijd benijd,
met den spotnaam Speisten wierden bestempeld. Dat komt uit
Homeros, als 't u blieft, van een woord (15) dat spelonke of grot
beteekent. Die spelonk was, voor de jonge geestigaards, Gezelle's
kamer, in wier verborgenheden de Spelsten samenkooiden, en wie
weet wat beraamden en bestookten Eigenlijk niets, als hem een
vers komen toonen, het wat bespreken, er een ander van hem
krijgen... met een raad of vriendenwoord zooals in 't gedicht
staat
Wanneer ge zacht
mij verzen bracht
of verzen mededroegt... (16)

Alzoo lezen wij in R. d. H. 1871, bij St-Thomasdag in den
Dagwiizer
Wilt ge weten hoe 't gekomen is dat St-Jans, 24 Juni, de langste dag
van 't jaar is, en St-Thomas de kortste ?
Op dezen avond, 't jaar 1858 bracht een van mijne studenten, nu
Priester en zelfs Professor, Heer V. v. C., mij den volgenden berijmden
uitleg daarvan, dien hij misschien al lange vergeten heeft
Toen de menschen eens aan 't klagen
Vielen van de korte dagen... enz.

(15) g arms, arrni (IL. 13. 402)...
(16) Ged. gez. en geb. lk misse U.
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Die vriendschap duurt voort, het leven door. Van Coillie, na
professor geweest te zijn te Kortrijk en te Brugge, wierd in 1875
onderpastoor te Rousselare, in 1877 te Ingelmunster, waar hij
stierf in 1888. Gezelle was op zijnen lijkdienst, en dichtte op zijn
doodsanctje :
Hij, dichterlijk begaafd,
en heeft, in al zijn wegen,
maar op het waarlijk schoon
een wondrende oog geslegen,
en 't, in zijn eigen taal
beschreven onbeschaamd.
Clods yolk lag hem aan 't hert,
hij mince 't, en, bekwaamd
als Priester en als Mensch
om met het Volk te leven,
heeft hij, getrouwiglijk
hemzelven 't yolk gegeven,

om God, die alles loont
en weerdiglijk vergoedt
hetgeen — Hij zegt het zelf
men aan die kleenen doet.
Hij stierf ! Onsterfelijk
blijft op deze aarde in eeren
zijn vreugdevolle ziel ;
en, in het huis des Heeren,
de loon die zullcen loont,
die, niet hen zelven, maar
den armen evenmensch
met Heide namen waar !

Dat is Heide en vriendschap, getrouw tot in den Dood — Van
Coillie nu heeft nogal wat geschreven : Verzen, van in zijn studiejaren af, in de Lettergilde van 't College ; later in Rond den Heerd
(') • proza nog meer. Verschillende, boeiende verhalen, in dit
blad, zijn van hem, zoo b.v. De Kruisvaart der kinderen (1875).
Brie van die vertelsels zijn later in een boekske vereenigd, ( 18 ) dat
voor mij eene der oudste herinneringen is van mijne kinderlectuur.
Het is niet bekend, waarom Victor nu juist deze « Wilgen
tot gedenkenis kreeg. Misschien stond een herinnering aan die
boomen in een der gedichten die hij voor de klas of de Lettergilde
had gemaakt, b.v. in Het Naseisoen, gelezen den 13 Maart, of :
Aen de Natuur, van 7 Augustus 1859, maar deze verzen zijn verloren.
En nu, tot onze Wilgen teruggekeerd.
Na de lezing van al wat voorgaat, is het genoeg te zien hoe
het stuk ontstond. Het is lang gedragen geweest. De Wilgen zijn
maar een bijzondere aanleiding tot het bedichten van den prachtigen, den tintelenden morgenstond in de weide di-Lk bij de Mandel,
(17) Zie vooral de jaren 1873-74.
(18) Drij verhalen door den E. H. V. Van Coillie : Het verzonken kasGeeraard de Broederteel. — De Ring van Aartsbisschop Boonen.
moorder.
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terziel. Een echt voorbeeld van korte, Jyrisehe voorstelling. (leen
beschrijving van de Wilgen, maar uitwerksel, op de ziel, van
hun weggaan. Let nog op de prachtige oude figuur van de voedende aarde, de moeder van al dat leeft,Taia TrouXu36Topa, alma
terra van de oude dichters.
Hoe dikwijls een blad uit mijn album gescheurd
en gezucht naar u, blinkende wilgen
En, treflijke wilgen, daar stondt ge toen nog
gij ligt nu geveld en gevallen
Hoe dikwijls en schouwde ik des morgens u niet
bij 't krieken des wordenden daglichts :
met dien blauwenden band om uw zilveren kruin
lijk het snoer om het haar van een Engel !
Toen kwarn daar de zonne en ontliet u den band,
en hij smolt in de blauwte des hemels.
en, schoone, toen braakt gij vooruit in het licht,
en stondt daar vol enkele schoonheid.
Zoo brak uit het graf eens die morgen en dag,
die hemel en aarde gemaakt heeft ;
zoo breekt gij, mijn ziele, uwe banden wel eens
en staat ge op uw eigene vleugelen.

« Het blad uit den album gescheurd » is lijk een herhaalzang,
een overstap tot elke verdere gedaante van het gedicht. Nu zijn
de wilgen weg ! Hoe schoon waren ze vroeger, 's morgens — Hier
is het dat het hoofdzakelijk beeld to voorschijn komt. Het is omhangen met een wonderpassend waas. Verbeeld u een lauwen
lentemorgen. Een dunne blauwendige nevel hangt over de wei ;
de boomen schemeren daar doorheen, half droomerige schijngestalten. Om het zilveren loover van de wilgen, de glaucae salices ( 20 ) van Vergilius, dat fijn en zacht lijkt als lang haar
glauca canentia fronde salicta, zou de Latijnsche dichter zeggen ( 21 ) hangt die optrekkende doom in een langgestrekten
band : « een blau wende band ,om de zilveren kruin, lijk het snoer
'

(20) Georg. IV. 182.
(21) Georg. II. 13.

— 95 —

achter den hof, onder 't eerst vonkelen van de zon in veelkleurige
dauwdroppen. Dat is de grond van de heele verbeelding. De 'Wilgen behooren tot dat hoekske landschap, en eer ze verdwenen, waren er al menige pogingen geweest om dat kleurenspel te verklanken ; men ziet dit hooger met alle wenschelijke klaarte, en
het begin van het stuk zegt het :
Hoe dikwijls een blad uit mijn album gescheurd
en gestrooid op de varende Mandel !
Hoe dikwijls, daar tenden den hof, op den hank,
gezucht om u, blinkende wilgen !
Want wie die u beelden kan, edele natuur,
gij blinkende wilgen, wie maalt u ?
Daar, tenden de strekkende weide, daar neer
wie beelcit u, o tylinkende wilgen ?

Menigmaal, dus, heeft de Dichter beproefd, die weide, die
Mandel, die wilgen in woorden te verbeelden, maar dat onvatbaar
blinken, dat onvatbaar schoon zijn der natuur is zoo moeilijk
vast te zetten ! Blinkende wilgen, altijd, blinkende wilgen ! Dat is
het, waaruit geheel het gedicht ontplooien zal.
Nu is 't tijd, eens dOOr te werken ; de wilgen zijn veroordeeld,
en hun beeld zou verloren gaan :
Intusschentijd komt hij, die rekent en telt
Voor hoeveel zijne hand u mag leveren. ( 19 )
0 Wilgen Loch ! duikt u, verbergt
Daar is hij !
uw stammen ; ze komen, ze zijn daar !
Zij zitten en wetten het staal op het steen
en het steen op het staal, dat het knerzelt.
o Aarde, gij moeder van al dat er leeft,
gij baardet, gij voeddet de Wilgen :
Zij klampen u, moeder, zoo vast en zoo teer,
o moeten ze, moeten ze losgaan ?

Aldus wordt het verkoopen, het uitdoen en 't losrukken der
boomen als onopgemerkt verhaald, met medegevoel van de Dich(19) Dit is voor t Mr den Econome
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om het haar van een Engel ! » De Engel komt, onbepaald, onvatbaar, zwevend, hier te voorschijn, volgens de oude beeldenkoppeling van hooger. Wij zagen den Bewaarengel in Dichtoefeningen te midden de Mandelweiden in den morgendauw nedenialen, en
hij sloot in zilveren band de stroomen van zijn haar.

Anders, maar tot dezelfde verbindingen van des dichters geest
behoorend.
De zon stijgt hooger, de nevel verzwindt, de boomen komen
helder uit de dampen te voorschijn. (22) Onnoodig aan te dringen op de beeldende kracht van deze plaats, noch op de liefl:ozende vergelijking met den verrijzenden Christus, met de verrijzende
ziel. Prudentius dichtte alzoo, in zijn Hymnus, dien we nu lezen in
Lauden van den Woensdag
Nox et tenebrae, et nubila
Confusa mundi et turbida !
Lux intrat, albescit polus

Christus venit ! Discedite !
Caligo terrae scinditur
Percussa solis spiculo
Rebusque jam color redit,
Vultu nitentis sideris.

En Gezelle dichtte, rond dezen tijd, in Aurora : (")
Wat is 't, wat zie 'k, wat scheurt de locht
aan flarden onverwachts ?

Wat schittert er dweers door 't neveltocht
des dampenden donkeren nachts ?
Triomph ! Aurora ! 't is gedaan !
Gewonnen is de slag
vreugd voortaan
Xotarac avian
het wordt en het is — dag ! (24)
(22) Wondergelijkend zijn hier Gezelle's woorden met die van Verg.
kn. I. 586-88, waar lEneas uit de wolk die hem omhulde te voorschijn
...cum circumfusa repente
komt :
scindit se nubes, et in aethera purgat apertum.
Restitit lEneas, claraque in luce ref ulsit.
(23) Ged. gez. en geb.
Christus is verrezen ! « In de oosterlanden...
(24) XetarO; avian
groeten de lieden malkaar op heden (Paasch-)morgen... met : Christus
is verrezen ! — Hij is inderdaad verrezen ! » (Gezelle. R. d. H. I. — Ring
V. 't K. J. 108). Zie nog R. d. H. V. 163.
Gedichtengroel 8
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Hoe dikwijls een blad uit mijn album geseheurd
en gestrooid op de klagende Mandel !
0 treflijke wilgen daar stondt gij weleer
en schuddet uw kleed in den morgen ;
en schuddende ruischte 't, lijk zilver en goud,
vol springende, klingende vogelen ;
en priemende boorde er de zonne toen deur

langs duizend beschilderde paden.
Vol somber en donker en duister en groen,
vol verwen die niemand een naam geeft ;
Vol glinsterend rood en vol glimmerend wit,
vol blauwendig pinkelend purper ;
vol sterren en vonkels en pralend gesteent
dat afviel en tinkelde in 't water,

Zoo stondt gij daar, treflijke wilgen, weleer,
vol pracht in den blinkenden morgen ;
den arm op den hals en den hals in den arm,
gesteund op malkaar lijk twee vrienden ;
alhier en aldaar, lijk een reuzengewelf,
gebouwd lijk een kerke op het water,
het water, dat tusschen a beiden voorbij
liep, langzaam en lachend daarhenen.

'k Heb dikwijls een blad uit mijn album gescheurd
en gestrooid op de varende Mandel,
nu êenmaal een blad in mijn album bewaard,
geteekend : « Een blad van de wilgen. »

Blader nu eens terug, en zie al de verzen, die we hooger opriepen uit vroegere gedichten. Is het niet waar, dat het beeld van
den morgendauw, in 't zonnelicht aan 't schitteren met al de regenboogsche verwen, hier nu ten voile tot uitspraak komt ? Hoe
heerlijk ! Ik herinner mij, bij deze plants, vooral van v. 37 tot 50,
eens to hebben gezeid « Een tooverbeeld uit de Duizend en eenen
nacht, een vuurwerk vol kleurige vonken. « Het is onuitlegbaar,
— en 't zou kwaad doen ook, moest men dat uitrafelen, — wat al
glinsteringen, pinkelingen, tingelingen, vogelklingen, schitteringen
en watertinkelen en perelrinkelen er wikkelen, dansen en blinken
in dat onvatbaar, frisch en lichtgroen zonneschijnen over de weide, den dauw, de boomen en het water !
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Onvatbaar is 't woord herinner u, wat we lazen uit Berechtinge :
...Onvatbaar als het rood en 't blauw
en 't purper dat den morgendauw
doorsprietelt... )

maar die onvatbaarheid is hier zoo juist-gepast volgehouden, dat
ge er geen woord aan veranderen of verzetten moogt, of ge
schendt alles...
De blinkende morgen dan opgeroepen zijnde, zoo worden de
wilgen eerst als twee trouwe vrienden die malkaar steunen en
dáâruit dan weer als twee pijiers van een kerkgewelf voor de verbeelding gevoerd ; en met het water dat ander hen doorloopt,
vervloeit de dichtgolf oak henen en weg, na een laatste herklinken
van 't refrein : het blad op de Mandel, het blad, het wilgenblad
nu, bewaard voor altijd. Voor altijd, wees daar gerust in !
De herinnering aan dat tooverachtig tintelen van 't Licht, is Gezelle lang, lang bijgebleven. Zoo dikwijls ziet hij op zijn wandelgangen de Vlaamsche wilgetronken staan, maar 't is vooral
als hij ze 's morgens tegenkomt, met schitterenden dauw beladen,
dat ze hem tot spreken nopen
De oude kopwilg', hoort mij melden,
achter lande zie 'k, onzelden,
't hoofd met jarig hout gelaan
hellende over 't water staan.
Tweemaal schoone is ze aan to schouwen ;
êenmaal in den diepen, blauwen
hemel, en benan weerom
in den diepen waterkom.
Och, hoe geren, achter strate,
zie 'k u, groene vogelzate,
hoore ik, als ge zingt en klinkt,
's morgens, en de zonne blinkt !
Och, hoe is mij lief het leken
dikwijls van den dauw gebleken,
vallende in den waterplas
uit uw vochtig meigewas !
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Blijft nog lange, o oude bonke
staan daar, van de wilgentronke,
staan, en, hij den waterboord
dragen jonghout, immer voort.
Wij zijn 't jonghout, die op de oude
koppen staan, wier menigvoude
wortels, uit den moederschoot
halen ons het daaglijksch brood.
Late God nog lange ons wachten,
eer, eilaas, wij, kruine en krachten,
door uw val, voor goed geroofd,
vallen, met uw vallend hoofd ( 25 )

't moet daarom in geen wilgen zijn, noch des morgens, als
de zonne maar blinken kan in de druppelen die hij beziende is,
aim) 't geschiedt onder den Catalpa, te Kortrijk, in 1897, (26)
na dien fellers zomerregen :
Heeft fel gezomerzijpt, en water gieten
onthier een amerij deed 't immer aan
nu zijn de scherpgezinde zonnesprieten
na lang geweld, de wolken doorgegaan :
't geluchte is los, in tween zijn at de banden
die lijndoek om geheel den hemel spanden.
Hoe helder blinkt het blauwe wiel, dat even
onzichtbaar, zichtbaar nu en bloot atom
geworden, geuten giet van Licht en Leven
in 't blauwe van den blauwen hemelkom I
Slaan, bliksems in de lucht, en touter sprangen
van reinboogverwe omtrent de boomen hangen.
De wind is opgestaan ; hij schudt de bláren
dat 't perels overal aan 't leken gaat ;
in 't groen catalpaloof hij, heengevaren,
de schaduwe en de takken openslaat
daaronder ik nu zitte en asem hale,
nu zuchte in de at te heete zonnestrale
langs het land,
(25) Rijmsnoer, 26/3/95, achter lande, achter strate
tangs de straat.
(26) Laatste verzen. Bignamia catalpa. L. De trompetboom, met zijn
groote, groote bladeren. Onthier een amerij ---= tot voor een Ave Marije
tijds.
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Het voor- en 't nagetij elkaar genaken,
midbamesse en midlente is 't, almedeen
op ieder lapken loof er blommen blaken,
aan ieder taksken hangt er edelsteen,
dat geluw, groen, en rood en blauw, van boomen
vol bleuzende appels doet, en peren, droomen.
Een wonderlijk aanschouwen ! Hoe 't gelooven
schoon nauwe ik zitte en zie, dat 't anders niet
als lekend loof en is, en scherpe schooven
van stralen die daarin de zonne schiet ?
't Is alles even vrij van verwe en voege
of Adams paradijs weer opensloege.
Dat menigmaal mij worde een wonne als deze
geschonken onder u, Catalpa schoon
de hand die u daar zette 'et welzijn weze
gegeven van Gods ongekenden loon !
En, zie 'k u zelden weer, in later tijden,
uw zijden zeildoek zal een ander blijden.

Die tweede, vierde en vijfde strophen hebben het weer volop,
niet waar ? Wij spraken van Oostersche pracht en Duizend en
Unen nacht, mar Gezelle ziet een beeld van 't Aardsch Paradijs,
zoo Vondel in Lucifer :
Ick zie de goude blaeden
Met perlen van de lucht, den zilvren dou, geladen,
Hoe lieflijck rickt dit loof, dat zijne verf behoudt !
Hoe g1oeit dit vroolijck ooft van karmozijn en gout !

Daar hebben wij dan, om én gedicht te doorvoelen, er drie en
meer. 't Zijn « boomgedichten » o ja ! Maar wie ziet niet wat een
schat van poesie, wat een droom van rijke verbeelding, wat een
weelde van gevoelen er in die ziel moest Ituizen, die in waterdruppelen aan de bladeren zulke heerlijkheden zag !
Zou Desdemona zingen
Sing all a green willow ; Sing willow, willow, willow.

Onze groene wilgen, het lied van de wilgen, het blad van de wilgen
bewaren wii.
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EEN VLUCHT VAN VLINDERS.

I

N de lauwe lucht der lente, in de zwoele lucht des zomers,
vliegen, licht en wapperend, de witte, de rood- en groen- en
zwart- en blauw geschubde vlinders, pepels, flikketeers, flieflodders, op en neer, links en rechts, op hun eigenaardigen, zwikzwakkenden vleugeldans.
Zij zijn een lieflijk versiersel van de lieve schepping Gods.
En daarom ook zijn zij ons welkom, wanneer wij hen zien
zwaaien en zweven door de ideale schepping van den Dichter.
Evenmin als de grootste denker het verachten zal, den vlinder
tot voorwerp van beschouwing te nemen, evenmin mag de dichterlijke mensch het de kunst onweerd achten, dat zij haar genot
zoekt bij den fladderenden « zomervleugel ».
Waarin straalt Gods macht het meest, in donder en bliksem,
afgronden en stormende zeeen ; — of in 't vallende blad, in de
geurende rooze, 't zeemzoekend bietje of den wikkelenden vlinder,
ja, of in een van zijn pootjes, in een van de sprietelende voelertjes
op zijn kopken, in een van de wondere schubbekens die zijnen
vleugel kleuren ?
Waarin, o wij ze mensch, o grootsprakerige dichter, waarin
straalt Gods macht en schoonheid meest ?
1k geve 't op, dat te beslissen... Maar 'k zie geern, in de ideale
wereld die mij de Dichters scheppen, naast alle andere levendheid, de lief-zwankelende flieflodders.
1k zie ze geern, in onzen hof, wanneer ik er wandele of neerzitte op de bank, en volg ze welgezind na zoover ik ze zien kan.
1k zie ze geern, in dien hof van schoon verbeelden, in die velden
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van hoogeren glans, waarin mij wandelen en zitten laat mijn
lievelingsdichter en meester van mijn uit- en inwendig oog en
oor : Gezelle.
Komt en ziet de flieflodders van Gezelle... ik hoop dat ze u,
op hun lichte wieken, nog wat nieuws over hunnen Vinder zullen
brengen.
Daarom is 't ook dat ik hen uitkieze, want zij bekleeden, in
's Meester groot « Vlaanderland > maar de ondergeschikte plaatse
die hun toekomt.
** *
De eerste vlinder dien Gezelle beschouwt, is maar een droevig
zinnebeeld : dat van den verleider die fladdert van blomme tot
blomme, en ze te verderve brengt ( 1 ). De Priester spreekt tot
zijne leerlingen, zijne kinderen, zijne blommekens, en vermaant
hen, geen streelende windekens, geen lonkende waterkens, geen
speelsche vlinderkens te betrouwen, maar den Goddelijken Hovenier te laten geworden, willen zij de vrucht geven die zij beloven :
Zoo menig blomme ( 2 )
Betrouwde wat de wind heur zei,
Betrouwde 't als het water loech,
Betrouwde 't als hij rond heur kwam
gewipt, de zwanke vlinder,
die zwinkende op en neder klam
en zocht heur hert te vinden.
Geen vlinderen geeft uw herte, want,
van over lange jaren,
en deen zij niet in 't blommenland
als bittere wormen baren.

De taalmeester is reeds aan 't groeien ; de scherpziener reeds
aan 't opmerken ; de vlucht der vlinders slaat in zijne oogen, en
hij wil ze voelen doen met zijn teekenende woorden :
(1) Zulk een mensch noemden de oude Romeinen culicellus, een
de Franschen hebben hun woord papilonner in
mugsken

(2) Qed., gez. en geb.
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als hij rond heur kwam
gewipt, de zwanke vlinder,
die zwinkende op en neder klam...

Alzoo is het, en daar is leven.
Het gedichtje Zoo menig blomme verscheen in Gedichten, gez.
en geb. in 1862, maar 't is klaarblijkend uit Gezelle's leeraarstijd,
dus ten laatste van 1860, 2a en waarschijnlijk ouder, hierom :
Het tweede Vlaamsche vlinderbeeld is Kom e keer hier, in denzelfden bundel, opgedragen aan P. Busschaert, van Damme. Nu,
deze was te Rousselare alleen voor de wijsbegeerte, van October
1859 tot Oogst 1860. Den 8 Januari 1860 las hij in de Lettergilde
zijn dichtje : Aen de Lente, dat een verlangen is naar de langbeidende herleving der natuur, naar blauwe luchten, Jong groen,
blommen, rozen :
(

)

't Is gij alleen die in 't geblaart
Het soezen wekt van de zephieren
En 's morgens vroeg den roozengaard
Met peerlen van den dauw komt sieren
Gij roosjc zoet, zoo tang verbeid
Ach kom ons treurige oogen streelen...

Het is te peinzen dat Kom e keer hier, een wedergunst is voor
Aen de Lente, blijkens het endelklauzeken :
Zoo zong hij die lang en lusteloos
gezeten had, eenen dag,
wanneer hij op de eerste lenteroos
het eerste flieflodderken zag.

dit alzoo, dan is 't gedichtje geschreven tusschen Januari en
Oogstmaand 1860, de laatste maanden van Gezelle's verblijf te
Rousselaere.
« Zoo menig blomme » spreekt echter tot des Dichters leerlingen (zie 11e stroof : « o Blomkes») en zal dus uit den tijd
zijn, dat hij nog aan 't hoofd stond van een klasse, wat voor
OGgst 1859 moet wezen. Vorm en vers schijnen ook minder oud,
* (2a) In Gedichten, Gezangen en Gebeden, Jubileumuitg. Bd. H blz.
121. hebben we gezegd waarom dit stuk te plaatsen is omstreeks Maart
1859.
-
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minder sterk. Bemerkt, dat Kom e keer hier, 't eerste is, waarin
het woord van flieflodder onder Gezelle's penne komt, het stoat
in geen an van zijn vorige werken.
Daarmee, luistert naar dat schoon, schoon stukje, en ziet den
flieflodder, beeld van het kinderhert, zoo teer, dat God alleen
het mag genaken
KOM E KEER HIER.
Korn e' keer bier flieflodderke,
'k hebbe ti 'k hebbe u zoo lief ! )
Maar 't wipte, 't wupte, 't en wachtte niet,
en liet mij alleene zijn.
't Was wel van dat lief flieflodderke,
want, hadde ik het eens genaakt,
ik hadd't, het lief flieflodderke,
'k en wete niet wat gemaakt
°Ten hand van 'nen mensch 'n mocht'et ooit
genaken zijn lieve kleed,
of 't was en het wierd 't flieflodderke,
het was en het wierd hem een leed
de hand van die 't miek alleene mag
er, wandelend, over gaan.
Dus, wakker en weg, flieflodderken,
op planten en bloeiend gers,
alwaar dat u God geschapen heeft,
alwaar dat 't uw woning 'es ! —
En zoekt gij nu, kind, een zin hierin,
't flieflodderke, wie dat zij,
uw herte is het, allerliefste mijn,
ai, wat zou het anders zijn !
God miek het u, maakt dat God alleen
kan zeggen : Dit herte is mijn,
zoo zal het, en anders en zalt 't o neen,
het uw'noch gelukkig zijn !
Zoo zong hij die lang en lusteloos
gezeten had, eenen dag,
wanneer hij, op de eerste lenteroos,
het eerste flieflodderke zag.
,

Pieter Busschaert heeft die dichterlijke lesse wei onthouden,
en zijn eigen behagen in de lenterozen met het beelci van den
flieflodder lieflijk verbonden in het gedichtje dat hij acht jaqr
later schreef (1868), en dat te lezen staat in Rond den Heerd,
1881, bl. 197 ;
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AAN DEN FLIEFLODDER IN DE LENTE.
Flieflodder lief, o wat ben ik toch blijde,
Gij wikkelt en huppelt reeds over end weer ;
Voorbij zijn de droevige wintersche tijden...
Gij zijt nu die kruipende rupse niet meer !...
0 'k schouwe zoo geern op uw wikkelend kopje
Als gij op de lachende rooze gedaald
Het duikt en verbergt in haar balsemend knopje,
En daar heuren honing, uw voedsel uithaalt.
In u zie 'k mijn ziele, de kluisters ontvlogen
Van 't kwellende en pramende alichaamsgevang...

De kranke, teere Busschaert, door Pastor Verriest in zijn Twinfig Vlaamsche Koppen beschreven ( 3 ), staat daar wel klaar uitgedrukt, met zijn altijd weerkomend verlangen naar warmte en
lentezon, met het bewustzijn van zijn zwak lichaam...
Maar reeds verbeeldt de Flieflodder, in dit laatste dichtje niet
meer het kinderhert alleen, zoo Gezelle het getoond had, maar
meer : de menschenziel, die, onsterfelijk, het pramende gevang
van 't lichaam ontvlucht is, zoo de vlinder uit de pop gefladderd komt. Een verdere Gezelliaansche flieflodder is dat komen
voltooien, zoo wij straks gaan zien, maar wij mogen niet vooruitloopen.
Onder de vele namen in verscheiden talen, die aan 't einde van
( 1 e uitgave, 1862) in
de 4C Gedichten, gezangen en gebeden
staan, vinden wij ook het Itaeene nota op 4 flieflodderke
liaansch
farfalla.
Nu komt er, voor een verandering, een Italiaansche farfalla in
onze vlinderkooi.
Dezelfde bundel bevat onder andere stukjes :
RAMMENTATI
aen Domenico de Pisani.
Rammentati, onthoud 'et wel
De wereld is een zee, oh !
Met baren, rotsen, winden fel
En nog al ander wee, oh !

(3) L 36-27,
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Het wierd aan dien Italiaanschen jongen opgedragen toen hij
van Rousselaere vertrok, in 1858 ( 4 )
Maer moet gij, en
Ontwijdert men
U ver van mij verscheen, oh,
Dan gaet, mijn kind...

'< Maar ik peinsde dat gij van vlinders... ? » — Wacht
Domenico de Pisani had nog een broeder, Vincenzo ( 5 ), en
Gezelle, « leeraar der ,Engelsche, Duitsche en Italiaansche talen
zoo de Almanach van 't Bisdom voor 1860 zegt, zal natuurlijk
met die twee jongens veel hebben omgegaan, en van hen met
zijn veerdig oor veel hebben afgeluisterd. Ook zij volgden, zoo
ze konden zeker, huns Meesters work. Vincenzo kan den
« Flieflodder » nog gelezen of gehoord hebben zeker is het, dat
volgende verzekens uit Lucca naar Gezelle gezonden zijn, dus
na Oogst 1860 :
LA FARFALLA ( 6 )
Sortir io vid, un giorno della stalla
Una grossa, grossa, grossa farfalla,
Ma mentre sede assume sul' fiore
11 tempo comincia a piovere.
Ed ecco the nella stalla
Ritorna la mia farfalla.
V. de PISANI.

Dat is in 't Vlaamsch :
Ik zag 'ne keer van uit den stal gevlogen
een grooten, grooten vlinder voor mijn oogen,
Maar wijl hij plaats ging nernen op een blomme,

is plots het weer tot regenen gekommen...
En ziet, to stalwaarts henen
is weer mijn flieflOdder verdwenen.

Daarop liet Gezelle, ten antwoorde zeker, die anclere Italiaansche farfalla vliegen :
(4) Voor zooveel is at to leiden uit de Prijslijsten van Rousselare.
(5) Dezeis twee jaar later, in 1860 weggegaan. De 2 broeders waren
van Lucca, in Noord-Italic.,
(6) Afgeschreven door H. Van Doorne, alsook het volgende,
* Over die jongens en het gedicht, zie nu Gedichten, Gezatzgen en CleOeden, Jubileumuitg., Bd. II. blz. 156-158,
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LA FARFALLA.
La farfalla e l'imagine della vita

Che come ella e bella e colorita.
Ma scorre la belleza ed ii colore
Della vita, della farfalla e del fiore.
Sia dunque buono ancora io dico
E non sia come una farfalla, amico.
Ecco ti di miei versi primi, primi,
Che ho mai fatti in Italian°, o dimmi
Che se non sia hello e buono, o Nino,
Tu (7) hai capito un poco ii sonettino
G. GEZELLE.

Daarvan waag ik een vertalingsken
't Flieflodderke is het zinnebeeld van ons leven
Wien schoonheid is en kleur, lijk hem, gegeven.
Maar henen snellen schoonheid ende verwen
Die leven, blom of vlinder mocht verwerven.
Zij deugdzaam dan, ik zal 't u nog herhalen,
En wil, mijn vriend, niet lijk een vlinder pralen.
Zie de eerste verzen thans u opgedregen
Die 'k miek in 't Italiaansch, o zeg mij tegen
Dat, zoo 't niet schoon noch goed is, o mijn zone,
Gij vat een beetje toch zijn lieven toone.

Wie had zoo'n vreemden zomervogel hier verwacht, niet waar ?
Tot hiertoe dan, in 's Meesters gedicht, is de vlinder Zinnebeeld :
1) van den verleider
2) van het teer-schoone kinderherte
3) van het menschelijk leven.
Dat zinnebeeldig bestaan van ons geestig dierken zal hij nu
in zingend proza samenvatten, schrijvend, rond Paschen 1867,
in Rond den Heerd, dat prachtig stuk voor Uitstap in de Warande
DE FLIEFLODDER.
Na het lam is het zeker van de flieflodder (8) dat men te Paaschen
(7) In 't afschrift staat er « che thai », maar dat moet een vergissing
zijn, daar die che overtollig is.
(8) 't 'Woord houde ik afkomstig van vlieg vodder, evenals joffrouw
van jong vreaw, en voor nauwverwant met 't latiinsche papilio, papili.
-

-
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spreken moet, immers daar is iets zoo wonderlijks in 't leven en herleven
van den flieflodder, dat hij als met opzet gemaakt schijnt en Van
overouds aangenomen is geweest tot beeld van de onsterfelijkheid en van
de verrijzenis die ons alien bestemd is. De flieflodder is eerst een ei,
een zaad, zou men zeggen, van kleente, dat juist daar geleid is waar het
op gestelden dag en ure moest ontkenen en een worm worden. Is dan al
drie levens, 1. het leven van het ongelegde ei, 2. het leven van: het vrijgelaten ei, 3. het leven van den kruipenden worm, van die worms namelijk, die voorzien van pooten in groot getal, somtijds haar, en dat wonderschoon en zacht, zulke eene vervaarlijke schade kunnen veroorzaken
aan de jonge groente, waarmee zij geboren worden en waarop zij meestendeels leven. Op gestelden tijd staakt de worm zijn guizig eten, hij
vast en hij gaat een ander en een vierde leven in. Hoe wonderlijk is dat
toch !
Pooten, haar, wijde mond, sterke bijters, 't is al weg, uitgedroogd,
vergaan, maar 't wezen, 't !even, het lijf bestaat en ligt in eene schelpe,
gelijkende aan eene egyptische mummie of lijkpoppe.
Ziet ge die gekokerde puppe daar hangen, aan een draadjen, in mien
droogen hoek, uit den wind en de beweginge ? Daar hangt de worm in
begraven, daaruit zal hij, op dag en ure, verrijzen, en van duister, groef,
zwaar, die fijne, subtile flijflodder worden, waarvoor de tale geen lieflijke
woorden genoeg en heeft om hem te namen.
Hij is daar ! De regenboge heeft hem bedauwd met zijn fijnste verwen ;
hij beweegt en hij wimpelt onbelet, door de lichte lucht, als waar 't een
ongestadig kindergedacht. En roert hem niet, believe 't u, of gij schendt
hem : blomme zelve, zoo leeft hij op en in de blommen : maar, eer
gestorven is, is hij weder geboren en zijn sterfbedde, heeft hij, eiers
barend, de wiege gemaakt van wezens gelijk hij, die, ontelbaar, met de
naaste zomerzoelte, krielen zullen en voor den dag kruipen.
En de mensch en zou niet herleven, het wonderwerk van Gods hand !
Neen ! sterven is herboren worden en een beter leven ingaan, op (le
voetschreden diens eerstgeborenen, die, op Paaschen de dood verdestrueerd
heeft, en verrijzend, het leven verbeterd en vermaakt.
Amen. Hallelu-jah !
Men vindt dikwijls den flieflodder op christen grafsteden in de oudheid, en op vele vlaamsche koperzerken ; als ge wel wilt toezien, zoo
zult gij, tusschen de ranken en de bladeren, de onsterfelijke ziel 10Jor
dat wonder dierken verbeeld vinden.

unculus. 't Is wonder hoe dit diertje verschillig is van namen. Zoo, bij
voorbeeld, noordsch : sommerfugl ; duitsCh : pfheifholclier, fifolter, tagfalter, lichtmotte, schmetterling ; engelsch : butterfly, moth, bij plekken
barbowler ; italiaansch : farfalla, 't vlaamsch zegt : fliflouder, fifoutre,
beuterschite ; Kiliaen geeft ons vlieghwoutere, vijfwoutere, pepele,
botervlieghe en somer-voghel ; te Brugge zegt men : motte ; in de Kempen :
flikketeer ; al 't Rousselaarsche : uwele, ulege, ugele, van Poperinghe komt
de Helle-kapelle, en uit Holland het nederige schoenlappertje met den
statigen bij onze vlaamsche schrijvers alleenheerschenden vlinder.

—
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Daaruit heeft, zoo 'k het hooger ging zeggen, P. Busschaert
wel zijn zinnebeeld gehaald :
En daarom bekoort gij mijn herte en mijn oogen,
o Flieflodder lief, die mij altoos bevielt,
Omdat gij mij de edele printe komt toogen
En 't beeld van mijn hemelwaardvarende ziel !

Zoodat hij, at twee zijden, van zijnen Oud-Meester en Vriend
afhangt en geleerd heeft. Hoe diep en duurzaam toch deze Wandere Man de oogen en ooren en zielen van de jongens trof Terloops weze hier aangemerkt, dat niet alleen op christen grafsteden
in de oudheid de flieflodder als zinnebeeld der ziel te vinden is.
Reeds de heidenen kertden dit symbolum ( 9 ). Ten andere, er is
niets tegen, dat de christenen wat goed en schoon was, van hunne
voorgangers overnamen. De vlinder, als beeld van de bevrijde
ziel, heeft zijnen weg gemaakt door al de letterkundigen der wereld, en zoo verschijnt hij b.v. in Dante, Purgatorio X. 124 :
Non v' accorgete voi, che not siam vermi
Nati a formar l'angelica farfalla
che vola alla Giustizia senza schermi ?
Weet gij dan niet, dat wij maar worms en zijn
geboren om te worden hemelvlinder,
die vliegt naar Godes recht waar niets hem schermt ?

Maar niet te verre van Gezelle weggegaan
Oij hebt voorzeker bemerkt hoe bijzonder schoon die regels
zijn waar de flieflodder te voorschijn komt :
Hij is dam ! De regenboge heeft hem bedauwd met zijne
fijnste verwen ; hij beweegt en hij wimpelt onbelet, door de
lichte lucht, als waar 't een ongestadig kindergedacht. En roert
hem niet, believe 't u, of gij schendt hem : blomme zelve, zoo
leeft hij op en in de blommen, hij geneert hem met den asem,
den geur en den dauw van de blommen...
Gij herkent het denkbeeld : « en roert hem niet, of gij schendt
hem
't is :
(9) Zie b. v, ILessing. Antiquarische Abhandlung'en.

Want hadde ik het eens genaakt,
ik hadde 't het lief flieflodderke,
'k en wete niet wat gemaakt :
geen hand van 'nen mensch n' mochte

mit

genaken, zijn lieve kleed,
of 't was en het wierd 't flieflodderke,
of 't was en het wierd hem leed

Uit het versje van : Kom e keer hier.
Nu zal ik u toonen, dat er in diezelfde plaats uit den c Uitstap
ook kiemen liggen van verdere flieflodders, en vooral van dien
anen, den eenvoudigen witten pepel « 't koolwitje ) zoo de Hollanders zeggen, in de wetenschap Pieris Brassicce, die eerst (1892)
in Biekorf kwam aangevlogen met den titel : Een witte vijvouder ) en later in Tijdkrans, Zomermaand, 191

o BRoon LEVENDHEID.
o Brooze levendheid, die 'k, op uw vlugge vlerken,
zie wikkelen over 't gers en om de roozenperken,
des middags in den laai der zoelste zomerlocht
hoe neerstig schijnt ge mij, onschuldig en onschamel,
te zoeken even zeer de lelie en den bramel, (10)
op uwen wandeltocht !
Gil wentelt alleszins, onvolgbaar bij der ooge,
omhooge, omleege nu, nu wederom omhooge ;
en, valt ge op eene blom, met beide uw vlerken toe,
nog nauwelijks hebt ge een zeupke uit haren kelk gezopen,
of weerom op de vlucht, met beide uw' vlerken open,
zoo schijnt ge uw' ruste al moe.
Eenvoudiglijk gekleed, in deugdzaam witten drachte,
veel anderen ongelijk, die edel van geslachte,
vol goud en peerlen gaan, en diamantgestrooi
zoo zie 'k u zelden eens of ooit, om uwe verwen,
gevangen en doorstekt, ellendiglijk bederven,
in eene vlinderkooi. (11)

(10) den braamstruik, waar braambezen op groeien.
(11) een glazen doos, voor vlinderverzameling. Omdat de witte vlinder
zoo eenvoudig gekleed is, worth hij minder gezotht door de verzamelaars.
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Gewapend noch gestraald ( 1 9 en zijn uw teere leden,
g'n draagt geen degen, geen geschubde uitwendigheden, ( 13 )
en, volgt de vijand u, och arme, in stervensnood,
en durft ge nauwelijks, ach, onweerbaar en met listen,
uw leven sprakeloos en vluchtend hem betw'sten :
een nepe, en gij zijt dood !
Uw leven, schaars is 't, op nen zomerdag, geboren,
of 't is u reeds geroofd, ontweldigd en verloren ;
gij laat het, onbeweend ; gij sterft, gij valt, gij ligt
gelijk een blommenblad gevallen, en te vinden
en zijt gij, 's anderdaags, in 't spelen van de vinden,
op 's aardrijks aangezicht.
Noch stervend zelve en laat ge in 's viands booze hander
geed strale, geen vergif als wederwrake branden,
zoo bie en hursel doen : gij sterft, en, doodgegaan,
en hebt gij, doende 't geen de Heer u hiet verrichten,
niet anders uitgewrocht als uw geringe plichten,
en niemand kwaad gedaan.
0 Tijloos vogelken, ( 14 hoe geren zie 'k u loopen
en met uw zoet gekoos der blommen zoetheid koopen,
aan 't werk den halven dag dien God u leven ,aat ;
aan 't wikkelen om end om de blankgebloeide perken,
gij zelve een Blom gelijk, die op twee witte vlerken
\

)

heur zusteren zoeken gaat.
Gij, onstandvastigheid, zijt vaster in uw wegen
als menig menschen zijn die u te schelden plegen
en die, gedachtenloos u ziende, niet en zien
den rand van die u miek ! Welaan, laat mij u wreken,
en, schepselke, in uw naam, laat deze onvaste reken
Gods vastheid hulde bien !
,

Hebt gij herkend het eg ongestadig kindergedacht >> de blolune
zelve, die leeft op en in de blommen ?
Alzoo liggen er in Rond den Heerd, van 1866 tot 1871, kiemkes
met de macht.
De eenvoudige witte vlinder, die ongestadig van vlucht en
voeren, krank en broos in lijf en leven, zonder prachtkleed noch
(12) met een ,straal, angel, voorzien. Het eerste woord « gewapend
geeft den sleutel tot het tweede, door den dichter gesmeede gestraald.
(13) geen schubben of schilden, gelijk de schildvleugelige insecten, of
de'kevers.
(14) Tijloos : onduurzaam.
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wapendos zijn arm kort leventje leeft zooals God het hem heeft
ingeschapen
doende 't geen de Heer u hiet verrichten ),

is door dat uitwerken zeif van Gods gedachte en scheppingsplan
nog een bewijs van Gods vastheid. Welk een diep denkbeeld,
wat een hooge waarheid bij zoo een misacht en klein dingsken
opgevat en meegedeeld ! Komt maar op, uitsluitende storm- en
afgrond-dichters, gij zult met uw « half-voldaanheid » en « onvervulbaarheid » niet reiken waar deze dood-eenvoudige Priester
van zelf gekomen is, alleen met zijn ziel te laten spreken zoo
haar Gods werk ingaf, hoe klein en nederig ook... in schijn, een
schepselke weze.
Tusschen de beteekenis van den vlinder in deze dichterlijke opvatting, en de vier vorige is een verschil. De eerste waren zinnebeeld, zij stelden een ander wezen voor verleider, kinderherte,
menschenziel ; in de Italiaansche versjes was het een meer afgetrokken wezen : het menschelijk leven ; maar hier is de witte vlinder geen zinnebeeld, hij is een verwekker van een denkbeeld
onderwerp van overweging. Dat door malkaar weven van stoffelijke schildering en ideale afleiding maakt de bekoring van dit
gedicht. Men heeft eens opgemerkt dat het krankheid of vermoeidheld verraadt ; vermoeidheid neen, krank- en teerheid wel, en dat
is juist wat paste bij de voorstelling van de brooze levendheid, de
onstandvastigheid.
Het zijn « onvaste reken », de dichter voelde dat genoeg en hij
wist waarom.
In Rijmsnoer, niets dergelijks in de « vlinders die daar vliegen ».
De dichter ziet ze, beziet ze, heeft er zijn deugd » in en laat het
ons voelen.
Zij zijn er ook niet hoofdzaak, maar bijwerk
Gij bietjes ongeteld,
gij tienmaalhonderdduizend
in 't rood, in 't gee!, in 't blauw
gepinte pepels, haait
en draait
en drentelt op en neer,
eer 't zonnelicht, verhuizend
van hier, u, 't lieve groen,
Gedichtengroei 9
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en mij de moede nacht
ontkracht ! ( 15 )

Maar, in die bijzaak, wat beweging, wat leven, wat vlucht,
in eenige woordjes, niet waar ?
Eindelijk lien anderen, wikkelend oni den schoonen distel,
Niemandsvriend ( 16 ).
Aanschouwt :
hoe 't wikkelachtig witje wipt,
alhier, aldaar, verlekkerlipt
om 't zijne, uit al de bloeien,
te ontsnoepen aan de krabben bien
die 't, nijdig, elken distel zien
bezoekend henenspoeien.

Het « witje », de witte vlinder weer, maar geen bijgedachte
van broosheid thans alles is vlugheid, snoepzucht, koortsige
haast om te genieten.
Ik gerake tendengeklapt. Nog een woord om te wijzen op
den taalrijkdom, waarmee Gezelle, alleen bij die eenige vlinder,
zijnen lezer verrijkt. Voor 't diertje zelf heeft hij : vlinder,
flieflodder, pepel, witje, zonder van de woorden te spreken, die
hij in nota op den hoop toegeeft, noch van de dichterlijke
benamingen die hij eraan vastmaakt : kindergedacht, vliegende
blomme, brooze levendheid, tijloos vogelken, onstandvastigheid.
Voor zijne vlucht, een schat van teekenende woorden : wuppen,
wippen, zwank, zwinkelen, wimpelen, wikkelen, wentelen, haaien,
draaien, drentelen.
Zou 't beter zijn, zoo men niets vond dan geijkte woorden
die elkeen kent, of is het goed, door de beweging van 't vers
en het verband van den zin zelf, al spelend, woorden te leeren ?
Is dat classiek of niet ? Kan een echt-levende dichter, die leven
schept door het woord, wel schrijven in een bindende, gebondene,
algemeene taal, of is hij noodzakelijk eigenmachtig ? Dat zijn al
vragen die bij Gezelle's werk vruchtbaar oprijzen, en die ik den
verstandigen lezer zelve laat oplossen laat mij zeggen tot deze
vrije Dichtertaai, die zoo grillig en ongebonden schijnt voor hen
(15) Rijmsnoer. III. Lente.
(16) Rijmsnoer. VIII. Koornmaand.
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die geheel den dag met Woordenboeken en Spraakregels in het
hoofd loopen :
Gij, onstandvastigheid, zijt vaster in uw wegen
als menig menschen zijn die u to schelden plegen
en die, gedachtenloos u ziende, niet en zien
den raad van die u miek
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NACHTEGAALSZANGEN.

MOEST ik de tijdsorde volgen, dan zou deze studie eerst
staan, want haar onderwerp is 't eerste, dat mij heeft
aangezet tot het opsporen van Gezelle's dichterbeelden
in hunnen oorsprong en groei.
En, dit ook hoort hierbij, wat mijn belangstelling ervoor heeft
gaande gemaakt, is het gedeeltijk-gedane onderzoek naar den
Nachtegaal door Gustaaf Verriest in Dietsche Warande en Belfort,
1900.
Hoe de nachtegaal op verscheiden tijdstippen van 's Meesters
leven onder zijn penne terugkomt, toont Dr. Verriest door drie
bewijsstukken : een brief van Gezelle in 1874 ; de NachtegaleSchuifelare van Gezelle en de Gheldere in 1881 ; en het gedicht
« Waar zit » van later, in Tijdkrans.
Maar latere vondsten en bedenkingen over deze en andere
gedichten, hebben die hoogst aangename studie zeer uitgebreid.
Zij weze een merkwaardig voorbeeld van het lange dragen van
een beeld, in het brein eens Dichters.
Het is er verre van, dat alle gedichten van Gezelle zoo'n langen
tijd gesluimerd hebben als « slapende botte » ; soms gaat,
onmiddellijk na de ontroering, het woord aan 't vloeien, de pen
vliegt « over 't gladde papier ». « 't Ruischen van het ranke net )
en « Excelsior » zijn alzoo in eênen trek geschreven (1), en menig
ander, schoon en roerend genoeg, ontstond even snel, maar, zegt
de Dichter
(1) Zie de brieven in Vlaamsche kunstbode, 1906, * en nu in Jubileumuitg. dl XVII.
.
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Ten halven afgewrocht
ontvangen, niet geboren,
gevonden algeheel
noch algeheel verloren,
zoo ligt er menig rijm
onvast in mij, en beidt
den aangenamen tijd
van voile uitspreekbaarheid. ( 2 )

Dat was 't geval, zeer treffend, met de twee Nachtegaalsgedichten van Tijdkrans :
1. Den heelen nacht, zoo zat hij mij
2. Waar zit die heldre zanger
(3)

Zij vormen twee uitkomsten, in gansch verschillenden toon en
worm, van éenzelfde oorspronkelijk opzet en menigmaal beproefde,
in 't voorbijgaan aangeraakte uitbeeldingen. Onderwege, al dien
tijd van jaren, nam de Dichter, bewust of onbewust, ook voedsel
van buiten voor die slapende en wordende gedichten op.
Het is een heele geschiedenis.
Casar Gezelle, in Biekorf, 1908, bl. 32, deelt een vertaling mede
die zijn oom, op 17-jarigen ouderdom miek van Vergilius verzen
(Georg. IV. 511-515) :
Qualis populea mcerens Philomela sub umbra
Amissos queritur fetus, quos durus arator
Observans nido implumes detraxit at illa
Flet noctem, ramoque sedens miserabile carmen
Integrat, et mestis late loca questibus implet.

Deze vertaling, van 1847, weze hier aangehaald :
Daar, op het veye loof van d'hooge populier,
Betreurt de nachtegael haer wreed ontscheurde jongen,
Die eenen ruwen boer, ten spijt van haer getier,
Bespiedend haer verschuil, met 't nestjen heeft ontwrongen,
Toen nog geen enkle pluim hun teere leen, omgaf.
Zij zit nu op een tak geheel den nacht to kwelen :
't Verlies van 't teere kroost, aan welk zij 't leven gaf,
Doet haer aan den Echo haer droeve klacht bevelen.
(2) Rijmsnoer. Aanhang. 10.

(3) Beide, in deze orde, in Tijdkrans, Wonnemaand.

,
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Men zou zeggen, dat die vertaling bijlange haar voorbeeld
niet weerdig, en, op zijn jongensch, fel uitgewaterd als een
snaar heeft doen trillen in 't herte van den jeugdigen dichter.
Den nachtegale zeif zal hij wel menigmaal, hovenierszoon en
Iandmanskind zoo hij was, met eigen oogen gezien en met eigen
ooren afgeluisterd hebben, maar het zou me niet verwonderen
zoo Vergilius' edel en zoet natuurbeeld hem geopenbaard hadde,
hoe een indruk met de penne weergegeven wordt en medegedeeld.
Zijnde leerling in 't Groot Seminarie, (in 1852), dicht hij de Aanroepirtge, die later in Dichtoefeningen wordt opgenomen met haar
jaartal, en o.a. :
,

Hellemende nachtegaal
gij, gij spreekt de dichtertaal,
laat uw bosschen ( 4 ), komt eentnaal
helmen in mijn zangen

Wat de nachtegaal dan ook gedaan heeft, gij zult gaan hooren.
Nauwelijks is hij leeraar to Rousselaere, of Gezelle maakt de
Boodschap van de vogels, etc..., waarin de « onsterfelijk-opgevulde » dieren van 't Museum onder andere zeggen
Blijde, blijde nachtegale,
eerlijk en van schoonder tale,
die zoo helder en zoo zacht
hellemt in den stillen nacht...

Geen algemeen natuurtafereel, of de nachtegaal moet erin : zoo
in de Berechtinge, sprekende van God :
die... schaduw rond de boomen schiet,
die 't water in de beke giet,
die 't klagen aan den nachtegaal,
die 't schuifelen aan de wedewaal,
die 't kwetteren aan de meeze geeft...

Zoo, in de Inleidinge van Dichtoefeningen (1858), waar hij
Vlaanderen's eigen schoonheid begroet en verdedigt, gaat het ander meer :
(4) Laat uw bosschen.: — Nog een Vergiliaansche trek. Zie b. v. Georg.
I. 16. Ipse, nemus linquens patrium... adsis o Tegexe, favenus
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Lijk elders riekt de roos hier goed,
hier klinkt der vogelen tale,
en Philomele zingt er zoet
al heet zij Nachtegale.

Ziet gij wel ? Vergilius' Philomele komt weer boven ; maar
alleen om eigen Vlaamsche Nachtegaalpoezie den voorkeur to
geven, want, van in de eerste vertalinge af, neemt de beginnende
dichter den zoeten, maar vreemden toename Philomele ( 5 ) niet
over, zoo ge hooger zien kunt.
Geen algemeen tafereel der natuur, zoo zeiden wij, of de
nachtegaal is er bij, in dien tijde.
Wilt gij een nieuw bewijs, of beter wilt ge er twee, herleest de
Kerkhofblommen op Ed. Van den Bussche (1858).
« Wij gingen, en
't Was de ure dat de Leeuwerik zoet
't Was de ure dat uw stemme luidt,
en klinkt en klapt, en lacht en fluit,
o blijde Nachtegaal,
0 orgel, die m'in 't veldaccoord,
en lieu- en Lang- en luider hoort
als alle vogeltaal !
't Was de ure dat de wind ontwekt
't Was de ure dat de landman gaat

Verdes, op weg naar de kerk met het lijk, in die prachtige
Vlaamsche natuurbeschrijving, zoo spreekt de Wester eindelijk
van de vogelkes die « zaten en scholden malkaar in twist om
't gevangene vliegske ; terwijl, verre van ons, de voorzanger in het
hooglied aller vogelen, klagend het laatste gebed, den Amen zong
en het slot van zijne heerlijke morgengetijden ». Iiij bemerkt
hem, en hoort zijn tale, overal.
***
Tot hiertoe, voorbijgaande, meegaande beelden. Geen opzettelijk gedicht. Toch was hem reeds het groot mystiek gezang be(5) De gewone latijnsche name van 't vogeltje is luscinia, dat omtrent
zeggen wil schemerzangster. Philomele is een name uit de Grieksche
fabel en beteekent : zangvriendin.
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kend, onder den titel Philomena aan St. Bonaventura toegeschi even (6), waaruit, aan 't hoofd van de « Kerkhofblommen », de
strophe komt
Eia, dulcis anima, eia dulcis rosa

deze
maar dit had, voor 't oogenblik, geen verder gevolg
herinnering zal later worden opgefrischt.
Reeds van zeer vroeg ook, leest hij vele Engelsche dichters.
Wij weten van Longfellow, Burns, Faber. — Gust. Verriest zei te
Kortrijk in 1902 (7), dat hij onder zijn humaniora zeker Milton
gelezen had ; Shakespeare was hem, volgens denzelfden getuige,
door eenige zijner stukken sedert 1846 bekend. Als leeraar te
Rousselare is hij in die kennis met de Engelschen gedurig versterkt.
Zijn laatste jaar 1859-1860 was hij leeraar, uitsluitelijk, van
vreemde talen, en hij leefde met de Engelsche studenten in gedurig
verkeer. Daarbij had hij als boezemvriend Dr. Algar, den bekeerling van Oxford, en magister artium dier Hoogeschool, die zelfs
voor een jaar met hem naar Brugge ging, ,om er eene Engelsche
school te stichten. Deze zal, natuurlijk, zijne boeken tot Gezelle's
beschikking gesteld hebben, en vele Engelsche dichters zijn alzoo
hoogst waarschijnlijk door onzen Vlaming opgenomen.
Heeft hij rond dien tijd, laat ons zeggen : 1854 tot in 't begin
der jaren 60, toen hij op 't Engelsch Seminarie ook al menig Engelsch werk moet gelezen hebben, heeft hij toen Keats gelezen ? (8)
Men zou denken, ja. En is dit zoo, dan heeft hij dezes Ode to a
Nightingale moeten opmerken, en zeker dit vers ontmoet in Hyperion, bij 't beschrijven van een nachtegalenzang
Each family of rapturous hurried notes
That fell, one after one, yet all at once
Like pearl beads dropping sudden from their string

Dat is
Elk geslacht van verrukte, haastige noten
dat viel, 't een achter 't ander, en toch al ineens,
lijk peerl-beiers vallend eensklaps van hun snoer
(6) Men denkt hedendaags dat het voor schrijver den Franciscaan Joan.
Peckam heeft.
(7) Zie Dietsche Warande en Belfort, 1902. 306.
(8) John Keats, 17,95-1821.
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Dit klankbeeld, of hij 't bij Keats gezien hebbe of niet, speelt
hem nu in 't hoofd. In 1866, misschien nog iets vroeger, vertaalt
hij Charlotte M. Young's : « Little Duke » : Van den Kleenen
Hertog. ( 9 ) Hij komt aan Rijkaard's vlucht uit Frankrijk, en krijgt
daar den Engelschen volzin onder oogen :
4: He gazed around ; they were in a little wood ; evening twilight was
just coming on,and the birds sang sweetly. }

Een antler zou dat vertalen :
« Hij keek rond ; ze waren in een bosschelkcn ; 't wierd bij den avond,
en de vogels zongen zoet.

Maar hij Bij die vogels, springt het beeld, van den nachtegaal
op, en hij schrijft :
't wierd bij den avond, en 't was al nachtegaal dat risen hoorde of
geware wierd. Plechtige stilte : nog plechtiger gezang en gepinkel van
toonen, als de stilte gebroken wierd. Zoo dansen de perelen, uit de hand
eener maagd, op de marbelen tafel losgevallen, zoo dansen en deunen
de klanknoten uit den gorgel des solo-zingenden nachtegaals. » (10)

Het beeld is 't zelfde als bij Keats, maar 't wordt aanschouwelijker : uit de hand eener maagd vallen de perels los en van 't snoer
op de marbelen tafel.
En dat beeld nu is pan werken en stralen in 's Dichters geest,
't is van clAAr uit, dat het opzet komt : een vol, een schoon gedicht
op den Nachtegaal.
't Wordt 1870 ; hij schrijft zijnen Dagwijzer van Rond den
Heerd, in Juli, en ontmoet St. Bonaventura.
Donderdag 14. St Bonaventura Fidenza, Cardinaal... van 't order van
St Francoys. 1274... 't Was St Bonaventura die bezig was met schotels
to wasschen als ze hem den cardinaalshoed brachten. — Zegt dat ze hem
daar leggen — zei hij en wiesch voort, totdat hij gedaan hadde. Daarom
en was Bonaventura Fidenza geen minder wijsgeleerde en geen leegdragender dichter, algelijk, getuigende zijn wonderlijk stuk van de Nachtegale. )
(9) Het staat in 18E6 in Rond den Heerd. — Ch. Younge, 1823-1901,
schreef zeer gesmaakte verhalen. Haar « Little Duke ) is 't best bekend.

(10) In de latere uitgaven, als boek, wordt het : op het marmelen blad.
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Ziet gij, en voelt gij die slapende botte leven en stillekens
roeren ? leder zonnestraalke der herinnering streelt een vezeltje
van het bladje open ; maar 't weer is gum, rond dien tijd van
Gezelle's leven. Wel mag hij bij deze herwaking van St Bonaventura, het « wonderlijk stuk » eens herlezen hebben, en daarbij
de « perelen » nog eens hooren vallen, 't weer is te guur om de
butte te laten opengaan. Ziekte komt, bij 't einde van dat jaar ;
hij ligt te bedde bij den aanvang van 1871, hij schrijft met
bevende vingers dat diep, diep treurig versje, maar toch zoo vol
geloof :
De macht ontvalt den mensch aleer hij 't weet ;
Wat baat hem dat hij werkt, en leeft en eet ?
Het leven zelf doet 't leven dood, en 't is
Dat wij geen duur en hebben, 't grootst Bemis,
Van al dat ons ontbreekt. 0 duurzaamheid
Oneindig, al omvattend uitgebreid,
Die, onbegonnen, nimmer sterven zult,
Die 't wezen van het wezen heel vervult,
U ken ik, ja, heN dank ; u ben ik ? neen :
Want duurzaamheid, o God, zijt Gij alleen (11)

Dan komen familiebeslommeringen. Vader en Moeller moeten
uit Brugge naar verhuizen ; hij zelf blijkt krank en is zelfs
verplicht, Rond den Heerd te laten varen ; in 1872 wordt hij verplaatst naar Kortrijk ; nieuwe bekommeringen ; nieuwe omgeving,
nieuw yolk...
De botte slaapt... maar de ontwaking zal nu gaan konien. De
jaren 1870 zijn de jaren der genezing, der stille heropbeuring.
In 1874... De lente is daar ; half April is de nachtegaal gekomen, hij zingt, dag in en dag uit, en een laten avond of vroegen,
vroegen morgen heeft hij tot in 's Dichters hert weergalmd. Den
4 Mei staat er in eenen brief naar G. Verriest :
« Daar zweeft mij een gedicht in den geest, dat zou beginnen :
ik hoore peerlen op een elpen tafel tinkelen,
ik hoore op zilverdraad met rassen vingertik,
9 0-30 verzen
lk hoore uw (nacht)muzijk, o roode nachtegaal. (

12

)

(11) Kan. Duclos, te Brugge, bewaarde dit roerend handschrift.
* Dit is nu in Gezellemuseum te Brugge.

(12) Dietsche War. en Belf. I. 2.
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Het beeld van de perelen op het mariner is in dat ontwerp als
de sleutel, of beter de vere die 't gedicht zou doen uitspringen.
Doch de rijpheid is er nog niet, noch de voldoende gerustheid :
Maar 'k en heb nooit noch tijd noch stilzittens genoeg. »
Bemerk in dat dichtersopzet twee voorname dingen :
1 't Beeld van de peerlen, dat we in 1866 al vernamen, is
eenigszins veranderd ; het snoer is weg, de marmeren tafel, of 't
blad is een elpen tafel geworden ; geheel het beeld is veel minder
vast dan in het proza... onrijp.
2° Het is de nachtzang die getroffen heeft, en dien hij beelden
wil, zooals hij geheel in 't eerste, hoorde bij Vergilius :
Flet noctem

en in de Boodschap zong :
die zoo helder en zoo zacht
hellemt in den stillen nacht.

'De nachtegaal intusschen wordt nog eens herinnerd in 't liedje
Viva Maria, datzelfde jaar in Juli gedicht naar een ouder lied ( 13 ) :
Maria's kinderen altemaal — viva !
Wij doen gelijk de nachtegael — viva !
Van 's morgends vroeg, at voor den dag
herhaalt hij voor die 't hooren mag :

Viva Maria !
Dit is echter maar voorbijgaand...
't Jaar 1881 is er eene vermeerderde uitgave van de Kleengedichtjes, er zijn er thans Driemaal XXXIII. In de laatste
XXXIII, nr 11, vinden wij onzen vogel weer. Het versje is niet
ouder dan 't einde der jaren '70 : 13a
(

)

Hoe lief is 't, op nen loovertak,
langs ongehoord te vooren
en ongezien, in 't looverdak,
den nachtegaal te hooren,
die, vindende al zijn vooizen uit
komt al cje vogelchooren,
met zijn betooverend, overluid,
en lief en lang geturelutuit,
verduisteren en versmooren !
(13) R. d. H. 1867.
* (13a) Mogelijk is het dat het stukje in zijn huidigen vorm uit dien
tijd is, doch het bevat in elk geval verzen van veel vroeger. Zie daarover
in Jubileumuitg. Dichtoefeningen, blz. 269-270 en Gedichten, Gezangen en

3ebeden, Bd. II. blz, 250-252.
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En dat stukje is, in de geschiedenis van Gezelle's Nachtegaal,
van 't hoogste belang. Mlen bemerkt : 1° Dat het perel-marbelbeeld hier niet en staat, maar dat een nieuwe indruk, een nieuw
cntmoeten met den nachtegaal heeft plaats gehad. 2° Dat er geen
spraak is van « nachtmuzijk » ; men zou eer zeggen, 't is dag
de vogel zit verdoken, en de andere vogels zingen, maar hun gezang wordt overheerscht door 't zijne. Ik aanzie — salvo meliori
dit kleengedichtje als een begin, een nieuw pogen tot een voller
gedicht, maar dat nog eens « slapende botte » is gebleven. En wat
meer is, ik zou haast peizen dat, voor het prachtige Waar zit
die heldere zanger » dit kleengedichtje later is hernomen, en met
eindelijk gevonden rhythme en volheid is doorgewerkt. (111) Zie
eens naar de twee eerste strofen
De vogel Waar zit die heldere zanger
Idien
is
gedoken in ik hoore kan, en zelden zien
't loover.
in 't loof geborgen,
dees blijden Meidagmorgen ?
flij overhelmt de
andere
vogels.

Hoe lief is 't, op nen loovertak,
langs ongehoord te vooren
en ongezien, in 't looverdak
den nachtegaal te hoorenl

die vindende al zijn vooizen
Ilij klinkt alom de vogels dood
uit,
bij ziinder kelen wondergroot' komt al de vogelchooren
en felle slagen,
met zijn betooverend, overluicl
in bosschen en in hagen.
en lief- en lang geturelutuit
verduisteren en versmooren

De twee hoofdgedachten zijn dezelide. 't Voorlaatste vers van
't kleengedichtje herinnert aan de Kerkhofblommen :
en hey- en lang- en luider hoort

Het verborgen zitten van den zingenden nachtegaal komt ook
weder in Gezelle's wisseldicht met De Gheldere (1881) en dat
van 's Meesters eerste stroof af
Laat mij naderen
en de bladeren
eens doorkijken waar gij zit

Dat hij, volg,fens Dr de Gheldere's woord « zeer ingenomen was
met het gedichtje », zal niemand verwonderen, die weet hoe
dierbaar het beeld van den nachtegaal aan den dichter was.
* (13b) Dit staat nu in Laatste Verzen, jubileumuitg., blz. 197-199.
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is al wat opengegaan, maar nog is 't niet de pralende, waaiende
blomme. Daarbii is er gelijk een verdeeling ontstaan ; er zit kiem
voor twee blommen :
eene voor den dagzang of 't morgenlied,
eene voor de nachtmuzijk, — de oudste.
Het langzame ontplooien van de botte gaat zijnen gang,
stillekens. In Mei 1883 komt de nachtegaal terloops voor
's Dichters geest, wanneer hij de ronkende vliege toespreekt :
Ha, 'k en kenne niemand die u ooit c'en arme
reke of twee
heeft geschonken, schoon gij zingt en immer
zongt alree,
ruirn zoo lange als Inerelaar of meeze of
(14)
nachtegaal

En 't kan ergens rond dien tijd zijn, dat hij, verlangende naar
zijnen zanger, in de lente dicht
'k en hoore u nog niet,
o Nachtegale en
de Paaschzunne zit
in 't Oostenl
Waar blijft gij zoo lange
of helat gij misschien
vergeten van ons
te troosten ? ( 15 )

Eindelijk zal hij komen. De oude nachtpoesie eerst. Hoe dat
ontstaan in zijn werk gegaan is, weet ik niet met zekerheid, maar
't was nog, volop in de jaren '80, toen het teedertrillende gedicht
ontstond, dat hier nu volgt :

Den heelen nacht zoo zat hij mij
te malen en te melden,
als zinneloos, zijn herteleed
de nuchtere nachtegaal.
Wat is 't dat hem de vogelen van
zijn wederhelft vertelden ?
Of zijt gij bij de menschen maar
bekend, o Iastertaal ?
(14) Tijdkrans. Zomermaand.
(15) Tijdkrans. Oostermaand.
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Zijn slapen liet hij. Vruchteloos
is 't donker, en ze zijn ze alien
ter rust nu : mannen, vrouwen, vogels, dieren, muggen, bien,
hij waakt, en laat zijn toovertonge
erbarmelijk ontvallen
zijn deernisse. Of, wat roert hem ? is 't
zijn ballingschap, misschien ?
Is 't land alwaar hij bulbul ( 16 ) heet
hem !lever ? Zijn de blaren
niet groen genoeg ? de geuren al
te onsmakelijk entwaar ?
Kan 't bloeien dat ons Vlanderen pint
den glans niet evenaren
van 't overprachtig Oosten, en
de roozeboomen daar ?
En, cet hij niet ? Hoe leeft hij ? Of,
hoe kan hij zonder staken,
van eer het daglicht henengaat
tot 's morgens, in den gloed
des middags, immer nuchtersmonds
volzingen en volwaken
den tijd dat 't menschdom ruste, eilaas
en spijze zoeken moet ?
0 zielenbrand ! 0 nachtegaal !
o zanger, die zijt boven
alle andere wezens, gij, van God
ten voorbeelde ons gesteld ;
och, ware mij het levee, al
van nu, om Hem te loven,
is, aren vrij van al dat
men balling, toegeteld !

Niemand zal de zachte weemoed ontsnappen, dien deze
Nachte-gaal uitzingt :
Of zijt gij bij de menschen maar
bekend, o lastertaal ?

't Is de lang-verkropte toon van de gekwetste liefde, die zingt,
als 't ware uit rood, uit pijn van 't zwijgen, maar in den donkere,
(16) Perzisch woord : de Oostersche naam van den Nachtegaal,
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waar niemand hem hoort dan de stille, eenvoudige, wakende
zielen. Wat een beeld, voor ons, van Gezelle's verborgen leven
en lijden ! Maar voor hem was 't een beeld van zijn smachtende
ziel, verlangend naar hooger landen, naar bevrijding uit de
banden ; de taal des Dichters van In Speculo en Ego Flos uit de
laatste verzen, van 0 'k sta me zoo geren uit den eersten tijd.
Wat merkweerdig is : in deze « nachtmuzijk » is 't beeld van
de « perelen op het marmeren blad » niet te vinden, daar het
nochtans in den brief van 1874 daarmee verbonden lag. En dat
is geheel natuurlijk. Dit en andere beelden zijn de uitwendigheid
van den zang, de lustige, rollende, tintelende uitwendigheid. Het
gedicht van Den heelen nacht is inwendig gevoel, zielezang, het is
veel meer voor de ziel dan voor het oor, en de muzikale weergave
van het wisselend en rijke lied zou aan de innigheid geschaad
hebben. De peerlen, en andere vergelijkingen meer, zullen passen
in 't lied van den morgen, den Blijden Meidagmorgen, waarvan het
kleengedichtje uit 1881 reeds het vreugdegevoel wedergeeft. Hier
hebben wij Vergilius' grondtoon :
Flet noctem, ramoque sedens miserabile carmen
Integrat, et moestis late loca questibus implet.

Maar met wat al hooge en christene bijbedoelingen daarnaast !
Het is in waarheid een ,mystieke zang, een zang vol geheime, zielverheffende inzichten, en zonder vaste bewijzen te hebben, mag
men 't bijna als zeker .aanzien, dat de Dichter de herinnering en
de aandacht zijner ziel op zijn lang-bekende en geliefde Philomena
van St-Bonaventura gevestigd hield Nog onlangs zagen wij
bij hem deze herinnering opduiken, en in 't gedicht zelf zijn
trekken die den invloed verraden.
En vooreerst de mystieke grondgedachte zelf : de nachtegaal
zingt hier immers den zielebrand ; hij is het voorbeeld, ons bij
voorkeur door God gegeven, voor de ziel die wenscht vrij te zijn
« van al dat lijf is », om Hem eeuwig te loven. — Lees de laatste
strophe. — Welnu, dat is de opgave zelf, van Philomena.
In de bijzonderheden, daarna :
Van den nachtegaal zegt de Middeleeuwsche dichter :
(17) Zie in de studie over Kerkhofblommen.
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Cantilenis dulcibus praevenit
[auroram,
sed cum dies rutilat, circa primam
[horam,
elevat praedulcius vocem in
[canoram,
in cantando nesciens pausam sive
(strophe 7)
[moram.
4f4 Et cum in meridie, sol est in
[fervore
tunc disrumpit viscera nimio cla(strophe 9)
[more...

Voor het dag wordt zingt hij reeds
[zijn alzoete zangen,
Maar bij 't gloeien van het licht,
[omstreeks d'eerste stonde,
heft hij zoeter zijne stem tot ge[zang ten hooge,
in het zingen wetende noch van
[rust noch staken.
En wanneer bij middaguur is de
[zon aan 't blaken
dan breekt hem het ingewand bij
['t geweldig roepen...

En in de toepassing op de ziel, met het oog op den nachtegaal :
« In hoc statu respicit quidquid est
(strophe 78)

[terrenum.
Gemitus, suspiria, lacrymae,
[lamenta,
sibi stint deliciae, cibtts, alimenta...

(strophe 77)

In dien staat veracht zij 't al wat
[op aard mag wezen.
Zuchten zijn het en gesteen, tranen
[zijn 't en kla . .. hten
die alsdan haar zoetheid zijn,
[voedsel ende spijzen
-

Zie daarop nu aanstonds Qezelle's 4° strophe :
En eet hij niet ? Hoe leeft hij, of
hoe kan hij, zonder staken,
van eer het daglicht henengaat
tot 's morgens, in den gloed
des middags, immer nuchtersrnonds
volzingen en volwaken
den tijd dat 't menschdom rust, helaas
en spijze zoeken moet ?

Ja, dAár zit de ingeving van dezen ongewoon-liefdevollen en
zielesmeltenden Nachtzang ! De twijfel, wanneer men al 't voorgaande in 's Dichters geestesleven kent, is bijna onmogelijk. (is)
(18) Veel minder stellig zou ik zijn in de gevolgtrekking uit doze, toch
nog nauwe betrekkingen tusschen stroof 1 en 2 en volgende plaats uit
Milton (Par. lost. IV.).
1. « Now came still evening on, and twilight gray
2. Had in her sober livery all things clad ;
3. Silence accompanied ; for beast and bird,
4. They to their grassy couch, these to their nests,
5. Were slunk, all but the wakeful nightingale ;
6. She all night long her amorous discant sung. »
Nu kwam stil de avond aan, en schemering grauw
had in haar ernstig kleed het al gekleed ;
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Daar nu al de overige nachtegaalverzen den dag vieren, en
het voornaamste maar van 't einde der jaren 1880 wezen kan, (")
achten wij deze voltooide en uitgezongen « nachtmuzijk » omstreeks 1885 geschreven.
Un der slapende botten is opengebloeid. Nu de andere. Zij
zet dapper aan. In 1888 draagt Gezelle, te Halfmeie, aan E. Tinel
het gedichtje op dat in Tijdkrans, Wonnemaand, staat
De nachtegalen klinken
en 't licht doet overal
de bladerholten blinken,
tuinduizend in getal, etc.

Nog in Wonnemaand, het eindgedicht
c De navoncl komt zoo stil, zoo stil
zoo plechtig aangetreden,
dat geen en weet, wanneer de dag,
of waar hij is geleden
'k en hoore niets, al am end om
van 't zoetgekeelde vogeldom,
't en zij, het donker loaf beneen,
den nachtegaal zijne avondbeen.
Hij zingt ! Ach wist hij zelf hoe schoon
hij zingt ! Het is onwetend
dat zingend hij mijn wren boeit
en aan zijn kele ketent.
't zwijgen kwam mee met haar, want beest en vogel,
gene naar 't bed van gras, dees' naar hun nest
geslopen waren, al, buiten 't waakzaam nachtegaaltje,
dat heel den nacht, zijn liefdezangen zong.
zet vers 6 daarvan naast Gezelle's
4; Den heelen nacht zoo zat hij mij
te malen en te melden... zijn herteleed.
En vers 3-5 naast
Zijn slapen liet hij. Vruchteloos
is 't donker, en zijn ze alien
ter rust nu, mannen, vrouwen, vogels, dieren, muggen, bier],
hij waakt
dat blijft onzeker.
Maar
(19) c Waar zit die heldere zanger
Gezelle noemt er zich oud gedaagd wat omstreeks de 60 jaar moet zijn en het woord klabakken
dat er in voorkomt is in Loquela 1886 als gehoord te ,Poperinghe ) opgeteekend. Het stuk staat niet in Biekorf, sedert 1890 gesticht, daar
nochtans andere mooie gedichten tusschen 1890 en 1893 (Tijdkrans) er
werden ingezonden. Daarom stel ik dit gedicht tusschen 1887-90.
Gedichtengroei 10
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►ch, wist hij 't gene ik wetend ben ;
dat dankbaar ik toch wete en ken
wie hem zijn tale, en mij daaraf
't genoegen en 't genieten, gaf,
Hoe lieflijk zingt hij !...

Langs alle zijden galmt de blijde Nachtegaal thans geen
droefheid meer, geen wee. Rust, zachte rust, of voile vreugde.
En de nachtegaal komt hem van alom toegevlogen, tot uit Italie
toe : << Professor D. Macry-Correale... in een schrijven uit
Empoli (Firenze) van 7 December 1889, verzoekt ons eene Vlaamsche vertaling nella sua splendida lingua, zegt hij, van een Italiaansch dichtselken dat hij gemaakt heeft, per onorare la santa
memoria di mia Madre... » ( 20 )
lo li sento cantar dentre i roseti
Gli usignoletti it Toro inno d'amor
1k hoor ze zingen in de roozenhagen,
de nachtegaalkes, hunnen liefdezang

Is het daarop, dat de schoone Vlaamsche nachtegaalzang aan
't klinken ging ? Het is zeker om dezen tijd, en Gezelle moest de
lente niet meer afwachten, daar hij de menigvuldige beelden en
klanken zoo lange jaren in hem omdroeg. ( 21 )
Alzoo vernemen wij thans het prachtig lied :
WAAR ZIT DIE HELDERE ZANGER.
Waar zit die heldere zanger, dien
ik hooren kan en zelden zien,
in 't loof geborgen,
dees blijden Meidagmorgen ?
Hij klinkt alom de vogels dood,
bij zijnder kelen, wondergroot'
en felle slagen
in bosschen en in hagen.
(20) Biekorf, 1890. bl. 40. De vertaling staat in Kerkhofblommen sedert
1893 Uit het Italiaansch.
(21) Uit de dagteekeningen in Rijmsnoer blijkt, dat zeer vele zomerof le:nte-indrukken in den winter tot uitdrukking zijn gekomen.

— 131 —
Waar zit hij ? Neen, 'k en vind new niet,
maar 'k hoore, 'k hoore, 'k hoore een lied
hem lustig weven :
het kettert in de dreven.
Zoo zit en zingt er menig man,
vroegmorgens op 't getouwe, om, van
goen drom, ( 22 ) to maken
langlijdend lijnwaadlaken.
De wever zingt, zijn' webbe deunt ;
de la ( 23 ) klabakt, 't getouwe dreunt ;
en lijzig varen
de spoelen heen, in 't garen.
Zoo zit er, in den zomer zoel,
een, werpende, op den weverstoel
van groene blaren,
zijn duizendverwig garen.
Wat is hij : mensche of dier of wat ?
Vol zoetheid is 't een wierookvat,
daar Engelenhanden
onzichtbaar, reuke in branden ?
Wat is hij ? 't Is een wekkerspel, (24)
vol tanden fijn, vol snaren fel,
vol wakkere monden,
van sprekend goud, gebonden.
daar ik niet aan en kan,
Hij is
een' sparke viers, een boodschap van
veel hooger' daken (2 5 )
als waarder menschen waken.
Horkt ! Langzaam, luide en lief getaald,
hoe diep' hij lust en leven haalt,
als uit de gronden
van duizend orgelmonden !

(22) Drom : fr. trame, inslag van het weefsel.

(23) De sehuiflade, die 't schietspoel doet gaan. — Klabakken is klappend gerucht maken. Loquela 1887, bl. 59.
(24) Men noemt alzoo het mecanism van den beiaard, die de uren
rammelt met trommel, pinnen, gespannen draden en klinkende klokken.
(25) Veel hooger woning. Vrgl. Virgilius : Tecta.

-- 1 32 --Nu piept hij fijn, nu roept hij luid'
en 't zijpzapt hem ter kelen uit,
lijk waterbellen,
die van de daken rellen. (26)
Geteld, nu told zijn taalgetik,
als ware 't op een marbelstik
dat perelkransen,
van 't snoer gevallen, dansen.
Geen vogel of hij weet zijn lied,
zijn' leise en al zijn stemgebied,
bij zijnder talen,
nauwkeurig af te malen.
't En deert mij niet, hoe oud gedaagd,
dat hij den zangprijs henentlraagt,
en, vogel schoone,
mij rooft de dichterkroone !
Want mensche en heeft u nooit verstaan,
noch al uw' rijkdom recht gedaan,
o wondere tale
van koning Nachtegale !

MAT- nu ! Vijf-en-twintig jaar lang heeft die botte geslapen.
Nu kan ze zeggen, volgens den Wisselzang met Karel de
Gheldere
'k ben een blomme
die rondomme
bloeit in helder klankgeblaart

zooals de nachtegaal — Gezelle daar antwoord geeft, door het
beeld zelve van den nachtegaal !
Ja, dat is het wel : een bloei van klankgeblaarte. ) De klank
die eerst het nachtegaalgedicht verwekte, was, ge weet het nog
wei
zoo dansen de perelen, uit de hand eener maagd, op de marbelen tafel losgevallen... >,› 't Werd later elpen tafel ; nog later,
in 't boekske, marmelen blad ; hier is 't op een marbelstik, en
Keat's string is ook weer, aanschouwelijk, verschenen : t van 't
(26) rellen is met helklaterend geluid loopen, vloeien.
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maar de romantische a maagd is er niet meer.
snoer gevallen
Daarbij is de mat, zijn de geluiden op eigen trant aan 't dansen
gegaan, tokkelende tandenstooten vooral.
Rondom dat eerste klankblaarke, zijn er andere gegroeid uit
oude, oude herinneringen soms, of uit nieuw bijgekomen indrukken.
De t waterbellen die van de daken rellen zijn al in 1860
aan zingen en klinken, voor onzen dichter. Wij vinden ze in
Hendrik Van Doorne's album :
Het water is een wonderding
een wonderding
om hooren ;
't kan de ooren
bekoren.
Dat water is zulk een wonderding !
Het zingt, het blinkt, het klinkt !
Het water dat van de daken loopt,
de daken loopt,
in beken
die leken
en spreken,
dat water is zulk wonderding,
het blinkt, het klinkt, het zingt !... ( 27 )

Het orgel, luide en lief getaald, speelt al in Kerkhofblommen •
o blijde Nachtegaal
0 orgel, die m'in 't veldaccoord
en lief-en-lang en luider hoort
als alle vogeltaal

Het wekkerspel, de klokken en bellen, al dooreen klingelend,
als beeld van vogelenzang, is al to vernemen in « Ui) dichter die de
leeuwerik zongt » ( 28 ) :
of helmt gij lijk der vogelen choor,
bij 't vroegste Aurorablinken,
die duizende en duizende bellekes door
de ruischende bosschen klinken ?
(27) Opgenomen in Biekorf, 1901, 230.
(28) Ged. gez. en gebeden.

* Lit staat nu in Laatsie Verzen, Jubileumuitg., biz. 177478.
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of nog, in Kleengedichtjes : ( 29 )
Luidt op, gij Vlaamsche liederzang,
waar blijft gij met 't schoon weer zoo lang ?
De wei, wordt groen, de stal breekt uit,
het klinkt en 't belt al overluid,
het zingt en 't schelt alhier, aldaar,
alsof heel 't land 66n kerke waar.

Zoo ziet men ook de snaren van dichter- en vogelzang gespannen :
la'at weérom de lente alhier !
Dan ja zal 'k genezen wezen,
opstaan, en gespannen fel
of 't een klare snare ware,
dichten ende deunen fel ! ( 30 )

Elders :
Groengemeide boomen, boven
mij, waarin den Heere loven
duizend vogelen, klinkend klaar

op turn dappere tongensnaar I ( 31 )

Het wierookvat, om to beduiden eene taal, een lied waaruit
zoete kianken opstijgen, is al schoon gebruikt in 't Kleengedichtje:
De Vlaamsche tale is wonderzoet ( 32 )
voor die heur, geen geweld en doet
Wat verruwprachtig hoortooneel,
wat zielverrukkend zingestreel,
o Vlaamsche tale, uw kunste ontplooit
wanneer zij 't al vol leven strooit,
en vol onzegbaar schoonzijn, dat
lijk wolken wierooks, welt
uit uw zoet wierookvat !

En : wierook ; << sparke viers uit den hemel » ; orgeltaal» ; en
(29) Andere XXXIII. n. 13.
(30) Tijdkrans, Lentemaand. 1. << 'k zal mij van to dichten,. Het is uit
1888.
Zomermaand. 1. — stond ongedagteekend in Biekorf
(31)
id.
1891.
(32) Andere XXXIII, 18. Het stond in Vlaamsche Vlagge, 1879.
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nog wat, staan alien van den zang des dichters gezeid, in : ( 38 )
0 vrije vlaamsche poesis,
gij sprankel van de dichterziel
die brandend uit den hemel viel ;
gij blomme en blinkend veldgewas
gij orgeltaal, gij wierooktas
gij... al dat ik niet zeggen en kan,
men kent u niet in 't eigen land
der vrije, vlaamsche poesis !

Bij dit wierookvat zien we hier,
oude, heilige on troering
van onzen dichter, — de nevelige gedaante van Engelen verschijnen, die reukwerk branden voor God :
En daar is een andere Engel gekomen, en stond voor het altaar,
houdende een gulden wierookvat, en hem zijn gegeven vele reuk-offeranden,
opdat hij offeren zoude van de gebeden aller heiligen, op het gulden
altaar, dat voor Gods troon is.
En de rook van de ontstokene reuk-offeranden is opgeklommen van de
gebeden der heiligen, uit 's Engels hand, voor God. ) ( 34 )

Alzoo waren al die oude, voor den Dichter dierbare gelijkenissen als zoovele blaadjes rondom die ec losgevallen perelen »
gegroeid, maar den dag dat het knopje voor goed lossprong,
was er een nieuw en sterker « klankblad » uitgeplooid ; het is
veel meer uitgebreid dan de andere ('t reikt van de 3 e tot de 7°
stroof), en 't is de gelegenheid, die 't gedicht geheel deed
ontstaan en schrijven : 't Wevers-beeld.
Hoe dat ?
Heel zeker en klaar genoeg : het gaf de lang gezochte, tot
dan toe niet gevonden, vaste, passende inaat, den rhythmus
lk zie dat gebeuren. 't Hoofd vol nachtegaal is Gezelle rondom
Kortrijk op wandel, en van uit een wevershuizeken heeft hem
« het getikketak des wevers » ( 35 ) tegengeklonken :
(33) Kleenged. le XXXIII, n. 17 geschreven te Rousselare in Festo SS.
Innocentium 1860.
(34) Apoc. XIII. 3-4.
(35) Vers uit de Berechtinge.
* Op het handschrift, keerzijde van een beeldeke, uit de nalatenschap
Hendrik Van Doorne nu in Gezellemuseum te Brugge, staat er duidelijk
In de opdracht aan den leerling van Gezelle's hand, : f. S. Innocentii
P. A. D. 1860 ), dus het feest van H. Innocentius, Paus, bijgevolg 28 Jult.

Qnze betreurde vriend heeft zich hier dus vergist,
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ke-tjekke-tjak,
ke-tjekke-tjak,
ke-tjekke-tjak, (36)
ke-tjekke-tjak,
ke-tjekke-tjak-ke,
ke-tjek-ke-tjak-ke-tjak-ke.

met het lied van den werkenden man daarbij
De wever zingt,
zijn webbe deunt ;
de la klabakt,
't getouwe dreunt,
en lijzig varen
de spoelen heen, in 't garen

Wat een verlokkend spel van slag en weerslag !... En, 't zij
aanstonds, 't zij in andere oinstandigheid, is daar het spel van
slag en weerslag van het nachtegalenlied aan vastgeknoopt
Zoo zit er, in den zomer zoel,
eën, werpende op den weverstoel
van groene blaren
zijn duizendverwig garen

Die maat, eerst op het weefgeklak nageslagen, is dan uitgeplooid en buigzaam toegepast op alle andere klank- en denkbeelden, maar de nadruk, dien hij op den wever legt, toont klaar,
dat dit beeld den beslissenden stoot heeft gegeven.
't Begin, nu op de nieuwgevonden maat, is, zoo we hooger
zagen, geheel 't zelfde, voor de gedachten als 't kleingedichtje
Hoe lief is 't, op 'nen loovertak

met daaraan nu het weversbeeld verbonden : De Nachtegaal zit
verborgen overschallende al de vogelen met zijn snokkende
slagen
tjoekke, tjoekke, tjoekke, tjoe !
'k hoore, 'k hoore, 'k hoore een lied

hij komt slaan en klinken », zoo de vogelen in de c Boodschap
van Dichtoefeningen doen
(36) Zoo dichtte hij later in 1896, op 't

Getouwe, Rijmsnoer, Hooimaand.

getikketak ziin lied : tie!
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met hun bekken licht en los,
dat fiet kettert in het bosch !

en daaruit vloeit het zoo gemakkelijk en lustig :
Waar zit hij ? Neen, 'k en vind hem niet,
maar 'k hoore, 'le hoore, 'k hoore een lied
hem lustig weven :
het kettert in de dreven
Zoo zit en zingt er menig man
De wever zingt, zijn' webbe deunt
Zoo zit er, in den zomer zoel

Op nu, gij oude, slapende klankblaarkens van de s zangblomWierookvat », gij
me » ! Op, ontwekt in mijn gedacht, gij
« klokkespel », gij Spranke van de ziel », gij « Orgel van het
veldaccoord », gij << Water dat van de daken loopt », gij vooral,
oud, prachtig, tintelend klankbeeld van de « Perels op het
marmer » ; op, herleeft !
'k Ben een blomme
die rondomme
bloeit in helder klankgebaart.

Het is overkroppend ! Dat is 't ! En 't is zoet om na te zien,
dien ouden dichter met zijn altijd jong hert in strijd met den
nachtegaal, om prijs, zoo als het die andere Dichter deed :
St Franciscus, de oud-bekende en teerbeminde Heilige, waarvan
Gezelle's vriend Victor Huys zoo liefelijk vertelde
t Hij ging eens zijn arm stuk brood met broeder Leo in een busselken
( 37 ) opeten, toen recht voor hem een nachtegaal kwam nederzitten, en
begon te schuifelen dat het klonk in het ronde.
- Hoor, broeder Leo, zei St Franciscus, de nachtegaal komt, uit dankbaarheid, zijn liedje schuifelen ter eere van den Schepper. Zing eens een
hymnus met hem, overhands !
- lk, zei broeder Leo, met mijn leelijke stem, overhands met eenen
nachtegaal ?
- Luister dan, ik zal zingen.
Sint Franciscus begon eenen lofzang, en de nachtegaal zweeg. Als het
eerste vers van den heilige uit was, schuifelde het vogelken op zijne, beurt,
en joist zoolang als de stem gezongen had. Franciscus ging het wederom
(37) busselken

bosschelken in den Kleenen Hertog — bosquet.
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aan, en achter hem de nachtegaal, en zoo altijd voorts totdat het avond
wierd. Maar die eerst uitscheidde was Sint Franciscus ; hij moest het
opgeven in kracht en gezang, en later bekende hij dikwijls met vermaak,
dat een vogelken hem in dankbaarheid voor God overwonnen had met
schuifelen. » ( 38 )

Lieve Franciscus ! — en lieve Guido Gezelle ! :
't en deert mij niet, hoe oud gedaagd,
dat hij den zangprijs henendraagt,
en, vogel schoone,
mij rooft de dichterkroone
Want mensche en heeft u nooit verstaan
noch al uw rijkdom recht gedaan,
o wondere tale
van koning Nachtegale

De jarenlange begeerte is aldus dubbel voldaan en prachtig
uitgewerkt. De nachte-gaal heeft zijn nachtelijke poesie, en den
rijkdom van zijn wondere talegalmen door den Vlaamschen dichter uitgezongen. De latere herinneringen aan den vogel zijn maar
voorbijgaande meer. Nog een heel stukje wordt hem gewijd in
Rijmsnoer, maar het is veel minder van glans dan de stukken in
Tijdkrans. Het onderwerp is niet de zang, maar de natuurlijke en
volksgeloovige historie van den vogel. Zie Rijmsnoer, Grasmaand,
laatste stuk :
Och, Moeder, is dat nu de
nachtegaal,
waarvan gij, moeder, mij zoo
men igmaal
verteldet dat hij voor de
zonne zingt
en na de zonne zoetjes
avondklinkt ?
Dat bruin hij is van verwe en
eiers legt
in leeggebouwde nesten

Bij den Meiboom ( 39 ) hoort men hem weer :
(38) V. Huys. De' Legenden van St. Franciscus van Assizie. 4e uitgaaf,
Brugge. Van de Vijvere, bl. 175,
(39) Rijmsnoer. Bloeimaand,
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de mei is half
voorbij, voortaan,
de bruilofte en
't gedans gedaan,
het orgel, 't harpe
en 't trommelslaan
der nuchtere pachtegalen.

De laatste weergalm, eindelijk luidt in Vogelzang :
hebbe levers ik nachtegaalszonen gezien
't was nachtegaalszang dat
ze zongen.

Zijt gij niet geneigd om die verzekens om te keeren en te
zeggen :
En hebben wij nachtegaals
zangen gehoord,
een nachtegaal heeft ze
gezongen ?...

Want het is wel treffend, hoe die lange slaap van den
Nachtegaal met Gezelle's leven past en meegaat, in 't stil verborgen zwijgen, in 't nauwelijks opengaan, in 't tikske voor tikske
groeien, om eindelijk met den Dichter te bloeien dat het een
weelde is.
0, wat is dat een schoone geschiedenis !
En hoe passend Dichter en Onderwerp samen ! Ja ! De
Nachtegaal moest dat zuiver, eenvoudig herte tot zanger en
vriend vinden, dat bij de eerste pogingen zijn klagend lied in
den teergesnaarden Vergilius opvangt, om het mee te blijven
dragen tot « oud-gedaagden » leeftijd toe, en het dan uit te
storten met eene liefde die men alleen begrijpen kan in een ziel
wier laatste woorden zuchtten : Ik hoore zoo geren de vogelkes
schuifelen ! )
(40) Ibid.
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MAANLICHT.

0

NDER dit opschrift neem ik voor, wat te kouten over een
gedicht van Gezelle, dat weinig vermeld of aangehaald
worth, en toch onze aandacht ten voile weerd is, niettegenstaande,
of liever juist om zijnen eenvoudigen volksvorm. Het staat in
Tijdkrans, 16e stuk van Dagkrans, en 't begint met de woorden :
0 Nachtlijk duister. De toon klinkt luimig en opgeruimd ; de beelden zijn heel gewoon ; de gedachten zijn niet grootsch noch
schitterend, maar er zijn er vele en leerzame ; 't is volkswetenschap en volksgeloof, door den dichter schertsend voorgesteld
of gekastijd.
En het onderwerp is niet anders dan de Maan, die alledaagsche
Maan daar in den nachtelijken hemel !...
Is dat nu wel 't dichten weerd ? 't Schijnt van ja !
Die heldere bleek-lichtende Maan, soms vol, soms half, soms
gehoornd, met naar rechts of links gedraaide punten, heeft toch
van ouds of de menschen met verwondering, genegenheid, eerbied,
ja met vrees vervuld, en dat bij zoo verre, dat ze er een godheid
van mieken, of er goddelijke of toovermachtige invloeden aan
toeschreven, en nu nog toeschrijven.
Job, in 't een-en-dertigste kapittei, verrechtveerdigt zich voor
den Allerhoogste : heb ik niet altijd gepoogd, — zoo vraagt hij,
de brave man, — om God te vreezen en mijnen naaste wel te
doen ?
,

Heb ick mij verblijd om dat ick groot goet hadde, ende omdat mijn
hand veele gevonden heeft ?
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« Heb iek de Sonne gesien als sij scheen, ende de Mane klaerlijck
voortgaende,
Ende heeft mijn herte hem verblijdt in 't heijmelijk, ende heb, ick mijn
hand gekust met mijnen mond,
« 't Welck is de meeste boosheijd ende een verloochenen tegen den
alderhooghsten Godt ? (25-28) ›.

Verstaat gij dat ?
De hand kussen met den mond, een kus op de hand leggen om
hem 't blinkend maantje toe te werpen, dat ware een ad-oratio,
(ad-os) een gebaar van aanbidding tot de maan geweest, dus
eene afgoderij, de « meeste boosheyd ende een verloochenen
tegen God zelve. Dat heb ik nooit gedaan, zegt Job, — en dat
is wel een teeken dat anderen het deden in zijn land van Hus,
en in dien alouden tijd van Isaac of Jacob, misschien.
Si vidi Lunam... incedentem dare I Hebt gij zelf, lezer, niet
dikwijls met een soort van wonderend gevoel de klare maan zien
varen door het ruim, met de drijvende witte wolkskes er soms
voor, en hebt gij geen soort van bange nieuwsgierigheid gewaar
geworden toen ge bewust werdt hoe ze daar hangt, zoo dicht
en toch zoo ver in die onmeetbaarheid ? Wat wonder zoo Job's
tijd- en landgenooten, in 't midden van heidenen levend, dat
schijnsel aanbaden ? Zegt Gezelle tot de zonne niet ( 1 ) :
'k Aanbade u, waart gij niet
zoo ik en mijns gelijken,
't zij sterren, die 'k alom
zie aan den hemel prijken,
't zij vogel, vissche of dier
die land en zee berijken,
een' enkele blom van God !

Volgens de oude Grieken en Latijnen, zijn Zonne en Maan
broer en zuster, beiden kinderen van Zeus en Leto, namelijk
Apollo, en Artemis of Diana. Gij weet nog wel, student, van
Nisus, in het negende bock der Eneis, dat hij, Euryaal in 's vijands
handen vindend, zijn werpspies gereed hield, om, van achter de
boomen, de krijgslia te treffen. En juist toen hij werpen ging,
zag hij omhoog naar de maan :
(1) Tijdkr. 23.

- 142 Suspiciens altam Lunam, sic voce precatur :
Tu Dea, to praesens nostro suecurre labori,
Astorum decus, et nemorum Latonia custos

(2 )

En gij hebt ook wel onthouden hoe onze Latijnsche dichter
hier en daar, als goed of kwaad teeken, de maan over stad 3f
veld of zee laat stralen in zijn epos ! Hoe de Grieken van Tenedos
naar Troja vaarden :
A Tenedo, acitae per amica silentia lunae

Hoe de maan weggescholen zat, dien vreeselijken nacht dat
/Eneas bij den /Etna was aangeland :
Et Lumen in nimbo nox intempesta tenebat

Hoe het er uitzag in den akeligen weg die neerdaalt naar de
onderwereld :
Quale per incertam lunam sub luce maligna
Est iter in silvis

Hoe 't maantje vriendelijk over 't rimpelend water speelde bij
iEneas' voorspoedige vaart naar de Tibermonden :
Nec candida cursum
Luna negat : splendet tremulo sub lumine pontus.

Ziet ge wel, de maan had bij dat alles een geheimen invloed,
of zij is een dichtersbeeld dat klaar in Vergilius' oogen en verbeelding staat.
Ten andere, wanneer hij naar de eer en de kroon des dichters
wenscht, verlangt hij te weten en te mogen zingen :
Defectus solis varios, Lunaeque labores,

en bij 't feestmaal van Dido, doet hij den grijzen dichter Iopas
verschijnen, en :
Hic canit errantem Lunam, solisque labores.

Zoo, de maan was, en is, een dichtersonderwerp
Goethe heeft een allerschoonste dichtje : An den Mond :
(2) lEn. VI. 403-05.

- 143 Fullest wieder Busch und Tal
Still mit Nebelglanz,
LOsest endlich wick einmal
Meine Seele ganz
Breitegt Uber mein Gefild
Lindernd deinen Blick,
Wie des Freundes Auge mild
Ueber mein Geschick

En gij kent misschien de Musset's Ballade a la Lune :
Et toujours rajeunie
Tu seras du passant
Bênie,
Pleine lune ou croissant

(3)

En eindelijk... Gezelle ?
Ja, Gezelle heeft meer dan één gedicht op de maan, van zijn
eersten bundel af ; ook schreef hij over haar in proza. Het gedicht
dat we nu bezichtigen gaan, 't langste en 't meest belangwekkende
van al, vat om zoo te zeggen al 't vroeger geschrevene samen.
Si vidi... lunam, incedentem dare.
Het vreemd gevoel, waarvan we hooger spraken, dat wij bij
't beschouwen van de heldere maan soms in ons ontwaren, ligt
juist aan den wortel van de dichterlijke ingeving en bepaalt
iedermaal den aanhef. Zoo is 't in Dichtoefeningen, Binst het
stille van den nacht »
Wie, wie heeft toch, laat mij weten,
in den hoogen hemel, &Aar,
u doen hangen zonder keten,
wonder' zilveren lampe klaar ?
Wie, wie heeft het vat gesmeden,
en den krans erom geplooid,
waar gij al die lieflijkheden
van uw lekend licht uit strooit ?
(3) Zie ook bij Vict. Hugo, — Shelley, Sidney, — Poot, Staring,
Bellamy en anderen meer, maar wij moeten hier bij de gedichten blijven,
die Gezelle waarschijnlijk kon gelezen hebben, om hun toenmalige bekendheid of om zijne bezigheden.
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Wie den diamant gesmolten,
die door 't sprietlen van 't geboomt
tusschen blad en bladerholten
dreupelt, en omleege stroomt ?
Koele lichtstroom, die alomme
't mos beplekt en 't hoofdje zwicht,
't slapend hoofdje van de blomme
die in 't mos to rusten ligt.
Zilverboot, die, dOOr de wolken,
peerlen draagt en elpenbeen ;
kostbaar vaartuig, dat de volken
(4)
voert onschatbaar edelsteen
Vierbake, in den nacht ontstoken
Wie, wie heeft u toch gegeven
dat zoo minzaam treurig iet
dat uw blinkend ooge, al beven
op het slapend menschdom giet ?

(5)

Is de indruk niet die, welken vvij daareven bedoelden ?
Evenzoo in Gedichten, Gezangen en Gebeden
Och, hoe schoone vaart gij daar,
helderblanke mane klaar,
hooge boven veld en wee
zwemmende in een wolkenzee !...

En nu, ons gedicht van Tijdkrans
0 Nachtelijk duister, hupsch gesierd,
wanneer de maan heur beevaart viert,
en kijkt naar mij, die kijk naar haar,
alsof zij mage en vriend mij waar' !
Dan, is 't alzoo of 'n is 't, o maan,
'k heb 't altijd ik alzoo verstaan.
Het wekt mijn herte omhoogewaard,
uw schip dat deur de wolken vaart,
en lichtend, half of heel voltooid,
den hemel mij op aarde strooit :
met u zoo wil ik spelen gaan,
o varend licht, o blanke maan !
(4) Die edelsteen is de : << slaap», dat edel balsemkruid, staat er verder.
(5) Zie 't geheele stuk, Dichtoefeningen.
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Gij zijt van diamant gemaakt,
van perelschulpe, al moedernaakt ;
van zilver of krijstaal of iet,
'k en wete
noch' 't en raakt mij niet,
zoo lange als gij mij blijft, o maan,
belonken, op des werelds baan.
't Is wel degelijki dat, doet 't niet ?... altijd, deny ik aan Job's :
Si vidi lunam incedentem, Clare... De dichter, juist zooals ik of
gij, staat te kijken, en met vriendelijke genegenhei d ziet hij
't maantje. « Wie des Freundes Auge mild » zei Goethe. En de
beelden uit 1858 zijn daar ook weer : schip, door de wolken
varend ; zilver, diamant, peerlen... gij die « den hemel op aarde
strooit », ja, « dat zoo minzaam treurig iet, dat uw blinkende
ooge... op het menschdom giet ». Maar in 't oude gedicht was
lets weemoedigs, hier is 't al leutig spel :
'

Met u zoo wil ik spelen gaan.

'En inderdaad, van eerst of voelt ge 't in die blijde, monkelende
woorden
en kijkt naar mij, die kijk naar haar
alsof zij mage en vriend mij waar
'k en wete, noch 't en raakt mij niet,
zoo lange als gij mij blijft, o maan
belonken

en ge voelt het vooral in dat koddig rijmrefrein op den klank van
Maan :
'k heb 't altijd ik alzoo verstaan

Blijgezindheid ! Van dat vroeger droomen, met heel of halven
weemoed, wil hij dezen nacht niet : Ge ziet er mij vriendelijk uit,
mane, en 'k hebbe wel goeste om ne keer met u te spelen, kom.
't Is mij eigenlijk al eender, wat ge waarlijk zijt, ik wil u nu
aanzien als een vriendelijk aanzichte, en waaruit ge ook gemaakt
zijt of niet, 't kan mij niet schelen, als ge mij maar Heidi*
bekijkt !
Bemerkt nog, eer wij voortgaan, 't vers 9, het doet u denken
aan den Waterspegel :
Gedichtengroei 11
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lk zag er de mane in, ze zat er zoo bloot,
zoo koud, en zoo bleek, en zoo blank in
ze zat er nu kleene, ze zat er nu groot
ze zat er half, nieuw, vol en krank in.

Van waar komt de mane ? Ja, de geleerden, Laplace en Cie,
ze zeggen dat zij een stuk van de aarde is, die, nog vloeibaar
en nauwelijks aan 't korste krijgen, in 't draaien een deel van
heur kokende klokspijze kwijtgeraakte en weg smeet, alwaar het
zelve rond wierd en, bled f om de aarde. wentelen. Dat kan al zijn,
maar nu is 't uit en gedaan ; gij hebt uw vastheid, en uw plaatse,
en ge blijft mij
Van waar gij kwaamt, 't zij hier of daar,
of 't de eerste korst der aarde waar
die, vOOr veel eeuwen, openspleet
en hooge u in den hemel smeet
uw' zetel is no vaste, o maan,
hij staat daar en hij blijft ciaar staan

***
In de zeven volgende strophen heeft Gezelle zijnen ouden Rond
den Heerd herdacht, en waarschijnlijk had hij hem herlezen, zoo
hij nogal deed.
Waarom had hij hem herlezen ?
Omdat hij bezig was, voor Loguela een woord te schrijven over
Nieuwmane. (Oostermaand, 1885, blz. 94). En daar dit artikeltje
niet lang is, ga 'k het hier bijna geheel overschrijven
« Daar is hier en daar in Vlaanderen nog speur te vinden van manedienst. Hier volgt eene begroetinge van de nieuwe mane, zoo gezeid tegen
de tandpijne
Willekome, nieuwe mane,
gij schingt zoo schoone,
gij komt uit 's hemels kroone,
weert de tandpijne en 't flussijn,
willekome, nieuwe mane.
<,< 's Hemelg kroone >>, zal hier missproken zijn voor 's Hemels troone =
's hemels gewelf, dat men alle stappe bij de oude vl. dichters tegenkomt.
« Flussijn » is hand-, voet- of tandeuvel te zeggen. De oude Duitschers
schreven 't aan de elven toe Schreven 't de Vlamingen misschien aan
Vrouw Mane toe ?
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Hier is nog een andere zulke heidensche begroetinge, die eenigszine
gekerstend is :
Nieuwe mane
komt van Sente Millane,
ze brengt de vier mysteries mee :
Tandpijn, hoofdpijn, colike ende flussijn,
'k aanbidde God om dervan bevrijd te zijn.

«Sente Millane» wijst op de Millane- of Midlane-capelle te Sweveghem,
van waar de twee manebegroetingen afkomstig zijn : voor de heidenen
waren meest at de ziekten mysteries of verholentheden ; ja, nu nog hoort
men spreken van « de ongekende kwale waar iets mee gemoeid is ; sicut
stulti, a tuna' pati arbitrantur» zegt Sint Eloy. (S. Audoenus, in vita Sti
Eligii II. 15). De bediedenisse van 'It latijnsch woord lunaticus steunt op
diergelij ke oude wangeloovigheden.
Die er nauwe naar let zal ondervinden dat de Vlamingen nog van de
mane spreken alsof zij geloofden dat er een levend, wetend en willend
vrouwelijk wezen ( 6 ) daarin steekt. Zoo zult gij hooren van « Anneke
Maantje » of van « Vrouw Mane », die zit, die in heuren hof zit, die uitkijkt,
die slaat met eene ijzeren hand, is 't dat ge er naar wijst, of dat ge ze
te lange durfft sterlinge staan , bezien. Als de mane duistert, ge en zult bin
de drie dagen die volgen geen ooft plukken of eten : 't is venijn op.
Schapen, honden, peerden weten van de mane, zijn beloopen van de mane,
krijgen de manebeloopentheid en komen blend ( 7 ). Luchtsteenen, hemelsteenen heeten in Vlanderen maansteenen. Is dat die « ijzeren hand ))
waarmee de mane slaat : 't zit immers veel ijzer in de maansteenen ? Men
wenscht iemand naar de mane, verloren zaken zijn naar de mane, enz. enz.
Geen wonder dat velen nog een kruis maken als ze den eersten keer
de nieuwe mane zien.
Die 't at verzamelde dat men in Vlanderen van de mane zegt, zou nen
heelen boek maken !

Ik zei daar, dat Gezelle, om dat artikeltje te schrijven, zijnen
ouden Fond den Heerd herlezen had, 'k wille zeggen daarmee,
zijn eigen langen opstel in R. d. H., jaar 1868, blz. 115-118 en
124-127. 1k zou hem ook geern in zijn geheele uitschrijven, maar
dat zou ons al te verre uit de wegen brengen, en we loopen al
verre genoeg ! We zullen liever terloops aanhalen wat ons te
passe komt. Anders, die lezing is de moeite weerd, ze zou u too(6) Gezelle maakt ook daarom in zijn christen gedichten de maan tot
zinnebeeld van 0. L. Vrouw, naar 't voorbeeld van de Kerk. (Zie Diehtoefeningen en Ged., gez., geb.).
(7) In Meimaand 1885 staat verdere uitleg over maneloop, elders ook
onmogelij kheid.
over manedriepekkel
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nen wat Gezelle al naspeurde en hoe hij zeggen kon wat hij wist.
Eerste deel is wetenschap, 't tweede volksgeloof over de maan,
en hierin (blz. 126) staat o.a. :
,

Zonne, mane en sterren komen voor den dag als levende wezens
die dwalingen spreken wij uit als wij zeggen : 't Maantje, of Anneke
Maantje zit nit ; ge en rneugt naar Anneke Maantje niet wijzen, of 't geeft
u nen slag in uw aanzichte ; 't gaat slapen, 't staat op, 'it kijkt uit, enz

Verder :
Uit al 't voorgaande zal de aandachtige lezer twee spreuken weten
te verstaan, die men dikwijls hooren mag in Vlaanderen, te weten : loopt
naar de mane ; en, bij voorbeeld : 't is al naar de mane dat hij ooit
bezeten heeft ; te weten : verloren.

Ziet ge nu, hoe hij in Oostermaand 1885 ten minste op R. d. H.
1865 gedacht heeft, waarschijnlijk hem herlezen heeft ? Dit zal
echter nog klaarder blijken.
En in plaatse van ec nen heelen boek te maken met hetgene men
in Vlanderen over de mane zegt heeft hij toen, met al die
maangedachten in den kop, dit gedicht geschreven. Denkt ge niet
dat zulks heel waarschijnlijk is, en dat wij daarom, tot latere
en meerdere zekerheid, onder 't gedicht het jaartal 1885 mogen schrijven ?
Nu wij dat alles weten, gaan we de Manebegroetinge van
Gezelle voort lezen :

***
Men zegt dat in u berg en dal
te ziene is, hooge en diepe en al
'k en vinde ik' noch 'k en zie dat niet,
in 't licht dat ge uit de wolken giet ;
en geluw', blanke of duistere maan,
'k zie geren door de locht u gaan.
Men waant dat ge een woestijne zijt,
vaneengekloven, diepe en wijd ;
en dat in u noch groente en is,
noch levend iet,
zij vleesch of visch :
'k en wete 't niet, maar zie, o maan,
u blinkend daar en bloeiend staan.
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Dat is nog wetenschap ; hij kent ze wel, hij « vindt en ziet en
weet » dat zeer goed, maar hij wil nu alleen genot hebben van
de blanke, blinkende maan in de wolken : videt lunam... incedentem dare.
Hij weet het wel, zie liever in 't opsteI van R. d. H.
Men heeft bevonden... dat die wijde grauwe streken, de plekken in de
mane, effene leegten, zijn, met hoogere bergruggen bezoomd, en doorzaaid
met eene ontelbare menigte ronde gedaanten...
Alles schijnt eene drooge bleeke woestine, zonder water of damp of
locht of jets dal aan het aardsche groen of groeizaam leven ooit gelijken
kan

't Zijn de twee zelfde strophen, maar in proza !
Gij slaat, zegt, — met nen ijzeren arm, —
het yolk, vol vreeze en weegekerm,
al die u wijst ; of, met der hand,
eens toogen durft het maneland.
Benauwd en ben ik niet, o man,
dat gij zult met uw' hand mij slaan.

Bijge1oof, waarover in R. d. H. en Loquela in de hooger aangehaalde plaatsen. En met het bijgeloof lacht de dichter hertelijk.
't Is dikwijls een die naast u weunit,
die u noch mij geen liefde en jeunt ;
maar, weggeblind of uitgedoofd,
het licht mij aan uw aanschijn rooft
't en helpt al niet, en doodgedaan,
verrijst gij weer, o blanke maan !

Ik denk dat er hier spraak is van maansverduistering of eclips.
« Die niást de mane weunt, » in de hemelruimte, 't is de aarde,
immers ? En den dichter, droomer, priester, bemint zij niet, ook
de maan moet ze niet geern zien, daar zij haar soms wil dooden,
uitdooven, weg-blinden, rooven, of zoo 't wetenschappelijk geschreven staat in R. d. Staat de aardbol tusschen de zonne
en de mane, de mane zit in 't donker en wij en zien ze niet >>.
Maar wat baat het ? De gestorven mane verrijst toch weer, en
wij zien ze opnieuw incedentem dare :
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Dan kerft men uit uw bleek gelaat
een halve man weg, en laat
u schaars genoeg om, teer en fijn ;
nog zikkelwijs te zien te zijn ;
maar immer, half of heel, o man,
uw' schoonheid zal ik voorenstaan.

Dit is, in lachende verontweerdiging en ter vriendelijke verdediging gesproken, de leer van de schijngestalten, of phasen
van de maan, die in den « Waterspegel » ook worden opgenoemd
zij zat er nu kleene, ze zat er nu groot,
ze zat er, half, nieuw, vol en krank in,

en die worden uitgeleid, heel vatbaar, in R. d. H. :
Bovendien houdt de mane altijd denzelfden kant van heur wezen te
onswaarts gekeerd, ten deele of ten geheele verlicht door de zonne ; zit
de zonne aanzijds de mane, rechts, heur linkere kake is verlicht, en de
reste en ziet men maar halvelinge, of nog min ; zit de zonne aanzijds
de mane, slinks, ze verguldt heure rechter kake ; wordt de mane van voren
beschongen van den zonne, wij zien geheel heur aangezichte

Bemerk hoe, in dezen uitleg, overal de gelijkenis met het
aangezichte wordt vol gehouden, met linker en rechter kake,
enz. 't Zelfste ziet ge in het « bleek gelaat » in de verzen.
Men scheldt dat gij — de boeren doen 't —
de teere vruchten barnt en boent
Gij, branden, kaal en koele als ijs,
wie 'n is er maar zoo manewijs ?
Ge en doet alsheels, o bleeke maan,
geen leed, tenzij de zotten aan.

« Boenen », zegt De Bo, wordt gezeid van de bevlekking of van
de kleuring die voortkomt van 't oxied der metalen, van het sap
der planten of vruchten, enz. Het lijnwaad wordt geboend... van
't ijzermaal, de handen worden geboend van okkernoten te
plooschen... Een ijzeren pot boent als hij nieuw is. » Zoo, boenen
is bruinachtig kleuren.
De Roste Mane, de eerste na de Paaschmaan, heeft bij de boerPrl een kwaden naam. Zij verschroeit en verbrandt, op eênen
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nacht, de schoone, jong-groene planten, (zeggen zij), en 's morgens vindt men de blaren slak-neerhangend, ros en bruin, gelijk
verzengd, en voor altijd geknakt.
Het geloof aan de Roste Mane is nu nog zeer verspreid, en
men zal 't de boeren, en vele andere menschen niet uit het
hoofd praten.
Ook de Heidenen, Grieken, Latijnen en Germanen, schreven
de Maan menig kwaad toe, van ziekten, en ramp aan Bier of
plant, of mensch, zoo ge hooger uit Loquela leest. Vergilius in
zijn Georgica, heeft geheele reken over den invloed van de maan :
welke dagen van de maan kwaad zijn, welke beter, welke goed :
« Ipsa dies alios alio dedit ordine Luna
Felices operum. Quintam fuge pallidus Orcus
Eumenidesque satae
Septima post decirnam felix, et ponere vitem
nona fugae melior, contraria furtis (8)

De mane, zoo ge ziet, is voor die menschen nu weer goed, dan
weer slecht ; ze verandert van luim, en is wankelbaar in heur
gezindheid, lijk de zotten, die de ouden lunatici noemden, reeds
bij de Joden, want zegt Ecclesiasticus XXVII. 12 : stultus sicut
luna mutatur. — De dwaze verandert lijk de mane ! Zij vreezen
haar of vereeren haar, lijk de heidenen uit Job's tijd, en onder
de Joden moeten er ook wel geweest zijn, die aan de roste mane
en maneschroei geloofden, want zegt David niet tot den mensch
die op God betrouwt : Per diem sot non uret te, neque luna per
noctem. Bij dage zal u de zon niet verbranden, noch bij nachte
de mane ? ( 9 )
Dit is niet voor de Mechelaars gezeid, maar tot heden toe, na
eeuwen christendom, is die heidenschet manewifsheid niet uitgeroeid. St. Elooi sprak er al tegen, zoo we zagen : sicut stulti,
a tuna pati arbitrantur, lijk zotten peizen ze dat het de maan
is die hun leed doet ; en dezelfde heilige verbood aan onze voorouders : Nullus Dominum solem aut lunam vocet, neque per eos
juret ( 1 °). Niemand noeme zonne of mane Heer en Vrouwe, noch
(8) Georg. I, 276-86, zie ook 353 ; 395-96 ; 427-37.
(9) Ps. 120. 6. Volgens 't Hebreeuwsch staat er slaan in plaats van
verbranden, maar de kwade zin blijft.
(10) Sermo, bij St. Audwijn. Zie R. d. H. 1868, loc. cit. en Duclos4

Tillo de Saks, bl, 202,
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zwere bij hen. Zoo, die nu nog denkt dat de mane, die ijskoude
mane, kan branden en schroeien, hij is bijgeloovig en weinig of
in 't geheel niet manewijs zoo 't behoort...
Andere dingen die over de mane verteld worden zijn Al zoo
verkeerd
Naar mijnen zin 't gelogen is
dat ooit in u gevlogen is
des zondags een, die, arm en koud,
gaan rapen was een handsvol hout ;
want menig loopt er los, o maan,
die erger heeft als dat gedaan.

Er is nu niets meer waar, vandage, bij Bien aardigen Poeet ;
hij gelooft zelfs aan 't Manneke uit de Mane niet, al heeft hij 't
movele jaren in Vlaanderen weten komen om te vertellen van
Sjimafouta of van Narden Pacquet en Broozen Brycke, en al
heeft hij zelve vroeger geschreven : « het was een Manneke dat
hout stool op eenen Zondag binst de Hoogmesse,... en in de mane
gebannen wierd », ja, al roept hij er de getuigenis van Shakespeare bij, die er bijvoegt dat het zijn hondje rnee heeft ; al gaat
hij zelfs nen ouden Vlaamschen dichter uit de 14e eeuw, Broeder
Oeeraert, te rade, die verzekert dat een manneken
pleget te stane
Recht in 't midden van de mane
Dat men in 't dietsche heet Lodegheer ( 11 ) a ;

al haalt hij menige andere overlevering aan ; maar nu is "t al
gelogen ! Aardige kerel ! En daarop gaat hij voort :
Daar ginder, ja, bij dag en nacht,
zoo vele in 's vijands wapendracht,
die, met hun aanschijn afgekeerd
van u, u laten onvereerd ;
en, zoekende achter 't land, o maan,
hun' eigen' booze wegen gaan.
Ze hebben kwaden raad, van min,

van menschenmoord of diefstal in ;
(11) R. d. H. 1808, 126. Shakespeare : Midsummernightsdream. Act. V,
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en vluchten schuw, voor man en dier,
voor manelicht en zonnevier
De die en laat, o blanke maan,
niet scháloos en gedoken gaan.

In plaatse van dat onnoozel manneke, dat wat rijshout stal,
dat dezen dan liever « naar de mane loopen » of anderzins gestraft worden, « al moest de maan het uitbrengen » zoo 't yolk
zegt, dezen die bij dag, en vooral bij nachte rondzoeken met
kwade gedachten van ontucht, moord of diefstal. Zoo bidt
de Kerk in de vespershymne van 's Woensdag, tot den Heer,
die de beurten van de mane bestiert, lunce ministras ordinem»,
dat hij, den nacht verlichtend, ook de herten verlichte
Expelle noctem cordium
Absterge sordes mentium
Resolve culpae vinculum,

Everte molem criminum.

Versta : doe den rnonsterbouw van hun schelmstukken in
duigen vallen door uw licht in den nacht der zielen, zoo de
maan doet in de duisternissen, als ze de misdaden door haar
licht belet.
Vroeger had Gezelle reeds gedicht tot de mane (1873)
't Dunkt mij dat gij weet en ziet
al da't u beneen geschiedt
Ai, en wilde of wenschte ik kwaad,
'k wierd benauwd voor uw gelaat.
Leed alwie goedwillig is
door des werelds wildernis,
en verlicht hem langs de baan
daar ik uw schoon beeld zie staan. (12)

En deze verzen zijn geheel uit dezelfde ingeving als onze laatst
gelezene strophe en de nu volgende, waarin de zanger zich
zelven van de booze nachtdolers afscheidt : Discerne causam

meam de gente non sancta, ab homine iniquo et doloso eripe
me... emitte lucem tuam et veritatem... ipsae me deduxerunt...
(Ps. 42, 1, 3)
(12) Ged., Gez, en GO,
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'k En vluchte uw' heldere blikken niet,
0 ooge Gods, die alles ziet :
11U1,11 door de wolken, wit als qnPeuw,
uw neergevelde nachtflambeeuw,
die, toogend mij de hemelbaan,
mij n stappen richt, o heldere maan.

De « nachtflambeeuw » herinnert een weinig aan de « lampe
nit Dichtoefeningen. Men wordt gewaar in den toon, dat de
scherts hier gedaald is, de ontroering is onbelet en de bode is
gevoeld. De overeenkomst met de twee strophen uit 1873 is des
to grooter.
Doch de spelende toon wordt terug opgenomen en voortgezet
tot het einde, zoo nochtans, dat het oprechte gevoel overal
doorstraalt :
Gelieven, die bij nachten kwijnt,
en, liefst van al als 't maantje schijnt,
beloften doet en eeden spreekt,
hoe lichte eilaas uw' liefde breekt !
Maar geen geweld en zal, o maan,
ooit onze liefde in stikken slaan.
Ik late al die u schelden wilt
gerust, en immer blauw gebrild ;
maar u en wille ik laten, al
zoo lange als dat ik leven zal :
en vane ik eens van hier, welaan,
zoo blinkt dan op mijn graf, o maan !

De maan is onder andere ook een beeld van onstandvastigheid ; al wil Gezelle het hier niet zeggen, 't is aim). Wanneer
de Engelschen en de Vlamingen van jets willen spreken dat geen
zelfstandigheid, noch duur kan hebben, of van ijdelen en flanwen klap, ze zeggen « 't en is maar maneschijn ». Hoe dikwijls, in
de romans en bij de droomende dichters en ziet men de liefdeeeden bij den maneschijn niet gebeuren ! Gezelle had in zijn jeugd
Shakespeare gelezen, in een oud boekske waarin o.a. Romeo en
Juliet voorkwam. En wat lezen wij daar in het beruchte liefdetooneel ?
Rom. Lady, by yonder blessed moon I swear,
That tips with silver all these fruit-tree tops, —
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Jul. 0, swear not by the moon, the inconstant moon,
That monthly changes in her circled orb,
Lest that thy love prove likewise variable !

Julia, ziet ge, wil niet dat Romeo bij de mane zweert, zij vreest
dat het ijdele en looze eeden mochten zijn.
Desgelijks is er een tooneel in 't laatste bedrijf van « The
Merchant of Venice », tusschen Lorenzo en Jessica. 't Is ook in
den maneschijn :
The moon shines bright ! In such a night as this,
Troilas, me thinks, mounted the Trojan walls,
And sighed his soul toward the Grecian tents,
Where Cressid lay that night R (13)

maar Jessica antwoordt daarop al spottend. En 't gaat er weg
en weer van : In such a night, — in such a night », tot dat Jessica lacht :
In such a night
Did young Lorenzo swear he lov'd her well,
Stealing her soul with many vows of faith,
And ne'er a true one (14)

Al maneschijn, wil ze zeggen, all moonschine, my boy ! 't Is
nog wel dat ze 't op tijd gewaar wordt
Maar, tusschen u, mane, en mij, roept onze dichter, is 't voor
eeuwig ! Laat al wie u scheldt maar doen ; al die mannen kijken
door 'nen blauwen bril, zij zien de zaken in valsche kleuren ;
maar geheel mijn leven wil ik u trouw blijven, en gij, als ik zal
dood zijn, zult schijnen op mijn graf ! ( 15 )
, En inderdaad, dAAr, op 't Brugsche kerkhof, verlicht Vrouw
Mane, of beter, het zinnebeeld van 0. L. Vrouw, die « Schoone
als de Mane », het bronzen bruise, den bronzen Dichtengel en
de lieve blommen, door ons, Vlamingen, op heur Minnaarsgraf
geplant. Nog lang blijve 't staan, dat graf, en worde het ook, niet
(13) In zulken maneschijn verzuchtte de Trojaan Troilus naar zijn
Grieksche Cressida ginds in de tenten.
(14) « In zulken nacht zwoer Lorenzo menigen liefdeeed en 't was al
valsch.
(15) Zie het laatste Maangedicht in Rijmsnoer, Herfstmaand : Het
Manelicht. Bemerk er het weemoedsgevoelen, niettegenstaande de vaste
cr. aanschouwelijke beelden van den aanvang.
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onbestenclig, maar standvastig, door onze liefde beschongen.
***
Een woord tot samenvatting.
In dit gedicht zien wij aldus weer een oud, zeer oud-opgevat
onderwerp tot rijpheid komen, waarin op een gansch nieuwen
en hoogst eigenaardigen toon van spel en scherts teergevoelige
verzen uit 1858 en 1873 en wetenschappelijk proza uit 1868 en
1885 worden hergoten en versmolten. Men zal opmerken, van
hoe nabij ons gedicht, in beeld en uitdrukking, het artikel volgt
uit R. d. H. 1868, en hoe sommige deelen uit het opstelletje uit
Loquela 1885 getrouw het andere artikel herhalen. Het is nu meer
dan waarschijnlijk, ja zoo goed als zeker, dat o Nachtlijk
duister kort na het artikel van Loquela, in April of Mei 188 5
geschreven is.
Tot hen, die zoo'n gedicht beneden hunne voorname « artisticiteit » achten, heb ik rechtuit te zeggen dat ik het allermooist,
allerkundigst vind en daarbij vol wetensweerdigheid. Er is op
zoo'n gedicht iets te zeggen, er is bij zijn lezing wat te leeren.
Daarbij heb ik het hoog op met zijn humoristischen vorm en zin.
En dat ze nu zeggen dat ik onverbeterlijk ben in « mediocriteit »,
en in mijn bewondering voor Gezelle, ik antwoord : ook anderen zullen wij smaken en bewonderen, maar Gezelle blijven wij
getrouw, en, zeggen tot hem : (")
,

1k late al die u schelden wilt
gerust, en immer blauw gebrild,
maar u en wille ik laten al
zoo lange als dat ik leven zal !

En 't zal eigenlijk alzoo gebeuren ook !
* (16) Zie nu ook wat J. De Cuypere dienaangaande zegt in Tijdkrans.
Jubileumuitg. Bd. II. blz. 144-145.
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MET DEN OUDEN BREVIER IN HET
VRIJE VELD.

.

H

EMEL en aarde zullen voorbij gaan, en gaan om zoo te
zeggen alle jaren voorbij : de Hemel wordt met nacht en
de aarde met sneeuw bedekt ; het jaar gaat uit en komt in, —
dan spreekt de H. Kerke dit treffend orakel Christi : « Maar
mijne woorden zullen niet voorbij gaan. Jaar en tijd, dag en
stonden gaan voorbij, maar Gods woorden zijn en blijven zonder
einde of voorbijgang, zij loopen tot in de verdeelingen van herte
en ziele, maar zij gaan niet voorbij. » (1)
Deze woorden van den Vlaamschen priester Gezelle, mogen als
samenvatting dienen van de grondgedachten die zijn dichtwerk
doorstralen. Een onvergankelijke en altijd vernieuwde bewondering voor Gods schoongeschapen wereld, altijd samengaande
met een gedurig gevoel van dank, van aanbidding, van lot voor
dien God.
Gezelle is Dichter voor Gods natuur.
Hij leeft onophoudelijk met haar mede, jaar in, jaar uit, dag
in, dag uit. Altijd opnieuw is hij getroffen door het komen en
gaan, het wentelen en eeuwig herbeginnen van het leven : morgen
en avond, dag en nacht, zomer en winter
De zonne gaat op,
de zonne gaat neer,
de zonne gaat op en gaat onder ;
standvastiglijk heen,
standvastiglijk weer,
standvastiglijk werkt zij dat wonder.
(1) Zie Ring van 't Kerkelijk jaw',
Jubileumuitg. blz. XIV.
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dat wonder, dagelijks en jaarlijks vernieuwd, wordt getrouw in des dichters verzen weerspiegeld. Het scheen uitgesproken in Tijdkrans, het herontstaat in Riimsnoer het was nog eens
aan 't worden voor later.
Gezelle is Priester van Gods Kerk :
De Kerk, in haar dagelijksch en jaarlijksch gebed en offer,
volgt stap voor stap dat opgaande, openbloeiende, neerdalende
en uitstervende Leven van het jaar, en daarbij legt zij Karen priester elken clag overeenkomstige gevoelens in het hert, overeenkomstige woonlen in den mond. Zij leidt hem mede op den dagelijkschen loop der zon, haar afwachtend in de nachtgebeden :
haar begroetend vanaf den dageraad : haar volgend op de baan
die ze, lijk een reuze is ingeschoten, haar vaarwel zeggend des
avonds. Want de Zon verbeeldt voor haar Christus :
;

,

0 sol salutis, intimis,
Jesu, refulge mentibus

Zij leidt hem mede op den omgang der jaargetijden, voorbij
de oogentreffende niijlsteenen haver Feesten, geregeld op zon en
maan, voorgewacht en naherdacht in de eeuwenoude dichterlijkheid van Missaal en Brevier.
Gezelle is Dichter en Priester.
1-lij gaat, in de rondom-Kortrijksche velden, langs de Leye,
door de beemden, over de zacht-hellende heuvelen, en drinkt met
zijn Zienersoog, zijn Minnaarsoog ; door zijn fijngevoelig Luisteraarsoor, zijn Muzikaal oor, hij drinkt die prachtige Vlaamsche
natuur in, dat het danst en trilt in zijn brein, in zijn hert, en tot,
het oog beneveld van tranen soms, de wangen bleek van ontroering, hij daar gaat en staat als een bezetene, een bezetene waarlijk, niet van den duivel, maar van den Geest der Poesie...
Ingenium cui est, cui mens divinior
atque os magna sonaturum

Dan, bedaard, en de trilling voorbij, neemt hij van onder den
arm dat oud zwart en versleten boek, den Brevier des Priesters,
en hij bidt eerst :
Aperi, Domine, os meum

Munda,
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Open, o Heere mijnen mond, om uwen Naam te zegenen,
quoque

cor

zuiver ook mijn herte van alle ijdele, verkeerde en vreemde gedachten...
Hij bidt, naar den eisch, voor de Metten, het Onze Vader, den
Weesgegroet, het Credo... en dan met een kruisken op den mond :
Domine, labia mea aperies,
Et os meum annuntiabit laudem tuam !
Deus, in adjutorium meum intende.
Domine, ad adjuvandum me festina

Heere, zie uit, haast u, om mij te helpen
Gloria Patri et Filio, et spiritui Sancto
Sicut erat in principio

Verder, door het Invitatorium, den Psalm die uitnoodigt tot
Gods lof :
Venite, adoremus ! Venite exultemus Domino

I

door den Hymnus, den lofzang van den dag, die hem treft, met
zijne oude, eenvoudige poesie van die groote Pausen of bisschoppen, als b.v. Ambrosius :
Cedant Itenebrae lumini
Et nox diurno sideri :
Ut culpa, quam nox intulit
Lucis labescat munere.
Het duister wijke voor het licht,
de nacht voor 't stralen van den dag,
opdat de schuld, door nacht geteeld,
moog' vallen door de gaaf des lichts

Hij leest zijn Psalmen en Lessen, komt aan de Lauden, en
weer ruischt een Hymnus, een vers dat hem aandoet...
Hij komt thuis.
Bewondering vervult hem voor den vallenden avond, met zijn
heimvolle fluisteringen en stervende lichtverten dankbaarheicl
en liefde voor den God dien hij met zijn dichterziel heeft gevoeld
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en geraden achter den sluier der schepping ; maar lien hij met
zijn Priesterziel heeft aanbeden in de dichtertonen van David,
de Propheten en de Kerkvaders ; dit verband zit vast in den geest.
Het heeft hem, vandaag weer, zooals zoovele dagen to voren, keer
op keer getroffen, hoe de oude dichters het oog open hadden voor
het leven der natuur, hoe zit bij ieder Bedeuur het uur van den
dag door het gebed laten schemeren, zooals bij 't zingen van 't
Officie in de oude Abdijen, « een zonnestraal kwam vallen op 't
tabernakeldeurken of een bebloemde appeltak door 't raam kwam
piepen ( 2 ) Hymnen, nog, en nog eens !... Dat vers van heden,
en (Mt vers van gisteren, en dat van verleden weke of maand...
hoe was 't , 00k weer ? Daarma, kan men lijk een verzenkrans maken, den dag rond...
Dit, iets dergelijks tenminste, is in den zomer van 1891 gekomen tot
den tijd
van voile uitspreekbaarheid

en 't gaf ons het HO, het teergevoelde, het vêrdroomende gedicht
Dagkrans, in het Belfort, Januarinummer 1892, eerst verschenen,
later het Openingsgedicht van Tijdkrans. ( 3 )
***

Met de voorbereidingsgebeden, die wij hooger met opzet
aanhaalden, heeft men den oorsprong van de aanleidingsteksten
der tien eerste strophen. De volgende 22, uitgenomen de allerlaatste, zijn elk gebouwd op een vers, gekozen uit de Hymni, de
metrische lofzangen van de getijden, nu hier dan daar, zoodat
hun samenhang een poetisch geraamte maakt, waarop de Vlaamsche verzen dan levende spieren en stroomend bloed brengen.
Voor niet-ingewijden in de Breviergedichten, is hier een woordje
uitleg noodig.
]Vat hoort gij, als gij naar de Vespers gaat, den Zondag, of
op een Hoogdag ?
Nagenoeg dit : Eene reeks Psalmen, ieder voorafgegaan en ge(2) Naar 't woord van J. Lemaitre.
* (2a) Naar J. De Cuypere « dagteekent dit gedicht grootendeels uit
(Tijdkrans, Jubileumuitg., Bd. II. blz. 133).
ongeveer 1880-81
(3) Dagkrans, I.
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daarna een Loflied of Hymnus, b.v. : « Pange lingua ) voor het
H. Sacrament ; « Ave Maris Stella » voor O. L. Vrouw. Daarna
den Magnificat met zijne Antiphoon, en het Gebed, of Oratie.
Zulke hymnen of Lofliederen zijn er vele in de Kerkgetijden.
Er zijn er voor de Mysterieen, als te Paschen, te Sinxen, te Kerstdage. Er zijn er voor Heiligen, als de H. Maagd, de Apostelen,
de Martelaars enz..., er ziin er voor de dagen, die geen feesteti
van Heiligen zijn, de gewone dagen, Zondag en wekedag, en over
algemeen zijn dat de oudste en de schoonste, meest gemaakt,
in de vierde tot de zevende eeuw, enkele wat later. (4)
De schoonheid der hymnen bestaat hierin, dat ze op telkens
nieuwe en wonder-bescheiden wijze, door beelden en herinneringen met het uur van den dag medegaan, en daaruit verrassende
en roerende natuurpoesie weten te halen, die dan met de geestelijke doeleinden van het Officie onopgemerkt versmelt.
Wat nu Gezelle met sommige van die verzen doet, is merkweerdig. Hij trekt er soms den stoffelijk-waren zin uit, om er zijne
strophe mee te dichten, maar de andere keeren geeft hij aan den
zin een diepere, geestelijke beteekenis, die een heel andere wereld
voor ons openstelt : Een rijk-afgewisseld roeren van den dichtluim.
Nu zullen wij dat nader belichten, en tevens zien, hoe, in des
Dichters geest, sommige dier beelden en gevoelens reeds door
vroegere ontroeringen ,opgewekt, of later volmaakter uitgewrocht
werden.
***

Verbeelden wij ons, dat het nacht is en stil alom. Wij waken,
en willen in het herte, tot God biddend, elk ander gesprek doen
zwijgen, verwachtende den dag, die leed genoeg meebrengen zal,
is 't te vreezen

i.
In den naam des Vaders, zegen
mij, o God, en in den naam
(4) Elke dag heeit zeven Bedestonden. 's Nachts : de Metten ; ad gallicantum, bij 't hanengeschrei : de Lauden ; de Primen bij den dageraad
en daarna op 't derde, zesde en negende uur. 's Namiddags de Vespers,
— tegen den avond, — en de Completen, vOOr de nachtrust. De Hymnus
verandert iederen dag in Metten, Lauden en Vespers, maar is altijd dezelfde in de overige uren.
Gedichtengroei 12
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's Zoons en 's Heiligen Geestes, te zaam :
op, en hand aan 't werk geslegen !
Aperi, Domine, os

Altijd slaande tongenhamers
zijn gevaarlijk, en verrAan
dat er jets onrecht moet gaan
in de hert- of hersenkamers.

Stilte en ingetogenheid nu :
Munda quoque cor
't Herte is 't, dat den mond doet spreken :
maar 't verstand houdt rijpen raad
eer hem woord of werk ontgaat,
daar kon schade of schande in steken.

Dit laatste herinnert ons « Pectus est quod disertos facit uit
onzen schooltijd, of « Ex abundantia cordis os loquitur uit 't
Evangelie ( 5 ) en ook Gezelle's versje :
Denkt aleer ge
doende zijt, en
doende, denkt dan
nog.

Pater noster
Onze Vader, 't brood alleene en
houdt mijn herte in 't leven niet :
'k bidde U, Vader, 't daaglijksch lied,
wilt me, en 't daaglijksch brood verleenen !

Dat is de vraag eens dichters, biddende in het Onze Vader :
« Geef ons heden ,ons dagelijksch brood. » De mensch leeft niet
alleen van brood, had O.-L.-Heer gezeid, maar van alle woord
dat komt uit Godes mond. Uit Godes mond verlangt onze Christen
dichter het dagelijksch brood, ook voor zijn zingende ziel uit
Godes natuur, uit Godes ingegeven woorden, in gebed en officie
ontmoet. Dit lijkt wel een Christen weergave van Horatius'ode :
Quid dedicatum poscit Apollinem
Yates
(5) Math. 12, 24.
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de Dichter ?

Geen rijkdommen, nosh gezochte spijzen, maar :
Frui paratis et valido mihi
Latoe, dones ac precor integra
Cum mente nec turpem senectam
Degere, nec cithara carentem.
't Gebruik van 't mijne, en sterk van gezondheid zijn,
0 Leto's zoon ! Geef, bid ik, dat kloek van geest
ik moge op eerlijke oude dagen
blijven, en 't lied dan niet missen moete !

Daaglijksch brood en daaglijksch lied ! De Heiden vraagt het,
tot het einde toe, maar hoe veel ootmoediger en gelaten is de toon
des Priesters !
Ave Maria

Wees gegroet, o Maagd ! Wie mocht er
ooit naast u, in Hebrons stad,
dichten den Magnificat,
dichterweerde Davidsdochter !

Van over ouds, is Maria voor Gezelle de Dichterkoningin
o Dichter, henen !
hert en ziel den Hemel in,
weg ! de lichtbaan op, verdwenen
na der Dichtren Koningin ! ( 6 )

Sedert land is haar Magnificat hem een ontheffing van de aarde:
Trede ik nog in 't mul der aarde,
kleeft het lichaam nog aan mij ?
Neen, ik zwerve in hooger kringen,
door geen lijf meer afgemat,
als ik u mag hooren zingen,
prachtige Magnificat ! ( 7 )

(6) Dichtoefeningen. Binst het stille van den nacht.
(7) Kleengedichtjes. Andere XXXIII, nr 30.
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Zoo wordt thans het daaglijksch lied onder de bescherming
der Dichtermaagd gesteld.
Credo
Vaster wetenschap, gewisser
als de zonne is, openbaar
spijts de wolken : niets zoo waar,
als dat God ons leert, en is er !

Het geloof is vaster wetenschap, zekerder zelfs dan de zon is,
en toch :
Gewisser als de zon
en wete ik jets te noemen,
nochtans en was zij eens
mijne ooge aanschouwbaar : is
het menschelijk verstand
nog redelijk te roemen,
dat, God niet ziende, God
ontzegt dat Hij daar is ? (8)

't Geloof is zekerder dan de zon, en zooals deze, openbaar,
kenbaar, « spijts de wolken », spijts duisternis, onverstaanbaarheid want God is verborgen, ja, — Deus absconditus (9) —
maar Hij is « Het licht dat blinkt in de duisternis : Lux in tenebris
lucet » co\) en, niettegenstaande wij hem niet verstaan, omdat
wij zelf duisternis zijn — et tenebrae Eum non comprehenderunt
(11) — toch is Hij Oar, en wij moeten Hem aanbidden
Venite adoremus,
Laat ons gaan, ofschoon id 't midden
van de duisterniss' Hij ligt
Laat ons gaan : Hij is ons licht
laat ons gaan, en Hem aanbidden !

Het is omdat deze strophe zOO nauw met de voorgaande samenhangt, dat Venite adoremus eigenlijk van zijn plaats staat. In 't
Officie komt het na Deus in adjutorium en Gloria Patri.
(8) Rijmsnoer, Aanhang.

(9) Isai. 45-15.
(10) Joan. I. 5.
(11) Joan. I. 5.
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Deus in adjutorium
Haast u, komt, o God, en staat mij
bij, zoo bidde ik, onverbeid
neemt al mijne ellendigheid,
Heere, in acht en gade slaat mij !

Gloria Piatri
Eerst van al moet Hij geprezen,
Hij die een is, in den troon :
Hij die Vader, Hij die Zoon,
Hij die Heilige Geest is, wezen.

Sicut erat...
Zoo 't daar was, in 't langverleden,
weze 't nu en immer voort
amen, 't eerste en 't Iaatste woord,
in alle eeuwige eeuwigheden !

Wij waakten in den nacht, tot God alleen sprekende, Hem aanbiddend als ons licht in de duisternis. Hem huip vragende door
Maria, om door dagelijksch werk en lied, Hem te loven in de
Drieeenheid :
God, verleen me daaglijks dan
werk, en eens den loon ervan. ('a)

Maar hoort, daar kraait de haan ; wij zijn aan 't uur dat de
dageraad verwacht wordt.
De beroemde iofzang kterne rerum Conditor, van St. Anibrosius, komt hierbij te passe ; 't is die van de Zondaglauden, te
wintertijd
:

Nocturna lux viantibus
A nocte noctem segregans,
Praeco diei jam sonat,
Jubarque solis evocat.

Gelijk een licht op late reis,
dat, van den nacht, den nacht verdeelt,
zoo roept de bode van den dag
en kondigt reeds den zonneglans.

Hoc excitatus Lucifer
Solvit polum caligine :
Hoc omnis erronum cohors
Viam nocendi deserit.

Zijn roep verwekt de Morgenster
die uit de lucht het donker jaagt
op zijnen roep gaat al wie doolt
verlaten 't pad van zonde en kwaad.

(12) Brevierversjes. Zie Ring, * Jubileumuitg. blz. IX-X.
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Hoc nauta vires colligit
Pontique mitescunt freta :
Hoc, ipsa Petra Ecclesiae,
Canente culpam diluit.

Zijn roep herstelt des zeemans moed,
en weer bedaart de woeste zee ;
Ja zelfs de Rots der Kerke wascht
op dit gekraai zijn schulden uit.

Surgamus ergo strenue :
Gallus jacentes excitat

Dus opgestaan met frissche kracht
De Haan ontwekt ons uit den slaap

Deze zinspeling op het kraaien van den haan die St Pieter tot
inkeer bracht, en wiens beeld hem in de kerkelijke kunst bijblijft,
doet ook bij den oudheidsminnenden Gezelle die benaming van
St Pieters haantje ontstaan ; meteenen gaan zijne gedachten naar
't haantje op den toren ; de haan van St Pieter is daar de oorsprong van ; hij is het zinnebeeld van de waakzaamheid, ( 13 )
Met reden dus is de levende, kraaiende haan hier verbonden met
den gulden, draaienden haan op het kruis :
(14)
Ales, diet nuntius
'k Hoor Sint Pieters haantje preken,
wakende op den torre ; daar
wacht de wakkero vogel naar
't aldereerste morgenbreken.

Doch, nu begint de klok to luiden, en na de galmen van 't eerste
morgengeklep, komt de Baklokke den Angelus slaan. Alzoo het
samensmelten van die twee verbeeldingen : « De Engel des Heeren roept door de stem van de klok :
Clamat coruscans Angelus
Gabriel, Gods kracht, vol eeren,
boodschapt de onbevlekte Maagd ;
en de klokke driemaal draagt
berg en dal het woord des Heeren.

Dat samensmelten is in 't hoofd des Dichters al lang gebeurd :
't Pardoent, en op de klokke slaat
Gods Engel, in een wolkgewaad.
Ave Maria I (16)
(13) Hij wekte Petrus uit den gewetenslaap, en daarom is hij ook een
beeld van Christus en van de Predikanten.
(14) 4: De vogel die den dag verkondt. » Dinsdaglauden. Zie hooger.
(15) 'De schittrende Engel is 't die roept. » Zondaglauden in den
Paaschtijd.
(16) Kleengedichtjes. Laatste XXXIII.
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Later, rond, 1886:
Hoort Gabriel zijn boodschap
op de Engelklokke slaan ;

evigilate, justi,
het luidt voortaan ! ( 17 )

Maar schoon staan de drie beelden : haan, klok en Engel in
eenen vorm gegoten, en aldus verbindend onze twee laatste strophen, in 't gedicht van de Gulden Messe, uit 1883 :
Komt, komit, keerselicht ontsteken,
eer de nacht aan 't wijken gaat,
hoort gij 't haantje lustig preken ?
Komt, staat op, de klokke slaat !
't Is Gods Engel die 't verkondigt
dat Messias u verwacht,
die gedoold hebt, die gezondigd,
dag en nacht

Alzoo komt de dageraad, en het zonopstaan ; « de mensch gaat
uit naar zijn werk » zoo David zingt in den Psalm 103 :
Cedant tenebrae lumini

(is)

't Morgent, en, eer 't zonneklaar is
were ik uit, en rep mij vrij
van des afgronds heerschappij :
zoekende al dat recht en waar is.

Aurora coelum purpurat

(19)

't D aagt allengskens, en de stralen
van de zon herwekken 't al,
dat vandage of leven zal,
of de dood heur schuld betalen.
'

Rebusque jam color redit. (20)
't Leven, 't lijden, 'tt werken, 't winnen ;
't onrecht en het recht gedaan,
't schuldig en 't onschuldig gaan :
weer zal 't alles herbeginnen.

(17) Tijdkrans, Wijmaand. 1.

(18) « Het duister wijke voor het licht. » Maandagmetten.
(19) « De dageraad doorglanst de lucht.
Zond'aglauden. Paaschtijd.

(20)

De dingen krijgen weer hun kleur. Dinsdaglauden.
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Het aangehaalde vers spreekt van de natuurlijke kleur der
zichtbare dingen, die met het daglicht wederkomt, maar Gezelle
past het toe op de zedelijke kleur der menschendaden. Elken dag
herbegint aldus de bonte wemeling der menschelijke samenleving.
Under Gods hoede, die de beurten en wisselvalligheden aller dingen bestuurt, zullen we ook vandaag den uiterlijken mee- of tegenval verdragen
Qui temperas rerum vices
Herbeginne 't, rijm of regen
herbeginne 't, koud of heet
herbeginne 't, lief of leed
God zij meè, wie kan er tegen ?

't Laatste vers is een woord van St Paulus tot de Romeinen
4: Si Deus pro nobis, quis contra nos ? (22), en 't is in 't zelfde
zinsverband dat de Apostel voortgaat met vragen : Wie zal Gods
verkorenen aanklagen, daar God zelf ze rechtveerdigt ? Wie zal
ze veroordeelen ?... Wie zal ons van Christus' liefde scheiden ?
Beproeving ? Angst ? Vervolging ? Honger ? Naaktheid ? Gevaar ? Het zweerd ?... Neen, geen schepsel zal ons scheiden
kunnen van Gods liefde in Jesus-Christus onzen Heer ! » Gezelle's
stroof komt uit dat woord, uit die heele plaats.
Ondertusschen is de dag, met handelen en lijden, al op de
helft
Et ignibus meridienz. (23)
't Noemt ! De zonne omlaait de palen
van den aardbol ; en ze sterkt
al dat levend wast of werkt,
in heur' voedselvolle stralen.

Under zoovele zonnebeelden van onzen Dichter kan dit kleine
vers gelden als een onvergankelijke spreuk, in graniet gebeiteld
« De zonne omlaait de palen van den aardbol... » Men voelt de
macht, de stralenkracht, den laai van die woorden ,om zijn leden,
en men baadt in dien sterkenden, voedenden gloed
(21) « Die aller zaken gang beheerscht » Sexten.
(22)1 Rom. 8. 31.
(23) Gij die met vuur den noen verlicht. ) Sextm
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zei een der Kleengedichtjes reeds in 1860, en later weer en wederOM :

in de bronne
des levens vroomt uw hert
o kruid- en boomgestalt,
terwijI de middag bloeit
en eer de zonne vet ! ( 24 )

In 1880 :
o Heerlijk handgedaad
van hoogst eerweerde handen,
o zonne, ziende alom,
doorpeilende alle landen ;
doorwerkende, allerfijnst,
de fijnste wasdomwanden,
met leven, licht en groei ! ( 25 )

En in 1889, altijd dat denkbeeld van de voedselvolheid :
o Gulden hoofd der blijde zonne,
volheerlijke, altijd nieuwe bronne
van levenskracht ; (26)

En aanstonds nu, naar den geest van al de kerkelijke dichten,
wordt de zonne het beeld van God, die het menschelijk hert doorstraalt en verlicht :
Lux lucis et tons luminum. ( 27 )
Sterkt mij ook en geeft mij krachten,
zonne Gods, die niet en faalt,
maar die in en door mij straalt,
zoo bij dagen als bij nachten.

Alzoo ook in een der « rijmreken » achter de Kleengedichtjes :
(24) Tijdkrans, Dagkrans. II. 't Is dag.
(25) Ibid. 0 heerlijk handgedaad. Vlagge 1880.
* Bij misslag geeft schr. hier het jaar 1880 op : het stukje verscheen in

Vlagge 1881. ( J. De Cuypere in Tijdkrans, jublileumuitg. Bd. II. blz. 141).
(26) Ibid. o Gulden hoofd.

(27) a Gij licht van 't licht, en bron van 't licht, ) Maandaglauden.
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Komt o zonne en zendt uw stralen
in mijn herte : donker is 't,
en 't verdreegt nog eens to falen,
zoo 't uw heldere klaarheid mist.

alzoo nog in « Blijdschap », 't jaar 1859 :
0 blijf bij mij, gij zon van alle klaarheid,
o blijf bij mij, blaak deur en deur mij nu

Maar de tijd staat niet stil, de zonne daalt en daalt, en neigt
ten avond nar
Jam sol recedit igneus
(28)
't Avondt. Tenden 's werelds palen
staat het westen al in brand,
en de groote zonne spant
gouden draad, in 't nederdalen.

Wij hebben in 't « Kindeke van de Dood » dat ander beeld
gezien, en van daar uit gevolgd : « den rooden hemelbal, die loerende al onder de boomen blinkt en wegvaart. » Hier is 't de gloei
van den heelen westerhemel, doorschoten met die balken en groote
schuinsche draden van zonnestralen, die wij in den Roep des
Heeren van Dichtoefeningen ook 's morgens al mochten zien :
Zij schouwd' hem achterna, van als hij langs de weide
door peerlende edelsteen vergulde draden leidde,
al klimmen uit den Oost, tot waar hij nederzonk
en gloiend purper op de westerwolken schonk.

Draden, zooals de zon er span door het loover bij den watergracht
En priemend hier en daar vergaat
een langgesponnen zonnedraad. ( 29 )

en welke hier, met een paar woorden maar, eenen hemel schilderen,
die voor altijd in 't geheugen blijft staan.
(28) « Alree verdwijnt de vuur'ge zon. » Zaterdagvespers.

(29) Tijdkrans. Wonnemaand. 0 wilde en onvervalschte pracht.
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Illabitur tetrum chaos

(30)

Werkzaam is de dag gesleten,
eer 't weer avond wordt en stil
Wee aan die van geen verschil
tusschen dag en nacht en weten !

Dat zijn de zieken, dag en nacht in 't bed gekluisterd, en de
zondaars, die van den nacht hunnen dag maken om kwaad to
doen « Noctem verterunt in diem » zooals Job kloeg :
Ignosce cuIpis omnibus

(31)

Weer zij, kranke, in bed gebonden,
wakend, lijden angst en pijn ;
weer zij God vergetend zijn
nacht en dag in 't kwaad verslonden !

't Zijn die, waarvan de Hymnus der Zondaglauden zegt, dat
zij 's morgens bij 't hanengekraai lijk verlicht worden en zich
beter voelen :
Gallo canente spes redit,
IEgris salus refunditur
Lapsis fides revertitur.
Het haangekraai brengt hoop terug ;
den zieke wordt weer heil gestort
den zondaar keert betrouwen weer.

Nu dat de nacht hen verbeidt, met gewilde of ongewilde slaaploosheid, ontsnapt den Dichter voor hen de bede :
Tua reducti dextera

(32)

Helpt en troost al die daar beiden,
en verlangen naar den slaap :
Jesu, en 't verloren schaap,
wilt het naar den schaapstal leiden !

Van hier of begint de indruk van den avond en den zomernacht : het schoonste deel van het gedicht, waarin de verbeelding
des dichters met de diepste kunst, in eenige meestertrekken, de
(30) « Nu valt de zwarte warreling. » Zondagvespers.
4: Vergeef aan alien hunne schuld. Woensdagmetten.
(31)
(32) 4C Aan uwe hand teruggeleid. ) Maandaglauden in den Vasten.
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sterkste uitwerkseien nekomt. Daarom ook denk ik, zooals wij
bij 't begin voorstelden, dat de oorzakelijke ontroering, die eerst
het denkbeeld van het gedicht deed ontstaan, bij den avond in
het veld is gevoeld, en door een of ander vers van het Breviergebed is d6Orgevoerd geweest.
Te midden in 't veld geniet hij van den vreedzamen avond, als
alles rustig is en alien rust zoeken, en de schouwen der boerenhuizekens rooken, zoo Vergilius het zag, in zijnen tijd
Et jam summa procul villarum culmina fumant.

(83)

De Vlaamsche avond te lande
(84)
Te deprecamur vespere
Dankbaar, om des Heeren gaven,
elk nu rust en vree begeert,
om den disch en om den heerd.
En de rook poilt uit de kaven.

Het Latijnsche versje is 't gevoelen van de ziel, die 's avonds
de dankbaarheid tot den Heer voelt opwekken : « Almachtige
God, wij bedanken u voor al uwe weldaden, bijzonderlijk omdat
gij ons dezen dag bewaard » (35) Het hert van den
Vlaamschen Priester is vol teederheid om de rustige tevredenheid
die hij heerschen voelt om en in de arme kotjes van de landsche
boerenlieden, vergenoegd met hun werk, hun woonsta, hun vrouw
en kinderen, hun geburen ; alles komt hem nu goed en zuiver voor
bij die zuivere herten
Et pura puns mentibus

(36)

't Schamel dak van leem en latten
bergt zoo menig armen djoos,
die geen koningserve en koos,
noch geen koningshuis, vol schatten.

De « nescia fallere vita » van Vergilius, in zijn lof van het
Landleven (37) : « Het leven, dat niet bedriegt » dat geeft wat
(33) « En reeds rooken daar ver de schouwen der landelijke huizen.
Verg. Egl. I.
(34) « U bidden wij bij avondstond. Zaterdagvespers.
(35) Avondgebed van den Catechismus.
Zondagvespers in den
(36) « En zuiver voor den zuivren geest.

Paaschtijd.
(37) Georg. II. einde,
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het belooft. Geheel die plaats van den Latijnschen dichter zit
bier sadmgedrongen ; wij weten reeds uit Kerkhofblommen dat ze
voor Gezelle's geest oprees ( 38 ). Maa r de onmiddellijke aanschouwing van het Vlaamsche landschap is ver boven, en de twee laatste strophen zijn de zekere kiem van 't gedicht uit Rijmsnoer,
vier jaar later :
.

GOENAVOND.
Geen heerdstee nu,
geen' kave, in 't dorp,
of rook 'n laat ze' puilen
ten avonde in,
die nederdaalt,
de vogels zijn gaan schuilen.

Heel 't schamel dorp
is moe- en matgekruid, gekreund, gekropen,
't allaam gewend
in 't akkerland,
en stakestijf gestopen.

Gaan schuilen nu
ook, meer als moe,
gaan stillekens, beneden
hun eigen dak
de menschen, met
hun afgewrochte leden.

Hun ruggen gaan
ze rechten, en
te langen tijd gebogen,
zal iedereen
nu, zorgeloos,
zijn pijpke rooken molten.

Geen heerdstee, en
geen kave, of elk
'n heeft er eene in de ooge :
4 De vrouwe steekt
het houtvier aan,
de rook gaat recht omhooge.

Te berde staat,
en roept alree,
de zoppekom : al keuken,
al eetzaal is
het leemen huis,
al kittelende reuken.

Goenavond Jan
goenavond, Joos,
goenavond, al te zamen :
tot morgen ! Smake
uw eten, en
zoo moge 't wezen ! Amen.

(39)

De afkomst van dit dOOr-en-d6Or mooie stuk is al te klaar in
onzen Dagkrans te zien. Alles is er, tot sommige klanken toe.
De avond wordt stilaan dieper, geheimzinniger. De geluiden
klinken vreemd in de ijle verte waar alle leven heeft opgehouden ;
't is als een droom, nu :
(38) Bij de « koeien, die dragend aan de melk huiswaarts keeren.
(39) Rijmsnoer. Zaaimaand.

— 174 —
Procul recedant somnia

(40)

De aarde is moe van angstig reppen
Hier en daar nog, ketenvast,
horkt : 'nen armen hond die bast,
of 'nen nil, een luchtje aan 't scheppen.

Evenzoo verschijnen nu de eendelijk-aandoende nachtwezens,
waarvan er verteld wordt in de spoken- en heksenvertelsels :
Et noctium phantasmata.

Kijkt ! Een vleermuis, doof en duister
of 't een brokke bitter waar'
wikkelt op heur vierken, daar !
En
een schemerworm verhuist er !

Hoe kan een versje of vier, op altijd denzelfden tel, zoo verschillende aandoeningen uitbeelden ? Dat is 't geheim des dichters. Hoe kan dat woord of vijf : « doof en duister of 't een brokke
bitter waar' (een vlok uit de kave of schoorsteen) geruischloos
vliegend... zoo'n ware weergave van de zake vormen ? Ja, hoe ?
,

Weet gij iets klaar uit to leggen
van hetgeen men vragen kan,
antwoordt dan en wilt mij zeggen :
Dichten wat is Dichten dan ? ( 41 )

De dichters mogen wel hun' geheimen hebben, ze hebben anders al weinig genoeg maar dit hier is... wonder
Largire Lumen vespere ! ( 42 )
Lichtjes, waar 't ook, heinde en verre is,
zie 'k in elke vensterruit ;
en daarboven zitten ze uit,
waar 't al edelsteen en sterre is.

Lichtjes, beneden, op aarde lichtjes, boven aan den hemel
Noch dag en is 't noch nacht ; het vier
der zonne is schaars geweken,
of hulpzaam wordt de keerse hier,
dAar de avondzonne ontsteken.
(40) « Verzwinde ver elk droomgevaart. Dagelijksche Completen.
(41) Kleengedichtje : Weet gij waar de wind geboren. Andere XXXIII. 10.
(42) « Geef 't licht wanneer het avond wordt. » Dagelijksche Nonen,

- 175 Het pinkoogt, of 't een meisken waar'
dat weenen wilt, van verre,
nu zuid, nu noord, nu hier, nu daar,
(43)
een nieuwgeboren sterre

is 't zelfde beeld, en van denzelfden oorsprong, evenals dit latere, uit Rijmsnoer, dat tevens nog eens aan onze voorlaatste
strophe doet denken :
De vogels zijn gaan slapen, in
hunne onbekende wiegen ;
ze rusten en ze zwijgen nu
de vlindermuizen vliegen.
'k Ontgeve mij, maar zag ik niet
zoo zaan een sterre pinken,
en, evengauw verdwenen, in
den diepen hemel zinken ? ( 44 )

Die gedichten moet men hier, alle, in hun geheel lezen. 't
onmogelijk, ze al in 't lange of to schrijven, hoe geern ik het ook
Bede ; men zal verbaasd staan bij de draagkracht van dat werk,
en bij zijne macht op de stil-overdenkende ziel.
Nog komen nu, bij die gezichtswaarnemingen, de sterke geuren, die den zomeravond doorwalmen :
Fulvis decora floribus

(45)

Riekt gij nu die wierookvlagen,
en die blommen allerhand,
die bij nacht hun reukoffrand',
ongezien, den Heere opdragen ?

Waarschijnlijk mag het een andere bewerking hiervan heeten,
't volgende kleine versje, dat later in den Aanhang van Rijmsnoer
plaats vond
't Avondt, 't avondt, trage en treurig
zinkt de tonne, nederwaart
dwijnt het licht, en gaat er geurig

(43) Tijdkrans. Dagkrans. Avondzonne = Lamp.
(44) Rijmsnoer. Zaaimaand. Avond.
(45) Versierd met roode bloemenpracht. Dinsdagvespers.
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reukwerk uit den roozengaard
stille en zonder ruit noch muit
nijpt de nacht de clagkeerse uit.

En 't is volop nacht nu ; voile, voile rust, en de maan daarboven,
« doet met vreugde God gedinken, binst het stille van den nacht.3,
De nacht in heure onzichtbaarheid
hadde alles weer in slaap geleid,

zegt een « spakerlingske achter de Kleengedichtjes
Lunce ministras ordinem

(46)

Hei, 't is nacht ! De vogels slapen,
moegerept aan uwen lof,
Heere, en 't maantjen, in nen hof,
wacht zijn witgewolde schapen.

Geen Vlaming, of hij weet wat zeggen wil : 't Maantje zit
in zii.nen 114» als er een dampige kring rond de maan is ; en 't
daarop volgend beeld is ook oud genoeg, zelfs bij Gezelle
Die de witgewulde schapen,
herderinnen, waken moet
in den Hemel, die ze slapen
streelt
en lacht, en dansen doet. (47)

Zoo is de krans gevlochten ; nog binclen wij hem toe met den
lot der Drievuldigheid, die staat in de slotstrophe van elken
Kerkhymne :
Deo Patri sit gloria. (48)
Wederom dan, als voordezen,
Hem die een is, in den troon
God den Vader, God den Zoon,
God den Heiligen Geest, geprezen !
(48)

Nunc et per omne saeculum
Zoo het was, zoo 't nog is, heden
alzoo blijve 't onverstoord
amen, 't zij zoo, altijd voort,
in der eeuwen eeuwigheden !

(46) « Gij regelt de orde van de maan. Woensdagvespers.

(47) Dichtoefeningen. Binst het stille van den nacht.
(48) <K Aan God den Vader zij thans eer.
heen.

e‘ Nu en door alle eeuwen
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In den naam des Vaders, wapen
mij, o Kruis en in uw' naam,
Zone en Heilige Geest, te zaam,
moge, in ruste en vrede, ik slapen !

***
't Is uit.
Om herhalingen te vermijden, en om andere inwendige redenen,
heb ik den loop van 't gedicht dikwijls moeten onderbreken. Lezer,
herneem nu de strophen zelve, alien achtereen, en laat u door
den stroom meevoeren, welke erdoor vloeit, gesproten uit de twee
bronnen van Gods scheppingsschoonheid en het Kerkelijk gebed.
Het leven der natuur ! Het leven van de groeiende, roerende,
werkende natuur Zij mag grootsch zijn, zij mag nederig zijn
en alledaagsch zij leeft, en haar Dichter spiedt dat leven af,
zoohaast het na, den winter aan 't ontwaken gaat
JAM HYEMS TRANSIT'.
Ach, weerom groent, alhier, aldaar,
te gronden uit, het nieuwe jaar,
zoolang verwacht en uitgesteld
door 's winters onverwacht geweld.
Hoe hard lag, en hoe diepversteend
de moederschoot, die 't aas verleent,
daar man en muis op leven zal :
't was maanden ons ontgeven al !
De wee hergroent, 't hergroent al in 't
verschiet : waar hier, waar daar begint
de naakte grond bekleed te staan
met hope weer van gras en graan.
Den tragen os zie 'k werken, op
de velden, zijn gekroonden kop
al schudden, na den tragen trant
des arbeids, op het akkerland.
Het schuim beleekt zijn kromme knien ( 49 )
terwijl hij, zonder ommezien
verduldig heen- en weer zwoegt,
en 's koeiboers loopken lands beploegt.
(49) In deze en voorgaande strophe is een Homerisch beeld van den
os te zien. Vgl. II. VI . 424 en XVIII. 524.
Gedichtengroei 13
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Het karit en het kurt, nooit moe,
vol vogelvee, heel 't hof, daartoe ;
en telkens hoore ik, hier of daar
den tegenroep van Canteclaar.
't Herleeft entwat, onzeglijk bij
der menschen mond, hoe schrander hij
ook wezen moge, en
't leven is,
het leven — Gods geheimenis ! ( 50 )

Nooit is dat oud, 't blijft nieuw altijd, dat lied, den polsslag
van 't leven vertolkend ; het veroudert, het vergaat niet, zoo min
als het leven zelf in de wereld ooit sterft, maar altijd vernieuwd
vitberst en bloeit. Wien is de lente ooit oud en versleten toegeschenen ? Gods geheimenis, — het leven — is een onzeglijke, en
daarom altijd opnieuw te zeggen en te zingen schoonheid. Zij
vergaat niet
Alzoo is 't met Gods woord, neen, nog mêer is dat onvergankelijk ; want terwij1 de tijd verloopt, terwijl het leven in de wereld
afwisselt door dag en jaar, donker en licht, winter en zomer, staat
Gods woord onveranderlijk vast. Dat is 't grondgevoelen van
dat boek, waaruit de Kerk Gode voortdurend, jaar in, jaar uit,
uit de monden van hare dienaren, dag en nacht lof en eere toezingt. Dat is de schoonheid en de trant van den Brevier, van :
DEN OUDEN BREVIER.
Als zorgen mijn herte verslinden,
als moeheid van 's werelds getier ;
dan zoeke ik weerom den beminden,
dan grijpe ik den ouden brevier.
o Schat ongevalschter gebeden,
brevier, daar, in 't kort geboekt
Gods woord, en Gods wonderlijkheden
nooit een ongevonden en zoekt !
o Werk van gezetelde Pausen,
wat zegge ik, Gods eigen beworp ;
o sterkte, en, als 't lijden doet flauw zijn,
onsterfelijk lavend geslorp
(50) Rijmsizoer. Schrikkelmaand.
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o schaduwomschietende troost,
als 't vier, en de onmachtige zwoelheid
gestookt door den vijand, mij roost
Dan zuchte
dan zitte ik alleene ;
dan biede ik den booze : « van hier !
dan buige en dan bidde ik, en weene
dan grijpe ik den ouden brevier ! (51)

Gods woord en Gods wonderlijkheden staan dus voor iedereen
in het kerkelijk gebed to vinden. Gods wonderlijkheden, uit de
wereld der zielen, uit de wereld der hooge Godsgeheimen, uit de
wereld ook van 't altijd hergroeiende, herbloeiende, herbezongene
en herbezingensweerdige leven dat rondom ons waant en wast —
het leven, Gods geheimenis !
O volledigheid van dat zieleleven eens Priesters, die tevens
Dichter is !
O onverstand van hen, die zulk werk niet erkennen willen als
eene schepping van 't hoogste en volledigste leven !
( Sed nos qui vivimus, benedicimus Domino !
(51) Rijmsnoer. Lentemaand.
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EENE LES OVER GEZELLE'S „ANDLEIE".

G

kent de Leie wel, op de kaart van Belgie. Gij vveet dat
zij uit Frankrijk kornt gevloeid, daarna tusschen Frankrijk en West-Vlaanderen de grens maakt, langs Waasten, Wetvick en Meenen ; dat ze een hoek van West-Vlaanderen afsnijdend, door Kortrijk en Harelbeke loopt, in Oost-Vlaanderen geraakt en over Deynze, te Gent in de Schelde monden gaat.
Dat weet gij, maar dat is niets. Gij hebt geleerd van den Pactolos, den stroom in Klein Azie, die goud in zijn aderen voerde !
Vergilius heeft u gezongen van den Peneios, den lieflijken stroom
in Thessalie, die henenvloeit door het Tempedal, dat Paradijs
van Griekenland, dat voor hem het oorbeeld is van alle landschapschoonheid .
..,

Spelunue, vivique lacus, at frigida Tempe,
Mugitusque bourn, mollesque sub arbore somni
Non absunt

Welnu, de Leie, dat is voor Vlaanderen, Pactolos en Peneios
tevens.
Komt gij in Oogst- of Septembermaand per spoor van Yper
naar Kortrijk, of geraakt gij, over Komen, langs de Leie, gij
vindt al de zijsporen in de statien vol staan met lange reken wagens, hoog geladen met vlas. Vlas, vlas is al wat ge ziet, te
Meenen, Wevelghem en Bisseghem. Gij voelt eene macht van
handel en nijverheid, die heel de streek moet bezighouden en rijk
maken. Gij zijt in het vlasland ; waart gij hier in de Lente geko-
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men, gij hadt, over die weiden daar, de vlaschaards, groen en
blauw, zien wiegelen zoo verre de oogen dragen, langs de Leieboorden. 't Is in hare wateren, dat het vlas van hare oevers geroot
wordt ; dat vlas is 't beste der wereld ( 1 ), en de Engelsche kooplien, die 't komen opdoen, heeten de Leie, hier, de Golden river,
Pactolos, ziet ge wel ? waar de trein over 't water steekt, Kortrijk nabij, zult gij moeten uitkijken ; daar is de rootinge nog in
vollen gang ; ziet gij in de rivier die lange reken houten bakken
hekkens zeggen de menschen — met ketens vastgemaakt en
met lange staken op afstand van den wal gehouden ? In die hekkens is niets dan stroo te zien, en zware steenen daarop, zoudt
ge zeggen, maar onder dat stroo zitten honderden bundels vlas
in 't afbijtende water, gelijk het, in uw streken misschien, in den
viasput gestoken wordt. ( 2 ) Of misschien is het rooten al gedaan,
en gij ziet op wei en veld at die eeuwigvele bundelkens staan,
lijk puntige kegels, of beter lijk hutjes. 't Is 't vlas dat te drogen
staat in cappellen ; die grootere hoopen, rond of vierhoekig,
zijn mijten van groen of van reeds geroot en gedroogd vlas. Al
vlas, at vlas Gingt gij voort langs het water, Gentwaarts op, gij
vondt nog dezelfde doening te Harelbeke, Peter Benoit's geboorteplaats ; te Beveren, vanwaar Deken De Bo afkomstig is, de dichter, taal- en plantenkundige ; en nog verder voort. ( 3 ) Aan uw
rechterzijde, over die vlakte van vlaschaards en velden met groene
kanten, waar gij den spitsen toren van Deerlijck, de bakermat der
Verriesten ziet uitsteken, ginder aan den voet van die schoone
glooiende heuvelen, ligt nog Vichte, waar Pastor Busschaert, de
zoete muzikant leefde en stierf, en waar onderpastor Van Haute
staat, de dichter van Parsifal en van zoovele lieve verzen ; nog verder, en nog hooger, Pastor Verriest's parochie, waar Stijn Streuvels' Lijsternest op 'nen hoopen hil staat. Dat al is nog de Leiestreke, de schoone Leiestreke, de vallei van den Pactolos, maar
(1) Dit erkennen de vreemdelingen. « La Flandre beige produit les
meilleurs fins du monde, surtout dans la vallee de la Lys ». A. Bleunard,
Hist. gèn. de 1'Industrie. Paris, Laurens, T. I. (III, 17).
(2) Men root in de Leye van April tot October. In 't voorjaar (wanneer Andleie geschreven werd) natuurlijk niets anders dan vlas van den
vorigen oogst of zelfs van vroeger (overjaarschen bloei — van over jaar,
van 't vorig jaar) : op 't einde van den roottijd, vlas van 't loopend jaar.
(Uitleg, bezorgd door Pastor Bruloot, van Kortrijk.)
(3) 12.000 ouvriers y sont occupes;) (Kraentzel en Mahy, Geogr. de la
Belgique). Bruxelles, Lebëgue.
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ook het Tempe, allerliefst, allerschoonst, en zij worth het meer en
meer, hoe lager gij afdaalt naar Oost-Vlaanderen. Tusschen Deinze en Gent is zij de schilderachtigste rivier die men bedenken kan,
rond Leerne, Deurle, Laethem, Drongen ; 't zijn al prachtige
meerschen, velden en bosschen, waardoor de Leie in allergrilligste kronkels wentelt en draait. Hier is 't dat onze dichters met
het penseel, Claus en Van den Abeele, en onze dichter met de pen,
Van de Woestijne, de Leie hebben gezien en gevoeld en geschilderd en gezeid...
Dat is de Leie.
Nu ge in de stemming zij t, zullen we luisferen naar Gezelle
en wel naar het gedicht een van zijn allerschoonste — dat hij
zelf betitelde Andleie. ( 4 )
En, wanneer wij, in zijn geheel, het gedicht zullen begrepen
hebben en gevoeld, dan zullen wij beproeven de diepere gronden
te peilen, waarop het gebouwd is, want er zit nOg meer in dan
wij op het eerste zicht, en zelfs na kennisneming met de aanteekeningen zouden denken.
ANDLEIE ( 5 ).
Pastor De Bo, van Elverdinghe, toegedicht.
Jordane van mijn hert
en aderslag mijns levens,
o Leye, o vlaamsche vloed,
lijk Vlanderen, onbekend :
hoe overmachtigt mij
de mate uws vreugdegevens,
wanneer ik sta en schouwe,
uw' vrijen boord omtrent

Hoe vaart gij welgemoed,
de malsche meerschen lavend
met blijder vruchtbaarheid,
te Scheldewaard, en voort
ten Oceaan, u zelf,
een' diepe yore gravend,
die 't oude en vrije land
van Vlanderen toebehoort.

(4) De hier gedrukte tekst is deze, die voorkomt in Tijdkrans, Herfstmaand. Het gedicht stond eerst in een bijvoecr sel op Loquela, en was

gedagteekend : Kortrijk, 's Vrijdags na 0. H. Hemelvaart
1882 (19 Mei).
b
De nota's hierbij gevoegd, zijn van Gezelle zelf in Loquela ; naar de 3
varianten is verwezen door a. b.. c. De nota b. is van ons.
(5) Andleie «Sommerzandleie» des zomers aan de Leye, is de korte
antwoorde, die 't Leyevolk geeft, als ge vraagt wat ambacht dat ze doen.
Dit hun knap welluidend « Andleie », waarin zij alles schijnen te besluiten,
diene mij tot een... uitsteekwoord. <<, Kmandolier », kom iaan dan, alhier,
hoorde ik, even zoetluidend, een meiske zeggen, tegen zijn broerken, dat

te bid 't water wilde.
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Wat zijt gij schoone, o Leye,
als 't helderblauwe laken
der hemeltente wijd
en breed is uitgespreid,
en dat, uit heuren throon,
de felle zonne, aan 't blaken,
vertweelingt heur gezichte
in uwe blauwigheid !

Het vlas ! Nu staat 't gedoopt,
Jordane, in uw lanken,
gegord in haveren stroo, ( 7 )
dat banden gouds gelijkt :
bij duizend duizenden
van bonden, die vier planken
bewaren, ketenvast
en aan den wal gefijkt. (b)

Dan leeft het rondom al
uw' groengezoomde kanten
aanzijds en heraanzijds,
zooverre ik henenschouw,
van lieden, die weerom,
en nu in 't water, planten
den overjaarschen Nod
van hunnen akkerbouw.

Hoe zucht gij, om weer uit
dit stovend bad te komen ;
Hoe zucht gij, zoo de ziel,
de vrome kerstene, doet,
die, na gedulde pijn,
vol hopen en vol schromen,
verlangt het licht te zien
dat haar verlossen moet !

Den bast ( 6 ), die, onlangs, toen
hij jong was, jong en schoone,
't gezicht verblijdde, maar (a)
6en levend legtapijt ;
die, veel te lichte, eilaas !
de blauwe maagdenkroone
verloos, en bleef het lieve
en jeugdig leven kwijt !

Verdraagt den harden steen ( 8 )
nog wat, die, korts nadezen,
gelicht, u helpen zal
ter vrijheid ; en de dood
die u gedwongen hield,
zal zelf gedwongen wezen,
u latende uit het graf
en uit den Leyeschoot.

(6) Gebroken, (ook bij Bast en Schif.) Elders heet men booten en
zwingelen 't vlas breken ; en 't is 't, inderdaad, want de inwendige staf,
de leme, het schif wordt in den bast van 't vlas eerst gebroken, dan er
uit gezwingeld, gekapt, gestreept, gehekeld, etc.
(a) In 1882 : klaar.
(7) Haveren stroo. Niets dat zoo wel aan blinkend, ja aan stralend
goud gelijkt, als die kroonwijs gewrongen, haveren stroobanden, die ge
langs de Leye, tusschen het gers vindt liggen in den roottijd : 't zijn
reusachtige gouden vingerbaggen, oprecht.
(b) in 1882 : aan den grond gedijkt. Gefijkt : met fijken of staken in
den grond, den oever vast gestoken. Fijken, wkw. is fig-ere, fixum
van 't Latin.
(8) Steen. Die steenen, die men op 't gehekkende vlas legt om het tot
vereischte diepte in de Leye te doen zinken, heet men rooteladers. 's Winters staan ze op hoopen, langs den Leyekant, en doen eer op I Jsland
peinzen ; 's zomers liggen ze op de hekkens vlas, in 't stroo, net gelijk
in Zwitserland, op de daken van die aardige huizekens, die zouden wegwaaien, schijnt het, lagen der geen dakladers op.
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g' ootmoedigd en gedoken,
tot dat uw taaie rug,
gemurruwd en verzaad,
geen' weerstand bien en zou (c)
aan hem die u, gebroken, (9)
tot lijn hermaken zal
en edel vlasgewaad.

Wat zie 'k ! o Israel,
lijk in de bibelprenten, (ii)
gekleend, den overtocht
van 't Abrahamsche diet ; (12)
gesmaldeeld en geschaard,
in lijnwaadgrauwe tenten,
ontelbaar, zoo 't den dwang
van Pharao verliet !

Hoe knelt het wederom,
fangs al de Leyeboorden,
van lieden, half gekleed,
die half in 't water staan,
en halen, lekende uit,
lijk lijken van versmoorden,
't gebonden, zappig vlas,
en 't spreidende openslaan !

Beloofde land van God,
jordane, in 't hooge Noorden,
hoe schoon 't gelegerd yolk,
dat, God gehoorzaam, voet
en hand te zamen, zwoegt
naar uwaard, en de boorden
van 't stroomend waterkleed
strijdmachtig leven doet !

't Verrijst ! Hoe wordt alfier,
Ik hef, lijk Bala'am,
mijn woord op, en 'k bezegen
het wordt aldaar bewogen,
gestuikt (1o), gekeuveld en
den arbeidweerden troost
dien 't neerstig Vlanderen vand. (13)
gehut. De zonne lacht
en speelt in 't droogend schif, (1") Zij 't immer God getrouw,
God dankbaar, God genegen,
dat, 't water uitgezogen,
en weerd de diere kroon
heur fijne stralen drinkt
die hem de vrijheid spant.
en fijndere verruwpracht !

(c) In 1882 : bieden zou.
(9) Zie hooger de nota op gebroken.
(10) Gestuikt, 't Is eigenlijk het koorn, dat in stuiken gezet wordt
het vlas staat in cappellen, die half lijk verkleende americaansche wigwams
of hutten (gehut), half lijk de caproenen of keuvels (gekeuveld) er uit
zien, die de Jffr. Begijntjes over hun hoofd en schouders dragen.
(11) Bibelprenten. De eerste prentenbibel de gereedste zal iemand
overtuigen, die de Leye gezien heeft, te Meiewaard en verder in 't jaar,
dat er niet ter wereld beter op Moyses legerkamp en trekt, als die duizende,
met die deure lijk half openstaande, grauwe cappellen, of tabernakelkes,
tusschen de veel zwaardere, groen of droog vlas bergende kunstgebouwen.

Quam pulchra tabernacula tua Jacob, et tentoria tua Israel !
(12) Diet. Is yolk te zeggen.
(13) Vand. Eertijds, en nog bij ons, de verleden tijd van 't werkwoord
vinden, vand, gevonden.

— 185 —
Zoo lang de Leye loopt,
zoo lang de velden dragen
den taaien lijnwaadoost, (14)
die op heur boorden groeit
zoo lang 't gestorven vlas
herleeft in kant en kragen,
en sneeuwwit, op de borst
van jonk- en schoonheid bloeit

***
De geheele studie over den oorsprong en den dieperen levenszin van het prachtige gedicht kan worden samengevat in en one
de vraag, wat de twee eerste verzen, in Gezelle's inziclit, wel
zouden beteekenen :
Jordane van mijn hert
en adersiag miins levens,
o Leye

Want het is onmogelijk, den waren zin daarvan te vatten, zonder
tevens het heele stuk, en zijne vOOrgeschiedenis te kennen.
De vergelijking Leie-Jordane komt verder in het gedicht uitvoeriger voor, en moet hier eerst grondiger beschouwd warden.
Lezen wij daartoe uit het Boek Numeri, Cap. XXII :
.(< Ende sij sijn voorts getrocken, ende hebben haren leger gemaeckt
op dat plat land van Moab, waer over de Jordaene Jericho gelegen is. )

Balac, de Koning van Moab, deed aisdan komen den waarzegger Balaam, en gebood hem, dit vreemde zwerversras te vermaledijden : hij bracht hem daarvoor op eenen berg, van waar
hij in de vlakte, langs de Jordaan, het yolk van Israel gelegerd
zag. Maar tegen den wil des konings, en ondanks zijn zelven, en
konde Salaam niets anders dan gebenedijden, een eerste reize, en
een tweede, en een derde, aldus :
« Ende zijn ooghen opheffende heeft hij Israel gezien woonende in de
tenten na haren geslaciiten, ende hem den geest Gods invallende, soo
(14) Lijnwaadoost. Staat voor lijnwaadoegst, -oogst, om den te dikwijls
herhaalden oe-klank te vermijden. ek En heb noch oost noch troost >,
zegt de arme Vlaming, die geenen oost, dat is geenen oest en heeft, en
geenen (roost dat is, geen hulpe, om in dit zijn oogst- of oostgebrek te

voorzien. Daarmee wensche ik de andleiewerkers schoon weder, tot
tenden uit, en toen
hertelijk droogbier
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heeft hij zijn woord opgeheven ende geseyt •
<< Hoe schoone sijn uwe Tabernaekelen Jacob, ende uwe tenten, Israel,
gelijk de boschachtige dellingen, gelijk boomgaerden bij de vloeden wel
gewaterd, gelijk Tabernaekelen welcke de Heere gesticht heeft, gelijck
Ceder-boomen bij de wateren »

Geheel op dezelfde wijze, ziet de Vlaamsche dichter, staande
op den Leieboord, zijn yolk in 't neerstig bedrijf van 't vlasgewin.
Flij ziet de drogende vlascappellekens staan, in rijen, als een
legerstede, en lijk Baladm, roept hij dat yolk zijnen zegen toe :
Wat zie 'k o Israel
lijk in de Bibelprenten,
gekleend, den overtocht
van 't Abrahamsche diet
Beloofde land van God
Jordane in 't hooge Noorden
hoe schoon 't gelegerd yolk
Ik hef, lijk Balaam
mijn woord op, en 'k bezegen
den arbeidweerden troost

Is die beeldenkoppeling tusschen de vlascappellen en 't leger
van Israel een nieuwigheid in 1882 ?
Geenszins.
Ten tijde van 's dichters leeraarschap to Rousselare bestond er,
stedert 1850, in 't gesticht eene Lettergilde (Sociátê littèraire).
De leerlingen lazen daar vers- of prozawerken voor, in 't Vlaamsch
of in 't Fransch, bespraken die ondereen, of redetwistten over andere onderwerpen. Deze saamgebonden werken mochten dan later
door de leden gelezen worden. Nu, in die bundels vinden wij menige belangrijke aanduiding voor Gezelle's geest en poesie, zoo
wij bij gelegenheid later eens in 't breed zullen uiteendoen. Want,
zoo 't nu gaat, ging het toen toch ook. De onderwerpen en vele
gedachten van die studentenwerken, worden door de dagelijksche
leering en de denkbeelden van den meester ingegeven, of zelfs
dikwijls door hem aangeduid. Gewoonlijk gaan de proefbladen
door de handen van den leeraar der klas, die wat verbetert, wat

schikt en zuivert, hier of daar een beeld of gedachte voorstelt,

ect
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het werk in 't zuver afgeschreven, en voor de vergaderde leden,
in aanwezigheid van eenige meesters voorgelezen wordt.
Het register der zittingen zegt ons, dat, in de Fransche zitting
van 6 Maart 1859, onder andere leeraars, Gezelle aanwezig was,
en vermeldt, onder de toen gelezen werken een van Gezelle's
leerling Constant Verhelst : La Lys, ses champs et ses prairies.
Hier zijn eenige volzinnen uit dat schoolwerk :
« O Flandre glorieuse, jamais les tenebres de l'oubli n'ont pese sur
toi,... Mais sans doute l'ornement le plus splendide de ton aureole de
gloire est la contree fertile qu'arrose la Lys, dont les eaux se promenent
avec fierte entre+ leurs deux versants de verdure.

Verder komt het tot de vlasnijverheid :
La Lys recoit dans son lit le lin couvert encore d'une enveloppe
fragile et (15), et ne le rend qu'apres l'avoir purifi0 et revétu d'un
eclat argentin, semblable au feu qui recoil dans son brasier ardent le
minerai diffornze et impur, le tient quelque temps dans son sein, le nettoie
et le rend ensuite sous la forme du plus precieux des metaux. ( 16 )

Voyez-vous la prairie couverte de ln, dispose en nombreuses pyramides 9
A vos pieds les gerbes de lin placees comme des tentes dans un ordre
admirable couvrent la plaine dans toute son etendue. C'est ainsi que dans
les Plaines de la Terre promise on a al voir autrefois t'immense armee des
Israelites campie autour du Tabernacle du Seigneur
Oui, ei Lys célebre, tu es encore une mine d'or pour la Flandre, one
source feconde d'oit s'ecoulent des presents nombreux Dieu nous a
donnê tes eaux, et tu seras toujours, o Lys, le trophee de notre gloire, le

tresor inepuisiable de nos richesses, l'objet de notre amour. ; tu seras
toujours le fleuve cheri, le Jourdain de la Flandre

lk onderlijn daar eenige gedachten, die treffend met sommige
deelen van Gezelle's gedicht overeenkomen, en vooral de gelijkenis, die ons bezig hield. Het is mogelijk dat zij de vinding is van
den leerling, en den meester getroffen heeft, maar veel waarschijnlijker is het, dat al die beelden van Gezelle komen, 't zij ter gelegenheid van dit bifzonder werk opgegeven, 't zij door den leerling uit de dagelijksche leering onthouden en op zijn werk toegepast.
(15) Hier een onleesbaar woord.
(16) Kiem van de 7e stroof, waar 't vlas het beeld is van de ziel,_ die
in 't Vagevuur gezuiverd wordt, maar het erts is er niet meer : niet

Vlaandersch genoeg.
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En zoo vinden wij in elk geval bij Gezelle, in 1859, de verbeeIding, hier in 1882 tot rijpheid gekomen, met de schoone figuur
van Balaam daarbij
jordaan,
Leie
legertenten van Israel.
Vlascappellen
Dat is een, maar niet al.
*
Zonder nu van vIas of tenten te spreken, is ,00k het gevoelen,
dat ziin Vlaanderen hem voorkonit als het heilig Land, en de
Leie als de Jordane, ook niet voor 't eerst in 1882 door Gezelle
uitgedrukt.
In Gedichten, gezangen en gebeden, van af de tweede uitgave
(1879) staat een gedicht, dat in de eerste uitgave (1862) maar
gedeeltelijk gedrukt werd (17) doch toen reeds bestond. Het is
het zeer schoone : Gezang der Bruiloft.
Luistert naar een plaats uit dien zang, welke hier te pas komt
0 Land van Chanaan,
is 't u dat ik aanschouwe, of ben ik aan
den oever van den vloed
dien Liban voedt.
of is dat net, waardoor de winden
hun schuifelende wegels vinden,
het net van Cana's bruiloftstad,
waar Jesus met Maria zat ?
Ben ik in Vlaanderen niet, mijn eigen boorden,
of, Palestina, ligt gij heilig land, in 't Noorden ? (1s)
,

« De stroom dien Liban voedt » dat is de Jordane Gezelle, in
R. d. H., zegt het gedurig. De legende verhalend van den leeuw
van St Gerasimos schrijft hij (6 Januari 1860) « Hij kwam alzoo
gesukkeld langs de jordane, die van den Berg Liban loopt ». —
Elders (26 Oct. '67) : « Slinks komt de Jordane van den Libation
gestroomd ». En voelt gij in uw ooren, bij de laatste aangehaalde
verzen niet weergalmen
Beloofde land van God,
jordane in 't hooge Noorden
(17) Vers 7-28, onder titel : 0 Heilig Vlaanderen.
(18) Vers 28-37 in de latere uitgaven.
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zelfs het verder volgend rijm is hetzelfde :
naar uwaard, en de boorden

etc.

Dus, Vlaartderen is het Heilig Land. Alles wekt bij hem dat
gevoelen zoo gemakkelijk op :
't is wonder hoe de Brugsche stad
bijna heel 't Heilig Land bevat

dicht hij in 1864.
En ook naar aanleiding van de Leie :
t in West-Vlaanderen is St Jan patroon op veel plaatsen die, bij 't water
liggen, ter gedachtenisse, zeker, van de Jordane en den doop Christi, zoo
te Beveren bij Harelbeke, op de Leye
R. d. H., 23 Juni 1866.

Die beeldenkoppeling dus : Vlaanderen-Palestina, J a zelfs
Leye-Jordane is bij Gezelle oud ; zou deze laatste hem soms ingegeven zijn door den Reynaert, dien hij zeker in zijn eerste
jaren gelezen hee ft, en waar de slimme Vos tot den koning zegt,
op vers 2620-21 :
Waendi dat ilc u die Leie
Mille wisen in die flume Jordane ?

Deze veronderstelling is bijlange niet onwaarschijnlijk. Het
oude vers, met de twee namen viak onder malkaar aan 't einde
van den regel, met het leidend beeld van de vergelijking tusschen
de twee waters, is misschien de eerste oorzaak geweest, waaruit
de Palestina-eerende, dichterlijke Vlaming de verdere beelden is
caan afleiden en doorvoeren.

***
De Leie zelve, ook zonder haar evenbeeld de Jordane, is overal
in Gezele's leven en werk te zien. Mocht hij niet van haar zeggen,
zooals Vondel van den Rijn :
« mijn treckende geboortestroom

toch is de Leiestreek de zijne, en, meer dan Vondel na zijn kinderjaren de Rijnoevers bezocht, leefde onze dichter op de boor-
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den van de Vlaamsche rivier. Zijn vader was van Heule, dat
maar een half uurtje van de Leie ligt, en waar de jonge Guido,
als kind, wel menigen dag bij zijn familie heeft doorgebracht. ( 19 )
Zijn ouders zijn in 't begin van 1871 weder naar Heule getrokken ;
beiden zkin er overleden en begraven : vader Gezelle den 27 Mei
1871, daar de dichter nog als onderpastor stond te Brugge, moeder op Meiavond 1875. ( 20 ) Ook vOOr zijn langdurig verblijf te
Kortrijk, dat in September 1872 begon, was zijn hert aldus aan
de streek gehecht, en hare vlasnijverheid als een ,oudbekende in
het eerste jaar van Rond den Heerd :
« Het beste vias van de gehecle wereld ;s ons vias, en 't ware verloren
irikt en papier verkwist, moest ik den, Vlaming hier trachten wijs te maken
't gene hij zoowel wijs te weten de maniere van het te zaaien, te slijten,
te repen, te roten, te hagen, te droogen, te bootee, te zwngelen, te hekelen, to spinnen en te weven ; dat zijn al zuiver Vlaamsche woorden... Al
(lie de Leye bezocht heeft zal beter' den toestel herkennen ( 21 ) waarin men
het rijpe vias onder het bijtend water steekt, om de groene pele van boven
den vezelachtigen bast of te roten, en clan dien bast zelve van de inwendige
leme schift losbaar te maken. (22)
.

Men ziet het, bijna al de vias-woorden, in « Andleie » gebruikt,
staan daar bij die Leie gebezigd.
En het vias, in de streek van zijne jeugd, in de vaderlijke landouw gekweekt, heeft wel in zijn kinderoog geblonken, en zijn kinderoog verkwikt. Ook hoort men klaar, in 't gedicht, dat hij 't
raadseltje kende — hij drukte 't ,overigens in R. d. H. 1868, —
dat alle Vlaamsche kinders, in de Leiestreek vooral, wel hebben
crehoord :
Als ik was jong en schoone
droeg ik de blauwe kroone ;
als ik was oud en stijf
kreeg ik veel slagen op het lijf.
En als ik was genoeg geslagen
wierd ik van koningen en princen gedragen
(19) In zijne kinderjaren mocht hij naar Bisseghem of Heule, bij zijne
naastbestaanden, zijne verlofdagen ,komen doorbrengen
(K. Callebert. Gazette van Kortrijk. 10 Dec. 1899.)
(20) Zijne zuster Louisa was aldaar gehuwd ; haar tweede kind, Stijn
Streuvels, werd er den 4 October 1871 geboren.
(21) Een hek, vlashek, dat bij het artikel verbeeld staat.
(22) In 1886, in zijne Rede op zijn Huldefeest te Kortrijk : « En in
welk land van de wereld en is het vias, het lijnwaad en de « golden Leyestroom >> van Kortrijk niet bekend ? »
(R. d. H. 1886, blz. 349).
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en zij riepen : Het vlas !
Hoort gij dat kinderraadseltje zingen in die 5e strophe ?
Den bast, die onlangs, toen

hij jong was, jong en schoone,
't gezicht verblijdde, maar
een levend legtapijt,
die veel te vroeg, eilaas,

de blauwe maagdenkroone
verloor, en bleef het lieve
en jeugdig leven kwijt.

Het Was I Nu staat 't gedoopt

Zelfs de laatste strophe van al, met haar schoon denkbeeld van
't vlas dat
herleeft in kant en kragen
en sneeuwwit op de borst
van jonk- en schoonheid bloeit

is als ec.'n voltooiende weergalm van het kinderlijk raadselvers.
Maar, om voort van de Leie te spreken
Van zelf komt de naam van die rivier, gedurig onder zijne pen:
Vaart voort, vaart voort, klare beke, bewatert de landen, laaft de
schapen en de koeijen.
Vaart voort, vaart voort, de draaijende Leye verlangt achter de wateren
die gij haar schuldig zijt.
Vaart voort, vaart voort naar den wijden Oceaan waar de zonne zelve
u drinken zal.
(Ged., gez. en geb., 1862, bl. 89.)

Waarom de Leie ? Waarom niet een andere rivier ? Waarom ?
DAärom. En weder, in Andleie, voel ik datzelfde denkbeeld
Hoe vaart gij welgemoed,
de malsche meerschen lavend
met blijder vruchtbaarheid,
te Scheldewaard, en voort
ten Oceaan

En, met ernst en genoegen, in 't gedicht voor zijn Harelbeekschen leerling
Harlebeke, groene streke
die den vrijen pulsslag voelt
van 't zoo bevend, toch nog levend
Vlanderen, waar de Leye spoelt.
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Durft gij luistren naar den duistren
schandroep van de Leye ? 't Lied
dat uw vaadren deed vergaadren
op heur boorden, hoort gij 't niet ?
(Ged., gez. en geb., 3e uitg., 51) ( 23 )
4 Den vrijen pulsslag een beeld dat lijkt aan « aderslag mijns
levens
Al vroeg dan ook, te Kortrijk zijnde, geniet hij weder den aantrek van zijn hert naar de Leie en hare schoonheid ; voor 0. L.
V rouwe van Vlaanderens feest, in Juni 1873, doet hij zijn volk
zingen :

Heel Kortrijk rond, Zuid, West en Noorden,
langs Heule- en Leye- en bekeboorden,
herklinke 't schoonste woord der woorden
Maria Maagd, uw naam vol eer !

Reeds in 1878, schrijvende over den Kortrijkschen schilder
Woutermaertens, zegt hij :
« Kortrijk heeft immers ook eerie schilderschool, of, verstaat gij het
beter, daar woont hedendaagsch nog schildergeest in de Kortrijksche
natuurbewonderaars, en die de Kortrijksche Leie kent, op heure schoonste
dagen, de Kortrijksche meerschen, de rondom-Kortrijksche heuvelen, met
al het levende en spelende, werkende en groeiende dat daarin of daaromtrent te aanschouwen is, zal gemakkelijk ook toegeven dat er daar
ntoeten Vermoten, Robben, De Praeters, De Vossen zijn en Wouttsmaertens ! (R. d. f1. 1878, blz. 363.)

Is dat niet de kern van het Leielandschap :
Wat zijt gij schoon, o Leye,
als 't helderblauwe laken
der hemeltente wijd
en breed is uitgespreid,
en dat uit haren troon
de felle zonne aan 't blaken
(23) Maar 't stukje was al geschreven voor 1862 ; een deel ervan staat
in de eerste uitgave, dat jaar.
* San . heeft zich hier vergist. In Gedichten, Gezangen en Gebeden,
le uitg. komen inderdaad strofen nit dit stuk voor onder titel : Christene
landen. Doch vanaf de 2e uitg. blijven die daar weg, maar het geheel
gedicht komt voor in Liederen, Eerdichten et Reliqua vanaf de eerste
uitg. van dezen bundel in 1880 en blijft er.
-
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vertweelingt heur gezichte
in uwe blauwigheid. ( 24 )
Dan leeft het rondom al
uw groengezoomde kanten
aanzijds en heraanzijds
zooverre ik henenschouw

2

Niet een beeld dus, niet een gezicht of genieten, dat niet sedert
lang, in 1882, Qezelle's oogen had gestreeld, zijn hert had geboeid, zijne aandacht of bewondering had aangetrokken. De
Leie met haar vlas en sch i1derschoone boorden heeft in de vorming van zijn geest en verbeelding eenen grooten rol gespeeld,
zoo groot, dat hij hem bewust is, en dankbaar belijdt ; en met
die Bijbelsche herinneringen aan de Jordaan, en aan het doopsel
door St Jan in de Jordaan toegediend, zoo noemt hij de Leie :
r

Jordane van mijn hert,

als Wilde hij zeggen : Gij, die van in mijn eerste jeugd mijn herte
gedoopt hebt en doen leven voor Vlaamsche en christene schoonheid ; gij die, mijn leven door, geloopen hebt als een ader in ons
lichaam, brengend in dat leven vreugde en schoonheid, troost en
sterkte, zoo de aderen het bloed drijven dat klopt en slaat in
onzen pals, o Leie,
aderslag mijns levens, ( 25 )

hoe schoon zijt gij ! Hoe overweldgt mij het gevoelen van de
vreugde, die gij, mateloos, mij hebt geschonken en schenken
blijft !
Dit Jordaan-thema, eerst geheel persoonlijk toegepast, maar uit
oude en menigwerf herhaalde beeldkoppeling herboren, speelt verder door het gedicht, nu slaande op het vlas :
(24) Een beeld dat later, in Rijmsnoer, nog sterker wordt, in Zonnen-

ondergang, Herfstmaand :

De eene komt, uit 's hemels blauwten
neder in den blauwen schoot
van de Leye, en de andere uit heur
blauwe diepten, rond en rood.
10/11/96.
(25) De Rijn, hij Vondel, wordt ook een ader
als hoofdaár der biegaafde Euroop s.

'k Zie twee zonnen, elk heur weerga
tegenvaren, langzaam aan :
de eene rijzen, rechte omhooge,
de ander, recht omleege gaan,

Gedichtengroei 14
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Het vlas ! Nu staat 't gedoopt,
Jordane, in uw lanken ! (26)

om, bij 't zicht van de vlashuttekens het oude sluimerende beeld
van Israels leger te ontwekken, en al de vroegere verbindingen
tusschen Vlaanderen en 't Heilig Land weer aan te knoopen, en
te voltooien door de gelijkenis van den dichter zelf aan den
zegenenden profeet
Beloofde land van God,
Jordane in 't hooge Noorden
lk hef, lijk Baladm
mijn woord op, en 'k bezegen

Aldus verstaat men nu, in de gronden van Gezelle's verbeelding, in zijn eigen werk en leven, den aanhef en den ganschen
verderen bouw van dit gedicht, dat een blijvend meesterstuk is
in onze letterkunde, weerdig gesteld te worden onder de allerbeste voortbrengselen der allerbeste dichters.
Zoo gaat het altijd : hoe diepere grondvesten, hoe steviger
werk. (27)
(26) Vondel zegt tot den Rijn
« Gij schijnt de heilige Jordaan
te tarten met gedoopte wateren. yfr
(27) Mijne gewezen studenten, die mu j « jordane van mijn hert, in
eenen anderen, veel nauweren zin hebben hooren uitleggen, gelieven dit
opstel als een rijpere, en, geloot ik, echte verklaring van deze woorden te
aanzien.
Wie in Gezelle's werk, de Leie verder wil vloeien zien na 1882, leze
en vergelijke volgende stukken.
Liederen, eerdichtm en rel. Te Lauwe, geschreven in 1880, vOOr 1893.
* 't Stuk is gedagteekend op de afzonderlijke uitgaaf : 12-6-1890 en 't
moet wet in die dagen geschreven zijn. Zie wat we zegden in Liederen,
Eerdichten et Reliquia, Jubileumuitg. blz. 240-241.
Wonnemaand. Neen, vogelloos en blijit. 1893.
Tijdkrans. Oostermaand. 0 Leye lief.
Dondermaiand. 0 machtig voorgeslacht. 1882.
1884.
Bedemaand. De Leye wentelt
Rijmsnoer. Koornemaand. Storme. 1894.
Bloeimaand. Koe-koe. 1895.
Herfstmaand. Zonnenondergang. 1896.
Aanhang. De Leye leidt mijn oogen
Laatste verzen. De Leye. 1897.
Groeninge's grootheid. 1897.
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GELIJK DE BLOMMEKENS...

E

R loopen door de menigvuldige bloemgedichten van Gezelle
twee draden, die soms wel eens ineengestrengeld zijn,
dan weer uiteenloopen, om eindelijk samen op êièn punt
vastgeknoopt te blijven.
Zij liggen, ja, door malkaar geslingerd, waar wij ze eerst ontmoeten ; in dat rijkbelovende, veel-bevattende eergedicht uit
Dichtoefeningen : De Roep des Heeren ( 1 )
Op de oevers van de Mandel viel een zaadje uit de Engelenhanden in de aarde, het wies op en wierd eene bloem.
Het brak, het zaadje brak het kleed waarin 't gewonden,
door Gods voorzienigheid, van 't koel gewaai lag vrij ;
ihet reekte naar den glans, dien 't nauwlijks had gevonden,
zijn groenende armkes en zijn blanken hals zoo blij
en, spijzende als of 't ware op lauwe morgenstralen,
verdubbelde 't zijn loof, vermenigde 't zijn stalen,
tot dat het, ongezien en onbekend aan elk,
eens Hemelwaarts verhief 'nen omgezwakten kelk.

En, de zonne kwam, zij die alles doet leven, zij :
omving het lieve kruid met uitgekozen stralen,
en drong tot in zijn kelk om daar een beeld te malen,
heur eigen blanke beeld, dat 't bloemke blij ontving,
wanneer het, langzaam losgestreeld, eens openging.
(1) Eigenlijk het voornaamste deel van een langer gelegenheids-vers
aan Mevrouwe AloIsia, abdisse van de Godelieve abdij te Brugge.
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God bewaarde 't bloemken, en na tijd van dagen, zond Hij
eenen Engel, die het in anderen grond verplantte.
Daar wendde z'heuren kelk beschouwend naar de zonne,
den Hemelkoning, en verlichter van 't heelal,
den levensschenker en de grondelooze bronne
van al dat goed en schoon voor eeuwig wezen zal
En als hij met den dag ons tranendal ontvaren,
den sluimerenden nacht op 't moede menschdom lei,
dan sluimerde zij niet, noch sloot de bloem heur blaren,
tot dat de zonne weer den Oosten opendei :
ze aanschouwde en volgde Hem in zaligend betrachten

DOOr deze allegorie — de Bloem is eene kloostermaagd —
zien we in de dichterziel twee beelden stralen :
De bloem zelve, door Gods al-voorzienigheid gewild, gegroeid
in den schoonen zonneglans.
De menschelijke ziel, — hier is 't een andere dan die des
dichters doet, die moet doen gelijk de blomme, en Gods
zonne in haar laat stralen, met haar laat doen.
Dit laatste is nog onpersoonlijk uitgesproken.
Een andere dergelijke blomme zien we nog in Dichtoefeningen:
Een blomme stond te groeien
die van Gods eigen hand
om prachtiglijk te bloeien
op de aarde wierd geplant
Daar kwam de zonne 's morgens,
en zocht met heuren straal,
vol teerheid en vol zorgens,
den schoonen blommenstaal.
Half toe en half ontloken
zoo stond die blomme daar
ootmoediglijk gedoken
in 't loover rondom haar

Weer is 't een kloosterziel :
indien
gij mocht de Nonne aanschouwen,
gij zoudt de Blomme zien.

— 197 —
De eerste draad is klaarder dan de tweede, en zal het een tijd
lang blijven : bijna alleen zal hij den Dichter geleiden, terwij1
de andere op den grond blijft liggen, of alleen ,maar eens wordt
aangeraakt. Onder al de schepselen die tale voeren 4: als de ziele
luistert bekleedt de blomme een hooge plaats :
Mij spreekt de blom een tale,
mij is het kruid beleefd.
Mij groet het altemale
dat God geschapen heeft.

Hij zal die tale een heelen tijd, in menig ontroerd gedicht aanhooren, en laten spreken tot zijne ziel.
Wat zegt de bloem' hem ?
Hij las zijnen leerling, E. Van Oye, in den zomer van 1859 dit
gedicht voor : ( 2 )
Schuldeloos blommeke lief,
dat op mijnen weg ik ontmoete,
laat mij een stonde hij u
toch, laat me een stondeke staan !
Schuldeloos blommeke lief,
zou immer een mensch op u terden,
u, die God zelve gepeisd,
geschapen heeft, ende gemaakt ?
Hij was uw Schepper, Hij dacht,
Hij schikte uwe blaArkes, Hij woef dien
blinkenden krans om uw hoofd,
Hij miek u, mijn blommeke lief.
Hij nam het Licht van de zon,
een strale uit heur blinkende stralen,
smeltende viel zij op u.
en kleurde uwen lachenden mond.
Hij gaf u 't lekende zoet
dat aamt om uw geurige lippen,
zaligend al die u naakt :
of was het een ander als Hij ?
(2) Ged., gez. en geb.

* In dit week, Jubileumuitg. Bd. II. blz. 82, zeggen wij waarom we
;mew bier van 1858 to molten spreken.

— 198 —
God, hoe is 't minste van al
't oneindige werk uwer handen,
God, hoe is 't minste van al
toch wonderlijk voor die u kent !
Schuldeloos blommeke lief,
van al dat gij blomme mocht wezen,
'n was er geen stonde, geen 6en
dat God u niet geren en zag !
Het weet alleen dezen God,
die alles bemint, te mishagen,
't menschdom alleen, dat Hij meer
als al dat Hij minde, bemint.
Plukkende zeid' hij u : Dient
mij, prachtige blomme
gij welktet,
en, op zijn schuldige hoofd
gestorven, en diendet g'hem niet.
Schuldeloos blommeke lief,
dat op mijnen weg ik ontmoete,
laat mij een stonde bij u
nog
laat mij een stondeke staan.

De eerste draad wordt klaar : Hij gaat van de blomme naar
God, van God naar de blomme : God miek de blom, en zij, zij
is blom, zij « doet wat zij doet, doet wat zFj moet... >> en God
ziet haar altijd geern. De menschi ?... 0 de mensch doet niet
altijd gelijk zij, hij mishaagt zijnen Schepper, en misbruikt de
blomme, de schepping zelf... ; daar zit de tweede draad, maar
treurend, neerhangend en slepend.
Hij komt meer in 't licht, en gaat met den andere mede in
Waarom en kunnen wij niet,

(3)

mijn vriend, waaromme, waarom toch ?
lijk de blommekens zijn
die rondom u, rondom mij staan ?
Een wortelken, is er een blad,
een sperelken, is er e'en spierke aan
ach !
waarin de Heere niet
zijn eigenen wille en zijn hert heeft ?
(3) Ged., gez. en geb.
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Van 's morgens eer het nog dag,
tot 's navens als het al late is,
staan zij, onnoozele, kijkt,
daar staan zij en buigen hun hoofdtjen
blinken zij als het Hem lust,
weenen zij als het Hem lust doet,
lachen en lachen zij lief,
zoo lief en is honing och melk niet !
Oh ! De blommekes, oh !
De blommekes ! Edele dingen !
Waarom en kunnen wij niet,
rnijn vriend, waaromme, waarom toch,
lijk de blommekens zijn,
die rondom u, rondom mij staan ?

Een verzuchting naar het schuldeloos, onnoozel wezen der
bloemen. De tweede draad wordt door den eerste aangetrokken,
hoewel deze nog, in de voorstelling, de helderste en sterkste
blijft.
Aldus zegde Faber, Gezelle's bewonderde Faber :
4 Het is alsof in de natuurlijke wereld alleen, God een passende belooning voor zijne goedheid kon vinden, want de elementen gehoorzamen
Hem, en al ,beminnen zij Hem ook niet met eene redelijke liefde, dan ten
minste beschuldigt Hij hen niet van liefdeloosheid. » ( 4 )

Dat is, in 't algemeen, de grondgedachte die in de Twee aangehaalde gedichtjes, het laatste vooral, de dichterlijke ontroering
te weeg brengt. Gezelle is met dat denkbeeld vervuld. Bij de
blommen niet alleen, ook bij andere wezens straalt het hem tegen.
Hij, schrijft in Uitstap in de Warande : ( 5 )
God heeft den Vischstekker samengesteld en doen worden om visch
in 't water te pakken, en al dat geenen vrijen wil en heeft gelijk de
mensch, doet bij ingeborenheid alleen wat God wilt. Daar kunt gij, o
mensch, eene lesse ui't leeren. »

Later, veel later, zal hij den vlinder zien sterven « gelijk een
blommenblad gevallen » en hij mijmert, ontroerd :
(4) De Schepper en het schepsel.
(5) Jaar I van Rand den Heerd, in 1866, over den vogel dien hij Visch-

stekker noemt.
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doodgegaan,
en hebt gij doende wat de Heere u hiet verrichten,
niets anders uitgewrocht als uw geringe plichten,
en niemand kwaad gedaan ! »
,

De taal der blommen, de les der blommen is dan : doet gij
mensch, zooals irk : wees hetgene God wil dat gij zijt, doe het
schuldeloos, argeloos, onvervalscht, uit vrijen wil.
Doet wat ge doet,
doet wat ge moet,
gebaren is niet goed.

Van daar die weemoedig-blijde bewondering voor de schepselen däâr ligt de samensmelting van Gezelle's natuur met die
van de Heiligen, van den H. Franciscus, wrens Loizang van de
Zon hij vertaalde, als een wedergalm op dat zuiver hert, dat God
voor « alle creaturen » dankt, en zijn willende en kennende natuur daar spreken laat, gelijk zon, maan, sterren, aarde, vruchten,
gepinte bloemen en groen » spreken uit noodzaak : « Gelukkig
al die naar uwen heiligen wille hen wel gedragen ! » Is 't dat niet,
wat dat kleengedichtje uitzucht :
Het bietje maakt den iheuning, en
de kobbe weeft heur webbe ;
zijn geuren bloeit het blommeken uit,
en stralen doet de sterre.
De zonne boomt heur sterkend Licht,
de mane heur lieven glans, ach,
en ik, mijn Heere en God, en ik
mijn herte en mijn gezang, ach

Hoe die blomme, doende naar Gods wil, hem altijd bijblijft,
bewijze 't volgende eens to meer, en 't zou me niet verwonderen,
of ware dat de kiem van de schoonste, latere bloemgedichten.
Omstreeks 1865 vertaalt hij uit het Engelsch den Kleenen
Hertog, van C. Younge.
Rijkaard van Normandijen houdt Lotharis en Kaarleman van
Frankrijk als gijzelaars gevangen, Lotharis is boos geweest en in
een kamer opgesloten. Rijkaard is hem willen gaan troosten,
maar de andere antwoordt niet ; zoo, de Kleene Hertog wordt
lastig. Het Engelsch zegt ;
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.t And he swung back the heavy door, with a resounding clang. But his
heart smote him when he told his beads, and remembered what he had
said to Carloman
t En hij zwong terug de zware deur, met een weergalmenden plof. Maar
zijn hert verweet hem toen hij zijne gebeden las, en hij herdacht wat hij
gezeid had tot Kaarleman. »

Alzoo staat het niet bij Gezelle er staat
Hij sloeg de deure toe, maar, na mate dat hij verder ging, kwam de
deure van zijn herte allengskens open, onder het binnendringen van christelijker gevoelens. — Zoo piept de morgenzonne in 't herte van de blomme
die de nacht had toegedaan, zij gaat open, zij strooit heure reukwerkel
rondom, en hij die voorbijgaat, biddend in den morgenstond, looft den
Heere en bedankt Hem om zijne goedheid. Zoo ging het ,herte open van
Rijkaart

Zoo moet Gods licht en warmte onze herten doen openb1oeien
tot liefde en goedheid. Wij moeten
gelijk de blommekens zijn.

Van nu voort, zijn al de bloemgedichten voorts in dien toon.
Soms is 't de blomme zelf, in hare betrekkingen tot den Schepper,
wiens oorschoonheid zij bee1dt, welke den dOOrslaanden toon aan
't stuk geeft soms, en meer, komt de ziel in de blomme spiegelen, ja door de blomme spreken.
Eerste d'raad :
Hoe ongezien,
0 Lenteblomke
hoe wonderschoon
'et moederhert
hoe moet de Schepper wezen,
der aarde eerst uitgekropen,
hoe heerlijk hangt
de Schilder van
uw halssieraad
uw' schoonheid en
vol morgendauw gedropen I en de oorschoonheid van Dezen !... (6)

Of, met een 1icht opnemen van den tweeden draad
0 Eerdentroost, gegroeide blommen
Daar leeft toch Eên, die mijn' twee oogen
u toogen,
gebloeide blommen, wilde, en 't is
Hem een genoegte als ik genegen
Hem zegen,
en ben genietende u, gewis ! (7)
(6) Tijdkrans. Lentemaand. 1881.
(7) Tijdkrans, Wonnemaand. 181.
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Maar 't roerend dooreenloopen van die twee draden is de
schoonste en hoogste poesie. Zij kan den Dichter zOO pakken,
dat hij bleek wordt en beeft, en dat zijn eenvoudig woord als de
onmiddellijke uitspraak wordt van het onbewuste zijn der groeiende natuur. Een geluk mag het heeten, dat een paar wakkere
oogen dit hebben afgespied, op zekeren dag en dat een « fijne
penne » het voor ons opschreef, ter eeuwige gedachtenis :
« Mijn leven lang zal ik dat onthouden !
Ik was, een zieken bezoekend, op wandel boven Heule, als ik eerw.
Guido Gezelle in 't gemoet kwam, die gelijk ik, verdoold ging in dat net
van kruisende, keerende landsche wegelingen. Heer ende Meester zag er
mij welgezind uit. Misschien wel dat het weder op zijn gemoed vrocht.
Want het was een allerzoetste lente-namiddag Zoo, wij stapten en
gingen God weet waar naartoe
Maar dicht bij' den spoorweg zagen wij de zomerblomkes van langs o, -n
de gerskant en het water lagen gruisdikke van bageldikker staan
een plekske of een striepke helwitte bloesems, en 't was al dat er
derblauw water te bespeuren was
lk bezag Mr Gezelle : hij was bleek en diep getroffen.
Heer ende Meester, dacht ik bij mij zelven, wij hebben u vast, en 't zou
mij danig verwonderen dat ik van u, onthier twee, drie dagen, wegens de
zomerblomkes geen nieuw gedicht en vernam.
Hij was dan in zijn voile overheerlijke dichtermacht en aan 't vervaardigen dier twee prachtige boeken : Tijdkrans en Rijmsnoer
's Anderendags 's morgens na de wandeling, ontving ik een hriefke,
waarvan het welgekend, lijzig geschrift in mijn oogen sloeg en in mijn
h erte.
Haastig opengedaan, en 't dierbaar dicht gelezen » : ( 3 )
0 WILDE EN ONVERVALSCHTE PR ACHT
der blommen, langs den watergracht !
Hoe geren zie 'k u, aangedaan
zoo 't God gelief'de, in 't water staan !
Geboren, arg- en schuldeloos
daar God u eens te willen koos,
daar staat ge, en, in den zonneschijn,
al dat gij doet, is blomme zijn !
't Is wezen 't geen mijn ooge aanziet,
't Is waarheid, en ge'n dobbelt niet :

(8) Biekorf, 1905, hl. 397, door Dr Lauwers. Het geheele stuk, hier ingekort, is 't lezen overwaard.
* Over dit zeggen van Dr. Em. Lauwers, lees nu .1. De Cuypere in Ti jd
kraus, Jubileumuitg. Bd. II. blz. 190-191.
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en die door u mijn hert verblijdt
is enkel, zoo gij enkel zijt !
Hoe stille is 't ! 't En verwaait met al
geen bladtje dat ons stooren zal ;
geen rimpelken in 't lief gelaat
des waters, dat vol blommen staat ;
geen wind, geen woord : rondom gespreid,
al schaduwe, al stilzwijgendheid !
Dan, diepe, diepe in 't water, blauwt,
half groen geblest, de hemelvaut ;
en, priemend' hier en daar vergaat,
een langgesponnen zonnedraad.
Hoe eerbaar, edel, schoon en fijn
kan toch eene 'enkele blomme zijn,
die al med' eens, en zorgloos, uit
de hand van heuren Schepper spruit !
Door Hem, en door geen menschenhand,
lag hier een nederig zaad geplant ;
door Hem, op dezen oogenblik,
ontlook het, en dien troost heb ik,
dat, blomme, gij mij bidden doet,
en wezen zoo ik wezen moet :
aanschouwende en bevroedende in
elk uiterste einde 't oorbegin,
den grond van alles ; meer gezeid,
maar nog niet al : Gods eerstigheid ! ( 9 )

Hier luidt, bij 't aanschouwen der edele blommen, over dien
stillen watergracht, de groote natuurles die we in Gedichten, gezangen en gebeden tweemaal mochten hooren :
al dat gij doet is blomme zijn.

Stil, onbemerkt, in het diepe zwijgen van de stralende, groeikrachtige natuur, doet zij dat, waartoe God haar schlep ! De
(9) Het gedicht staat eerstens gedrukt in Rond den Heerd, 1882, op-

gedragen aan Ad. Duclos, en gedagteekend : St. Norbertusdag (6 Juni).
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eerste draad loopt krachtig &Mr, in 't bewonderen der blommen
en het genieten van hunne omgeving, maar stillekens, wederom,
bescheiden en 't herte roerend meest van at, omslingert hem de
tweede :
blomme, gij mij bidden doet,
en wezen zoo ik wezen moet

en dat is ? Aanbidder van God, door al het geschapene mensch
moet hij zijn, het redelijk schepsel, dat alles tot God, als tot het
eerste beginsel met doen terugkeeren. ZOO had onze Dichto.
het onlangs vernomen bij zijnen stamgenoot en zielverwante,
Ruusbroeck, in « die Cierheit der gheesteleker Brulocht 3, alwaar hij gelezen had :
« Dese verclaerde mensche sal oec merken ende anesien die eygenschap
des waders in der godtheid, hoe hi es almachtighe cracht ende mogentheit,
sceppere, bewegere, onthoudere, beghin ende einde, alre creature sake ende

yersticheit.»

En deze laatste woorden bleven in Tijdkrans op 't voorhoold
van dit merkweerdig gedicht staan.
De blomme, uit Gods eerstigheid gesproten, leert den mensch,
met den geest tot Gods eerstigheid terug to klimmen.
Wat een gedicht, die 32 verzekens, in eenvoudige paarreken
gesteld ! Wat oerkracht in dat mecTedeelen van het zwellend natuurgevoef ! Hoe stille is 't... onder dat loover, over dat water,
in de zoele lucht der late lente met den blauwen hemel, diep in
den waterspegel dA:dr, en daarv6Or wemelend, het spiegelbeeld
van de groene takken ! Hoe schijnt die zon, door 't loover heen,
met priemende draden, in 't herte van die blommekens, en in 't
herte van den zwijgenden mensch ! Ach, ik wete wel, op hoe menige dagen, op hoe menige plaatsen ik zelf dat overkroppend
groeigevoel des zomers over mijn ziel heb voelen kruipen, bij
gracht en beke en bosch, alleen ! En 't scheen mij toe, den eersten
keer dat ik deze verzen las, in 1895, dat ze mijn eigen fonge
droomen vertaalden van langs de bane, in mijn eersten lentetijd.
(10) Gij zelf, die dit leest, hebt zeker zulke plechtige oogenblikken
(10) Men zie wat ik daarover schreef in < Revue Neo-Scolastique >,
aotit 1902, in het artikel

l'Emotion Poetique.
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in uw zieleleven gevoeld. Danken wij dan samen den Dichter die
in onze taal, in de klanken en beelden welke met ons stamwezen
in ons zijn vergroeid, deze innige stonden van ons bestaan heeft
vereeuwigd.

De tweede draad, die niet alleerr uit de blom weg de ziel verbindt met Gods gedachte en wezen, maar die, van de ziel
dOOr de blomme gaat en ze zelf als blomme doet voelen, was
reeds, op 't oogenblik waar we nu staan, eens ten voile gesponnen en gespannen geweest, ergens naar het einde toe van de jaren '70. (1l) De dichter doet er de bloem zelve spreken, maar 't
is zoo klaar, dat hij zelf de bloem is, die hier beproeft waarheen
hij zoo lange streeft
lijk de blommekes zijn
die rondom u, rondom mij staan.

Zoekt het lied in de Gedichten, gezangen en gebeden :
TOT DE ZONNE.
Zonne, als 'k in min groene blaren
en vol waterperelen sta,
en dat gij komt uitgevaren,
schouwt mijn bloeiend herte u na.
Throonend op den throon gezeten
van den rooden dageraad,
wilt het blomke niet vergeten
dat naar u te wachten, staat.
Langs die hooge hemelpaden.
Zonne, nimmer klemmens moe,
volge ik u, van zoo 'k mijn bladen
met den morgen opendoe
komt en zoekt mijn herte en vindt het
u behoort het, te alder tijd,
u verwacht het, u bemint het,
die mijn hemelminnaar zijt.
's Avonds, als het wordt te donkeren,
Als ge in 't gloeiend westen daalt,
schouw ik naar uw laatste vonkelen
zinkend met u nederwaard.
(11) Het gedicht 4: Tot de Zonne » waarvan hier spraak is, staat in de
2e uitgave, 1879, van Ged., gez. en geb., en niet in de eerste, uit 1862.
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Hangende op mijn staal gebogen,
weene ik toen de nacht rondom,
van u niet te aanschouwen mogen :
kom toch weere, o zonne, kom !

Zooals men ziet, de bloem zelve, hare schoonheid en levensadel worden hier niet van buiten of beschouwd en bewonderd,
neen, het is de ziel die spreekt, zich voelende als de bloem in den
zonneschijn, onder den glans van Gods aanwezigheid, die haar
verlicht, verwarmt en doet leven, in de liefde en 't licht van zijne
goedheid en zijne waarheid. Verdwijnt of vermindert het weldoende licht, de ziel weent van verlangen. Het is sprekend, hoe
nabij dit gedicht staat, eenerziids tot onze Urst-aangehaalde
bloem in 1855, en anderzijds tot de schoonste en edelste van
Ciezelle's bloemen, het 'Ego flos uit 1898. Een stap daartoe was
reeds in 18 83 :
-

Mijn herte is als een blomgewas
dat' opengaande of toegeloken
de stralen van de zonne vangt
of kwijnt en pijnt en hangt verbroken

't blo,mke
Een verdere stap, in Rijmsnoer, de Zonnewende 13
dat in de boekenzaal staat, en altijd, hoe men 't oak keert, het
zonlicht zoekt ;
(

Och, ware ik als dat blomken is
in al mijn doen en laten,
mijn zorgen, mijn bekommernis
in huis en achter straten :
zij wat men doet of niet en doet,
't zij wat ik immer lijden moet,
naar u met herte en ziel gericht,
o alverzettend zonnelicht !
't Is duister nu en zwaar te mets
omtrent mij : oude kwalen
en nieuwe, doen, van zielgekwets
mij moe zij n, menigmalen,
tot dat, o God, naar u gewend,
mijn duisterheid den dag erkent,
en ziende U, met mijne oogen dicht,
ik asem hale in 't zonnelicht.
(12) Tijdkrans. Eeuwkrans.
(13) Rijmsnoer. Bloeimaand.

)

;
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Maar de Goddelijke liefdedraad-naar-boven haalt zijn ziel opwaarts, minder dan een jaar voor zijn dood, in dat heerlijke :
Ego flos. Hier geen enkele allegorie, hier geen wenschen naar
bloem-zijn, geen bewonderen van de « enkele blom » omdat « at
wat ze doet is blomme zijn, » maar bewust roept hij : « 1k ben
een blomrne ! » De heele rhytmus roept den sterken slag op dat
woordje ; het is de hoogslag, een jubel omdat het is, omdat het
wAár is, wat zijn ziel zoolang bestreefde. ]Vat een slotsom van
levensstrijd en geestelijke volmaking in dat liefdelied besloten ligt,
zullen wij eerst in den hemel weten ! Het is alsof de Man, zijn
einde nader voelend, zich nu met at de kracht des minnens en
des hopens, naar dien God omhoog voelde trekken, dien hij zoo
lange jaren gezocht en aanbeden heeft achter den schijn der liefste schepselen van zijn lieve streke, de bloemen, die hij met al de
andere schoonheid, toch zoo geren zag !
EGO FLOS... (Cant. II. 1).
ik ben een blomme
en bloeie vOOr uwe oogen,
geweldig zonnelicht,
dat, eeuwig onontaard,
mij, nietig schepselken,
in 't leven wilt gedoogen,
en, na dit leven, mij
het eeuwig leven spaart.

'k Ben ver van u,
ofschoon gij, zoete bronne,
van al dat leven is
of immer leven doet,
mij naast van al gemaakt,
en zendt, o lieve zonne,
tot in mijn diepste diep
uw aldoorgaanden gloed.

lk ben een blomme
en doe des morgens open,
des avonds toe mijn blad,
om beurtelings, nadien,
wanneer gij, zonne, zult,
heropgestaan, mij nopen,
te ontwaken nog eens, of
mijn hoof d den slaap te bien.

Haalt op, haalt of
ontbindt mijn aardsche boeien
ontwortelt mij, ontdelft
mij I Hemel laat mij
laat
daar 't altijd zomer is
en zonnelicht mij spoeien,
en daar gij, eeuwige, eene
alschoone blomme, staat.

Mijn leven is
uw licht : mijn doen, mijn derven.
mijn' hope, mijn geluk,
mijn eenigste en mijn al ;
wat kan ik, zonder u,
als eeuwig, eeuwig sterven
wat heb ik, zonder u,
dat ik beminnen zal ?

Laat alles zijn
voorbij, gedaan, verleden,
dat afscheid tusschen ons
en diepe klove spant
laat morgen, avond, al
dat heenmoet, henentreden,
laat uw oneindig licht
mij zien, in 't Vaderland !
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o neen, net vOOr uwe oogen,
maar naast u, nevens u,
maar in u bloeien zaan
zoo gij mij, schepselken,
in 't leven wilt gedoogen,
zoo in uw eeuwig licht
me gij laat binnengaan.

E. P. Reypens, in een prachtig opstel, dat de innerlijke zielegronden van dit gedicht scherpzinnig doorzoekt, vraagt het zoo
schoon en zoo waar
Hoe kon hij zich ook beter uiten dan in een bloemgedicht, hij wiens
innigst leven stilaan !ari was geworden met die ongerepte natuurdingen
waarmede zijne schoone ziel zoo verwant Was ; hij die met zijn hooge
geestelijkheid hun stof-zijn had bezield tot een lofzang, maar ook aan
hun ongeschondenheid zijn eigen leven was gaan louteren tot nog gayer
goedheid. (14)

Men kan het niet beter zeggen ! Ja, hoe kon die Dichter zijn
hoogste zielewezen en -wenschen beter uiten dan in een bloemgedicht ? Wij hebben het opgevolgd, hoe hij van de bloemen, bij
voorkeur, die les vernam van 't vereenigen van ions leven met den
eeuwigen wil Gods, als hoogste zaligheid voor ons en hoogste
verheerlijking van den Schepper zelf. Nu was hij, door veel leed
en beproeving, los van alles, tot den eenvoudigen en heiligen toestand der ziel gekomen, waarop zij geestelijker wijze het reine
bloemenleven leeft groeiende in den zonneschijn van Gods liefde,
en naar de richting van Gods wil, in afwachting dat zij, zelfs
van dit leven ontbonden, in Gods eeuwigen tuin, neen in zijn wezen leven zou.
En dat hoogste zielelied is het, waartoe een getrouwe levensrichting, ook in de Poesie en in de kunst, de ziel kan brengen,
al vertrekt zij dan maar van die klein-sehtijnende dingen, die men
bloemen noemt, al gaat het er in haar werk, voor den oppervlakkigen toeziener, slechts over geur van seringa, sterren, bloempjes,
zonneschijn !
(14) Diet,sche Warande en Belfort, 1911. In 't diepe van Gezelle's ziel.
Hij volgt het zielestreven des Dichters ook in andere dan bloemgedichten
op. Ons doe!, meer bepaald tot deze gedichten, is geweest : Het beeld zelf
zien ontstaan.
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Hooglied de hooge liefde gaat bezingen, dan dicht het
Als
niet anders :
Flores apparuerunt in terra nostra
Ego flos agri, et lilium convallium

En de wijsheid Gods versmaadde 't niet, haar bloei en leven
met een reeks boomen- en bloemenbeelden uit to spreken, zeggende :
Gelijk een palmboom ben ik verheven in Cades, en als een plantinge
van roozen in Jericho
Gelijk een schoone olijfboom in de velden, en gelijk een Plataan ben
ik opgewassen bij 't water langs de wegen ;
Gelijk Kaneel en Balsem weiriekende, heb ik geur gegeven ; gelijk uitverkoren Myrrhe zoetigheden des reuks ;
En gelijk Storax en Galb anus en Ungula en Outta, en de Ceder van
Libanus heb ik mijn woning bereukwerkt en als ongemengde balsem is
mijn reuke
'

Laat deze bloemen bloeien, Vlamingen, en laat ze u toespreken,
tot den geest niet alleen, maar tot het diepste des herten, zooals
gij denkt :
Waarom en kunnen wij niet
mijn vriend, waaromme, waarom toch
gelijk de blommekens zijn
die rondom u, rondom mij staan ?

Gedichtengroei 15
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BIJ HET ALLERHEILIGSTE.
1. WIE KANDER KOOREN ZIEN, EN NIET
GEDINKEN....

B

UIT EN zijne Eerste-Communie en Eerste-Misse gedichten,
die bijna alle uitdrukkelijk het H. Sacrament des Autaars
betreffen, komen wij bij Gezelle nog een groote hoeveelheid
verzen tegen, vOOr het Tabernakel opgevat, of ter eere van den
God van het Tabernakel gemaakt : Bezoek aan 't Allerheiligste,
zegen van het Allerheiligste, gebed voor of na de Communie,
Dank na de Misse, Processiezang, etc...
De meeste echter van die gedichten, hoe eigenaardig ook en
echt Gezelliaansch van uitdrukking, bieden toch, voor den inhoud
maar weinig dat hen van andere katholieke verzen onderscheidt.
1k zeg voor den inhoud, als Sacramentsgedichten » gezien, want
het overprachtige « Blijdschap » past wel allerbest om na de
H. Communie to bidden, maar het is geen eigenlijk communiegedicht. Het is 't lied van een dier blijde dagen » waarop een
christene ziel God eens nabij of in haarzelve voelt, en waarvan
Gezelle nog op andere plaatsen spreekt :
Onendig wezen, God
Drievuldig, een, almachtig,
Wat zijt ge dicht bij mij
school ) ik u zie noch hoor
-

dagen van verrukking der ziel, van Gods liefde, waarna hij weer :
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Dagen tang kan honger lij den

Doch er zijn in Gezelle's werk eenige gedichten waarin hij,
het H. Sacrament beschouwend, een bijzondere en geliefde voorstellingswijze volgt, en deze zijn, over tilt heilig onderwerp, verre
de merkweerdigste van alle.
Het zijn namelijk die verzen, waarin bij het hooge altaargeheim
in verbinding ziet met de schepselen Gods, die leven en groeien
ander zijne oogen, 't zij hij getroffen worde door de uitwendige
gedaanten van wijn en vooral van brood of groan, die de zelfstandigheid van Jesus' lichaam zullen iomsluieren, 't zij hij in de
natuur eenig zinnebeeld vinde, waarin de oud-christelijke overlevering hem het H. Sacrament aanwijst.
Hoe dichterlijk tevens, en hoe schoon in den geest zelf van de
leer en de spreekwijze van de H. Kerke !
Dichterlijk : want dat is toch het wezen zelf der poesie : Het
geestelijke doen schijnen in het stoffelijk beeld, door de zinnen
waar to nemen ; de stoffelijkheid verwerken tot geestelijk aanschouwen : invisibilia per ea quae facia sunt intellecta conspicere.
De (.< geest van het H. Sacrament » zooals Faber zegt ( 1 )
stemt daarmede volkomen in. En de lieve Engelsche schrijver
legt zijn gedacht aldus uit, wanneer hij doet opmerken dat de
Menschwording en het Altaargehei\m overal samengezien worden:
« Al kunnen wij, » zegt hij, « de H. Hostie niet van den Persoon
van het Eeuwig Woord afscheiden, in onze vereering, toch is het
waar, dat de eeredienst van het Allerheiligste een bijzondere eeredienst is van de Heilige Menschheid en wel de hoogste eeredienst
dien men haar betuigen kan. En de reden daarvan is deze : het
is voor alles de H. Menschheid die in het H. Sacrament, uit kracht
van de Consecratiewoorden aanwezig is, terwijl de godheid daar
enkel is door medevergezelling (concomitantia), zooals ook de
menschelijke ziel van Onzen Heer. Daarom is het H. Sacrament
uit zijn bijzonder wezen het lichaam en het bloed van JesusChristus, de aanwezigheid zijner menschheid... »
In het H. Sacrament hebben wij dus de stoffelijke zelfstandigheld van den God-Mensch, « hetzelfde lichaam uit Maria geboren,
waarlijk geleden hebbend en geslacht op het kruis (Ave, verum
corpus...)
.

(1) Het H. Sacrament. Boek II, hoofdst. 2.
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En dit stoffelijk aanwezig zijn wordt ons nog aanschouwelijker
gemaakt door de gedaanten, vooral de meest gebruikte der twee,
die van brood, de smakelijkste en meest algemeene spijs der
menschen, die Jesus uitverkoor om zijn lichaam te omkleeden
met hare uitwendjgheid.
De Kerk noemt dan ook het Feest van het H. Sacrament : Corpus Christi, en St Thomas, wanneer hij voor cut feest het Officie
schrijft, zoekt alom in de schriftuur de stoffelijke beelden, en in
't bijzonder de vermelding graan en brood
Frumenti adipe satiat nos Dominus.
Met het vette der tarwe verzadigt ons de Heer )
« A fructu frumenti et vini multiplicati fideles
requiescunt.
Door de vrucht van tarwe en wijn vermenigvuldigd
rusten de geloovigen. >
Cibavit nos Dominus ex adipe frumenti
Spijzigen deed ons de Heer met het vette der tarwe.
Panem de ccelo praestitisti eis. )
Het Brood uit den hemel gaaft gij hun. >
« Educas panem de terra, et vinum lEetificat cor hominis Breng het
brood voort uit de aarde, en den wijn die 't hert des menschen verblijdt.

En, o dat onvertaalbare verzenpaar uit den Pange lingua :
Verbum caro panem verum
Verbo carnem efficit
't Woord dat Vleesch werd doet waar brood met
't enkel woord in vleesch vergaan >

Educas panem de terra ! Is de vermenigvuldjging van het graan
uit enkele zaadkorrels reeds geen wonder, dat ,ons geloof ondersteunt in tegenwoordigheid van Jesus' sacramenteel lichaam, over
de heele aarde, in alle tijden, zoo er slechts hrood is en graan ?
« Ziet », zegt St Thomas (Opusc. LVIII) « ziet den oogst die
de velden overdekt 50 eeuwen reeds voedt zich de mensch met
tarwe, en toch, door een wondere voorzienigheid van Gods moederlijke goedheid die 't werk der menschen vruchtbaar maakt,
toch is er nu meer tarwe dan er was toen men eerst begon haar
te kweeken. »
Dat zegt Gezelle ergens ook :
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Een koorengraan
wie kan 't verstaan,
behelst tienduizend schooven.
Gelooft gij niet
als 't geen gij ziet,
hoe zult gij dat gelooven !

Geloof dan hetgeen gij niet en ziet. Gods Woord stelt zijn
Lichaam aanwezig onder de gedaante van brood, en zooals Gods
Woord eens het graan uit de aarde deed spruiten en nog spruiten
doet : Educas panem de terra !
Er is nu uit dat algemeen denkbeeld een gedichtengroei in
Gezelle's verzen to zien.
Dat woord educas panem... komt aitt Psalm 103 : Benedic...
Een loflied aan God am de schepping. Weinig Psalmen zijn zoo
veel aangehaald geworden. Daaruit komen b.v. : Emitte spiritum
tuum et creabuntur, et renovabis faciem terrae ; daaruit dat beeld
van den mensch die 's morgens uitgaat naar zijn werk : « Exibit
homo ad opus suum, et ad operationem suam usque ad vesperam
door St Thomas zoo schoon op Jesus' menschwording en !even
toegepast in den Sacramentshymnus :
Verbum supernum prodiens
nec Patris linquens dexteram
ad opus suum exiens
venit ad vitae vesperam

Daaruit ook, bij den lof van Gods Scheppersmacht :
t Qui respicit terram, et facit earn tremere
Die de aarde aanblikt, en haar doet beven ).

De jonge priester-dichter Gezelle, was door dien Psalm buitengewoon getroffen geweest, en wel vooral door dat ontzagwekkend beeld van Gods machtigen scheppersblik, waarop de aarde
trilt en roert... en graan voortbrengt wiens uitwendigheid Gods
lichaam eens omhullen zal, zooals bij 't nederblikken van den
H. Geest Maria beefde, (...turbata est in sermone ejus) en, na
haar toestemming, door Hem overlommerd en tot Moeder Gods

ward.
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Op die twee schriftuurbeelden, met en dOOr malkaar gezien,
had Gezelle een gedicht opgevat, dat ons in zeer onvoltooiden
toestand wordt medegedeeld door Caesar Gezelle (Algemeen
Euchar. Tijdschr. 1921. 6). 1a
De gedachten die erin voorkomen worden echter in verscheiden andere gedichten, uit den eersten leeraarstijd vooral, weder
hernomen.
De Berechtinge heeft er meest van overgehouden in rhythme,
beeld en bewoording.
(

),

't Was ijdel op der aerde nog ;
't en leefde niets, de zee, de locht,
de grond was wijd en breed genoeg
m aer niet dat Iiif of leven droeg,
onvruchtbaar zijnde. God nogtans
hestraelde (de aarde) met zijn glans
en schaduwde met eigen geest ( 2 )
op 't aerdsche lijf- en lichaamsleest
Zij beefde, en in heur ingewand
ontstaet een koude schrikken, want
't is Hij, 't is Hij, 't is God die haer
beschaduwt, en zij beeft voorwaer.
Zoo beefdet gij, Maria, eens
op 't hooren van bet ongemeen
en schrikkelijk mysterie, toen
een Engel u zijn boodschap doen
en groeten kwam — zoo beefde de acrd
als Gods bevel kwam nederwaerd
en sprak : zij drage en zij voortaan
bekleed met heilig terwegraen
.

En God en moest daarvoor den grond nief ploegen noch bezaaien met
een reeds bestaande koorengraen
dat, liggens, in den grond gedekt
zwelt of versterft en weer ontwekt
en wederom geboren, spruit
op zeekren tijd het graf weer uit
* (la) Dit is nu opgenomen in La;atste Verzen, Jubileumuitg. blz. 168169 en door Dr. Fr. Baur als tot de oudste uit de Rouselaarsche jaren behoorend genoemd : aldaar, blz. 349.
(2) 1Cfr. Matth. : De H. Geest zal over u komen en de kracht des Aller-

hoogsten zal u over schaduwen
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't Is dat zaad waarover de Migester bij de begrafenis van een
zijner leerlingen welhaast zou zingen :
dat stert aleer het leven mag
dat leeft alwaer 't gestorven lag
en altijd stervend leeft

Maar God heeft het eerste graan uit niet geschapen :
Zoo zeide Hij : weze 't graen, en 't was
en 't land, in blinkend bladgewas
vanwaer de zon heur blinkend hoofd
ontwekkend in den ,hemel toogt,
tot waer zij zinkend achterwaert
vergrootend weer naer onder vaert,
bet stond en 't waeide, en, terwegraen,
gij mogtet voor den Heere staen
en stooren. (3) 0 gij buigdet toen
uw halmen, toch het graen is goed
en groeide en 't zij gezegend

Hier valt de Berechtinge ons te binnen
Doch klinkende klonk mijn belle voort
en paarde met de blijde taal
van leeuwerke en van weduwaal
met 't sperkelen van de koorenaar
die buigende boog ten gronde, zwaar
van 't kooren dat ze nauwlijks kon
gedragen. — Door de felle zon
zoo gingen en gingen en gingen wij,
Gods Priester, ik, Gods kind, en Hij
die mensch en dier en plantgewas
liet worden, zeggende : weest, en 't was

en die ondergaande zonne zullen Arkj in 't Kindeke van de Dood
weerzien
als de zonne zinkt
een roode hemelbal
die loerend al onder de boomen blinkt
en wegvaart

(3) Qeum.
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Het aangelegde gedicht spreekt dan vender tot den Schepper,
hem lovende om zijn schepselen in de hemelen en op der aarde :
Maer gij die wist van voor den tijd
wat gij aleeuwig doende zijt,
en hebt voorwaer niet zonder tael
gemaekt den edelen terruwstael.
Uw stem weet hij, uw lied, uw raed
— 0 terwe die God zelve nu
voor kleedsel dient, hoe noeme ik u
een weerden naem
wat mag ik, arme priester, dwaes
van zinnen, en van tael zoo groot ?
Mysterie

Wederom, kiemen die later ontspruiten, b.v. in 't Ranke Viet :
0 gij die zelfs de kranke taal
aanhoort van eenen rieten staal

Maar vooral in de Berechtinge, nogmaals, waar wij hooren
spreken van God, die de t taal van den Terwestaal* beluistert :
Hi'
die 't zuchten van de korenaar
aanhoort alsof 't een danklied waar'
om 't kooren dat de mensch bereidt
tot spijze in zijn noodwendigheid
en aalmoese in der armen schoot
en hoogeerweerdig Missebrood,
dat, in enklen schijn,
om 't kooren
de sluier ende 't kleed mag zijn
waarin de Heer zijn Vleesch en Bloed
verbergende, ons betrouwen doet
wanneer, op Vaders liefdewoord
wij knielen aan zijn tafelboord

Hoe jammer dat het eerste, prachtig opzet, zoo dichterlijk en
heilig-groot, dat de Menschwording, met Maria's moederschap
en met de verandering van brood in Jesus' lichaam te wege was tot
e'en lyrisch werk te versmelten, niet tot rijheid mocht kooren, en
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slechts kiemgrond is geweest voor andere gedichten ! (4)
Maar Graan-H. Sacrament... blijven nog terugkeeren
Wie kander kooren zien
en niet gedinken
hoe edel spijze 'et is
en niet gedinken !
Wie kander wijn gezien
en niet gedinken
hoe edel drank het is,
en niet gedinken !
Wie kander Christen zijn
en niet gedinken
hoe Christi vleesch en bloed hij nut
en niet gedinken !

Dat schreef hij in 1860 in H. Van Doorne's album.
Later nog :
« De wind die uit het koren waait,
waarin de scherpe zonne laait,
als tarwenblomme in de aren groeit,
en 't heilig-Sacramentsmeel bloeit,
in Vlanderen, in mijn eigen land
0, 't is genoeg voor dezen keer
ik dichte, maar ik en spreke niet meer ! )

Zoo dichtte de Leeraar die, naar de getuigenis van zijnen leer ling Callebert, op de feesten van 't Allerheiligste, het Eeuwig
licht of de godslamp met druivenranken en korenaren versierde.
En in een van Gezelle's allerprachtigste gedichten, geteekend
19-5-1891, (5) wast het beeld van het graan tot rijken dichterbloesem, zoo rijk, dat hij ons herinnert aan eene der beroemdste
plaatsen van Vondel's Altaargeheimenissen (6)
(4) Buiten de hier aangeraakte, zie men nog het slot der Pachthof,
schilderinge, van Binst het Stille van den Nacht, en •vooral, in Lied-eerd.
en rel. : Dank na de H. Misse. De laatste verzen van ons onvoltooid gedicht kunnen vergeleken worden met stroof 6, 7, 10 aldaar ; de Menschwording in Maria wordt er even in aanraking gebracht met de Consecratie,
en de onweerdigheid van den priester om zoo groote taal te spreken !
(5) Tijdkrans. Eeuwkrans.
(6) Het Graan
't gezaaide graan lijdt onder de aarde last ) etc.
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Panem de ccelo.

'k en ete niet, of 't gene ik ete
't heeft de dood gesmaakt ;
het wreede mes, of de al zoo wreede
hamersmete
heeft het afgemaakt.
Het kooren, dat de landrnan levend
uit de velden voert,
wordt doodgeplettert, eer het vleesch- en
voedselgevend
mij den honger snoert.
Het doode in mij wordt levend weder,
't vat een lijf weer aan,
en zonder u, o dood, geen ader
dans en dede er
meer mijn herte slaan.
't Gevelde rijst, en wast weeromme en
uit den stervensnood,
herroept ge welgevoede en versche
levensblommen
voor den dag, o dood !
De Godheid zelve, aan 't kruis geklonken,
eer 't was al volend,
ook Hij, den diepen kelk ten ibodeme
uitgedronken,
heeft de dood gekend.
Ook Hij zou onzer zielen wezen
eens een avondmaal
dat levend, het alleen, genuttigd
zou genezen
onze hongerkwaal.
0 God, die als een graan geslagen
voor den viegel vielt,
verleen, des bidde ik U, dat brood mijn
alle dagen,
eer mijn herte ontzielt !
0 God, die, als een edel terwe
malsche gemalen, gingt
den oven in, aan 't kruis, en 't brood ge.

lip( van verwe
daar gebraden hingt ;
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o Hemelmondig Manna, krachtig
mannenvoedsel, geeft
mij sterkte om eens to gaan, gestorven,
God almachtig,
daar Gij eeuwig leeft !

Zoo zien wij dus een eerste vrucht van Gezellle's liefde voor
zinnelijk-geestelijke samensmelting, in betrekking met het H. Sacrament : Graan-Brood-Lichaam van Christus.
Zoo werkt de Dichtergeest. Gelijk de bie uit de bloemen haren
zoeten honing haalt, zoo zuigt de dichter uit de stoffelijke dingen de zoete schoonheid van geestelilke beelden, verrijkt met
woordenklank en maat.
Zijne ziel was een lijk die van de heilige dichters, die hij
met zijne leerlingen las en vertaalde uit Latijn, Italiaansch en
Spaansch : St Franciscus van Assisi, Xaverius, Ste Theresia, St
Alphonsus
Fiori, felici voi che notte e giorno
Vicini al mio Gesii sempre ne state
Faci, beate voi che cosi ardete
In onore del vostro e mio Signore
Vorrei mirari un di, come voi siete
Struggermi anch'io vorrei di santo amore.
E insiem con voi che tutti vi struggete
Tutto luce ed ardor fatto it mio core.
Quanto v'invidio, oh Dio ! quant'io saria
Lieto in mutar con voi la sorte mia !
Blommen, gelukkig gij, die nacht en dagen
dicht bij mijn Jesus bloeiend steeds moogt beiden...
Keersen, gelukkig gij, die zijt ontstoken
tot eer van uwen en van mijnen Heere,
lk wilde, ware in mij uw vlam ontploken
totdat mijn herte in licht en vuur verkeere,
ja, saárn met u die smelt onafgebroken
dat zOO, van, liefde ik smelte ook en verteere.
'k Benijde u zoo, o God, hoe blij zou 'k wezen
zoo 'k staan mocht in uw plaats en ambt, na dezen. ( 7 )

Daaruit dichtte Gezelle zijn Kleengedichtie :
(7) Vertaling van A. W,

O mocht ik,
O mocht ik
voor 't heilig Tabernakel staan
O mocht ik,
O mocht ik
daar brandend als een keerse staan !
O mocht ik,
O mocht ik
ontsteken daar en uitgegaan
O mocht ik,

O mocht ik_
naar Hem en in den Hemel gaan !

en die verzekens uit een 'anger gedicht :
Geen ander lampe of Licht voor mij
als dat a'an 't Licht ontsteken zij
van Jesus' Sacramentsaltaar
daar brande 't, en het sterve daar ! a ( 8 )

Zulke brandende, lichtende ziel was onze Vlaamsche priester ;
het ontroerde hem, als hij eene bloem, eene keers bij 't H. Sacrament zag, nog meer als hij 't uitwendig teeken van Jesus' Lichaam
rondom hem zag groeien op Vlaanderen's velden, en, kwam hij
ergens een zinnebeeld van dat H. Lichaam tegen, wederom deed
het hem dichten.
Een paar van die zinnebeelden zullen wij hierna bespreken.

2. MARGARITAM.

D

AT woord staat ten hoofde van een klein Gezelledichtje,
't voorlaatste van Oostermaand in Tijdkrans.
Pas uit de schoone dagen van Goede Week en Paaschtijd gekomen, mag ik, nieuwe pastor, dit bloemken uit mijn oud-professorsleven plukken en to bezien geven buiten den kring der dierbaren, voor wie het eerst bestemd was ? ( 1 )
Alzoo is 't gedichtje :
(8) Hoe Licht is toch de sparke vier. Ged., gez. geb.
(1) Oeschreven in 1921,
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Perelmoeder
neèrgeronnen
van den kruise in

Neen, verwinnaar
en verrezen,
droogt uw tranen !
uit het graf
na drie dagen
zal hij wezen
legt uw weernoedskleederen af

uwen schoot
ligt de Peerle, en
schijnt verwonnen,
ach, zoo deerlijk
deur de dood !

Margaritam
in uw handen
draagt die Peerle, o
Priester, gij
dat uw hert dan
vrij van schanden
vrij van zonde en
schulden zij

Weet ge 't nog, lieve studenten, hoe ge dit versje vond op it
bord geschreven staan, op Goeden Vrijdag namiddag, de laatste
klas vOOr de Paaschvacantie ?
Gij waart 's morgens in den dienst geweest, dien dienst zoo
grootsch in ziinen eenvoud, met de lezingen van 't Paaschlam en
van de Passie, met die oude aangrijpende gebeden en uitnoodigingen :
Oremus, dilectissimi nobis, pro Ecelesia sancta Del...

en de verheffing en vereering van 't kruis
Ecce lignum Crucis...

met de Grieksche en Latijnsche aanroepingen tot den Heiligen,
Sterken, Onsterfelijken God, die toch aan 't kruis wou sterven
Agios 6 Theos
Sanctus Deus !

Eindelijk, gij hadt de Oud-liturgische « Missa Praesanctificatorum gezien, zonder koorzang, zonder bellen, zonder orgel,
en Gezelle's weergalm hadden wij vernomen
De ratel relt de kerke deur
geen koper nu noch brons
en hoore ik, ook den orgel niet
men bidt den .t Vader-ons
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en nu, 's achternoens, als gij met guffige gezichten, lijf en ziele
al vol vacantie de klas binnendrongt, daar vondt gij
Margaritam. . . .

En ik vroeg u, na de lezing :
Verstaat gij dat ?
Wel ja, gij verstond dat, zoo half en half, met wat helpende
vragen : dat de eerste strophe spreekt van Jesus gestorven en
neergeleid in Maria's schoot : ik toonde u de Pieta van Miclel
Angelo, — dat de tweede strophe de Verrijzenis voorspelt ; dat
de derde... ja, die derde was voor 't oogenblik zoo nog wat
duister, niet waar ?
Maar wij zochten verderen uitleg. Margarita zochten wij in 't
Evangelie << Simile est regnum mlorum homini negotiatori,
quaerenti bonas Margaritas ». (Math. 13). En, vertallende vonden
wij : perel... Een Grieksch woord is dat : MapTapoc de pereloester ; papTapiTuc of ilapTapitric de perel, 't wordt in 't Latijn
margarita of margaritum. En gij zaagt voor uwe oogen de schelp,
van binnen bekleed met blinkenden glans, dien gij noemt peerlemoer of klaarder : perelmoeder ; de wondere kalkstoffe door vele
schelpdieren, door sornmige oesters vooral, uitgezweet, en in hunnen schoot samengeronnen tot die kostbare graantjes, de perels.
Daar ligt ze, de perelmoeder, en in die schelp lei ik, voorzichtig,
een
nagemaakte ! — Margarita.
I)at was natuur en wezenlijkheicl. Maar hier zijn we in 't rijk
van het symbool of zinnebeeld.
Margarita beteekent hier, gij vondt het aanstonds — JesusChristus zeif. De Perel-Moeder werd dan, gemakkelijk genoeg :
Jesus' Moeder, Maria, met het lichaam van heuren Zoon van 't
Kruis neergezegen in heuren schoot.
Jamaar, dat is niet alles !
lk wees u, bij Mattheus, VII. 6 : « Nolite dare sanctum canibus,
neque mittatis margaritas vestras ante porcos ». dan vermaant
gij, al stralende van genoegen, hoe de oude christenen dien
perelnaam op het H. Sacrament toepasten. Daartoe diende dat
arste-Communie gedichtje van Gezelle, voor een meisje dat
Margaretha of Margarita heette
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Margarita, perelschoon,
weerd een Keizerinnekroon
was uw name, en van bedieden
prachtig, bij de Grieksche lieden

en ve•der :
Dit geheim wilt wel beseffen
en daartoe uw hert verheffen,
Want « geen Margariten ooit
voor de verkens heengestrooid
zei de Meester, en dat zeggen
wisten wel in 't werk te leggen
de eerste christenen, die verveerd
zaten onder Nero's zweerd.
Om 't misbruiken of te keeren
van het Lichaam onzes Heeren
mieken zij uw' schoonen naam,
Magarita, God bekwaam ;
en wanneer zij duister spraken
in hun kerkelijke zaken
van : « tot Margaritain gaan »
Dat was « onzen Heere ontvaán >.

Dit leerde Gezelle o. a. in Wiseman's Fabiola (Part II. Chap.
XXXIII)... « the name of pearl, which was given to the smallest
fragment (of the Blessed Eucharist) showed that it was so precious in a christian's eye... » En de nota die de Kardinaal geef t
bij het eerste deel van dezen zin, zegt ons : « So in the Eastern
liturgies, Fortunatus calls the Blessed Eucharist « Corporis Agni
margaritum ingens — Lib. III. cam. 25. » Sint Fortunatus dan,
volgende de Costersche beelden der Liturgie, noemt in een zijner
zangen het H. Lichaam van Christus onder Broodgedaante : De
groote peerl van 't Lichaam des Lams.
Zoover zijn we dan... « ligt de Peerle», is gezeid van de
H. Hostie. Maar wat wordt nu de Perelmoeder ? Waarin ligt de
H. Hostie, en wanneer ? De tweedc stroof kan u eene aanduiding
geven... « verrezen uit het graf na drie dagen zal hij wezen. » Het
is de dag van Jesus' dood : Coed Vrijdag. En 's morgens, op
goeden Vrijdag, ligt de H. Hostie op het rustaltaar, in eenen kelk.
De Perelmoeder wordt dus, liturgisch gesproken, voorgesteld
door den kelk. Nu ware de vergelijking volledig, indien wij
wisten dat er symbolisch verband bestaat tusschen den kelk
en Maria. En dit bestaat feitelijk. Immers de kelk verbeeldt 4: de
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maagdelijke Moeder Maria die het goddelijk Lichaam en Bloed
des Heilands aan de wereld schonk » (2). En inderdaad, in de
Mis, wanneer de Priester den wijn in den kelk gedaan heeft, en
hij er water bij mengt, gedenkt hij in een treffend en aloud
gebed de menschwording van Christus : « ...da nobis per hujus
aquae et vini mysterium, ejus divinitatis esse consortes, qui
humanitatis nostrae tieri dignatus est particeps. Laat ons door
het geheim van dit water en dezen wijn deelachtig worden aan
de Godheid van Hem die zich geweerdigde onze menschheid
deelachtig te zijn.
En zie eens hoe Gezelle in 't schoonste zijner Mariagedichten
Gods Moeder voorstelt als de bloemenke/k waarin de Perel geronnen is
Geboren op de stengel van dat blommeken
op heden, in wiens al te zuiver kommeken
de dauw eens uit den hemel is gestremd,
de Pere!, die onz' schulden heeft gedempt.

Hoe treffend-aanschouwelijk wordt ons hier het geheim der
Menschwording van Gods Zoon, wiens Lichaam en Bloed op
onze altaren geofferd worden
Zoo hadden wij dan, nevens malkaar, voor uwe oogen gesteld
10 De natuurlijke Perelmoeder : de schelp met de perel erin.
20 Het beeld van Maria, Jesus' Moeder met haren lieven, gestorven
Zoon op haren schoot. 3° Den gouden kelk, zinnebeeld van Maria,
met een schoone witte Hostie, om u te doen denken aan het
geconsacreerde Lichaam des Heeren rustend in den gouden
schoot van het gewijde kerkvat zooals het dien morgen zelf op
het zijaltaar had berust.
Wat schoonheid ligt er thans in die eerste strophe : Sedert
gisteren, Witten Donderdag, na de laatste Mis, of onbloedige
vernieuwing van het Kruisoffer, ligt de Peerle neergeronnen in
den schoot der Peerlemoeder den kelk, (Maria) gelijk de blinkende perel in de oesterschelp. DOOr dat tweevoudig beeld der
natuur en de Liturgie, spreekt de dichter tot Maria om haar in de
tweede strophe de Verrijzenis vOOr te spiegelen, die ons morgen
zal toelaten, op Paaschavond te zingen : « Regina Coeli, laetare,
(2) Zie Nieuwbarn. Het H. Misoffer. bl. 134.
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alleluia, quia quern meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut
dixit, alleluia ! »
En de derde strophe nu ? « Zij bracht uwe verbeelding terug
op den dienst van dezen morgen. De Priester droeg immers, na
de aanbidding van het kruls, den kelk met die H. Hostie naar het
hoogaltaar. Hem spreekt hier de schouwende zanger toe : « Margaritam, in uw handen draag die Peerle, o Priester, gij ! Dat
uw hert dan vrij van schanden, vrij van zonden en schulden zij. »
Want de Godsspraak vermaant de Priesters dringend : Mundamini qui fertis vasa Domini ! — Reinigt u, gij die des Heeren
Vaten draagt ! »
Gij, teerbeminde jongelingen, onder wie zoovelen welhaast, —
want de jaren vliegen snel — het Lichaam en Bloed des Heeren
zullen behandelen, gij zult u rein en onbesmet tot die heerlijke
daad voorbereiden ; intusschen, ook voor gij Priester zijt, zult gij
Hem dragen in U, en stilaan opstappen naar de weerdigheid die
gij van God verbeidt, als seminaristen, als Acoliethen, als
Subdiakens en Diakens. « Nolite dare sanctum canibus, neque
mittatis margaritas vestras ante porcos. » Weest andere Tarcicii,
op wiens graf Paus Damasus deed beitelen :
Ipse animam potius voluit dimittere caesus,
Prodere quam canibus rabidis ccelestia membra.

Aldus, met een klein dichtje van Gezelle, leerden wij a veel
schoonheid en waarheid. Gij zult hem blijven liefhebben, jongens.
Hij is onze Vinder, geen machtige dweeper lijk Dante, dien wij
dit jaar herdenken, maar vollediger christen-Dichter dan hij.
Nergens, in de Divina Cammedia spreekt die groote Italiaan, die
toch « nullius dogmatis expers » was, ook maar een woord van
het middenpunt aller Katholieke dogma's : De Mis en de H. Eucharistie ; nergens, zelfs niet in het Vagevuur, waar het toch zoo
roerend zou aangekomen zijn. ( 3 ) Wanneer wij, in 1930, het
(3) Deze stilzwijgendheid van Dante over het H. Sacrament des autaars
is mij onverklaarbaar. 1k weet niet of ze tot hiertoe werd opgemerkt en
besproken. Des te meer opvallend en te vreemder wordt zij, wanneer men
bedenkt dat het H. Sacraments-feest, 't jaar voor Dantes geboorte ingesteld,
nog in vollen glans van nieuwheid moest zijn ten tilde van het schrijven
der D. C., dat Dante groote bewonderaar was van S. Thomas v. Aquino,
wiens meesterstuk, in de Summa, de Verhandeling is over het H. Sacrament,
en dat het groote mddel tot verlossing der zielen van 't Vagevuur,
Gedichtengroei 16
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eeuwfeest van Gezelle's geboorte zullen vieren, dan zullen wij in
zijn lyrisch werk dergelijke leemte niet betreuren( 4 ). Want,
naast dit Goe-Vrijdag gedichtje, hoevele andere waar hij den
grooten Schat vereert, zoolang gevierd in Vlaanderland :
« 0 Heilig Liefdemaal, o Schat, die, nooit volprezen
des werelds leven zijt en de eeuwen door zult wezen ;
wie is er weerdig u te loven, wie bekwaam
in woorden kond te doen 't bedied van uwen naam ?
0 wonder, onbekend van duizenden vergeten
van nogmaals duizenden die dienden u te weten,
en dankbaar werk te doen, zoo wijd de wereld strekt,
ter eere van den God dien schijnbaar brood bedekt ! ( 5 )

Die Schat, die kostelijke Perel, blinkt allerwegen in Gezelle's
gedichten. « Inventa una pretiosa Margarita, vendidit omnia quae
habuit, et comparavit earn

3. ICHTHUS EIS AlEl.

E

EN Grieksch bovenschrift voor een Vlaamsch gedicht genot
aan de schoone schepping Gods, doorschouwd met een
wetenden geest.
Onder het vers, in Rijrnsnoer (Zomermaand) staat de dagteekening 31-1-'96. Op lien dag werd het voltooid, maar 't was
Mei toen het werd aangeleid :
« Meidagweder is 't, alomme
fielder, en geen loof en speelt

Gezelle immers werkte 's winters vele schetsen af, die hij
's zomers op zijn wandeltochten opgevat en begonnen had. Waarschijnlijk is dan het gedicht ontstaan, in den huidigen leest, binst
volgens de gestadige leering der H. Kerk, toch is de H. Mis. Nu, de zielen
in Dante's Vagevuur vragen gebeden, nooit Missen, de dichter belooft er
hun ook geene geene enkele maal
tenzij in een duistere en ,betwiste
Sakrament ; de woorden Messa,
allegorie — spreekt hij van 't
Eucaristia, S. Sagramento of dergelijke komen nergens in de D. C. voor.
(4) En in Vondel nog veel minder. Leest zijn meesterstuk : Altaargeheimenissen.
(5) Gezelle. Gelegenheidsgedichten, uitg. Veen, ill. 94.
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de Meimaand 1895 misschien nog een jaar eerder, ( 1 ) maar de
meeste zaken en beelden die er in voorkomen lagen van veel
vroegere tijden in des Dichters hoofd gereed.
Laat ons dat eens nagaan.
***
Hoewel geen kind van de zeekuste, had Guido toch, van zijn
jongste jaren met de zee en het visschersvolk mogen kennis maken, toen hij, kleine jongen van 8-9 jaar, meeging, met zijn vader
wanneer deze sperren en struikgewas in de duinen van den
Haene en aanpalende stroke aan 't planten was. Later heeft hij
zeker de zee meermalen weergezien en overgestoken naar Engeland, maar 't beeld uit den kindertijd is hem trouw bijgebleven,
en de Vlaamsche visschers komen prachtig in zijn dichtwerk
leven, tot in zijn late jaren toe, zoo 't ten overvloede blijkt uit
Tijdkrans ( 2 ) en Rijmsnoer ( 3 ) die zee- en vischvaartgedichten
zijn van de schoonste uit, vol natuurgevoel niet alleen, maar vol
menschenleven, lief en Teed van eigen yolk.
Maar wij moeten zoo verre niet gaan zoeken om over ons gedicht aan 't kouten te gaan. Neemt Dichtoefeningen en ziet er :
Op de Kuste van Westvlanderen. Het is een van Gezelle's roudste
eerdichten, eerst afzonderlijk gedrukt
« Hulde aen den weleerweerden en hooggeachten Heere Leo Slock, hem
opgedregen bij zijne intrede als pastor der stad Blankenberghe, door zijne
Rousselaersche vrienden, op den 15 van de Meimaend 1856. — Rousselaere,
gedrukt bij Stock-Werbrouck en Zoon ».

Immers, Eerweerde Leo Slock was twintig jaar lang, van 1836
tot 1856, te Rousselaere coadjutor en onderpastor geweest ; zoo
kwam het,, toen hij naar Blankenberghe ging pastor zijn, dat
Gezelle gevraagd werd hem met een gedicht te vereeren.
Daarin spreekt hij de visschers toe
Gij die van 't brakke veld dat God in de eerste dagen
met zegen overgoot, en menigvuldigheid
van zwemmend vischgedierte in zijnen schoot deed dragen,
den rijken oest opdoet, door u niet voorbereid —
(1) Niet veel vroeger, daar het anders in Tijdkrans 1S93 zou gestaan
hebben.
(2) Zie Herfstmaand, laatste gedicht : « 0, schoone witgetopte baren
(3) Zie IJslandvaarders, Storm op zee (Lentemaand), De Visscher

(Herfstmaand).
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Och spoeit, en laat den visch gerust ziin nooddruft zoeken
en wandlende ongestoord door 't ruime water gaan
Daar wacht een man op u
een man aan Hem gelijk die kriemelende benden
van 't waterminnend ras in Petrus' netten bond
die 't visschenrijk gebood hem schatting in te zenden
en wien 't gevinde dier een gouden penning zond.

Het woord dat gij hier bijzonder beletten moet, is 't woord over
den visch
laat den visch gerust zijn nooddruft zoeken
en wandlende ongestoord door 't mime water pan. ,›

Dat wandelen is een beeld uit den alouden heiligen Dichter,
Koning David (Psalm VIII. 8.)
« Volucres coeli, et pisces mans
qui PERAMBULANT semitas maris.
De vogelen des hemels, en de visschen der zee
die doorwandelen de wegels der zee. »

Wij zijn gewoon, helaas, die psalmen te lezen met snelroerende
lippen, zonder daar vele in te vinden, maar de jonge priester en
professor Gezelle zag en bezag, hoorde en luisterde, al zoowel
in het rijk van de oude dichtwereld als in 't rijk van de nog oudere
scheppingswereld ; en dat woordeke perambulant... had zijn ooge
en verbeeldinge getroffen. Hij zag in de wijde zee duizenden
wegeltjes : semitas, en de vischkens en visschen, die daarin bekend, naar alle zijden, bij 't roeren van vinne en steerte, op
wandel zijn. En dat bleef in hem geprent en bewaard, en kwam
weer boven, als hij in vers en gedicht te spreken had van den visch,
zoo in zee als in 't zoet water
« 0 rijk omgroeide waterwegelen.»(4)

We vinden 't al weder, twee jaar na 't eergedicht voor den
Visscherpastor, in : 't Edele spel der vlugge schaverdijnders, opgedragen aan student Hugo Verriest in 1858 of 59 ; 't lief ge(4) Tijdkrans. Eeuwkrans. 4. Gedicht in 1881.
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dicht op de mate van Hiawatha, waaraan Gezelle toen reeds
werkt : ( 6 )
Water dat van God gemaakt zijt
op den eersten van de dagen,
water dat van God gedeeld waart
op den dag van land en wateren,
machtig element der wateren,
hulpe en troost van al dat mensche is,
g'hebt het land gevoed, gij laaft het
zoo de moeder met heur kind doet ;
g'hebt den vissche in u geborgen,
g'hebt de zwane op u gedregen
ligt en slaapt nu, valt en ligt wat
0 gij visschen, blij ft en duikt u
voor de koude die kan schd doen,
slaapt, U rapgevinde wandelaars !
't Rustend water ligt en slaapt wat,
komt o Jonkheid, blijde Jonkheid,
ge en rust voorwaar, ge en slaapt niet... ( 6 )

Voor wie dit gedicht in zijn geheel lezen wil, verschijnt een
schoon afbeeldsel van Gezelle's christen dichterziel, die de heiligheid van Gods schepping in alles bemerkt en uitspreken moet.
Ziet, hoe hij natuur en bovennatuur vereenigt in zijne toespraken
tot het water, dat de Almachtige, zoo hij op een ander plaats
dichtte in 1859:
Gezegend en gewijd heeft voor de visschen. ( 7 )

Wij onthouden intusschen de name, aan de waterbewoners gegeven : rapgevinde wandelaars, nogmaals uit de Bijbeltaal van
David gesproten. Zoo zal de Dichter dan, in het vers dat wij nu
beschouwen, daar verder mee voortbouwen en in 't water zien de
ambulatoria, de wandelkamers van den visch :
Diepende, in zijn wandelkamers
ligt de visch
)

(5) Dichtoefenigen 1858. Mondamin.
(6) Ged. gez. en geb.
(7) Ibid. Pro Christo legatione fungimur.
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Uit Davids woord

perambulant semitas heeft de aandachtige

verbeelding aldus op drie vier verscheidene wijzen dichterspraak
gebeeld : het werkwoord :
wandelende ongestoord door 't water gaan

De visschen : rapgevinde wandelaars
het water : wandelkamers
en : waterwegelen.
Geen eentonig afschrijven of herhalen, ziet gij wel
Het eerste deel van 't Ichthus-gedicht, de natuurbeschouwing,
bestaande uit de 4 eerste strophen, is verder nog verrijkt geworden
door het lezen en vertalen van dienzelfden Hiawathazang, waar
Gezelle van zijne jeugd of zoo geern mee bezig was, en dien hij
in 1886 voor goed uitgaf.
Hoe prachtig, eigenmachtig vertaald :
VIII. — Hiawatha's fishing.

Through the clear, transparent water
He could see the fishes swimming,
Far down in the depths below him
See the yellow perch, the Sahwa,
Like a sunbeam in the water
Diepe in 't klaar doorschijnend water
eendlijk verre en diepe omleegwaards
zag hij al de visschen zwemmen,
zag den gulden baars, den Sahwa,
lijk een zonnestrale in 't water

Wat verder nog :
On the white sand of the bottom
Lay the monster Mishe-Nahma
Through his gills he breathed the water,
With his fins he fanned and winnowed
With his tail he swept the sand-floor
Op den blanken zavelbodem
lag de reuze Mishi-Nahma
water zwelgende in zijn kavelen,
water wannende op zijn vinnen
en zijn steert bedreelde 't grondzand. )
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Laat den fijnproever hier eens sommige verzen in Engelsch
Vlaamsch tegeneen opwegen
Far down in the depths below him
eendlijk verre en diepe omleegwaards

dan : the Yellow perch — den gulden baars ; hoeveel beter bij 't
beeld van den zonnestraal ! Verder ziet dien blanken zavelbodem,
tegen : the white sand of the bottom, en bemerkt hoeveel sterker
van êênheid en deun dat vers worclt. Vooral de drie laatste verzen
daar : wie vermoedt bij 't eerste zicht wat maatgevoel daar wordt
voldaan, en hoe die Vlaamsche woorden : kavelen, bedreelde, de
uitdrukking trouw weergeven, maar voor ons merkweerdig verscherpen in beeld en rhythme ?
En was dat nu al, om den visch te schilderen met woorden geliik
ons gedicht het doet ?
Verre van daar, om dat te bereiken moest er een Gezelle zijn,
die op wandel ging rondom Kortrijk, en daar een blijden Meidag
voornoene bleef staan bij den vischput en er een visch in het oog
kreeg die, stil in de diepte liggend, er op êên en dezeriden geclurigen maatslag zijn tote open-en-toe, zijn vinnen weg-en-weer
deed gaan, zoodat de Dichter er eindelijk een deun van miek
op en neere, weg en weere,

mailken Open, mai/ken toe

of zoo lets... en dan, met heel de lente-natuur rondom en in hem,
kwam uit eigen zien, omgeving en visch van zelfs uitgesprongen,
in wonder-bewegende verzen
Meidagweder is 't : alomme
helder, en geen loof en speelt,
achter 't bloote vischputwater
roer noch rimpelken en gaat er
stille staat er
't blinken in van 't zonnebeeld.
Diepende in zijn wandelkamers
ligt de visch, die hand noch voet
huid noch haar en heeft, noch veder
maar die argloos op en neder,
weg en weder,
vakende, zijn vinnen doet.
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oogen heeft hij, blinkende, en die
staan gekeerd, 'k en weet niet hoe ;
gaat hij slapen, eet of drinkt hij,
wil hij boven zijn, of zinkt hij,
nooit en pinkt hij,
nooit en duwt hij de oogen toe.
Met den monde middagmalend
einde en heeft hij noch begin,
maar hij muffelt, zonder staken,
met zijn muile en met de vlaken
van zijn kaken
water uit en water in

Leest dat, of ge uwen mond niet zult open en toe duwen al muffelen lijk visch! En dan die oogen! In Zonneland-Almanak las ik
onlangs een opmerking van een kleinen jongen toen hij den visch
in een waterbak bezag, en daarbij dan de « verklaring » van die
starende vischoogen zonder wimpers noch wenkbrauwen. Al wel,
al wel maar ik hadde er die derde strophe van Gezelle bijgedrukt,
en zij ware een genot en eene leering geweest voor den knape.
Horneros zelve, in zijn beeldend Orieksch, en hadde niet schooner gesproken van die oogen, dan Gezelle, al roemt men terecht
zijn schilderende « epitheta » als als glaucepis, glansoogig en
elikOpis, rondoogig... of hoe de geleerdei het al vertalen.
***
Met de vijfde strophe begint de dichter te s schouwen » en den
Visch met christene oogen te bezien.
De wondere zinnebeeldigheid van den Visch, waarover sedert
de Rossi honderd geleerden, nu onlangs nog Dr Fr. Jos. DOlger ( 8 )
geheele boeken geschreven hebben, was Gezelle al van in zijii
jeugdig professorsleven bekend.
Den 18 Mei 1859 schrijft hij, voor de klooster-intrede van een
Vlaamsche dochter, het vurig gedichtje « Weerom de vrije klok »
( 9 ) en ni 't handschrift zet hij daaronder, na de dagteekening :
ICHTUS EIS AIEI. AMEN. AMEN.
(8) Der Heilige Fisch in den antiken Religionen and im Christentum.
Munster in Westfalen, 1922.
(9) Qed., gez. en geb.
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Dat is zonder uitleg : De Visch in eeuwigheid. Amen !
't Was binst zijn wonderja ar als leeraar der Poesis, toen hij
met zijn studenten de dichterlijkheid van Gods geloof, van de
Schepping en van Vlaanderland leerde en zong. Zoo hij die christen vischspreuk ander een gedicht schrijft waarin Christus geloofd wordt, maar overigens van geen visch spraak is, dan moet
men denken dat hij te dien tijde met die zaken vervuld was.
Geen wonder dan ook dat hij, onderpastor te Brugge sedert
1865, en opsteller van Rond den Heerd, een zijner oud-leerlingen
van dien tijde 't gedacht ingeeft van een opstel voor het blad,
waarin hij zou bespreken al wat de heiligheid van het Vischbeeld
betreft. De schrijver was Hugo Verriest, toen een jonge professor
in 't college te Brugge, en zijn artikel staat in 't nummer van 7
Juli 1866. Heeft Verriest zelf de zaken waarin vergaard en geschikt, zonder twijfel komen vele uit Gezelle's inlichtingen en
aanwijzingen.
Hugo leidt zijn onderwerp in met te zeggen dat Rond den Heerd
reeds allerhande dieren besproken heeft, maar zegt hij « wij en
zijn nog nooit eenen goen dag gaan zeggen aan den bewoner der
klare wateren, aan den rapgevinden visch. »
Hij heeft het woord van zijnen Meester nog onthouden, in 't
gedicht dat hem was opgedragen, over de « rapgevinde » wandelaars.
.

Daar is ) zegt hij verder, « aan hem gelijk eene soort van onschendbare heiligheid vastgebonden. Bij voorbeeld als de Almachtigheid Gods de
sluizen des hemels opendeed en de zee uit hare diepteni dreef, 't was opdat
de zondvloed al de schepselen der aarde die buiten de arke bleven zou
gestraft hebben, uitgeweerd een nochtans : den visch. Hem dan en kost
het water niet deren.

Dat alles had Hugo reeds te Rousselare van zijnen leeraar gehoord, zoo ook verdere zinnebeeldigheid in zijn geschrift van Rond
den Heerd. En Gezelle, den visch ziende, « in zijn wandelkamers »
gaat ook die oude herinnering weer ophalen, maar eerst let hij op
de « sprakeloosheid » van het waterdier. « Zoo stom als een visch
zegt het yolk, en die sprakeloosheid maa kt den visch tot beeld van
onschuld en onnoozelheid, alsof hij daarom ook de straf van den
gondvloed ontkwam
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Wonder schepsel, zonder sprake,
woord en tonge en tale ontzeid ;
zinnebeeld van ongeraakte,
nooit besproken, nooit bespraakle,
moedernaakte,
schaamtelooze onnoozelheid !
't Water mocht de dieren en de
menschen eens verslinden al,
buiten die in 't schip, huns g'achten
yolk en vee, na lange wactiten
wederbrachten
vrij van rampe en ongeval.
Hij ontkwam het, onverwaten,
van Gods hand onaangedaan

Ja, maar, de Visch in de christen oudheid, heeft nog twee andere
en hoogere bediedenissen. ,Gezelle's leerling, verder in zijn opstel,
zegt ons :
« Dikwijls ook heeft God den christen menschen verbeeld en beteekend
in den visch. In den zondvloed heeft Hij den visch laten ontsnappen a In
de straffe en vrij en ongehinderd laten leven in het water ; zoo door het
water van 't doopsel ontgaat de christen mensch de groote straffe
tegen Adam en zijne kinderen uitgesproken was. Zoo zegt Jesus-Christus
ook tot zijne apostelen van u zal ik menschenvisschers maken. In die
miraculeuse vischvangst mag de visch wederom de christenen beteekenen... )

Maar luister naar .Gezelle zelf, in het volgend jaar van zijn
Leesblad (blz. 249) :
Gelijk de dieren rond Christus deden in de wildernissen, zoo vergaderden
hier de visschen rond Hem in het meer van Genesareth waar 's nachts te
vooren van geheel den nacht Been visschelken te krijgen en was geweest.
De doopvonte hiet men eertijds in de kerken de Piscina of den vischput, immers omdat de christenen uit de doopvonte als opgevischt en van
den ondergang gered worden. De oude heilige Vaders spraken dikwijls
hunne doopkinderen aan en zeiden er visschelkens tegen. ( 10 ) Daar bestaan
oude schilderijen van het heilig Doopsel Christi, in de Jordane, waar eene
menigte visschen rondom en naar Hem toezwemmende, verbeeld staan.
't Was in 't schipken van Petrus dat Christus den storm deed ophouden,
het was in 't schipken van Petrus dat Hij de vischvangst zegende, en 't is

(10) B.v. Tertulliaan : « Nos pisciculi secundum lchthyn nostrum Jesurn
Christum in aqua nascimur Wij visschelkens worden naar 't evenbeeld
van onzen Visch Jesus Christus in 't water geboren.
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nog in 't schipken van Petrus dat Christus tegenwoordig is en door alle
stormen meevaart, om altijd voort, ja, zelfs weerspannige visschen te
vangen en in de onbreekbare wanden van dat schip te brengen, waar zijn
kruis de mast van is, en de Heilige Geest de leidsterre

Daar is echter een andere plaats in 't Evangelie, die, nog beter
dan de wonderbare vischvangst, de verbeelding van Gezelle bier
leiden zal ; de parabel namelijk, of de gelijkenis van het net,
niet van op de schuit in zee geworpen, maar bij lage tij aan staken
vastgeleid en in 't water gelaten ; tot de vloed de visschen meebrengt.
Mattheus XIII. 47 :
Nog is het rijk der hemelen gelijk aan een net (sagena = stelnet),
uitgeworpen in zee, en dat alle soort van visschen tegare vangt. Toen dit
nu vol was, trokken ze 't uit, en aan den oever gezeten, zoo lazen zij de
goede visschen uit om ze in de vaten te doen, maar de slechte wierpen
ze weg.
Zoo zal 't zijn bij de voleinding der wereld : de engelen zullen uitgaan
en de boozen afscheiden uit het midden der rechtveerdigen 7>

Die parabel gaf aan Gezelle's leerling Hendrik Van Doorne in
1860 een gedicht in, dat zijn Meester naderhand met hem herdichtte en onderteekende te Brugge in het Engelsch Seminarie den
17 November 1862 : (11)
De visscher slaat een stok in 't zand
waaraan hij zijne netten spant
op vischvangst uitgetogen.
De zee die 't ziet komt uit, komt op
en schudt heur witgeschuimden kop,
luid bulderend losgevlogen.
Het net beweegt, de stok staat pal,
geen zee die hem beroeren zal
Zoo plantte een net St. Pieters hand
op Gods bevel in 's werelds zand,
het stond er duizend jaren
de dolle zee, hoe meer zij woedt
hoe vaster zij het net daar doet
en staan en visch vergaren !

Brugge in festo Sti Gregorii Thaumaturgi A. D. 1862.
(11) Ged., gez, en geb. Non praevalebunt.
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Nu verstaan wij in zijn verband en in zijn geschiedenis 't gebed
des Dichters, om uitgelezen visch te zijn op den dag des oordeels :
Och, of mochten wij na dezen
veilige ook en uitgelezen
visschen wezen
daar Uw sterke netten staan,
God !

En thans bekroont Gezelle het Vischgedicht door 't hoogste en
heiligste zinnebeeld van al : Jesus-Christus, Gods Zoon, Zaligmaker.
Nu weet ieder die wat gelezen of geleerd heeft allichte jets van
die oud-christelijke zaken en symbolen. Zij staan er weder in kerkboeken en op bidprentjes. Maar in Gezelle's jongen tijd was dat
alles verduisterd en onbekend. Die christen kunst- en dichtbeelden
heeft hij helpen in eere herstellen, en hij volgcle de wetenschap die
ze aan 't licht bracht. De Rossi schreef over de oud-christen afbeeldsels van den Visch reeds in 1855. Men kende sedert 1839
het opschrift van Autun, waarin te lezen staat, o.a. : << 0 goddelijk
geslacht van den goddelijken Ichthus (visch) 0 vriend, nut het
voedsel, honing-zoet, van den Heiland der Heiligen : eet, drink,
houdend den Visch in handen. » ( 12 ) De geleerden schreven daarover in hun Tijdschriften, maar zeldzaam waren hier de menschen,
die ze lazen. Gezelle was een dier zeldzame. In 1866 staat het
nog in zijnen Rond den Heerd (II. 60) :
Daar is nog een ander sigle of letterteeken van den name Jesus, dat
onlangs uitgeleid is door dien onvermoeibaren ridder de Rossi, den bespeurder van zooveel onderaardsche oudheden te Roomen. Hij bewijst dat
in de eerste drie eeuwen van vervolginge de christenen in hunne bedekte
geheimsprake zouden gezeid hebben, bijvoorbeeld : Brengt mij den
Visch ,, om te beteekenen : « Brengt mij de heilige communie ;› en als
't op schrijven aankwam, dan teekenden zij simpelijk eenen visch, en dit
had de zelfste bediedenisse. Ja, men ziet in de catacomben 't laatste Avondmaal verbeeld door twaalf personen, en een in 't midden die eene hostie
en eenen Visch in de hand houdt, die 't heilig Sacrament des lichaams
ende bloeds onzes Heeren beteekent. Dit wordt aldus uitgeleid : De
Roomsche christenen spraken toen veeltijds Grieksch, zoo wij nu hier
(12) In de eerste eeuwen gaf de Priester bij 't uitreiken der H. Communie, het Lichaam des Heeren in de hand van den communiceerenden
Christen, en deze bracht het aan den mond.
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Fransch spreken, en visch in het Grieksch is ICHTHUS, en dat zijn juist

de eerste letter der vijf Grieksche woorden IESOUS CHRISTOS THEOU
UlOS SOTER die beteekenen : Jesus Christus Gods Zoon Zaligmaker
zoo, maaltijd, houden met den Visch, 't zij gezeid of geschilderd, beteekende
in die bieslotene tijden, ter heilige Tafel naderen, of te communie gaan, en
het Vischteeken beteekende Christus. Zoo wierd het mogelijk christen t2
zijn in handel en wandel te Roomen, zonder gestraft te worden, want 5:i
dit teeken hadden zij er nog veel andere

Dat is nu de laatste strophe van ons gedicht
g God ! van wien me' in de oude dagen
dekkende uw geheemen, zei,
mondelinge of in beeld geschreven
g Nut den Visch, Hij zal u geven
't eeuwig leven
Helpt ons, Ichthus eis aiei I

Nogmaals een gedicht, zoo goed als onopgemerkt door hen die
« natuurpoesie » en niets anders in Gezelle wilden zien. Niet dat
natuurpoesie te verachten weze, maar 't gene zij door natuurpo6sie
verstonden : teere stemmingjes bij roze dageraden, blommen,
gras en boomen, en niets verder noch dieper, dat bestaat bij
Gezelle niet. Hij is overal een God- en zielezoeker.
Hoe weinig toch wordt zijn waar streven en de levende geest
zijner kunst erkend !
God betere 't !
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EEN SLOT EN EEN SLEUTELTJE.

S al een groote gunste Gods, die mannen gekend te hebben,
„'t door wier handen Gods Handgroote din en doet op der
aarde : wat en is 't dan niet als men ze heeft zien werken, lijden,
beminnen en vergeven ! >>
Aldus spreekt Gezelle van Cardinaal Wiseman, bij 't einde
der vertaling, in Pond den Heerd, van 't verhaal der laatste ziekte
van den grooten Kerkvoogd.
Laat mij alzoo spreken van hem, nu ik deze beschouwingen over
zijne gedichten besluit.
Want, hoe onvolmaakt en helaas nog onvolledig ze ook wezen,
toch meen ik dat ze eenigszins aanschouwelijk maken « zijn werken, zijn lijden, zijn beminnen en vergeven. »
Zijn werken. Want wij zien, in vele dezer gedichten, wat een
ontzaglijk werkleven deze man geleefd heeft. Hij is niet een zeepbel met schoone kleuren maar met niets erin. Uit hem spreekt rijpe
wetenschap, in zijn eigen wezen opgenomen en verteerd, en zijn
eeuwige roem is het, de heerlijke en vruchtbaarmakende verbintenis te hebben gevonden tusschen de opmerking, de nasporing en
de veelzijdige cultuur des geestes, ( 1 ) met de betooverende schoonheid der verbeelding en der uiterlijke kunst van het Woord.
Dat werk van zijnen geest bleek , ons, onder meer, uit het stifle
dragen van zijne dichterbeelden, en uit het geduldig, herhaalde
pogen tot hunne uitdrukking. Zij groeien met zijne kennis der
(1) Zie daarover de getuigenis van

Lauwers, in Nieuwe Tijd. IV. 75,
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taal, der volkskunde of andere wetendheid, tot ze eens, in verrassende nieuwheid versmolten, het rijpe gedicht te voorschijn brengen. Aldus heeft bij na ieder jeugdlied een weergade van vasteren
en meer eigenaardigen vorm in den lateren bloeitijd.
Daarom zeiden wij in 't begin : studeert zaken, meer dan stipvormen.
En aan dat eigen geesteswerk had Gezelle dan ook te danken
die onverdelgbare oorspronkelijkheid, die alles wat hem van Oudheid of Buitenland kwam door eigen wezen en Vlaamsche oogen
zag.
Daarom, en geenszins uit minachting, zeiden wij : Eigen zaken
en eigen waarheid, eer gij vreemde grooten opneemt, hoe goed
ze ook wezen !
Zijn lijden Ook dAt zal u niet ontsnapt zijn, en gij zult er
hem voor eeren en beminnen. Zijn lijden ook heeft hem volmaakt
en verheven, het heeft zijne kunst doen stijgen tot onzeglijke
hoogten, waarvan gij na deze bladzijden nog geen denkbeeld hebt,
omdat van de edelste gedichten uit, nog onaangeraakt bleven. Hij
heeft geleden vanwege de menschen ; niet dat deze uit boosheid
handelden, neen, gewoonlijk niet, maar uit de botsing van zoovele
verschillende gedachten en willen ontstaat voor hem die door innerlijke grootheid de anderen overgroeit, altijd leed en strijd. Hij
heeft vergeven !
Ben ik het nog die minne al die mij haten,
ben ik het nog die duizend levens wou
voor U, mijn God, en iederen mensche later,
(2)
en zelfvergetend, lachend sterven zou

Zijn beminnen !

Hij beminde God, hij beminde den Menschgeworden God, hij
beminde zijne Kerk, zijn Volk, zijn Land, zijne Taal, niet uit liefhebberij, deze laatste, maar uit hoogere liefde die lijdt en werkt ;
niet uit eerzucht, maar uit onbaatzuchtige en onbeloonde liefde.
Hij beminde de zielen, en om haar, al wat ze schoon, groot en
heilig maken kon.
Ja, Gezelle is dichter bij Gods genade, hij aanziet de gave des
dichters als eene genade, als eene gunst :
(2) Ged., gez. en geb. Blijdschap.

Dichten is geen kunte neen
geen kunste
Dichten is een gave Gods
een gunste
,

Maar nog meer : Gezelle is de dichter van Gods genade. Weimenschelijke werken zijn er, die gelijk de zijne het hert opvoeren naar die hoogere wereld, oneindig schooner dan die der
boomen en bloemen, der wateren en weiden, der vogels en visschen,
welke van haar slechts het beeld is, ik wil zeggen naar de wereld
der genade Gods. Wij mogen dat niet doodzwijgen ; wij moeten
dat, ter eere van Gezelle, roepen en luide roepen, want het is de
waarheid, en daaruit volgt, dat Gezelle beter begrepen wordt naarmate de geest van den lezer verder gevorderd is in de beschouwing der katholieke leer en zijn hert hooger staat in deugd en
godsvrucht ; laat ons, zonder menschelijk opzicht, de zaken noemen juist gelijk ze zijn
Onafscheidbaar ligt in Gezelle's werk de edelste deugd en de
reinste liefde tot God versmolten met al den rijkdom van zijn
prachtigen zang. Uitdrukkelijk of niet, rechtstreeks of onrechtstreeks, doet hij u opzien naar zijnen Meester
Mocht ik met een dichtje uw herte
winnen, 't vvaar me weerd genoeg
dat ik dacht en dichtte en werkte
's navens late en 's morgens vroeg
maar ik zou dan weer dat herte
dragen, waar ?... gij weet genoeg !
'k geve Hem wat ik win en werke
's navens late en 's morgens vroeg !

Wii bemerkten dat overal, en bijzonder waar hij, Priester Gods,
het Altaargeheim ziet stralen tot in zijn natuurbeelden toe, om ons
herte tot den verborgen God te trekken.
En als men dan bedenkt, hoe deze allergrootste kunstenaar het
lief en leed meeleefde van zijn dierbaar yolk ; hoe hij zijne beurs
en zijn arm en schouder steeds gereed had om te geven, te steunen
en op te beuren ; en als men dan leest, in die honderden dichtjes
voor treur- en feestgelegenheden, hoe de eenvoudigste werkman,
de nederigste vrouw, het armste volkskind hem vragen mochten,
met hen te weenen of te juichen, en hoe hij nooit weigeren konl
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dan waarlijk wordt hij meer dan een groot kunstenaar, dan wordt
hij een heilig voorbeeld van de hoogste menschelijkheid. Coed !
ja, zegt men wel eens « en hij was te goed ! Al te goed is... yfr
Maa r dan verschijnt de hoogste schoonheid der heilige zielen
die zeggen, stillekens glimlachend : Men kan niet te goed zijn !
Wilt ge dien dichter, hier nog eens, op 't feit betrappen ? Een
ongelukkige, het leven moe, en in een oogenblik van verblindheid,
heeft zelfmoord gepleegd. Men vindt hem, 't pistool in de hand,
nog ademend ; men loopt om hulp... naar Gezelle. Hij komt toegesneld, nog op tijd om den verdoolde tot berouw te brengen eer
hij sterft. Wie vraagt er hem, een versje daarvan te maken op het
doodsanctje van dien dompelaar ? Niemand, dan zijn eigen hert.
Hij zal de nagedachtenis van dien jongen onder zijn bescherming
nemen, opdat geheel de stad wete, dat hij in Gods bermhertige
armen gevallen is :
.

Bidt over de ziele van E. C., die geboren tot Kortrijk op den 7 Maart
1864, aldaar onvoorziens overleed op den 3 Februari 1888, ontvangen
hebbende de H. Gerechten. R. I. P.
Het moordallaam,
de donkere nacht,
mijn' donkerder gedachten
bekoorden mij
om, roekeloos,
dat God verbiedt
niet te achten !
Een p1of... en dood
zoo waande ik mij,
ellendiglijk aan 't dolen !
O Goede God,
Ge 'n wildet niet :
G'hebt me aan de dood
ontstolen !
Gij zocht mij daar 'k
U vluchtend was,
U vloekend, in mijn' zonden :
en toch hebt gij

mij, armen dwaas,
O Goede God,
gevonden I

— 242 —
Miin Heer en mijn God
bet is mij Teed uit den grond van mijn
herte
dat ik uwe goddelijke Majesteit
door mijne zonden hebbe
vergramd
Jesus, Maria, Joseph ! Helpt mij, en staat mij bij !
(Laatste woorden, die, ik gehoord hebbe, van den stervende.
G. G.)

Hij onderteekent het, met die welbekende G. G., en hij zegt :
« die ik gehoord hebbe »... Veroordeelt niet ! Hij is in berouw gestorven ! — Is dat niet om te traanoogen ?
Ja, het is eene gunst van God, mannen te hebben gekend of
van naderbij in hun geestesleven te leeren kennen, « door wier
handen Gods Hand groote dingen doet op der aarde. »
Groote dingen ! Zoo, die oude onderpastor of kloosterbestierder, met schaars een cent op zak, en door velen, hoog en... niet
hoog, als een « Aardigaard » aan Tien, hij heeft groote dingen gedaan, omclat hij oude woorden bestudeerde, en oude boeken en
papieren doorsnuffelde, en schreef en wreef over allerlei dingen,
en een bock of vijf met verzen miek ?
Ja, groote dingen, en hij doet ze altijd voort ! Want hij heeft
de ziel van een yolk wakker gehouden, eene taal in de diepste
eigenaardigheden van haar gronden en plaatselijke kracht voor
eeuwig vastgezet en opgeschreven ; ja, meer, in die taal alles gezeid wat zijn hooge geest over wetenschap en kunst en goedheid
en waarheid wist, en in die taal de gloeiende liefde uitgezongen
van zijne ziel.
Zegt George Moose in « The nineteenth Century and after x.
1901 :
« Voor hen die gelooven, gelijk ik, dat niets ter wereld zonder nut is,
dat een lierzang gelijk staat met eenen veldslag, een gebed met eene
spoorhalle ; dat de blame lucht al zoo noodig is als de rook uit de
schouwen, voor zulken is er iets onzeglijks afschuwelijks in 't vernielen
eener tale Laat de ziel haar leven, en zij zal weer letterkunde scheppen,
vernielt ze, en daar is een strevingskracht en een goddelijke adem te min
op de wereld.

En om alleen bij kunst- en lettergrootheid te blijven, hoort eens
alien naar het woord van denzelfden Engelschman, pleitende N 9or
de Ieren en denkt aan Vlaanderen en Gezelle :
,

Met het feit, dat alle groote letterkunde in kleine talen geschreven
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wierd, is dit ander onafscheidbaar verbonden, dat het vernielen van kleine
volkeren de vernieling beduidt van kunst en letteren Het eenige
middel om te ontsnappen aan de nieuwe barbaarschheid, waarin kunst en
letterkunde door de eentonigheid zullen vervallen, is, de talen met al
hunne plaatselijke eigenaardigheden te behouden. »

Overweegt dat eens, en toetst eens aan dien proefsteen, de dorheid en algemeene eentonigheid der 999 duizendsten van het hedendaagsch geschrijf, en gij zult zeggen : Gezelle is voor geheel den
Nederlandschen stam een Groot Man. God doet door hem groote
dingen !
Ook die gronden van zijn ziel hebben wij zien liggen cook
daaruit hebben wij zien spuiten eene van de bronnen der schoonheid van zijn werk, toen we hem zagen, ontroerd en eerbiedig,
bij den ouden volksdichter Homeros, of toen we hem later, in
den avondstond, bewogen door de beelden van zijn brevier, den
Vlaamschen grand en de Vlaamsche lucht hoorden weergeven in
de diepst-eenvoudige taal van het yolk zeif.
Deze samenvattende denkbeelden meende ik nuttig, na het
eenigzins verspreide en bonte, door de voorgaande opstellen meegedeeld. Het blijke daaruit, dat de studie van een dichter, in dezen
aard gedaan, maar veel beter nog dan ik het kan, de ideale zou
zijn, om het leven van zijn werk als het zijne te doen voelen. Ik
hoop ook, dat de eenheid van Gezelle's dichtwerk beter uit zulke
studie blijkt, dan uit bloot-stijikundige ontledingskens. Wat later
in dien zin nog mogelijk mocht wezen, zal met Gods hulp gedaan
worden, en alzoo tot breedere en breedere samenvatting geraken.
Nu is 't de taak van den zelfhandelenden lezer, tonzen Dichter eens
met die inzichten, stillekens en volhoudend te dOOrvoelen. Ik beloof hem een hoog genot, en neem nu afscheid van hem, met genegen groet, en welgemeenden
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