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DE TENTOONSTELLING VAN HET GULDEN VLIES
I
Brugge, 1 Juli.

De walmende en proestendespoorhalle uit (zij reeds een
eerste beeld van deze gansche stad : modern leven toegedekt onder 't kloosterige gothiseeren van het barokke
gebouw) ; over het plein , geregeld en regelmatig oplevend
en weer indommelend naar 't gaan en komen der treinen,
maar reeds heel vroeg treurig-eenzaam in den avond, en
desolaat verlaten; en dan door een klein-steedsch-bedrijvige handelsstraat, met duistere winkels waar laken wordt
verkocht , • of verwonderlijk kantwerk : zoo komt gij , ineens, a de b. gelijk-aangrijpende grachten.
Het water is zeer stil, en vaart niet. Tegen de muren
aan der getaand-weerkaatste huizen schilfert goor-grijs
het gistig vuil dat - beweegt een zwaan het water, of
de riem van een tragen roeier - dik-glooiend aan 't kringen-plooien gaat, en peerlemoerig regenboogt van dichte
glanzige blaasjes. Grauwend en groenend staan steil de
muren met hunne blinde vensters. Hier en daar het stoffige loover van een binnentuintje, dat onbeweeglijk is
van kromme boompjes en enkele stijve lelies. Gij gaat
langs de steenen kade , in de ijlte van de lucht , waar
koel door klopt de witte zang van een kloosterklok. Ben
klein tenger meisje brokkelt voorzichtig brood voor twee
witte zwanen, die buigen hunne halzen en heffen weer hun
bek , en blauwige schaduwen hebben. En gij komt nader en
het meisje met sluwerig-mager gezichtje en groote bange
oogen, onder de vracht van 't zwaar en kroezend haar,
7

staart u aan, en de pijnlijk-lange armen zakken langs
de strak-witte schort. Gij gaat

verder. In een winkeltje

van klein koperwerk hamert men haastig tampend, klank
als van een gebarsten klokje. Dan is er een lage steenen
bank onder schoone boomen. De beiaard zingt als met kristallen bellen, treuriglijk-traag, een wals. Gij gaat , en in
u bezinkt, traag-zwijgend, de pijnlijke schromende rust
van deze ziek-slapende stad...
Dan, de avond gekomen, zult

ge, uit den droeven wel-

lust van dien verborgen weedom getreden, wandelen langs
andere wijken. De lucht zal duisteren, waarin 't prevelen der kantwerksters en 't naarstig vallen der klossen
stil speelt in de fluisterende avondstilte , gaande naar
de luisterende stilte des nachts. Langs een smal grachtje zijn schrale en povere boompjes en het loover dat niet
beweegt; maar soms komt een musch er slapen, en dan verroert een buigende twijg de hangende stilte. En gij zult
zwijgend zijn, en hooren hoe 't water eener gebarsten
dakgoot drop voor drop in 't kringende water van 't
grachtje sijpelt. Aldus komt gij voorbij de rustende avondhuizen. Op de stoepen zitten zoete kinderen die school-

tje spelen. En zij bezien u met groote oogen, en zwijgen
tot gij voorbij zijt gegaan. In sommige kamers is reeds
het licht aan, een gele kring licht op de witte tafel,
waar rondom geschaard zitten de huisgenooten: gij ziet,
hoe vroom hun hoofd gebogen is, en 't open venster brengt
u hun dankgebed... In de kerken golft en galmt geheimelijk 't gezang van het avondlof, en uit de purperen, ongeziene torens de samenklank der klokken: eerst het licht

geklingel van één klokje, zoet in de avondlucht , het komt,
en met een tweeden toon, dieper; en de klank weegt op
8

die tweede klok, tot een derde overweegt, in langer tampen; zoo zingt het : drie schuchtere en milde geluiden,
zacht en gedempt en gelukkig. Ben vierde en een vijfde
klok zijn heel ver : een trilling over de huizen, en geen
vaste slagen meer, een wade van stil-zinderend geluid
over de huizen....
Aldus is me weder Brugge geweest, toen 'k Zaterdag
aan ben gekomen : die haast-pijnlijke verlatenheid, en
die nutteloos-schoone weelde, en dat geluk in vredig zijn
van meewarig-schrompele menschen.
Maar gisteren, Zondag, in eens : de sluizen van vroegere tijden ontsloten, en 't visioen, in gouden-gebruinde

en -vergroende verven, van 't heele rijke verleden
de eeuw der groote en bralle hertogen van Burgondië, in
't somptueuze kleed dat dekt haar beurschend verval; en
de staatsie der forsche Habsburgers; en de geniepige achterdocht van de Spaansche Philips'en : de geschiedenis,
magnifiek, van 't heele Gulden Vlies, gelijk Philips de
Goede 't stichtte, verhaald in deze heerlijke tentoonstelling, Zaterdag reeds door de Gravin van Vlaanderen bezocht, gisteren officAel door baron Descamps, minister
der Schoone Kunsten, wijdsch geopend.
Laat me toe, er u, in een volgenden brief , binnen te
leiden.

N.R.C. , 3 Jab: 1907.
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DE TENTOONSTELLING VAN HET GULDEN VLIES

II
Brugge, 4 Juli.
Dat is nu vijf jaren geleden reeds, in 1902. Toen was het
ook, in ditzelfde Brugge, in ditzelfde Gruuthuis, een
zelfde feest van intieme, zalige vreugde, eene dier onvergetelijke, Al te korte , maar lang-nalevende, innigbijblijvende gebeurtenissen, die, in 't dorre verloop der
dagen en jaren, schoon maken, en niet geheel nutteloosverspild, een menschenbestaan. Want diep genieten van hooge kunst; méer : zich door die kunst éen gaan gevoelen
met geheel zijn volk en geheel zijn ras - in de omlijsting
dan nog van een plaats als dit Brugge, onder dezen Balletoren die uitziet naar de oneindige zee, en waar, droef
en teeder, neêr uit daalt over onze hoofden het lied der
Twee Koningskinderen en dat van 't Vi s s cherken - is dat
niet reeds, in een tijd van verkeerd- gebruikte energieën
en van onderdrukten schoonheidszin, in dezen praktischen
en ziel-doodenden tijd, - is dat niet reeds een schoone
reden van leven, eene weêrwraak op het vernederende van
alle dagelijksch gedoe ?
Toen waren het de Vlaamsche Primitieven, vanaf "de Drie
Maagden aan het Graf" door Hubrecht van Eyck tot bij de
Pourbussen; over den stoeren en edelen, mannelijk-vromen
Jan van Eyck heen; en den teederen Petrus Christus van
Baerle aan de Leie, en den dramatischen de la Pasture,
en den strakken, bewust-styleerenden Bouts, en den zuiveren Memlinc, die kamen zou, in zijne latere harmonieën
van rood en zilver, tot een punt van gevoelsuitdrukking,
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dat nooit werd bereikt. Het waren, beurschende vruchten
reeds, de haast - sent imenteele Gheeraert David en zijn f Juweelige leerling Ysenbrant; het waren - nu de Vlaamsche
kunst toonaangevend was geworden - de sterk-omlijnende,
zoo niet steeds stijlvolle "Maitre d' oultremont" , waarin
men, op gezag van Carel van Mander, Jan Mostaert eindelijk
ging erkennen; de "Meister der Halbfiguren" die ons de
hoofsche bezigheden verhaalt der dames onder de Fransche
gratie van Frans den Eerstens hof; de Hieronymus Bosch
der folterende visioenen; de Peter Breughel van de humorvol-subjectieve realiteiten; en de Claeys'sen, eindelijk,
waar 't reeds zieke Brugge , in koppig archaisme, zijn lam
versterven zegt.
En het was een vreugde als geen voor deze, deze geheele
eeuwkunst, om 't algemeen-menschel i j ke dat ze uitte zóo hedendaagsch nog; om de bevrediging, ook, van volkomen, volgroeide meesterschap over gevoel en weêrgave, over vormen
en lijnen die , allen t i j de l i j ken smaak overtreden, de eeuwige schoonheid beteekenden. Het was de "joy for ever",
de lang nadien nog gekoesterde weelde; 't gevoel, haast,
van gierigheid, om iets dat men voor zichzelf alleen had
willen behouden, juist daarom, misschien, omdat men er
zichzelf zóo goed in erkende als land- en aardgenoot van
de schilders die dit hadden geschapen...
Thans : het "Gulden Vlies". Gewaarwordingen van anderen
aard. Niet meer zoozeer : de breede uiting, voor alle eeuwen, van een bepaald tijdstip; niet meer zoozeer : 't algemeene van eene bijzonderheid; maar : de meest-intense,
de machtigste, de heerlijkste samengreep, de synthesis
gelijk we dat zijn gaan noemen, van een streng-omperkt,
eigen-levend leven. 't Ridderwezen am dat allerhoogste
11

ervan te dien tijde : het Gulden Vlies. Te beginnen met
Philips den Goede, stichter, tot bij de huidige grootmeesters, den koning van Spanje en den keizer van Oostenrijk :
een gesloten wereld, een zon die am haar zelve straalt,
maar zóo machtig, zóo sterk, dat ze dbor de donkerroode
fluweelen heen, gensters schiet tot op den volke. Het is,
na den dood der gemeentelijke vrijheid, de bralle heerschappij der Hertogen van Burgondië. De hardnekkige droomen van een Philips den Goede en zelfs van een Karel den
Stoute daarna : zij leiden onze volksmacht ter dood, ook
waar ze halsstarrig stuiptrekt; maar komen daar niet te
bloeien, ongehoord en oppermachtig, kunst en wetenschap
over Vlaanderen ? Het is,helaas, eene waarheid, dat kennis alleen bloeit onder eene aristocratische regeering
- begrepen, wel te verstaan, gelijk ze nu juist een Philips de Goede en eene Marguareta d'Austria begrepen. En
't beeld van Kunst in Vlaanderen, 't beeld vooral der weelde van 't Burgondische hof, en later, van het Spaansche,
toont ons deze tentoonstelling; niet in een verwoedheid
van praalvertoon, niet in eene hyperesthesie van onsmake1 i jken rijkdom; maar in de bewuste, sobere uiting van
zéér goed zelf-gekende waarde, in de verholen vreugd van
eigen grootheid, in de secure zekerheid van eigen schoon.
Grootmeesters ook hier zijn : Koning Alfonso, de verbazend-gelijkende opvolger van den Gentenaar Keizer Karel,
vertegenwoordigd door een stel kostelijke hellebardiers,
waarvan er één is die beslist zijn best doet om op Julius
Hoste, eigenaar van het Brusselsche "Laatste Nieuws" te
lijken; en de Oostenrijksche Keizer, die, met ontzaglijke
kunstschatten, zeer praktisch, een hulp-bewaarder van het
Weensche Museum gestuurd heeft.... Het is geen uitflappen
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geworden van brallende kunstoverheersching; het is gedemptnobel gebleven, binnen de zalen van purperen en scharlaken
wandbekleeding; het is gebleven voornaam, en - hoe het
anders te noemen ? - zelf-bewust.
't Ongeluk is, dat men hier vooralsnog anloopt als een
blinde door een heerlijk herfstlandschap. 't Is te zeggen, dat er géén leiddraad door al die weelde voert dan
de zeer gedienstige Baron Kervijn, voorzitter, die echter
niet iedereen gerieven kan; en dat vooralsnog - tot binnen een goede veertien dagen, zegt men ons ! - geen catalogus u den weg wijst.
En 't is verders te zeggen dat men hier verloren loopt,
eenigszins, en dat het in allen gevalle gevaarlijk is,
in bijzonderheden te treden over deze tentoonstelling,
als men na de vijftiende en de zestiende eeuw is geboren,
of niet tot de onmiddellijke hofhouding van Spanje en Oostenrijk behoort. En die eer bezit ik niet... Toch wilde
ik, in afwachting dat ik u nauwkeurig , en , naar de macht
van mijn pen, oproepend de wonderen, hier verzameld, beschrijven kan, - toch wilde ik u laten voelen hoe, ongeveer, eene ceremonie onder ridders van het Gulden Vlies
geschiedde; hoe ze te dier gelegenheid waren gekleed; in
welk vertoon ze zich voordeden. En ik kan het niet beter
dan door te vertalen wat er van verhaalt een handschrift
van het Ateneo Barcelones, dat hier in reproductie te zien
is , en uit den j are 1519 tot ons is gekomen. Het is , in
stijve statigheid, 't relaas van hoe, toen hij negentien
jaren oud was, de Heer over Spanje en Vlaanderen, Karel,
zoon van Philips den Schoone en Johanna van Spanje, bij
den dood van zijn grootvader Maximiliani heerscher geworden ook over Oostenrijk, mocht zeggen dat in zijne rijken,
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van ten Westen en Overzee, de zon nooit onderging. Te dien
jaren werd gehouden in Barcelona, te welker hoofdkerk
't kapittel zetelde van 't "Gulden Vlies", een feest vol
waardigheid. En ik vertaal u 't eerste deel van 't hand-

schrif t :
"Van de Çe.ete van Ba .ceiona, te-t eete den zeen edele
oude van het Galden Vti e's , in het teeleen van den 9 ane
M,V.XVIIII.
In de stad Barcelona, den Zaturdag, 15en der maand
Maart van het jaar 1519, begon het feest van de zeer edele orde van het Gulden Vlies, naar volgende wijze.
Eerst was de kathedraal , waar 't kapittel van voornoemde
orde vergaêren ging, zeer rijkelijk behangen van tapijtwerk, en daarenboven waren het koor en ook de stallen,
waar zitten zouden de ridders, zeer vercierd van karmozijnen laken, en 't vorendeel der zaten en de zaten geheel
overdekt van zeer schoone stoffen granaat, en iedere stoel
droeg het wapen van den ridder die moest er zetelen, of
van wie hem vertegenwoordigen moest, die zelf een ridder
moest zijn der orde; en boven dit nog was de gezegde kerk
nog gecierd van groote lichtdragers; en het alles zóó gesteld en vercierd, zoo liet de koning roepen in hunne woningen de ridders der orde, zoowel dezen die het waren
reeds, als dezen die zouden worden ridder geslagen; en
zij , eenmaal ten paleize vergaderd, dan gingen zij in eene
zaal, daartoe opzettelijk bereid, cpn de rouwmantels, die
zij droegen om der wille van den dood des keizers, 's konings grootvader, af te leggen, en zich te kleeden als
volgt : eerst, breede hemden (rayos) van panne karmoz i j n
of paars, lang tot den gronde toe, gevoederd van zwarte
zijde; en boven deze hemden, mantels (opelandas) zeer lang,
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rechter zijde tot op den bodem, en zeer rijkelijk
bewerkt van stikwerk, voornamelijk van schakels zeer rijopen te

kelijk gemaakt ; en iedere ridder gedekt van een mutse, naar
ouden cier, uit zelfde karmozijn stoffe, en ten halze dragend het snoer van de orde; en, op deze wijze, traden zij
solemneel uit den paleize, voornoemden dag, am vesper te
hooren in de kathedraal , en in volgenden gang : eerst drie
banieren der kathedraal, het kruis en 't geheele kapittel
der genoemde kerk, van een groot aantal kanunnikken en
andere dignitarissen samengesteld, en achter dezen aan

de kapelanen des konings; en onder deze twee reien geestelijken, meerdere bisschoppen in pontifikaal, de eene van
den koning en de andere de stemgerechtigde bisschop van
genoemde kerk; en na hen de edelluiden des konings, en
d..rachter de ridders der orde en daarachter de drie huissiers met het wapen (masea), en drie wapenmeesters, waar
de eerste van was Catalusia, en de tweede van Castilla
als wapenkoning en de derde van Aragon als zulkdanig ;
en daarna de ridders derzelfde orde, die vooruitschreden
twee aan twee te paarde, wat zeer schoon was te zien van
de kleeren 'en de goede orde waarin stapten de ridders;
en buiten deze ridders droegen alle de andere van den stoet
den rouw om den keizer; en onder de andere ridders waren
de twee eersten de schrijver van gezegde orde, en de wapenkoning, die geen wapenkolder droeg, tenzij een hemd
van voornoemd karmozijnen felp, en een mutse ofte kaproen
als van de andere ridders en hij droeg daarenboven een
zeer breeden halsband (een soort kazuifel) met de wapenen
van alle ridders der orde, en ook het stempelsnoer met
den Gulden Vlieze; en in der hand droeg hij den stok.
En achter deze twee officieren stapten eerst de prins
15

van Bresignano en dan de Markies van Astorga, en achter
dezen hertog van Be j ar en den hertog van Cardona, en achter hun hertog van Alba en de Condestable van Castilla,
en achter hen volgde de graaf , neef van Mijn Heer van Chiebras, en de grootridder (caballero mayor) en na hun de
regeerder (governador) van Bresa en de markies van Brandanburque ofte Brandeburg , deze die met • koningin Hermana
is getrouwd geweest, weduwe van den katholieken Koning
Ferdinand, heerlijker gedachtenisse; en na hun Mijn Heer
van Chiebras , en don Juan Manuel ; en dan kwam de Koning
zelf en zijn gevolg, en de gezanten des Pausen en van den
Koning Frankrijks, en de gezant des konings van Engeland,
en dezen des konings van Bohemen, en de afgezant der Vene tianen, en dezen der Germanen; en achter dezen kwamen vele
andere ridders; en in zulke volgorde kwamen zij ter kathedraal , waar de stemgerechtigde bisschop ze afwachtte voor
de deur, om den Koning alleen het wijwater te bieden; en
in zelfde ordonnantie trad heel de stoet de kerke binnen,
den Koning volgend; en, noodra de Koning plaats had genomen, iedere ridder ging buigen voor 't hoogaltaar en daarna voor den Koning, met de dichtsten te beginnen tot de
laatsten ; en ieder zitten ging in den stoel die zijn wapenteeken droeg, en als wanneer allen waren gezeten, de
kant or s vingen aan te zingen de psalmen , die zijn van den
apostel Sint Andreas; en, de vespers geëindigd, ging de
Koning met zijne ridders te hunnen huize terug, gelijk
ze waren gekomen, buiten de clergie die ze had begeleid
toen ze kwamen "....
- 's Anderen daags, ter hooginisse , verwikkeld bij het
offertorie van cierlijke ceremonieën, werden nieuwe ridders geslagen. - Ik vertel u, weér naar voornoemd hand16

schrift, hoe dit ongeveer gebeurde in een volgenden brief;
tot dat een catalogus ons toelate in bijzonderheden over

het ten-toon-gestelde meer zaakkundig te praten, en zonder
verantwoordelijkheid voor zeer goed mogelijke vergissing.
Intusschen, eene kleine opmerking : waarom wordt deze

tentoonstelling door alleen Fransche aanplakbrieven aangekondigd

?

JV. R.C. , 6 Jab: 1907.

EEN BEROEMD PROCES
Brussel, b Juli.

Toen ik gisterenavond van Brugge terugkeerde naar de
hoofdstad, had ik als reisgenoot een bleek jongmensch,
schraal, geelhuidig, met knokige vingeren en schitterend-zwarte oogen. En toen de trein te Gent stilhield,
trad onzen coupé een vriend binnen van den mageren meneer,
een handelsreiziger, naar 't uitzicht te oordeelen een
gulle, welgedane, diklippige en hoogkleurige, die hem,
met schallende stem, terwijl hij hem eene hand als een
berenpoot toestak, groette met een :
"Ah ! dag Balmaceda ! " .. .
En toen we eindelijk waren uitgestapt, en ik, onder
den plasregen, ongeduldig te wachten stond dat ook ik
een tram zou kunnen bestijgen, klonk me in 't oor met
een spotlach :
"Hé ! gij dó, Waddington !".. .
Leid daar nu, bid ik u, niet uit af, dat ik mijn reisgezel met een kogel in den rug zou hebben gedood, omdat
hij weigerde met mijne zuster te trouwen. Leid er alleen
uit af hoe het geding, waarvan u hier de voornaamste
feiten en gebeurtenissen werden verhaald, en dat daareven

afliep op de vrijspraak en de invrijheidstelling van
den beschuldigde, dadelijk eene "cause célèbre" is geworden, waarvan de treurige helden in den volksmond leven
reeds, en het blijven zullen, als eene Madame Joniaux,
de beroemde giftmengster, of als deze of gene befaamde
menschenmoordenaar.
Nooit zag ik een gansche bevolking zóozeer eene roman18

tische geschiedenis, in het geweldige, driftige "raccourci" van het herleven voor 't apparaat van het Assizenhof, meelijden en meestrijden. Het zijn dagen geweest,
in Brussel, en ook buiten het publiek dat de zittingen
bij mocht wonen, van onberedeneerd meevoelen en meehandelen, alsof elk Brusselaar een Capulet of een Montague,
neen, een Waddington of een Balmaceda was; en die meesters
van het woord, die Bonnevie en Servais, Huysmans en Janson heeten, mogen er zich op beroemen, elf dagen lang
met het hart van Brussel te hebben gespeeld als met een
kaatsbal dien ze elkander bij beurte toewierpen. De beeldspraak is niet overdreven : de hoofdstad heeft geleefd
voor, heeft gesidderd onder, heeft geleden en gejuicht
met deze zaak- Waddington, deze geschiedenis van liefde
en bloed, van schande en wr.. • eming; heel deze bevolking, spot lustig werkvolk als teerhartige burgerij, en
tot de intellectueelen toe belust op psychologie, zij
is ingenomen geweest , naar geest en hart veroverd door
dit heerlijk melodrama : een jongeling van twintig jaar,
verleider van, of verleid door een beeldschoon meisje,
en die weigert met haar te trouwen, al herhaalt hij haar
tot op het laatste oogenblik zijn vurige liefde; en de
broer van het meisje, boezemvriend van den jongeling,
die dezen doodt als hij de huwelijksweigering verneemt
welk een roman ! En dien roman mee te mogen leven, niet
in het trage verloop der werkelijke feiten, maar in de
duizelig-snelle, kleuren-hooge kinematograaf van een
proces met machtige advokaten, de film steeds maar opnieuw
afloopend, en telkens anders belicht : welk een feest

voor het volk, voor 't kinderlijk-naieve volk, dat meegaat als was het zelf in de zaak betrokken , als maakte
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het zelf deel uit van de groep koortsig-handelende lichtbeelden, door handige machinisten voorgesteld...
En ook hem, die zich schrap stelt tegen onmiddellijke emotie, die over de hoedanigheid van zijne indrukken
kontrool weet te houden, die zich niet gauw overlevert
aan gewaarwordingen en het nooit zelf doet zonder een
goede dosis afkoelende ironie; ook den meer-ontwikkelden
zelf-kenner, den koelen vergel i j ker van menschendaden,
den fijnproever die alleen het zeldzame geval zijn gehemelte waardig acht; ook hem is het een stil feest geweest, niet am de grove uiterlijkheid der feiten; niet
om 't algemeen-menschel i j ke van het gebeurde , in deze
bijzonderheden van liefde en haat; niet om 't breedgebarende romantisme van den mephistofelischen Don Juan
Balmaceda of den wrakenden broeder Carlos Waddington,
met daartusschen het passioneele figuur der geschandvlekte bruid, die haar verdriet en haar oneer in een
klooster wil gaan verbergen; om het romantisme dat eindelijk, bij 't laatste bedrijf 't rechtvaardige van de
wraak en 't vurige der verleiding in eene apotheose stralen laat; maar juist om de kwaliteit der zielen die hij
aan 't ontleden gaat, om de geestelijke vervorming onder
bijzondere levensomstandigheden en . zeden, onder rasgewoonten en -afwijkingen teweeggebracht ; om 't feit
dat dit drama gespeeld wordt door Zuid-Amerikanen en
door Belgen moet worden beoordeeld, veel meer dan omdat
het overal had kunnen gebeuren, en met hetzelfde verloop; veel meer om de personagiën dan am de gebeurtenissen,
veel meer om de psychologie dan om de dramatiek.
En dit zal ook wel het bijzondere, het meest-beteekenende van dit proces geweest zijn, dat de treurige helden
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ervan behooren tot een zeer afgesloten wereld : die der
diplomatie, en tot ons zijn gekomen uit een zuidelijke,
verafgelegen streek, met de vooroordeelen en de begrippen, den geestesvorm en de gedachtenlogiek van het oorsprongsoord : Chili.
Dat een Chiliaansch diplomaat niet denkt gelijk een
Brusselsch kaashandelaar; dat hij in zijne handelingen,
hij, de hooghartige caballero, verschilt van den nuchteren, practischen, Belgischen burger : het 1 igt voor de
hand. Dat hij , afstammeling van de taaie en stoere Spaansche conquistadores van de hardnekkige veroveraars die,
in de hallucinatie van goud en bloed, de zeeën overtrokken, en hier h e armoede voeden kw.I•en met hunne hoop;
dat hij, zoon van zulke edellieden, andere begrippen

van recht en eer heeft, dan de vredige man die sedert
1830 gevoed wordt met het merg der vier grondwettelijke
vrijheden; dat hij, opvolger der bralle overwinpaars,
die de minne alleen tusschen twee gevechten kenden of
als de oase in maandenlange tochten, aan liefde een andere

beteekenis geeft , dan het rustige burgerskind dat zijn
liefdeshorizont beperkt weet door de hem sinds zijne
eerste-communie bestemde dochter-van-den-bakker-vanop-den-hoek : wie kan er zich over verwonderen ?
En als die Zuiderling, levend in de diplomatieke wereld, zèlf een geraffineerd wezen wiens verfijnde levenswij ze den natuurlijken aarileg van gevoelen. en begrijpen
verscherpt heeft ; opgevoed overigens in een vreemd land,
't geen natuurlijk meer hechten laat aan wat de faminekring oplevert als oorspronkelijke overlevering in begrip
en bevatten : wie zou, Belg, die het tusschen 's lands
grenzen toch wel wat eng heeft, wie zou hem niet gretig
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als studiebodem aanvaarden, gelijk hij zich vertoont
in dezen Carlos Waddington, met . zijne scherpe trekken,
zijn olijfkleurige huid die grijs wordt onder de woede,
met deze blikken als venijnige schichten onder 't blauwzwarte haar, op de hersenen gep l akt als van den Buonaparte voor het Consulaat ?
En wie zou (en hier wordt het ernstiger) , wie zou,
Belg en niet meer dan een eenzijdig, zoo niet half-ontwikkeld burger, gelijk de meeste leden der jury zijn,
wie zou over de daden van zoo iemand durven rechteren;
wie zou hem durven beschuldigen van moord, als hier eerst
dit diende bekend : het begrip van eer, het begrip van
recht, het begrip van liefde die dezen jongeling, als

aangeboren en aangekweekt, beheerschen ?
Want het was de zaak niet, of Balmaceda de verleider
of de verleide was; het was de plaats niet om over de
handelingen van Senorita Adelaida te oordeelen ( wat
overigens, weer omdat ze eene Chiliaansche is, die onder
bij zondere omstandigheden handelt , moeilijk is) ; het
was de vraag niet of de materieele feiten bezwarend of
verlichtend waren - de beschuldiging-zelf sprak van "crime
excusé", - : alles liep om dit ééne : aan welke drijfredenen heeft Carlos Waddington gehoorzaamd, als hij
doodde; en : kunnen wij die drijfredenen beoordeelen?
De jury is verstandig geweest, dit laatste ontkennend
te beantwoorden, zoodat Carlos vrijkomt...
Dat is daar voor een goed uur voorgevallen. Beschuldigde werd door dames omhelsd, haast in triomf buitengeleid, een held geworden....
En d.t vind ik nu juist weer de keerzij der medal j e .
Juist omdat men niet bij machte was aan over de dri j fveeren
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te oordeelen, had men het recht niet victorie te schreeuwen. Die Chiliaan had, strikt gesproken, met heel zijn
familie en heel de zaak waar ze in betrokken is , een
curiosum moeten blijven, - een sympathiek curiosum am 't
materiaal dat ze als karakterstudie bood, maar niets
méer dan toch... Carlos Waddington, die, terwijl hij
als legatielid in België op vrijen bodem om kon loopen,
verkoos zich aan het Belgisch gerecht over te leveren,
heeft misschien wel op 't gulle, meftaande, medelijdende
hart der Brabanders gerekend. Zijne hoop is niet teleurgesteld geworden. Maar zijne vrijspraak is misschien
toch niet veel meer dan... een slecht voorbeeld.
N.R.C. , 9 Jai 1907.
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VERREGEND VUURWERK

Brussel, 12 Juli.

Het is, in een tijd dat strijd om het leven durf en doordrijvendheid tot hoofddeugden heeft gemaakt, opmerkenswaardig, hoe eene der meest-heerschende zenuwziekten vreesachtigheid is onder allerlei vormen. De duizendkoppige
phobie is éen der meestgezochte en meest geliefde uitingen
van een verfijnd gestel. Wie niet zijne phobie heeft is
minder dan alledaagsch : hij is eenvoudig vulgair. En,
vermits het noodzakelijk is, vermits de levensvoorwaarden
het noodzakelijk maken dat niemand aan overspanning, aan
evenwichtsgebrek ontsnapt, dan is het nog maar het allereenvoudigst, waar men geen andere zenuwkrankheid gewaar
wordt, eene phobie voor te geven : phobie voor weêrlicht
of voor honger, voor regen of voor dorst. Wie bang is,
een onzalig einde onder de wielen van een auto te vinden,
lijdt aan agoraphobie; wie het niet noodig vindt zich tweemaal daags te baden is een hydrophoob; en wie het onnoodig
acht zich door de kat van zijne tante te laten krabben,
is, met dezer verachting, de benaming van ailoerophobielijder waardig geworden. Wat is het te zeggen Het is
te zeggen dat het toch maar goed blijft een beetje
Grieksch te leeren, om aan de phobie der ziekte te ontsnappen....
De Belgische Kamer heeft Ook hare phobie, maar er is,
al bezitten wij onder onze volksvertegenwoordigers enkele
uitmuntende Hellenisten, nog geen Griekschen naam voor
gevonden. Nochtans is de kwaal niet nieuw; ze is endemisch zelfs, en chronisch; ieder jaar duikt ze op tegen
24

den hooitijd, en dan wordt het een niezen en proesten
van belang; inspuiting van nieuw, gezond volksbloed heeft
weinig geholpen; het schrikbeeld van het Roode Spook een homoaopaitisaLmiddel heeft het verschijnsel verergerd;
en vooralsnog hebben onze patiënten van 't Parlement
slechts dit ééne paliatief, deze éene verzachtende zalve
gevonden : de ziekte te heeten ad calendas graecas te
verhuizen...
Eigenlijk wijkt ze niet ; maar de patient brengt het
gemakkelijk tot de autosuggestie dat hij voor een tijd
verlost is; en dan gaat hij weer doen als een gewoon
mensch : hij redeneert bijna logisch, zijne woorden zijn
geenszins onzinnig, en hij ontsnapt haast geheel aan het

epileptisch verschijnsel van een eigenaardigen Vltusdans die van de kwaalaanval len on. ankelijk schijnt.
Hoe die k. erziekte te noemen, hoe ze te omschrijven

Ze duikt telkens op als spraak is "Viaamsche Grieven"
te herstellen, de rechtvaardigheid van Viaamsche eischen
te erkennen, gelijkmaking van Nederlandsch met Fransch
bij wette te bekrachtigen. En dan wordt het een tieren
en spartelen, een verbijstering der z innen en eene ongehoorzaamheid der uitschietende ledematen, een onbegrijpelijk verlies van alle wiluitoefening, physisch als moreel.
Sommige kranken zijn als bezetenen; anderen meenen met

lichte toegevingen de ziekte te paaien; ze enten zich
met haar sterkste smetstof in en denken dan gevrijwaard
te zijn; zij sussen zich-zelf : "het zal toch zoo erg
niet zijn;" - maar het helpt niet : de ziekte is aantastelijk in zóoverre, dat zelfs de journalisten der perstribune besmet worden. Want de baciel dezer krankheid, elders
onopgemerkt , of bijna,blijft in de Kamer, zelfs voor het
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bloote oog lang niet onzichtbaar woeden als een een cholera. Onschuldig in de buitenwereld, is hij in de Kamer
nijdig en bijtend als een kwade mier. En deze baciel der
Vlaamsche phobie - hoe dat nu in 't Grieksch vertaald ?
- heet Edward Coremans.
Ruim zes weken reeds doorwerkt hij weer onze Tweede
Kamer, en ik heb hier kolom op kolom gevuld om u de verwoestingen, door hem begaan of ingegeven, af te schilderen. Thans zijn het weer drie dagen van paroxi st i s che
woede geweest : de laatste had men ons beloofd; en inderdaad : de laatste, - maar, helaas, met een anderen uitslag
dan we hadden gehoopt...
Want weer heeft de bange Kamer, bij algemeene stemmen nog wel , het probate middeltje gebruikt : "Het heeft
toch zoo'n haast niet, zeg ? En we kunnen, wij en het

land, toch nog wel een beetje wachten ? ...Zeker bestaat
ge, rechtmatige Vlaamsche eischen ! Zéker moet het vrije
middelbaar onderwijs onder dezelfde wetsbepalingen als
het officieele gaan ! En wat hebt ge gelijk, Vlaamsche
virus, ons weer een beetje te teisteren ! Maar indien
ge nu eens een tijdje vacant ie naamt ? Gij zijt oud , virus
Coremans, en al te groot verbruik mocht uw bijtende kracht
verzwakken . Indien ge nu wat rusten gingt ? ... 0, wat
zullen we u, bij uw volgend bezoek, met opene armen aanvaarden !"...
En zoo is het er vanmiddag, op klokslag 2.42 u., in

de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers toegegaan:
vóor een hemicycle waarin men plus minus een 140 vaderlandsche harten in 't plechtige zwijgen kloppen hoorde,
heeft voorzitter Schollaert, met emotioneele trillingen
in de stem, voorgesteld, vermits iedereen het eens was
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dat het wetsvoorstel Coremans niets dan 't goed van 't
land bedoelde, het opnieuw, met al de amendementen, weer
maar naar eene commissie te verzenden van negen leden;
twee liberalen, twee socialisten en vijf katholieken.
En behalve socialisten en jong-katholieken heeft heel
de Kamer, 't ministerie incluis, buiten den heer Ileneputte, in deze zoo welkome verlichting gejuicht en in
de handen geklapt, gelijk kinderen bij het poppenspel,

als Pulcinello klop krijgt van de marechaussee...
Heb ik u gezeid dat de heer Coremans een Pulcinello-

kop heeft ? Zijn vijanden beweren het althans...
- En ziedaar hoe 't Vlaamsche volk weêr eens bedot
werd. Alle middelen waren onmachtig gebleken® Nog eergisteren had • een probaat flamingant, de geelzuchtige en magere heer Vanderlinden - een nieuw "verrader" op het
Vlaamsche lijstje - de motie-Hoyois voor eigen rekening
genomen , met deze enkele wijziging : de jury , die de examina in de vrije gestichten van M.O. afnemen moest, zou
onder zijne leden een afgevaardigde van de regeering tellen. Maar z(56. heftig was o.a. gezel Vandervelde tegen
't amendement te velde getreden, dat de rechterzij weêr
op een nederlaag mocht rekenen. Er was meer : een amendement-Destrée, dat het princiep der wet, in eerste lezing gestemd, bijtrad, maar aan de kracht ervan het Walenland en, met bijzondere bepalingen, de hoofdstad onttrok,
had grooten kans te worden aangenomen.... Men was radeloos. En ge hadt heden, vóór den aanvang der zitting,
de opgewondenheid moeten zien van den ouden Neujean, en
den ijver van den kalen Buyl , om te beletten dat het voorstel - Vanderlinden bijval vinden mocht.
Maar voorzitter Schollaert had de tangens gevonden;
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Schollaert was weêr de wijze Cunctator. En - men verzond
naar een nieuwe commissie....
Intusschen bezitten we dit : de wet van 1883 zal ook
in de vrije gestichten van Vlaanderen worden toegepast;
dat blijkt uit de "Annales parlementaires", zoo 't niet
uit de woelige Parlementszittingen was gebleken. Maar
wat zal er met Brussel gebeuren - bijna het achtste deel
der geheele Belgische bevolking ! - ? En met de Fransche
afdeelingen in Vlaanderen ? En met onze taal in Walenland ?
DA .rvan is de oplossing nog te zoeken : eene rechtzinnige, koelbloedige, mannelijke houding der Kamer hadde ze sedert lang gebracht.
Maar rechtzinnig zijn, en koelbloedig, en mannelijk :
hoe d .ártoe gekomen als men aan Vl aamsche Ahob ie lijdt ?
....Arm Parlement
En zóó is weer het schoone vuurwerk verregend..,
1V. R. C. , 13 Jut-i 1907.
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KERMISWEEK

Brussel, 21 Juli.
De laatste dag. - Goddank
Ik ben geen pessimist, noch een kniezer. Ik put gaarne uit elk oogenblik wat het me aan genietingen geven

kan. Maar als die genieting kwasi nul is, met als lijst
heel veel verguldsel, - iets als de beschrijving van het
kanon : een hol met veel brons er omheen - dan krijg ik
het gevoel van de muis die onder de stolp van eene luchtpomp geplaatst is geworden : bij elke zuiging van den
hevel voelt ze haren dampkring tiler worden; en geeft
dat aanvankelijk een aangename gew—rwording misschien,
het moet noodzakelijk op minder plezierige impressies
uitloopen...
't Is met de Brusselsche kermis gegaan, dit jaar, als
met de Belgische Kamer : much ado about nothing. Want
dht is het in onze Belgische Kamer geweest; nu het op
een einde loopt - men houdt zitting van 's morgens tot

'S avonds om gauw-gauw de begrootingen uit de voeten te
maken - en het de tijd van een balans is, dient het vastgesteld : veel drukte, veel geharrewar, veel herrie, en geen uitslagen. De Kongo-kwestie naar de beruchte commissie der XVII verwezen; de mijnwet uitloopend op de
ministerieele crisis; de wet-Coremans ook al ter commissie, dit is : tot den stikdood gedoemd : ziedaar wat we
in 't gezegend jaar 1907 aan 't parlementaire regeeringsstelsel mochten beleven; het schoonste bewijs, door haarzelf onderteekend, dat onze Kamer van volksvertegenwoordi-

gers, eenmaal dat het er op aankomt diepergaande vragen
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van nationaal of sociaal belang te bespreken, hare onbevoegdheid bekent en liefst aan commissies verantwoordelijkheid en ... begrafeniszorgen overlaat . Waar is de
tijd dat volksvertegenwoordiger-zijn iets anders was,
en iets meer beteekende, dan vierduizend frank 's jaars
op den rug der belastingschuldigen te kloppen !...
Nu wil ik de inrichters van onze "nationale feesten"

geenszins met onze volksvertegenwoordigers vergelijken.
't Verschil is te groot. Principieel zijn beiden zelfs
tegenvoeters. Want wat ik aan onze volksafgevaardigden
verwijt, verwaarloozen van eene uitmuntende traditie,
n.l., die 't land ten goede kwam, is 't geen onze kermisinrichters tot minderwaardigen arbeid leidt: zij hechten
Al te veel aan traditie, zij . En 't is juist het vasthouden aan 't oude feestprogramma dat hunne feesten saai
heeft gemaakt , en onsmakelijk. 0 schoone j aren van lichtstoeten en edelsteen-optochten ! Gij zijt glanspunten
geweest, oasen in de woestijn van den slenter. Want dA.t
is het : bij de Brusselsche kermis is traditie sleur geworden; terwijl ze in onze Belgische Kamer opgehouden
heeft levenselement, krachtspuit te zijn...
Wel heb ik, nu als vroegere jaren, dat innerlijk verblijden gevoeld toen het beginnen zou. 't Was Zaterdag
eene week geleden. Ik kuierde over de groote Markt, waar,
bij den avond, éene der eerste zomerzonnen, in een wellustig-moe verwijlen, haar laatste schoone oranjeglanzen
rekte over de heerlijke gevels van grauwgeel steen en
de gebruinde verguldsels van gildenhuizen en stadshallen.
De stille ijver was er van iedere n feestavond. Er hing
geluk over de huizen ; er was als een verwachting van
innige vreugde. Béne voor éene kwamen uit de vensters
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de vlaggen te hangen, de schoone vaandels, oranje en blauw
en groen, die op staatsbestelling de knappe Herman Teirlinck, dichter en sierschilder, ontworpen heeft. En in
den laten zonneschijn was het schoon om te zien, die fijngekozen, getaande kleuren, die over de plaats als een
stil wuiven hangen gingen. De oude, heerlijke markt verwarmde zich als in de herinnering van zeer oude, zeer

pompeuze feesten. En er was een stille betoovering ook
in dezen die het , als de verwachting van een heele bevolking die een schoone gebeurtenis huldigen gaat , gebeuren
zagen : die nijvere herbergbazen die, als een plechtigen

plicht, zuchtend en aemechtig hunne vlag aan 't uitsteken waren, terwijl op een kiosk eenige muzikanten geniepig
hunne koperinstrumenten probeerden, voor een gezellig

en nog steeds deftig openingsconcert...
Maar de volgende dagen : lawaaiërige optochten van
allerlei bespottelijk-pronkerige lui; waterspelen zonder
jool of meégevoel der toeschouwers; ontvangsten ten stadhuize door een burgemeester die de vermoeienis kent van

den geijkten glimlach; en dan, de wanhopig-nostalgieke
foore.

Ik heb rae de moeite getroost, daar doorheen te knieren. Ik heb de overwinnaars van Henley zien toespreken
in deftige woorden en buigingen. Ik heb drie woorden gehoord van eene stadhuizelijke redevoering. En intusschen
waren zelfs de naiefste onder de burgers naar het Zoniënbosch gegaan en aten er ham en dronken er bockbier, en
vonden het goddelijk, gelukkig ontsnapt te zijn aan 't
geen ze van bij hun vroegste jaren als iets sempiterneels,
als iets onaanroerlijks hooren bestempelen met een :
" 't is altijd hetzelfde"....
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Want dat is het wat al dat gekermis als iets onnatuurlijks, als iets ergerends heeft gemaakt : het is onveranderd gebleven, terwijl de gevoelens, de opvattingen, de
begrippen der bevolking aldoor maar veranderen. De Brusselsche kermis is van haren tijd niet meer. Wat ze van
haren tijd zou maken ? De Brusselsche gemeenteraad heeft
me niet geraadpleegd; en moest hij het doen, dan zou ik
misschien in verschrikkelijke verlegenheid zitten. Maar
ik stel alleen vast : er is geen evenwicht meer, geen
overeenstemming tusschen feest en feestpubliek.
Ik weet het wel : daar zijn nog altijd de werkmanmet -zijn-gezin en het ketje, evenals de gauwdief en de
meid uit de Marol l iaansche Hoogstraat. Daar zijn nog altijd de officieele feestvierders, en, voor sommige speciale vermaken, een speciaal publiek. Maar wat ontbreekt
is samenvoeling. Een deel van de liefde voor de stad
in hare hoogste uiting, in hare feeststemming, gaat zelfs
bij de kleine burgerij verloren. Men heeft het gevoel
dat er iets hapert, dat de vreugde van de wezenlijke feestvierders niet gaat zonder eene bijgedachte; men weet dat
er onvereenigbaarheid is tusschen de evoluëerende zeden
en 't aangeboden feestvertoon.
En dat ziet men vooral op de foor. De fooremannen zijn
veel praktischer dan onze officieele kermisinrichters.
Geen naïeve paardekensmolen meer, waar een oude knol bij
't slepen van zijn manken trappel den gang van regelde :
elektrische drijfkracht thans, en de "sensation rare"
van in vier richtingen tegelijk geschud en omgedraaid
te worden; geen hoofd-van-Jut meer om uw spierkracht te
beproeven : een elektrisch apparaat weêr dat aan ik weet
niet hoeveel volts uw weêrstandsvermogen meet; geen waar32

zegster meer: spiritische instellingen onder waarborg
der wetenschap; en kinematografen in plaats van rarekiekkasten... Want wij leven in eene eeuw van geleerdheid
en dorst naar weten, eene eeuw die fopperij vreest en
kontrool over hare ondervindingen... Slechts nog één ouderwetsdh paardekensmoleken vond fk Boulevard Jamar, ter Brusselsche foor; het was verlicht met stinkende en walmende
lampen, en een pijnlijk-aemechtig orgelken begeleidde

er den kriependen en píependen draaigang van de onverschillig-domme paardekens. De eigenaar moest een onverstandig man zijn, meende ik. Neen : het was een slimmerik.
Want ik stond geen vijf minuten te kijken, of ik zag het
puik der Vlaamsche literatuur aanstappen, het moleken
bestijgen en met duur geld de vreugde betalen, dat v(56rhistorisch vermaak te mogen genieten....
Mbar is dat niet reeds het mooiste bewijs, dat zulke verouderde vermaken niet meer bij onze huidige levensomstandigheden passen, vermits letterkundigen, uitzonderingswezens dus, duur betalen om de werking van zulk
curiosum te mogen ondervinden ?
En nu zijn de gewone feestelijkheden der hoofdstad
bij kermistijd niet veel meer dan... ouderwetsche paardekensmolenkens. En als ze dan bij de bevolking geen bijval
meer hebben, dan moet het gemeentebestuur het zichzelf
maar ten kwade duiden. Overal heeft het volksuniversiteiten opgericht, leergangen in van-alles-en-nog-wat laten geven, eene hoogere ontwikkeling, ook voor den gemeenen man , mogelijk gemaakt. Hoe wi 1 het die bevolking dan
nog met zwemfeesten en mastklimmingen paaien ? Die zijn
heel goed voor menschen, die geestelijk hoog genoeg
staan om we'dr geestelijk-eenvoudig te worden. Maar dat
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mag men niet verwachten van de intellectueele "parvenu's"
die ze tot in de lagere bevolking gekweekt heeft. En
daarom is het dan ook wenschel i j k dat volgende jaren 't
peil der feestelijkheden ri j ze... .
Alleen zullen misschien artiesten nog protesteeren,
en pick-pockets, en meiden, en dezer dienende ridders.
Maar tellen zulke lieden meê ?...
N. R.C. ,
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23 Jai 1907.

DE TENTOONSTELLING VAN HET GULDEN VLIES
III
Brugge, 22 Juli.

De Brusselsche, ditmaal algemeen-nationale, feesten ontvlucht, en heden weer in het Brugge der vroegere eeuwen...
- Want, toen ik u gisteren schreef dat de Brusselsche
kermis gesloten was, verwaarloosde ik er bij te voegen
dat de Nationale Feesten, die ons voor de zooveelste maal
herinneren moeten dat we eene onafhankelijke natie zijn,
te zelfder tijd begonnen. Ik vergat u te verhalen hoe
de vlaggen weer zouden worden uitgehangen, en de vetpottekens 's avonds weer aangestoken, om den luchtkring met
een aangenamen geur van aangebrand roet te doortrekken.
Wat wilt ge ? die geur is de sui-generis-reuk der Brusselsche feeststemming...
En weer zijn de hooggeplaatste personen aan 't feestoreeren gegaan. Verleden week waren het Burgervaders;
gisteren waren het ministers, Hubert die Waalsche, Helleputte die Vlaamsche welsprekendheid plengen, gelijk mythologische Scaldis'sen doen uit bodemlooze kruiken die ze
onder hun arm maar vloeien laten...
En dat gaat weer enkele dagen duren : optochten van
oud-militairs en van toekomst-pompiers; zangwedstrijden
en vee-prijskampen; kostelooze vertooningen -van Edmond
Picard's "Ambidextre Journaliste" en van goochelkunde
die minstens even verbazend is. En... ook hetzelfde publiek, dat ik u gisteren schetste, met wat menschen uit
de provincie erbij, en dat zelfs in de namaak-reuzen,
die men in stoet uit laat gaan, geen genoegen meer vindt,
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omdat het er niet de minste traditie aan vast te knoppen
weet ...

Ik, intusschen, in 't Brugge der Burgondische hertogen; en paulo majora canamus, gelijk de Humanisten van
dien tijd gaarne dien Vergilius der IVe Ecloga zouden
hebben nagezegd.
Ook hier, feeststemming; maar welk verschil ! Tusschen
de oude gevelkens, in de grauwe en gele straten van vergane heerlijkheid, een blijde en kalme menigte . Brugge,
onder een zachten regen, die, in dezen laatgekomen zomer,
als een Meiregen is, heeft een uitzicht van stil geluk.
Geen drukte nog : al heeft men heden het. steekspel "gerepeteerd", en niettegenstaande de Yachtwedstrijd aan de
nieuwe zeehaven, blijft de stad zonder gejaagdheid; alleen
maar , schijnt het , in blijde verwachting. Engel s che badstad-elegantie en Duit sche Gemüt 1 ichkeit , zij mengen zich

stil en voornaam aan 't b innensteedsch volk, aan de Brugsche burgerij, die, gelukkig gestemd, de huizen verlaten
heeft; aan de Brusselsche meisjes, beroemd, gelijk ge
weet , om hare schoonheid : een feestmenigte, maar zonder
drukte, en met alleen veel innerlijke vreugde. De stads-

decoratie, heel sober; alleen veel vlaggen. Op de groote
markt slechts meer praalvertoon : 't staat er alles gereedgetimmerd voor het steekspel van woensdag a.s. : ruime
estrades, met groen felp behangen, en, aan hooge masten,
oude, schoone vlaggen.
- Ik ben weer naar de plaats gegaan, waar den eeuwenouden oorsprong van de vreugde van heden was te zoeken:
naar de tentoonstelling van het Gulden Vlies...
Thans is er een catalogus : ik heb hem versch van de
pers ; hij is daareven verschenen; hij riekt nog naar de
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drukinkt, - al is de tentoonstelling reeds een gansche
maand bijna open... Maar hij is van weinig nut , de catalogus; want , nieuw gevolg van het fest ina lente dat te
Brugge in zulke groote eere is : nog geen enkel nummer
is aan de voorwerpen gehecht, dat naar den catalogus verwijst. Men zegt me dat morgen alles in orde zal zijn,
tegen 't bezoek van den koning. Dan nog weer maar wat

wachten, om in bijzonderheden te treden....
Ik heb u reeds gezegd welken grooten, ernstigen indruk
u uit deze tentoonstelling bijblijft. Hier immers spreekt
u, V. bij zijn aanvang tot na zijn verval , een tijd uit
tegen van zeldzame harmonie, een tijd van eenheid en van
geluk, wel gemaakt om kunsten te doen bloeien en weelde
te doen heerschen. Het is de glorie van het huis van Burgondtd dat het , al streefde het naar monarchie , naar vereeniging der onderscheiden gouwen waarover het regeerde,
nooit de autonomie dier gouwen, nooit hare gewoonten en
zeden, zelden hare vrijheden krenkte® Wel was de hertog
van Burgondië meester over de zeventien Nederlandsche
provinciën maar in Vlaanderen was hij graaf van Vlaanderen gebleven, en in Brabant hertog van Brabant. Al was

er een machtig middenbestuur : het bestuur van elke stad
bleef naar eigen aard voortbestaan; het behield zijn recht
van spreken; zijne privilegies bleven doorgaans behouden.
Nu mag daar Karel de Stoute wel een vlek in zijn, maar
van Philips de Goede, over Philips de Schoone heen, en
tot bij den troonafstand van Karel den vijfde is het een stijgende lijn in 't erkennen, vanwege den vorst, der volks-

rechten. Zijne regeering is nationalistisch, en Keizer
Karel , koning van Spanje geworden, blijft, uit genegenheid
evengoed als uit berekening, vorst der Nederlanden. Het
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volk gelukkig, de burgerij rijk - want slinkt de luister van Brugge, die van Antwerpen ontluikt - ; ook de
adel neemt eene houding aan die de geheele bevolking ten
goede komt. Want zijn gehechtheid aan den vorst gaat niet
verder dan de belangen der streek het toelaten. De Burgondische adel, Fransch in den grond, maar in de Nederlanden overgeplant, is zich, evenals de Du i t s che r s - de
Arenberg' s , de Nassau ' s , die Maximiliaan hebben gevolgd
- bij ons weldra zóo inheemsch gaan gevoelen, dat, wil
de vorst den aard en 't wezen van ons volk ontkennen of
onderdrukken, hij zijne edellieden voor dat volk partij
ziet nemen. Philips II wil de Lage Landen Spaansch maken : de bond der Edelen verwekt en leidt het opstand.
Het volk, dat niet dikwijls reden had om den hertog te
verfoeien, vindt bij den adel steun als het w61 reden
heeft....
Voegt de pracht daarbij van een hof, dat de Vl aamsche
Nederlanden, die onder Latijnschen invloed gingen, - Gelre
moest zich afscheuren, omdat het Germaanscher voelde in een roes van feestvieren en weelde aldoor maar leven
liet, en gij zult u niet verwonderen dat het volk zich
ten onzent gelukkig voelde. Aangemoedigd door de hertogen en door een pronkzieken adel, vonden kunstgenieën
alle gelegenheid om zich te ontwikkelen. In al de steden wordt het éen kunstfeest. In Gent zijn het de van
Eyck's, Van der Goes, Petrus Christus; bij Brugge Mem1 inc , David, Ysenbrant; in Doornik Daret; in Brussel,
Van der Weyden; in Leuven, Bont; in Antwerpen eindelijk
Metsys. Na Karel de Stoute gaat het wel verzwakken :
een Mabuse echter, en een Barend van Orley houden hoog
nog den Vlaamschen naam. En aldus duurt het bij de
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twee eeuwen....
in
Getuigenis van zulke rijke schoonheid is hier,
deze tentoonstelling, ten overvloede. Morgen tracht ik,
het u te betoonen.
N.R.C. , 24 Jai 1907.
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DE KONING IN DE TENTOONSTELLING VAN HET
GULDEN VLIES
Brugge, 23 Juli.
Neen, ik zou in de plaats niet willen zijn van Koning
Leopold, deze week althans. Eergisteren en gisteren, bij
gelegenheid der Nationale Feesten, was hij gedwongen enkele ceremoniën te Brussel bij te wonen. Heden : de last ige dag van Zeebrugge en 't Gulden Vlies. Morgen : off i ciëel bezoek aan Gent; Donderdag elders nog;, en Zondag
wéer elders.... Als men daarbij de zeventig lang voorbij

is,vermoeiend hinkt als zijne majesteit, en... gedwongen
is bij dat al zijn goed humeur te bewaren, moet het minder
aangenaam zijn, Majesteit te heeten .. .
Van middag dus zou de koning de tentoonstelling van
het Gulden Vlies bezoeken...
's Morgens was het nog betrekkelijk kalm in stad. 't
Was de voortzetting der kalme vreugde van gisteren. Wel
waren in de vroegte de gezichten betrokken : het regende.
Maar toen het ophield kwam de blijde stemming terug, zonder groote uitflapperi j , zonder baldadigheid, met een,
haast-ingetogen, begi jnt jes-plezier.
Want het is opmerkelijk hoe naïef en hoe fijn de
Brugsche massa zich amuseeren kan. Het slaat nooit in
uitgelatenheid over; het blijft meer een bewust genoegen
dan het uitbundig feestvertoon zou worden. Opmerkelijk
toch hoe dat zóo zeer van stad tot stad veranderen kan:
te Antwerpen breed en gul, te Brussel spotziek en "canaille", te Gent grof en brutaal : hier, een kinderlijke
vreugde zonder passie, een genieten van dat er vlaggen
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uithangen, dat er muziek speelt, dat er veel volk door
de meestal-verlaten straten wandelt; dat het, in éen woord,
"feest" is.
Zoo ging het, den geheelen morgen door, maar met den
middag werd het natuurlijk wat drukker. Op de Groote Markt
vooral. Nieuwe vlaggen kwamen uit de vensters wapperen;
er werden opschriften aan de balkons genageld; de laatste
versierselen werden aangebratht, en gingen glimmen in
de gulle feestzon... En toen kwamen de kinderen der scholen, lange reien maagdekens, door ijverige zusterkens
aangevoerd, en die de estrades gingen bezetten: groote
witte bloemen in het stralend licht; en stralende gezichtjes ook onder de zonblonde lokken. En er waren ook knaapjes die in rij en gelid aanstapten, vlagge in top, en
op de stellages gingen zitten die men voor het steekspel
van morgen heeft opgetimmerd.
Drie uur : de Koning zal niet lang meer uitblijven.
Er gaat als een wind van verwachting door de blijde massa. Reeds trekken de geborduurde uniformen en de sjieke
dames de tentoonstelling binnen. a ga mee....
Rechtuit gezeid ik geloof niet, ooit zooveel steken of officieele hoofden bijeengezien te hebben. 't Is
alsof de steek de klassieke hoog-zij vervangen heeft.
't Is een zondvloed, een steeds stijgende massa van steken: gezanten en politiecommissarissen, generaals en senators, burgemeesters en schoolopzieners: ze zijn allemaal in Maarschalk van het Keizerrijk verkleed. Men is
haast beschaamd, niet mee te kunnen doen... En goud dan,
en decoraties ! Wie hier omliep in eenvoudig habietcostuum
ging zich waarlijk nederig voelen, als... een kellner.
Ik wist niet dat Brugge záó rijk aan gedecoreerde lui
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was. Allemaal minstens ridder van het Gulden Vlies, ging
men denken; en men werd weer beschaamd, een naakt knoopsgat , zonder het minste lintje, te toonen.... - En de toilettes der dames dan... Maar hier geef ik het op: 't is
onbeschrijfelijk.
Vier uur. Men wandelt rond; presentaties hier en daar;
leden der koninklijke Vlaamsche academie zien er verveeld
uit, en mopperig, omdat ze geen uniform hebben; Belgische
officieren komen hunne pracht aan 't groote tenue der
Spaansche hellebardiers snoevend vergelijken; en waarlijk,
hun flonkerend goud legt het tegen de zeemvellen broek
en de hooge slobkousen der Spanjolen niet af...
Vier uur en een kwart: het begint druk te worden. En
warm. Men is moegepresenteerd, moegepronkt. Wanneer gaat
zijne Majesteit komen ? Is er een wiel afgeschoten ? Is
er een aanslag gebeurd ? Daarboven in den Halletoren bromt
de groote klok, ten teeken dat Leopold II binnen stad
is; alleen niet binnen de tentoonstelling, merken eenige
diepzinnige menschen op. Het wordt een angst haast. Voorzitter Kervijn wrijft zijn zweet af; me j onkvrouw Kervijn,
die bloemen aan zal bieden, beziet met spijt de verwelkende orchideeën... Zou de koning van gedachte veranderd
zijn ?... Half vijf; kwart voor vijf; vijf. En nog altijd
geen koning. Zelfs de groote klok heeft opgehouden te
luiden. Intusschen word ik bij middel van twee zwaarlijvige dames conscientieus plat gedrukt....
Kwart over vijven. Eindelijk gaat het, schril als een
vrieslucht uit de honderden kinderkelen, lang en uitbundig •
"Vive le Roi" ... in 't Fransch natuurlijk.
En, tusschen de dubbele rij Hellebardiers hinkt de
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lange gestalte aan van Leopold II, gevolgd door de even
lange gestalte van Prins Albrecht en de gracieuze verschijning van prinses Elizabeth, in een heerlijk kleed van
lila zijde, onder een grooten paarsen hoed vol veeren.

Als goede dikke maatjes komen daarna ministers lielleputte
en Davignon, ontblooten te zelfder tijd het hoofd, toonen
te zelfder tijd dat het bij beiden even pralend kaal is.
En daarna is het 't purperen kleed en 't zijden Romeinsche
manteltje van Monseigneur, bisschop van Brugge. En dan
nog een paar ordonnansofficieren; eene hofdame, zeer elegant in witte voile: de hofstoet is binnen; baron Kervijn
kan beginnen.
En baron Kervijn begint, met doffe stem, een beetje
verlegen, een lang niet gewone redevoering. Hij schetst
het heerlijke Brugge der hertogen van Burgondid : zijn
stglans, zijn luister, dat het aan zijne zeehaven dankt,
- die met zijne haven verdwenen..® Thans heeft Brugge
zijne haven weft, en biedt der toekomst dit voorbeeld
uit het verleden : het Gulden Vlies. Moge 't langs zijn
nieuwe waterbaan een nieuwen Argon-tocht beginnen, naar
't Colchis Van Kunst en welvaart.
De Koning heeft er niets tegen, stelt voor dat men
roepen zou : Leve Brugge, kunst- en handelsstad. En in
de plaats roept het volk : Leve de Koning....
Nieuwe presentaties beginnen: al die gedecoreerde heeren met steken moeten er door. Natuurlijk houden ze hun
steek in de hand. Want slechts twee menschen houden hun
hoed op : de Koning-zelf, en zijn roodgefrakte koetsier
die aan de deur wacht.
En de wandeling door de zalen begint. Men weet dat
de Koning geen uitbundig kunstminnaar is; hij luistert
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dan ook maar met een half oor, en laat zich liever de
dames voorstellen, - al de dames na al de steken.
Ge weet dat de koning een echt "charmeur" is. Ik heb
hem hooren eene Spaansche dame complimenteeren, die haar
officieelen echtgenoot naar Brugge vergezeld had. En nauwelijks had hij den naam der dame gehoord of hij wist
haar te vertellen dat hij haar broeder kende, hem driemaal ontmoet

had, dat hare familie tot die van koningin

Christina moest behooren, en dat hij haar geluk wenschte:
dit alles op een toon en met een fijnheid, die iedereen
innemen zouden...
Zaal voor zaal doortrekt de stoet deze heerlijke tentoonstelling. Prins Albrecht bloost alsof hij beschaamd
was. Zijne lieve gade groet maar, wisselt vriendschappelijke shake-hands met de dames. Minister Helleputte heeft

lol. • Minister Davignon is als verbijsterd. En de Bisschop
is beminnelijk en toegevend alsof hij de paus zelf was.
Intusschen loopen commissarissen druk heen en weer,
op zoek, schijnt het, naar een clergyman. Net wordt van
oor tot oor gefluisterd: "hebt gij geen clergyman gezien?"
Men zou gaan wenschen, clergyman te zijn, om die heeren
plezier te doen, al verstaat men niet goed waartoe die
clergyman moet dienen. Zijne Majesteit vertrekt, en de

clergyman blijft onvindbaar...
Weêr roepen de schoolkinderen : "Vive le Roi", in 't
Fransch. De groote klok b imbamt . Een fanfare dreunt Brabanconnes op. De sterken gaan weêr op de hoofden staan:

de koninklijke familie is weg, in de groote landauwers,
met de roode koetsiers...
En aldus is een voor de toekomst van Brugge beteekenisvolle dag weêr besloten. En de koning denkt misschien
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wel bij zich zelf, nu dat de trein hem weft naar Oostende brengt, dat het morgen te Gent zoo plezierig niet afloopen zal, misschien....
-

N.R.C. , 25 Juti 1907.
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HET STEEKSPEL
Brugge, 24 Juli.
....Maar hoe zoude ik u beter dit overschoon en genoeglijk wapenpas kunnen verhalen, dan door u mede te deelen
hoe het te Brugge voorkwam, dat dergelijk toernooi plaats
had in 1468, en werd beschreven in een handschrift dat
ik heb ontdekt, dat niemand te voren las, en nooit iemand
kennen zal ?... Ik laat dus, hem moderniseerend, mijn
15e eeuw journalist ofte kronijkschrijver aan het woord,
gelijk hij het zeer treffelijk te boek stelde. En ik zal
er slechts hier en daar een woordeken uit eigen mond,
een pijleken uit eigen koker, aan toevoegen, om het, te
uwen profijte, up to date te maken. - Mijn kronijke begint :
"In den jare, toen we schreven lq.CCCC.LXVIII., geschiedde het dat hertog Karel, die ze noemen den Stoute, ten
tweede male in 't huwelijk trad met Margaretha, zijnde
een princesse van York. Het volk van zijne goede stede,
aldaar hij zich ten Princenhove gevestigd hadde, wilde
hem bewijzen, door groot jolijt en esbatementen, dat het
gevoelde vreugde en solaas om der wille van een huwelijk,
dat den hertog misschien geven zou een erfgenaam. Want
uit zijn eersten trouw had hij niets mogen behouden dan
een dochterken, zijnde elf jaren oud en eene princes,
volmaakt reeds in alle kunsten en goede manieren.
En bij de plechtige intrede zou worden gehouden een
steekspel ofte tornooy, niet om der wille dat twee ridders
zouden vechten om eere en hand van eene jonkvrouw, maar
als adellijk vermaak, aan ridders zeer gedienstig die
46

schitteren willen in de hanteering der wapenen evenzeer
als oefening der goede zeden. Want het hof van Burgondid
is rijk aan heeren, even dapper als goed van geeste.
En glansrijke feesten werden gehoudentoen, en zij duurden een gansche weke, van Zondag tot Zondag. En daaronder
blonk uit , om de goede ordonnanc ie als om de pracht van
kleeragie en juweelen, dit wapenpas, werd genoemd "van
den gouden boom." En vele vreemde koophandelaren en luiden van overzee waren gekomen, en ijverden naast burgerij
en volk, dat zij niet onderstaan en zouden, noch afsteken, bij den adel, het magistraat en de clergie.
En zij hadden het genoemd "van den gouden boom", omdat
verhaald werd hoe, van uit haren Burcht der Goede Hope,
de Jonkvrouwe van het Geloken Eiland den hertoge van Burgondi6 geschreven had, hem aan te bevelen een ridder zeer
valeureus, zijnde van den Gouden Boom. Deze ridder had
haar verlost van een booze dwingeland, die ze bewaken deed
door een reus van overgeweldige macht en grootte. Van den
Ridder verwonnen, deze had hem ter hoede van een dwergsken
gesteld. Te belooning had de Ridder den reus gekregen,
en een boom van gouden rood. En als de Jonkvrouwe zijner
gedachte wilde thans die ridder verdedigen zijn zeldzame
geschenken tegen wie het aan hadde gedurfd, er hem voor
aan te spreken bij woord of wapen.
Mijn Heer Antoon van Burgondië had nu, ten vermake
van hof en adel, verzierd te wezen deze ridder van den
gouden boome, en fel daagde hij uit wie hem had durven
te naderen. En dat werd het wapenpas van den Gulden Boom,
wél genoemd.
Zeer sierlijk was de groote markt behangen met vlaggen
en sermoenen, en tapijten van den Oosten. Het strijdperk
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had men naar goede manier gemaakt tusschen twee poorten,
bij de eene waarvan Antoon van Burgondië had laten op s l aan
zijne tente, en aldoor stond een booraken gouden, zeer
welgedaan. En te andere zijde zou zijn, waarlangs de bekampers binnen zouden treden...
En toen _nu de dag gekomen was , zijnde in Jul i i van
Ao. Di. 1468, toen bracht een stoet van edelvrouwen en
ridderen, alsook van papen en veel volks, Karel de Stoute
en zijne gemalin, en 't hee l e hof van Burgondië ter plaatse, te zien het tornooy als had geordineerd zijn halfbroeder, zijnde Antoon van Burgondië.
En die stoet was een wonder, schoon als nooit te voren
gezien. Des ik hem ú beschrijven wil.
Voorenaan kwamen stapaans trommelaars, pijpers en andere mus Teken , welke uitvoerden... een soort trage Brabangonne op instrumenten die onder het huis van Burgondië
niet en bestonden. Desniettemin was het zeer treffelijk
en zoet om aan te hooren.
Toen kwamen in goede orde, dat zij wapperden op een
windeken dat kwam van der zee om dit feest te verlustigen en te beletten hitte al te groot, de vlaggen van onze
54 ambachten, gedragen door d j ente knapen in beste kleed
en kaproen, naar kleur en snede van elk ambacht; en volgde
een bende groot van volk, luide zingend van "Harba lorifa" de Conicskinderen, en Doedelé Bommele zeer aangenaam.

Maar dezen volgden, na trommen en een groote vlagge,
het Magistraat der stede, zijnde Schepenen, Raadsheeren

en Hoofdmannen, mi sgaders , naar goeden hoore, de Stafdrager en de Schatmeester. En ook kwam het Magistraat van
' t Vrije, en zij hadden schoone baarden . Maar waar hadden
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zij dat aardig brilken vandaan, dat ik ze hoorde noemen
neusnijper ofte, Fransch-gezeid, "pince-nez" ? Want dat
ontsierde zeer hun vijftiende-eeuwsche neuzen...

En toen waren het de vreemde koopluiden, tot Mooren
toe als was Koning Balthazar, en Levantijnen met gelen
huide. En zij droegen lange hemden van gouden brokaat
zeer kostelijk, en hunne krage was van rijk bont uit
Aziën en de streken van Siberi8. MaarlEt nobelste stapten, achter toortsdragers fijn, de bankieren uit Lombardijen en de consuls uit Toscana, zijnde allen zeer rijke
luiden. En onder dezen stapten ser Thomas Portunari, zeer
treffelijk geconterfeit bij den konstrijken Hugo van der
Goes, een goed schilder van Gent. Maar ieder vond dat
hij zeer weinig geleek op 't portret van hem gemaakt en
leek veel dikker aan buik en gansch voorkomen...
Maar dezen waren gedrongen zeer door trompetters te
paarde; en, een vreugde voor elk hart, volgde de standaard van Vlaanderen, gevoerd door een heraut zeer schoon

in keelen, gouden en zavelen gewaad. En volgden deftig
de vijf schouten, die zijn van Brugge , van Gent , van Damme,
van Sluys en van de vrije proosdy van Sinte Donatianus.
En zij waren verzeld van den kanselier van Burgondië en
van dezen van Vlaanderen, in hunne onderscheiden kleeragie
en vertoon , en zeer rijk van tooi. En 't waren toen de
Heeren die kwamen, te zien alzoo schoone jolijt en feeste,
gelijk ze zijn genoemd Dietsch of Francoys, naar ze hier
of in Burgondië werden geboren...
Maar toen schetterden nieuwe klaroenen, en aan kwam

zetten de standaard van Burgondië, en muzieken waar 't
volk bij zong liederen zeer djentelijk, - maar waarom
ons dan toch de poëzie niet gespaard waarop de "Zegetocht
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van 't Gulden Vlies" werd getoondicht ? liemelsche deugd,
waar hebben ze den dichter ingehaald.
- En toen, goud als de zon en azuur als den Hemel,
trad zelve te voren zeer edelen heer Karel de Stoute,
hertog van Burgondië, en een blond snorreken versierde,
buiten alle gewoonte, zijne bovenlip. Maar hij was rijzig,
en droeg fier het ridderteeken van den Gulden Vlieze,
zijnde eene keten van gouden zwaar, en draagt het Vlies
van een ram zooals, naar luid der geschiedenissen, werd
bewaard op Colchis,waarhenen toog de held Jaso, op eene
galei, heette Argonem.
En 't werden toen ridders talrijk, in goede orde, en
waren van 't Gulden Vlies

als hij, en over de gemsleeren

laarzen den rooden wapenrok, en den mantel rood met stik-

werk zeer kostelijk, en de roode kaproen droegen zij,
en waren als van vuur in de felle zonne.
Maar veel milder is het gaan, thans, van minnestreelen
in lieflijk blauw en wit als 't gewaad der heilige Maagd
Maria. Zeer aangenaam was hun zang, naar Fransche wijze,
en madrigalen zooals zij dat heeten, van "Joly molt de
Mais" en andere.
En 't was een feeste nu voor de oogen,

als kwamen de

edelvrouwen in mantels overprachtig van sinopel en azuur,

keelen en peers, en van gouden of zilveren brokate, met
bont van hermelijn en dons van de zwanen. En zij droegen
torenhoeden naar goede manieren,

als ze zijn laatst gedra-

gen in Frankrijk als in Engeland. En hunne hakkeneien
droegen zelfde kleur in kleeren die reikten tot den gronde, en 't pronte van hun zitten was vermild met glimlach
van hunne lippen overzoet.
En 't waren Me Vrouwen de nieuwe hertoginne gansch
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in goud, en van rooden rijk de hertoginne moeder, Isabella
van Portugaal. En deze was verzeld van twee ridders zeer
dapper, Nassau en Borse.
En was het toen niet ons hertoginneken zeer geliefd,
Maria, daar ze aanstapte op haar luttel paardeken, en
zoo lief zij groete den juichende volke ? Wit en zilver
in 't kleed was ze als in 't wapen van haar vader de bloeme lelie, gelijk zijne edelste lelie zij is.
Töen, nog vele princen en adellijke vrouwen.
Maar nu verscheen de Maarschalk van het strijdperk,
heere van Neufchatel , donker rood en v. nobele statig-

als zijn Kousenband,
Bretagne, Normandid, Vlaanderen en Burgondid. En met hem
waren ook vele heeren en wapenmeesters, alsook vier wapenrechters voor de treffelijkheid van den strijd.
En nu mocht komen Antoon van Burgondië, bewaker van
het pas, in de schitterendste der kleedijen, en kwam toen
de schare zijner vervolgers.
En zulke heerlijke stoet toog voofbij, en schetterden
beurte aan beurte de trompetten, en roffelden de groote
tromme, en zongen daartusschen de liederen schoone. En
daarboven was de heerlijke zonne, alover de flikkering
van helmen en wapenen, alover het feest van rijke en
machtige kleuren; over de groote markt de levantijnsche
tapijten, en de festoenen van groen gebladert en bloemenrijk, die hingen aan palen en gevels....
Toen nu de stoet in zijn flikkerende schoonheid, aan
was gaan zitten tegen 't grauwe gouwhuis , de vlaggen achteraan, die flapperden, rood de ridders van 't Gulden
Vlies, zwart het magistraat, en in het midden het priëel
der jonkvrouwen als een boomgaard die bloeit te Mole,
held. Hem begeleidden wapenherauten,
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mocht beginnen het Wapenpas.
Verkregen oorlof te treden binnen, was toen de stoet
van Antoon, die naderde, na hoofse groeten, zijn schoone
zijden tente. En daar was het booraken goud, en stond de
overgroote reus en 't geestige dwergsken, dat droeg een
langen baard, en toette in eenen horen. Nieuw trompettengeschal meldt een uitdager: het is de heer van Ravensteyn.
De reus en de dwerg aan hem te gemoet, als een verlosser,
en Ravensteyn treedt binnen, groet de hertogin, en gaat
zich ten kri j ge dosschen. Daar komt hij . Hoornen draagt
zijn helm als van een os. Maar ook Antoon verschijnt,
en een valk blinkt op den zijnen.
En nu draven de zware paarden in 't stalen harnas elkander tegen, tot driemaal toe. Tweemaal breekt Antoon
de lanse van Ravensteyn. Deze is verwonnen. De dwerg toet
op den horen; het pleit neemt op.
Maar dan verschijnt een nieuwe uitdager. Chalon heet
hij, en is te herkennen aan 't rood hertegewe i . dat uit
zijn helm rijst. Dit is een ridder ongewoon van dapperheid. Vijfmaal stooten de mannen opeen : Zij slagen er
niet in, elkander te verwinnen. Dan vechten ze met den
korten tandstok : weer geen uitslag. En de trommels roffelen, en schallen van de poorte af de groote trompetten:
het was een prachtige strijd.
Men wacht een wijle. Intusschen rookt, in zijne tente,

Antoon van Burgondië eene lekkere sigaar... Maar een nieuwe uitdager meldt zich aan : het is de heer van Chassa,
vermomd als een geketend ridder, geboeid door eene Slavo-

nische edelvrouwe, kwansuis door hare handen, maar,begrijpt ieder goed, niet dan van hare schoone oogen. En
hij nadert, met veel praal van Oostersche soldaten. Maar
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treedt hem nader, te voete, Antoon, en daar gaat vluchten
de ridder, wel bang als haze kowaert, uit den Vos Reynaarde. Chassa keert terug; Antoon verschijnt te paarde.
En meer nog is het een vluchten, zeer belachelijk om te

zien ....
Zoo geschiedde nog wel meer, aan schoone wapenspelen,
als van den Dom, en van den Ring. Tot dat het uitliep
op een algemeene streuvelen, door Karel den Stoute zelf
aangevoerd. En 't ware geworden gevecht wel bloedvergietend, hadde de hertog niet geheven vizier, en getoond
zijne onaantastelijkheid.
Zoo hield op dit wapenpas, heette 'van den gouden Boom".
En dat werd, lezers, daareven, voor een opgetogen
publiek, in 't levende Brugge hernomen....

N.R.C., 26 Ju.2i 1907.
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DE TENTOONSTELLING VAN HET GULDEN VLIES
V
Brugge, 27 Juli.
De feestweek is ten

einde, Donderdag had nog het t rad i -

tioneele volksbanket plaats, zonder hetwelk geen Vlaamsch
feest gaan kan. Morgen zullen, de straten door, opnieuw
Ridders en Edelvrouwen de pracht van het Huis van Burgondie verkonden in Stoet en Steekspel. Maandag avond zal
er nog, tot besluit, een Groote Lichtstoet zijn. En dan
zal Brugge weér zijn stil en geniepig uitzicht terugkrijgen, tenzij aan die schoone, nieuwe haven, in 't leven
geroepen d000r twee Gentenaars : Baron de Maere en Julius
Sabbe, én om het Gruwhuis, waar een ander Gentenaar, Baron
Kervijn, de geleerden en kunstminnaars van geheel Europa
noodigt tot dit

andere, stille en groot s che feest van

het Gulden Vlies.
Ik kuier er maar weêr naar toe, naar het Gulden Vlies.
Nog vroeg in den morgen, ben ik zeker er niet te veel

volk te ontmoeten; de elegante genoodigden niet van Dinsdag, bij Leopold II, toen deze zoo welgezind en zoo intiem

deze zalen doorwandelde, met een vriendelijk woord voor
elk : een echt familiefeestje had men gezegd, zonder of f iciëel gepraal, sober en vol distinctie; en ook niet
de lawaaiërige, ongemanierde, grove menigte der dagen
van Steekspel , gelijk woensdag, en gelijk morgen dreigt
te zijn, de lompe massa die het van pret uitschatert voor

de heilige Maagd van Jan van Eyck, die ze bepaald teel i j k
vindt, en gescandaliseerd voor de naaktheid van Mabúse's
Venus staat; - eene menigte die morgen alweér het Steek54

spel in zijn nobel vertoon van telkens herhaalde ceremoniën "eentonig" zal gaan vinden, en goed acht den hoogen
ernst, de heiligheid dézer Tentoonstelling met hare lichtzinnigheid en hare vulgariteit te bekladden...
- Thans zal ik mijne wandeling kunnen hernemen, deze
heerlijke rij portretten langs, en, van waar ik ze vóor
een paar dagen onderbrak, u weft mogen brengen voor 't
-

fijne of brutale, sluwe of hardnekkige conterfeitsel der
Hertogen van Burgondi6 en van hunne opvolgers. - Wij waren
blijven staan bij Maximiliaan van Oostenrijk, door zijn
huwelijk met de dochter van Karel den Stoute in feite,

zoo niet bij name heer over de Nederlanden geworden, en
die zijnen erfgenamen het weidsche en wondere rijk, waar
de zon nooit onder zou gaan, bij deele reeds voorbereidt.
Ik trachtte u zijn portret naar Mathias Grunewald - beter
gezeid, naar den meester die hier al, Groenewald heet te schetsen; het doorbocheld voorhoofd; de harde, koude,
trotsche blik der kleine, lang-omwalde oogen; de phenomenale neus , beenderig en smal , geteekend als de bek van
een havik, neen, als die van die zonderlinge watervogels
der tropen, flamengo's of hoe ze mogen heeten, grillig

en toch karaktervol ; en dan die verschrikkelijk-welltmtige
en bral-gebiedende mond met den vooruitstekenden, vierkantigen, hardnekkigen kin : een kop om van te schrikken of om te bewonderen. Want men voelt hier wreedheid
en schranderheid, en een wil die tusschen beide weet te
kiezen, die weet wanneer het eene op het andere overwicht
hebben moet.
Plaats daarna 't weemoedig hoofdje van Maria van Burgondië; geen treurende deemoed wel, maar een gewillig
berusten, in deze zachte en doordringende, hoewel licht
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omfloerste blikken; een fraaie, rechte neus uit het effengewelfde voorhoofd; een gulzig-rood en zeer klein mondje
boven den schoonen, ronden kin van grootvader Philips
den Goede.
En deze twee ziet men gezamen op eene uiterst-merkwaardige, zeer belangrijke kopij naar het familieportret
van Bernhardt Strigel, uit het Museum van Weenen (hier
in eene uitmuntende photographie gereproduceerd) , en dat
ze toont met hun zoon Philips den Schoone, en hunne kleinkinderen Ferdinand, Karel en Lodewijk.
Voor wie zich gaarne vermeit in 't vergelijken van
gelaatstrekken, in de gelijkenissen van vader tot zoon,
die zoo vaak ook psychische gelijkenis - al mogen ze tijd
en omstandigheden wijzigen - beteekenen, kon aan dit doekje zijn hart ophalen. Want, angstvallig-natuurgetrouw
als het is (ik bedoel : angstvallige kopij van een uiterstnatuurgetrouw hoewel na den dood van Maria gedaan schilderij), laat het ons op deze gelaten als de wisselvallige
toekomst van dezen stam, door Maximiliaan gesticht, lezen
en voorspellen. Een schoon schilderij is het niet : droog
gedaan en zonder reliëf; maar een getuigenis, een archiefstuk dat voor den psychologischen historicus van het uiterste belang is.
Niet zoo hardnekkig-t rot sch als op zijne afzonderlijke
portretten, maar evengoed gekarakt eriseerd, z iet er Maximiliaan zijne melancholische, zachtzinnige echtgenoote aan.
Achter hen aan, Philips, die ze den Schoone hebben genoemd;
nu niet meer zoo bepaald-schoon als op zijn vroegere portretten - waarover straks meer -, maar nog steeds met
eene, niet-doordringend-schrandere, gelaatsuitdrukking;
een uitzicht van goedigheid, eene weinig-veerkrachtige
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houding, een temme en gelukkige blik; geen willooze, misschien, maar dan toch een vredige, goedaardige natuur;
- in elk geval geen Habsburger : een Burgondiër, ook in
het uitzicht , die rechtstreeks van een Philips den Goede
afstamt , over de zwakke , tamme Maria , zijne moeder , heen.
En zie nu hoe de geschiedenis hier de gelijkenis in de gelaten bevestigt : de bralle politiek van Maximiliaan zal
gauw voor een mildere, geheel Nederlandsch-Burgondische
wijken; Philips zal vergeten dat hij van vaders wege een
Oostenrijker is; hij kent niet eens Duitsch; zijne regeering moet eene streng-nationalistische worden; is hij
voor de gemeenten niet zoo laf-toegevend als zijne moeder
vóor haar huwelijk : hij zal steunen op dien Nederlandschen adel, die zich tegen zijne vorsten keeren zal, zoo
dezen ophouden Nederlandsche vorsten te zijn. Wel zal
de hertog nu en dan falen zijn Spaansch huwelijk is
een gevolg van vaderlijk beleid, tegen Frankrijk; 't feit
dat hij 't Gulden Vlies tusschen Oostenrijk en Burgondië
laat splitsen is een toegeven aan Maximiliaan's absolutisme. Maar lezen we dan ook die zwakheid, dat gebrek
aan weerbaarheid niet op dit natuurgetrouwe conterfeitsel ?...
Habsburg voor Burgondië verloochend : Maximiliaan zal
zijne weêrwraak hebben in zijne kleinzonen Ferdinand en
Karel...
Laat ons hier echter dit merkwaardig tafereel verlaten (het werd geschilderd lang nA den dood van Maria van
Burgondië, vermits deze Philips als vierjarig knaapje
nal iet) , en terugkeeren naar de portretten die Philips
den Schoone, 't zij alleen, 't zij met zijne zuster Margaretha vertoonen
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En wel eerst dan naar dit heerlijk, warm stukje, eigendom van den hertog van Ahbalt , dat ons Philips toont

als

een goedmoedig, pruilerig prinsje, het heerlijke blonde
haar onder 't roode kapken, de slaperig-reine oogen onschuldig en eenigszins dwaas starend, het hel-roode vleezige mondje, schelpig, en zeer gevoelig de neusvleugels,
geen scherpe, vlugge schranderheid ; een braaf berusten
van zoet knaapje.
Wat ouder is hij , en, schijnt het wel , in vernuft niet
verder ontwikkeld, als zestienjarig jongeling, op een
diptichon uit het Weensche Museum, dat hem ons met zijn
veertienjarige zuster Margaretha toont. Welk verschil
tusschen beide kinderen ! Philips, werkelijk schoon,

als

jongeling nog steeds het mooie, zoete knaapje zonder begeerte of doordr i j vendhe id . Maar Margaretha : l ee l i j k
van nu af aan; niets van het moederlijke, fraai -ovale
aangezicht, maar een vranke, open blik in een vierkantdik gelaat ; en zoo niet den brallen kin van haar vader,
dan toch niets dan wil , getemperd door goedaardigheid,
,

in een mond die niet naief als die van het broertje open
zal hangen. Aldus ziet men ze hier tot tweemaal toe, als
kind. Als gezette vrouw, vermoedelijk reeds regentes der
Nederlanden, heeft ze, in een heerlijk stuk Barend van
Orley (vroeger meende men : Mabuse) geschilderd, wit en
papperig van gelaat , de lage 1 ip bloedarm; maar welke
"mal ice" in de zelfbewuste blikken, welke zekerheid en
welke schranderheid in den even-spottenden bijna-onmerkbaren glimlach ! En het is weer Habsburg die, vermild
door vrouwelijke eigenschappen, als fijnheid die bijna
sluwheid is, als een zin van 't passende, een begrip van
't opportunistische, die Maximiliaan wel eens ontbraken.
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En het is, in dit gelaat, heel de zelfstandige, verstandige, koppige en Oostenrijksche regeering van vóór Karel
V's zelfstandig optreden....
In 1495 huwt Philips de Schoone Johanna van Castillië.
Zet dit huwelijk den hertog tot meer krachtdadigheid,
tot eene meer ingewikkelde politiek aan - en zijne portretten toonen ons hoe zijne gelaatstrekken verscherpen
gaan, hoe zijn blik, lief-droomend nog, toch scherper
reeds wil staren, - : in zijne echtgenoote vindt hij eene

meer-innige, wel wat dwepende, fijne eerder dan energische
natuur terug. In het portret 9 Maestro Michel toegeschreven,
ziet men reeds die ijverig-mystische, amandel-vormige,
zwaar -overschaalde oogen in het schuchtere gelatene van
het overige, pijnlijke en schoone, haast te zuiver-geteekende gelaat. In het pendant - stuk van het diptichon uit
Zierikzee herkomstig, thans in het Brusselsdh Museum,
en dat wel een vroege Mabuse zijn kon,blijkt meer nog
haar bescheiden houding, maar ook haar innerlijk-machtig
zieleleven. - Zeg ik dit nu omdat ik weet dat die vrouw
krankzinnig gaat worden, dat ze in hare afstammelingen
geesteszwakken vinden zal, achterdodhtigen en wreeden

als Philips II en brandend-onmachtigen als don Carlos ?
Zeker ware 't al te gemakkelijk, en eenigszins kinderachtig, uit gelaatstrekken te willen afleiden wat wij aan
karaktereigenaardigheden reeds uit de geschiedenis weten.
Maar doen we iets anders, dan gelaatsuitdrakingen en
-lijnen bij elkander te vergelijken, en vast te stellen dat
gelijkenis in de uiterlijkheden ook wel gelijkenis in
daden en gedachten, afgezien natuurlijk van wijzigingen
naar tijd en omstandigheid, in zich houdt ? En, om bij
Maria van Castling te blijven, zien we niet in hare hou59

ding, op een der luiken van de collectie Masure-Six,
zien we niet in deze gebaren van godsdienstige exaltatie
véél, dat ons haar verder levensverloop voorspelt, en
onder hare kleinkinderen enkele eigenaardigheden voorbereidt ?...
Uit zulke moeder en uit zulk vader, die ons zoo onomwonden ,' zoo naakt-oprecht in hun conterfeitsel hunne
ziel hebben geopenbaard, zal in 1500 Karel van Luxemburg,
later Keizer Karel de Vijfde worden geboren. Dat hij echter als grootvader Maximiliaan van Oostenrijk had : het
blijkt niet alleen uit zijn gedrag. Ook hier zullen de
gelaten spreken.
Ik wil er u in mijn volgenden brief eenigszins uitvoerig
op wijzen.
.

N.R.C. , 31 Jai 1907.
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GESCHIED- EN OUDHEIDSKUNDIG CONGRES
I
Gent, 2 Augustus.
Ik weet niet hoe het komt, noch welke gelukkige omstandigheden het hebben bewerkt; ik weet zelfs niet of het opzet
is, dan wel toeval ; maar het is een feit : Vlaanderen
viert van zomer de glorie van zijn verleden; het herleeft
zijne geschiedenis; het roept zijn schoonste dagen op;
en, 't zij ze als in een nieuwe werkelijkheid opdoemen,
't zij ze weer op de lippen van bevoegde historici gaan
bloeien : het is een vreugd voor het vaderlandsche hart,
te zien hoe, op eene week afstand slechts, Brugge als
Gent, weze dan ook op verschillende wijze, verganen luister vieren...
Sceptici en cosmopolieten zullen misschien smalen om
dat "vaderlandsche hart"; zij zouden ongelijk hebben.
Wie Vlaming is, zelfbewust-Vlaming, die de nooden van
zijn achterlijk volk meevoelt en -lijdt, die weet wat
ons nog ontbreekt, en hoelang het ons nog ontbreken zal,
om, op eigen krachten steunend, een hoorbare stem te krijgen in het "Buropeaansch concert", of zelfs maar voor
zich-zelf en voor de landen waar eendere taal klinkt; wie aldus gevoelt , die durft zich nog, in 't halfslachtige
België, een nationalist noemen; die kan nog, in een nuchteren tijd als den onzen, eene zeer bijzondere vaderlandsliefde gevoelen; een vaderlandsliefde die iets meer is
dan gehechtheid aan den geboortegrond, eene vaderlandsliefde die om zoo te zeggen over de grenzen strekt, die
er naar streeft van den Vlaming, wie of hoe hij weze,
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een wereldburger te maken, maar met dezen grondsteun dat
hij zich tot zulke hoogte ontwikkelt door 't bewustzijn
van eigen aard en eigen deugden. Vermeylen heeft het eens
uitmuntend uitgedrukt : "Wij moeten Vlamingen zijn, om
Europeanen te worden." Wie zich nu reeds Vlaming voelt,
voelt in zich de vaderlandsliefde die zijn volk op de
hoogte der Europeesche beschaving brengen moet. En van
zulke vaderlandsliefde sprak ik...
Ik ben dus reeds een paar weken aan 't juichen in mijn
vaderlandsch hart, en ik doe het, omdat feesten als die

van Brugge en een Congres als dat van Gent uitstekende
machtmeters, uitmuntende krachtwekkers zijn. Die hebben
wij in Vlaanderen noodig als het dagelijksch brood. Want
niet alle Vlamingen zijn, helaas, zelfbewust; niet allen

voelen met hun volk meê; niet allen voelen in zich de
stuwkracht naar een betere toekomst. En ik spreek hier
veel minder van het eigenlijke volk dan van de hoogere
burgerij. Die burgerij teert meestal op eigen voldaanheid,

kent geen ideaal en geen andere wet dan de mode en ziet
doorgaans niet verder dan zijne eigen belangen. Van daar
eene laksheid, eene lamheid, een zakken meer en meer in
de drabben van eene verfransching, die ze aankleeft omdat het goed staat en de buurman evenzóo doet.
Tegen die lamheid zijn historische feesten als elec-

trische, galvaniseerende schokken. Onze burgerij, kinderlijker mgdan ons volk, wen mindere zorgen hebbend, gaat
gemakkelijk me8 in prachtvertoon, en, eenmaal meftesleurd, is het fier te behooren tot een volk waarvan het
verleden zoo luisterlijk, - al blijkt die luister alleen
maar in 't uiterlijke, - zoo pompeus, zoo pronkerig-prachtig was. En zoo wordt een steekspel eene echte les van
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fierheid; terwijl een tentoonstelling als die van het
Gulden Vlies - waar ik u nog heel wat te vertellen heb !
- weer diepere gevoelens wekt en eene echtere, meer innige
liefde kweekt; en congressen als dit, dat daar even gemoedelijk geopend werd, bij meer-ontwikkelden sommige
intellectueele genoegens laat gedijen, die wel niet onmiddellijk de Vlaamsche Beweging ten goede komen, maar
dan toch de geesten wijder openen gaan, ze ontvanglijker
maken, en zooniet tot Flamingantisme, althans naar een
beter begrip en een ruimer inwilligen der eischen die
Vlaanderen bij rechte heden ten dage te stellen heeft.
Want wroeten in het verleden is voor de toekomst steeds
heilzaam geweest.
Ik sprak hier natuurlijk niet van de specialisten,
in h klein hokje gehurkt, afgesloten v. al le daglicht,
en die geen oogen hebben dan voor de "overblijfsels der
hallstattische periode in België" of voor de "belastingsrechten in 't oude hertogdom Luxemburg". Dat zijn zeer
geleerde, zeer eerbiedwaardige lui, onschadelijk bovendien, en die dan toch wel hun nut hebben - al beloof ik
u plechtig; u hunne redevoeringen in extenso niet mede
te deelen I -; ik spreek hier alleen van het publiek,
van 't onbevooroordeeld en onbevangen publiek, dat van
al die geleerde voordrachten nu juist niet veel geleerdheid meédragen zal, maar er dan toch dit uit zal onthouden: dat ons volk een verleden heeft, waar het aangenaam
kan zijn zich in te verdiepen. Het zal zich aan dat verleden gaan interesseeren. En hij, die alleen gekomen was
om onder het volk te zijn en aan te zitten bij het banket,
zal, teruggekeerd in zijne stad, met meer belangstelling
de gevelkens der oude straten en de zerksteenen der oude
63

kerken gaan bezien. Br zal iets gaan roeren in hem, onduidelijk wel , maar niet onzalig. Want in hem zal ontkiemd
zijn het zaad van hetgeen ik u als de Vlaamsche vaderlandsliefde voorstelde...
Na Brugge dus, de tweede school voor volkskracht, in

de oude stede Gent. En hier moet ík gauw een nieuwen eigen-naam bijvoegen: Baron de Maere. Verwonder u niet dat
tegenwoordig al de klokken van Vlaanderen aan 't beieren
en bimbammen zijn steeds aldoor maar dienzelfdennaam.
Want Baron de Maere van Aertrijke was een wondere man.
Wie hem in België op de Nederlandsche Congressen hebben
gezien, kennen de fijne sterkte, ook als spreker, van
dezen grijsaard, die er uitzag tezelfder tijd als een
officier en als een dichter. Wie hem van naderbij mocht
kennen weet wat een schrandere kop hij was , en hoe zijne
schranderheid prophetisch mocht heeten. Baron de Maere
was geen flamingantisch meêlooper, zijn aristocratische
gedachte stond oneindig boven onzen kuddegeest - want
het woord van Baudelaire is helaas waar : "En Belgique,
on pense en bande" -; maar hij was veel meer ; hij was
een voorlichter. Deze ingenieur, die in Holland den waterstaat gaan studeeren was, en Brugge-zeehaven zou bouwen,
was tevens de vooruitziende Vlaming die de Geschied- en
Oudheidskundige Congressen stichtte; hij was de eerste
die voorzag wat ze aan nut voor zijn geliefd Vlaanderen
opleveren konden. En had hij het geluk voor zijne twee
idealen twee dichters tot medehulp op te wekken : Julius
Sabbe voor Brugge-zeehaven, en Julius Vuylsteke voor zijne
historische bedoelingen : hij bleef niet te mindere het
leidende hoofd, de voorlichtende gedachte.
- De Vlamingen zullen den naam van Baron de Maere
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niet vergeten....
Ik wilde, aan den drempel dezer brievén, die naam niet
verzwijgen.
En nu verklaar ik de zitting geopend.
N.R.C., 5 AuguAtu6 1907.
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II
Gent, 3 Augustus.
Ik heb nooit in mijn leven zooveel archaeologen samen gezien als in deze laatste twee dagen. Stel u voor : ze
zijn bijna veertienhonderd in aantal. Behalve Belgen zijn
er Duitschers, Engelschen, Oostenrijkers, Denen, Franschmans, Luxemburgers, Noren, Russen, Zweden, Zwitsers, Amerikanen; en prof. Blok, van Leiden, voert er een heel
legertje Nederlanders aan, wier naam goeden klank heeft
in de geleerde wereld. Br zijn er van allen aard onder deze
wroeters in het verleden, en al de variëteiten van het
genus oudheidkundige zijn er vertegenwoordigd, van den
geoloog tot den kunsthistoricus, van den economist tot

den archiefworm; mageren, dikken, dorren en jovialen,
zij wriemelen door elkander, zij maken ruzie op de zittingen, zij offeren meeningen en bestrijden hardnekkig
die van hun beste vrienden, zij geven blijk van eene verbazende belezenheid en van een geheugen... nu ja, een
historicus zonder geheugen, dat ware hazepeper zonder

haas; maar ik wilde maar zeggen : als een geschiedkundige
eenmaal zijn geheugen aan het toonen gaat, dan blijft
u alleen nog éen beeld tot vergelijking over, dat van

den zondvloed...
Ik heb u plechtig beloofd, u niet bezig te houden met
de "werkzaamheden" dier heeren. Ik moet u overigens bekennen dat ik-zelf niet het minste begrip heb van neolithische tijden, van de Gallo-Romeinsche godin Bpona, of van
de Keltische etymologie van sommige Vlaamsche stadsnamen.
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Ik heb tot hedenavond trouw de zittingen bijgewoond. 'k
Help overtuigd toegejuicht. 'k Heb geloof gehecht aan
't geen voor- als tegensprekers beweerden : doctores certant, dus had het eene al evenveel kans op waarheid als
het andere. Maar moest ge me vragen hoe het komt dat men
bij Gregorius van Tours onderscheiden malen den adjectivum-uitgang

avus ontmoet

, of waarom er w61 of gèen chris-

telijke emblemata op de Frankische en Romeinsche oudheden
van den pagus brugensis voorkomen: ik zou gedwongen zijn
u een mond vol tanden te toonen, en verwacht deshalve
van u dat u niet zoo onbescheiden zult zijn, van mij een
volledig relaas te eischen over al de rare dingen die
ik te hooren kreeg: zaken die overigens hoogstens een
paar specialisten aangaan, wier collega's van het nevenvak
er even weinig van schijnen te kennen als uw dienaar.
Ik ben hier overigens niet gekomen om eene overtuiging op te doen over den oorsprong der grondwettelijke
hervorming te Gent in 1360, of over de rhenaansche invloeden op de romaansche gebouwen in Vlaanderen, en om
u naderhand die overtuiging bij kracht van argumenten
in het hoofd te drijven. Maar waArom ik gekomen ben is, omdat Gent een wonderlijk-schoone stad is, met gebouwen die
ons zouden worden getoond door hunne uitmuntende bewaarders
zelf, en omdat ik me aldus, door een terugblik in 't verleden van ons volk, door deugdelijke kennis geleid, opnieuw de verzekering geven zou dat ik geen ongelijk heb,
vaderlandslievend te zijn. 0, vrees niet : ik zal hier
mijn brief van gisteren niet herbeginnen ! Aileen wilde
ik constateeren: ik vergiste mij misschien, als ik van
de eigenlijke werkzaamheden van het congres, door een
leek gevolgd, verwachtte dat zij tot meer innig vertrou67

wen in ons verleden leiden konden, en aldus gerusteren
blik in de toekomst verzekeren; maar ik vergiste me geenszins als ik meende dat het bezoek, onder leiding van deskundigen, aan historische gebouwen, den goeden duizend
oningewijden die dit congres bijwoonden - want er waren
hier, gelukkig nog andere lui dan geleerden - eene gemoedsverbreeding, eene blijde veredeling, en eene minnende
nieuwsgierigheid zou bezorgen, die, voor zoover ze Vlamingen waren, hun-zelf als Vlaming, en dus ook den Vlaamschen volke, ten goede zou komen. En dat ik waarheid
spreek heb ik gisteren als heden mogen vaststellen : de
extra-congressistische uitstapjes hebben zulke innemende
'

belangstelling gevonden, dat het me diep verheugde te
zien hoe, op straat, door die menschen met meer liefde
naar de oude huisjes, met meer eerbied naar de oude burch.

ten en kasteelen gekeken werd.
Maar ik moet orde houden, wil ik in mijn verhaal niet
verdwalen...
Het was gisteren dus, dat men de eigenlijke werkzaamheden begon, onder voorzitterschap van den goeden kanunnik Van den Gheyn, den man die hier waarlijk wel de spil
mag heeten waar alles om heen draait, die kaartjes uitdeelt voor de uitstapjes buiten stad, inlichtingen verstrekt over de meest uiteenloopende zaken, zich nauwelijks
den tijd gunt een verfrisschend glaasje water te drinken,
en dan gauw-gauw in eene der drie secties een mededeeling te gaan doen of eene stelling te gaan verdedigen;
een Proteus die een archaeoloog zou zijn.
Zijn redevoering was uiterst merkwaardig : hij toonde aan hoe Gent wel heeten mocht de Stad der Gebouwen,
en hoe heel de geschiedenis van Vlaanderen in die gebou68

wen te lezen was... Zal ik u in 't breede over die voordracht onderhouden ? Maar straks vertel ik u hoe wij in
die gebouwen-zelf rondwandelden, wat ze aan merkwaardigs
vertoonen, en wat hunne artistieke beteekenis
voor
zoover ik hier bevoegd ben - wezen mag. - Ik spring dus
maar - figuurlijk gesproken natuurlijk, want ik wi 1 (even
figuurlijk bedoeld) niemand kwetsen ! - van kanunnik Van
den Gheyn op Karel Buls.
De heer Karel Buls, oud-burgemeester van Brussel, is
een oud-bekende van nu. Ik mocht hem u toonen reeds onder
verscheidene gedaanten, - want ook hij kent de kunst der
geestelijke metamorphose. Ik stelde hem u voor als voorzitter van den Bond voor Leerplicht; ik sprak u over hem
als schrijver van "L'Esthétique d'une Ville". Thans als aansluiting bij dit laatste - heb ik u den archaeoloog te presenteeren.
Gij hebt ongetwijfeld den grooten Markt van Brussel
gezien, althans ervan gehoord. Men noemt hem de schoonste plaats van Midden-Europa, gelijk hij thans is met
Stadhuis en Broodhuis, met zijn vergulde Gildenhallen,
met zijn rijzigen kanten toren, met zijn vriendelijk leven dat in het oude décor aan innigheid, aan vrome blijheid schijnt te winnen. Het is een fier geluk, Brusselaar
te zijn, omdat Brussel zulken schoonen Grooten Markt bezit. Dat bezit nu heeft ze oud-burgemeester Buls te danken. Dit don-Quixote-figuur met zijne groene, ontnuchterde oogen, zijn glimlach waarvan men niet weet of hij geen
bitterheid inhoudt , de spitse, grijze puntbaard die als
scherpe hoek hetzelfde getal graden bevat

als de neus;

en dan de draadjeshals, en heel dat schraal voorkomen:
dat ziet er wel als een energisch, een krachtdadig man
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uit ; maar men zou nooit denken dat hij zijne energie aan
grootsche ontwerpen wijden kon. Ik kan het niet helpen,
maar op mij maakt de heer Buis den indruk alsof hij zich

liefstvermeldde in allerlei muggez ifteri j , alsof hij
een kniezer en een haarkliever zou zijn, iemand die zich
boos kan maken om het onbelangrijkste detail en het geduld
heeft eene speld uit een hooischelf te zoeken. En dat
valt nu andersom uit: de heer Buls, die altijd op reis
is , van Kongo naar Noorwegen, van Petersburg naar de Bale-

aren;deze grijsaard ,waarvan men niet zeggen kan of hij vijftig dan wel tachtig jaar oud is; deze geest, die alles
heeft onthouden, heeft een buitengewone concentratiemacht, heeft een bewust synthesisvermogen dat van hem,
die geen vakman is, een buitengemeen bouwmeester, een
breed-ziend aesthet ic us maakt : de opt rekker , als men
hem maar het middel en de middelen bezorgt, van de ideaalnationale stad.
En van zijn liefde, en van zijn kennis heeft de heer
Buls ons nu gisterenavond een schoon blijk gegeven. Een
voordracht over "Het Brusselsch trapgevelken"... En 't
werd, op het doek waar een tooverlantaren het toonera kwam,
een heerlijke wandeling door 't oude Brussel , door de
verlaten straten, gelukkig zoo talrijk nog, waar uit de
grauwe, nederige huizen de XVe, de XVIe, de XVIIe eeuw
op u neerzien... Wij kenden ze, met liefde. Nu is die
liefde dieper begrijpen geworden hoe, uit noodwendigheid
der constructie geboren, het trapgevelken zijn aesthetische beteekenis aan de bouwwijze en de binnenverdeeling
van het huis dankt. Algauw gaat, met de renaissance, het
begrip noodwendigheid verloren, en het trapgevelken blijft
alleen nog architectonisch ornament; de vensterluik, langs
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waar koopwaren aan een katrol op de bergzolders gehaald
werden, blijft, als versiering, bestaan, maar wordt geblind. Ook de vorm van den gevel verandert. De trap wordt
door de voluut vervangen. De driehoek en de halfcirkel
der neo-klassieke periode vervangen het bovendeel. Het
gewijzigde trapgevelken wordt lager en lager. In den
Louis XVstij1 zullen weldra nog alleen de volutes en de
halfcirkel, soms tot dom of koepel wordend , blijven bestaan: het moderne huis is in aantocht ...
Aldus de heer Buls, in een gepassioneerde en nochtans
hardnekkige taal... En aldus werd de eerste dag van het
Congres gesloten.
Of liever neen : er was nog een uitmuntende "heure
de musique ancienne et moderne"; en 't ware verrukkelijk
geweest, hadden archaeologen maar wat meer gevoel voor
muziek. Want het was , in de veel te ruime zaal der Lakenhalle, een over-en--weer-geloop en een gepraat en een gegiechel, die alle genot benamen... Maar ik wil niet aan
't kniezen gaan, op 't oogenblik dat nieuwe congresbezigheden me roepen. Straks vertel ik u over den dag van heden
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GESCHIED- EN OUDHE IDSKUND IG CONGRES
III

Gent, 4 Augustus.
Mijn plichtsbesef wilde van mij eischen, dat ik hier had
als titel geschreven: Archaeologische wandeling door de
stad Gent. Waarna ik natuurlijk niet had gedurfd dien
titel tot een leugen te maken , en verplicht ware geweest
in een zeer geleerde studie op te disschen over den oorsprong der bezochte gebouwen, het jaar dat zij werden
opgetrokken, den naam van den bouwmeester, en al zulke
dingen meer.
Ik stoot echter al mijn plichtsbesef met afschuw af.
En ik heb daar veel redenen toe. De eerste reden kent
ge reeds: ik ben absoluut geen archaeoloog. Eene tweede
is, dat ik vrees u met cijfers en data en nietszeggende
namen te vervelen. En eene derde: dat de kennis van al
die geleerde zaken niets tot de schoonheid der gebouwen
bijdraagt. - Ik verhaast me hier echter, mezelf tegen
te spreken, en te verklaren dat men niet te minder enkele begrippen over een monument moet bezitten, wil men
het geheel waardeeren, en dat, zoo wetenschap geen schoonheld schept, schoonheid toch wel door eenige wetenschap
kan worden gediend. Waaruit mijn besluit : in medio virtus.

Eene virtus die ik hier zal trachten te bereiken...
- Ik heb jaren lang in Gent gewoond, van mijn prille
kindsheid af, en heb een bewogen, een innige bewondering,
een echte liefde voor de stad der Artevelden. Die bewondering, die liefde zal gewone toeristen verwonderen :
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Gent bezit niets van het grootstedelijke, drukke Brussel,
noch van het gulle en machtige Antwerpen, noch van het
lieve, weemoedige Brugge. Het heeft, in zijne meeste gebouwen, een stroefheid, een stoerheid, die niet innemend
zijn.En vroeger was dat slechter nog. Al de gebouwen rezen,
gigantisch uit een labyrinth van wentelstraatjes, legden
hun schaduw over grauwe, gore gevelkens, waar schaarsch
de zon een plaatseken vond, en die als mommen waren, als
schijnheilige maskers op een duister-wroetend binnenleven, dat den vreemdeling geheimzinnig scheen, en hem
meer tot schrik dan tot bewondering dwong.
Thans is nog steeds zoo'n wijk geheel bewaard gebleven; men noemt hem het Patershol. Onder de logge massa
van het Gravenkasteel, tusschen den steilen opgang der
vuile huizen, in de enge stegen, wriemelt daar een leven
dat, zoo men eenige verbeelding heeft, vol beangstigende
geheimenissen voort schijnt te woekeren. 's Avonds vooral , al s, bij schaarsdh lantarenlicht, de lange schaduwen
van trapgevel of kloostermuur de strakke en stomme huizen
der overzij zwijgend schijnen op te willen beklouteren,
heeft men het bangelijk gevoel, weft in mysterieuze Middeleeuwen terug te zijn gekeerd. Die gesloten deuren verdooven zonderlinge geruchten. Achter venstergordijnen
bewegen vreemd gedrochtelijke gestalten. Men hoort een
ziek kindje drenzen. Op een open plaatseken, omflankt
van oude kapellen, dat men kaatsplaats heet, hamert driftig op zijn kassei een schoenmaker. Om den hoek hoort
men, alsof hij op de holle vout van een kelder wandelde,
den staf van een "pinne" of politieagent...
Die eene wijk toont , wat het leven van Gent in 't verleden moet geweest zijn, toen zelfs het midden der stad
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door zulke straatjes doorkruist was. Ik ben nog niet oud,
Goddank, maar ik herinner me nog zeer goed, hoe Belfort
en St. Bavokerk stonden als een gestadig dreigement, als
reuzige dompers, boven de wriemeling der smalle St. Janstraat, de doodsche stilte der Regnessenstraat, de claustrale onaanroerbaarheid der Seminariestraat. Symbolieke
namen, van heiligen, kloosterlingen, en geestelijken
Bral doorbestaan van een overmachtig oerleven , waarboven
de ijzeren rammel van den beiaard, in zijn kooi van geutstaal, zijn jammerlijke deunen uitzaaide, brutaal en imponeerend....
Thans mogen de Gentenaars zeggen met Sganarelle :
"Nous avons changó tout cel a" . Zij moeten er echter , naar
mijn bescheiden meening, niet fier om zijn. Want, hebben
ze door de afbraak van al die straatjes en steegjes een
beteren blik op de groote gebouwen, meest alle zeer goed
bewaard of met zorg gerestaureerd, toegelaten, ze hebben

dit aan hunne eigen stad ontnomen : zijn Gentsch karakter dat Gentsch-architectonische karakter, dat zoo verwonderlijk-getrouw het achterdochtige maar rechtzinnige,
niet meêgaande maar trouwe, het brutale maar goedhartige,
het plebejaansche en toch zielshooge karakter van het

Gentsche volk weergeeft.
Men heeft alles maar afgebroken, al het bonte en mysterieuze leven dat om de monumenten wroette en ijverde;
en nu staan die monumenten daar elk op zichzelf als moe-

derziel- alleen, kerken en torens en "steenen" op éen zelfde rijtje opgesteld als uit een speeldoos, zonder atmospheer om zich, zonder levens-"ambiance", verlaten zou
men zeggen, niettegenstaande de weidsche plaatsen en stra-

ten en tuinen die men er omheen aangeleid, eene opeenvol74

ging van groote-stadspleinen, met telkens een gebouw mooi
in het midden. Zoodat men, komend van het station, het
eene na het andere zien kan, verwonderd ze zoo dicht bij
elkander te vinden, denkend aan opzet , die wilde dat de
goedjonstige vreemdeling alles in hoogstens een kwartier
zien kon, om maar gauw weer de stad te verlaten Geeraard
Duivelsteen, St. Baafskerk, Belfort en Lakenhalle, St.
Nikolaaskerk, St. Michielskerk, om niet te spreken van
Achtersikkel, Stadhuis en Nieuw Posthotel, die nauwelijks
van de rechte lijn afwijken. II( heb het huisjes uit een
speeldoos genoemd® Oudere Gentenaars heeten het, niet
zonder trots : "ons archeologisch For ". Mijne onpartijdigheid geeft u de twee titels ter keuze en ter overweging...

•

Maar ik heb u eerie pretentielooze wandeling beloofd,
en 't is tijd dat we ze .. vangen.
Ik stel u voor, dat gij met mij in 't lokaal van het
congres-zelf zijn zoudt : de Lakenhalle. Het is een sierlijk gothisch gildenhuis, in de eerste helft der 15e eeuw
gebouwd, onlangs uítm tend hersteld, aanleunend tegen
het stoere; grauwe Belfort. De benedenverdieping, beter
gezeid : de krocht, waarvan de gewelven gedragen worden
door gestuikte zuilen, is thans in herberg veranderd;
men drinkt er afschuwelijk, zoogezegd-Duitsch bier, en
Weensche dames, blank gekleed, vermoorden er het Minuetto
van Boccherini. Congresleden lachen er elkander toe als
engelkens op een Renaissancesdhilderij. O I Welke vriendelijke archaeologen ! De gezant van de Fransche regeering, de jonge, rozige professor de Saint-Léger staat
er te nijgen voor uw afgevaardigde; professor Blok, die
hem gemoedelijk te woord staat. Andere archaeologen zijn
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in globe-trotters verkleed, en snellen op elkander los :
"Het is een eeuwigheid dat we u niet meer gezien hebben. Waar komt ge vandaan ?" En losjes het antwoord
"O, uit Syrie maar , van wege een ouden muur met opschriften." Waarop de eerste spreker even losjes zegt : "Ik
kom van de - Balearen; ben even gaan uitrusten.".... Dit
zijn natuurlijk de modernen; anderen zien er geenszins
als globetrotters uit : hunne kleeding is... voorhistorisch, minstens tien modes ten achteren, en, omdat ze

van onderscheiden landen zijn, spreken ze elkander toe
in Ciceroniaansch Latijn. Een oud collegevriend van mij,
door de regeering naar Rome gezonden, zingt zoo valsch
als hij maar kan een Ital iaansch volksliedje, om te be-

wijzen dat hij zijn tijd niet verloren heeft. Ben ander
oud collegevriend verklaart, dat men alleen met verstand
en wetenschap boeken beoordeelen kan, die niet bestaan.
Iemand vertelt een mop in een taal , die men mij verklaart
Sanskrit te wezen; en heel 't gezelschap lacht gelijk zotjes. Het zijn vriendelijke en deftige menschen, die archaeologen...
Maar het uur is gekomen, dat men ons de deuren ontsluiten zal van den Steen van Geeraard den Duivel, zoon
van Zegher den tweede, een nogal onhandelbaar meneer uit
de dertiende eeuw, die zijn bijnaam niet gestolen heeft,
en ons zijn stoeren burcht aan de Neder-Schelde gelaten
heeft, om er... een pompierwacht van te maken, en daarna
het Staatsarchief voor Oost-Vlaanderen. Wij dalen weêr
in een krocht, koud en duister, massief van gewelven en
zuilen, waar eenige prachtige keuren ten toon zijn gesteld,
van uit de tiende eeuw reeds, als van den Franschen Lothaar en den Duitschen Otto, over Dirk van Elzas heen,
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die een schoonschrijver had , waarvan me 't schrift onovertroffen voorkomt, tot op de keure, die ons in 1282
Philips de Stoute gaf. Er zijn daar nog heerlijke waszegels met steigerende paarden en klimmende leeuwen, en
't Archief van het Bisdom stond zeldzame miniatuurhandschriften af, zóo schoon, dat u misdadige gedachten
aan geniepigen diefstal in het hoofd komen...
En nu naar St. Baafs, zouden wij u voorstellen, was
het niet dat voor 't oogenbl ik het banket der congresleden me roept. Neem me niet kwalijk, maar ik ben een mensch,
en... nil humani a me alienum puto, zelfs niet een archaeologisch banket. Als ook de diverse schotels maar niet
archaeologisch zijn !....
N.R.C., S Augtotm 1907.
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INT
Gent, 5 Augustus.
Gedwongen u gisteren te verlaten voor 't geen Rabelais
"les choses de la bouche" noemt - een banket gelijk al
de banketten, in een groote zaal van het Casino : eene
societeit, waarvan de prachtige tuin 's avonds te onzer
eere overvloediglijk verlicht was, - noodig ik u uit,
na herhaald verzoek om verschooning, met mij St. Baafskerk langs de groote deur binnen te treden.
St. Baafskerk is de schoonste kerk van Vlaanderen,
langs binnen althans; zij bezit het schoonste schilderij

der wereld; zij toont één der schoonste beelden, die in
België worden gemaakt; jammer maar dat ik zelf u zoo weinig van al dat schoons zal kunnen laten genieten...
Langs buiten weinig onderscheiden van de meeste gotische kerken, biedt ze langs binnen zulke stijl-eenheid,
- hoewel niet ineens in haar geheel opgetrokken - is ze
van zulke voorname verhoudingen, schijnt ze zoo zuiver
in de uitvoering, is ze daarenboven zoo goed van verlichting, wekt ze zoo tot ingetogenheid, dat ik haar niet
beter kan noemen dan met een woord, dat niet van mij is,
maar dat voor deze gelegenheid schijnt uitgevonden te
zijn : een gebed van steen. En welk schooneren lof kan
een kerk verdienen ? Deze zuilen, zie hoe ze naar omhoog schieten, hoe de gewelven nieuwe gewelven roepen,
hoe het wil groeien tot in de wolken, zou men zeggen.
Want deze steenen schijnen organisch te leven men vergeet alle architectonisch overleg, meetkundige berekening;
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men denkt niet meer aan constructie; hier is geen bouwmeester geweest: deze zuilen leven door zich-zelf, ze
rijzen uit eigen ijver, ze willen ten hemel, en, waar
ze in gewelven neigen gaan , zie hoe nieuwe wil, hoe
nieuwe liefde ze weer hooger drijft, hoe het gewelf, onderbroken te halven wege, weer steigt in rijziger zuilen; een psalm eerst, maar zwellend tot een steeds voller
en blijder klinkend hosannah....
Ik voel de onmacht van mijn beeldspraak, ga denken
aan het lied dat Schaepman aan de zuilen der Aya Sophia
laat zingen, en - ben een beetje beschaamd. Maar dan toch
met de intieme overtuiging dan niemand ooit al de schoonheid van dit kerkschip zeggen zal, en dat er zelfs weinigen zullen zijn om ze te gevoelen. Kerkschoon tuners is y
een zeer bijzonderen aard, onderstelt een zekere gemoedsontwikkeling, eischt zelfs bijzondere stemming, die niet
iedereen bereiken kan. Om er het troostende, het heilzame, het leedgenezende van te gevoelen, moet men zich
kunnen verplaatsen in den toestand van wie hulp zou behoeven, in de gevoelsneigingen van een zielsontredderde.
Nu wensch .ik u zulke onzalige gevoelens wel niet toe,
waarde lezers, althans niet ad aeternitatem. Mbar den
dag dat ge in u iets in dien aard gewaar zoudt worden,
neemt dan de trein, komt naar Gent, bezoekt St. Baafskerk, en zegt me daarna of ik hier heb overdreven. Want
ik herhaal het : geen kerk ken ik, die evengoed, ook bij
niet-vromen, zoo goed hare ethische functies van troosteres en hoopbrengster vervult....
St. Baafs bevat, zei ik u, het schoonste schilderij
der wereld. En hier zult ge me onmiddellijk gelijkgeven,
als ge zult weten dat dit schilderij de Aanbidding van
79

het Lam Gods, door de gebroeders van Eyck, is. Ik mag
me onthouden van alle beschrijvingen, nietwaar ? Ik moet
er u niet op wijzen hoe geniaal deze schepping is, als
men bedenkt, dat ze, in 1432 ontstaan, nauwelijks eenige
j aren jonger is dan schilderijen waarvan ordonnantie

als

uitvoering nog geheel aan een kanoon, aan een vaste formule ontworpen waren, waar niet van afgeweken werd, die,
geëerbiedigd, traditioneel voortleefde. Maar de van
Eyck' s verschijnen en het is de revolutie. Zij laten de
menschen leven in eene echte atmosfeer, ze laten ze handelen in al hunne oprechte wezenlijkheid, ze weten ze zoo
verrassend-werkelijk, en tevens zóo stijlvol op te laten
treden, dat men er verbaasd van staat , en zich afvraagt,
of er ooit in de geheele kunstgeschiedenis zulke plotselinge openbaring van genie is geweest , als bij de twee
groote Gebroeders. Slecht verlicht, helaas, en, gelijk
ge weet, bij deele verminkt, blijft de Aanbidding niet
te minder de glorie van St. Baafskerk, die nochtans ook
zdnder haar een heerlijk museum zou blijven. Want toont
ze ons niet het schoonste schilderij dat, naar 's meesters
eigen oordeel, Rubens ooit heeft gemaakt ? Men heeft gesproken van Rubens' lyrisme. Nooit was zijn kleurenzang,
zijn vormen-ode grootscher dan in dezen "St. Bavo". En
na Rubens zijn er heel wat andere merkwaardige paneelen
nog: zeldzame Lucas de Heere's, het meesterstuk van Rombouts, een uitmuntende Crayer,, overheerlijke Liemaecker's :
een Gentenaar die, zeer weinig gekend, in een heidenschen
tijd al de vrome aanminnigheid van een primitieven meester toont. En dan spreek ik u nog niet van den geheimzinnigen Geeraerd van der Meire, of liever van het triptychon dat hem wordt toegeschreven; ten onrechte, vermits,
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zei prof. Bunn ons gisteren in eene geleerde voordracht,
G. Van der Meire nooit heeft bestaan. Van wie is dan dit
machtige en zonderlinge werk ? Misschien wel van een zekeren De Rijcke, meenen sommigen. Waarom niet van Petrus
Christus, zou ik opperen, vermits hier een figuur me herinnert aan een dergelijk beeld op de gekende graflegging ?
Ik verhaast me te zeggen, dat ik niets beweer, dat ik
alleen een kleine gissing waag, die buiten alle controol
staat voor 't oogenblik, en die bij eerste onderzoek dadelijk in duigen zou vallen missdhien. Maar ik heb een nogal goed geheugen, en meen me te herinneren....
St. Baafs bezit nog, zei ik u, - behalve een prachtig
kerkmeubilair - een schoon beeldhouwwerk. Het is het meesterwerk van Jerome Duquesnoy, en stelt het graf voor van
Bisschop Triest. ik geloof niet, dat tusschen de Burgondische beeldhouwers en den tegenwoordigen tijd door een
Belgisch meester zulk compleet, zulk doorvoeld, zulk vormenmachtig werk werd uitgevoerd. Vooral het hoofd en de
handen geloof ik onovertrefbaar, en ik ken niets, altijd
in België natuurlijk, dat er mag bij vergeleken worden.
Het heeft waarlijk de sterke fijnheid der Italiaansche
Renaissance-beeldhouwers, het heeft hunne liefde voor
het leven; het heeft daarenboven de bezonkenheid der allerbesten onder hen. Het is, in één woord, en in de volle
beteekenis van dat woord, een meesterwerk....
En hierop kunnen wij , als 't u goeddunkt , St. Baafs
verlaten, nadat ik u de toelating gevraagd heb, u vanmiddag het Gravenkasteel te toonen...
N.R.C. , 9 Augu/stu.6 7907.
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GESCHIED- EN OUDHE IDSKUND IG CONGRES
V
Gent, 7 Augustus.
"Anno incarnationis MCLXXX Philippus, comes Flandrie et
Veromandie, filius Thirici comitis et Cibilie, fecit hoc
castellum compeni."
Aldus liet, boven de groote opr i j deur van zijn Gentsche versterking, toen de bouwmeesters de laatste hand
er aan hadden geleid, graaf Philips, zoon van den Elzatischen Diederik, der eeuwigheid weten, dat hier éen der

machtigste middeleeuwsche Steenen onder zijne bevelen
was voltooid, daar hij het kappen liet in een bloemvormige
holte, en zooals het ons thans nog is bewaard...
- En het rijst, dit woest-uitziende, stoere en stroeve
Gravenkasteel, de oudste versterkte woning die we bezitten in België (sommige deelen zijn van de 10e eeuw reeds) ,
tegen den hemel aan, met zijn gekanteelden toren, grauw
in den zonloozen middag, vervaarlijk thans nog, oppermachtig gebleven over een gansche stadswijk die ik u schetste in het Patershol, bral als eene uitdaging, lomp en

zwaar als de zekerheid der overwinning. Hersteld voor
enkele jaren, en nog wel goed hersteld, al heeft men misschien hier en daar wat veel bijgebouwd en zijn het de
herstellers niet geheel eens over sommige gerestaureerde deelera, staat het daar weêr in al zijn brutale macht,
getuigenis, herrezen beeld uit de schrikkelijke Middel-

eeuwen, van een tijd die in de Middeleeuwen-zelf niet
onder de makste was.
Ik herinner me nog goed het uitzicht ervan toen ik
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een kind was : een zware poort, boogvormig, tusschen twee
hoektorens; achteraan, boven verweerde, vormlooze muren,
een hoog, vuil-rood pannendak waarboven een vierkantig
plat-formken; en er omheen 't vermakelijkst samenstel
dat men denken kan van huizekens , trapgevelkens naast

de schijnheilige rechtlijnige architectuur van vóor vijftig
j aar , waarbinnen het wroette en wriemelde van drinkende
groentenboeren en kakelende haringverkoopsters; want we
zijn op de groente arkt , waar ook de vischmarkt - een
mooi gebouw - op uitgeeft : een bont gewemel, 's Vrijdags
vooral, van schreeuwende m. en, die groote manden kleverige en blinkende visch aanzeulen; de uitstalling, hooggekleurd in de felle zon, van sin—sappelen en zilverige
uien, van scherp-groene of blauw-roode koolen, van matblanke rapen en te8r-oranje wortels; waarboven de roode
of geel-grauwe koepel van reuzige paraplus over het gesnap der koopvrouwen, die, bont gerokt en gehalsdoekt,
heete koffie slurpen en blinkende "mastellen" - een klein
gebak - knabbelen, terwij1 zij afdingende koopsters met
scheldwoorden of kleineerend smaadgebaar afwijzen, of
met den wiTsvinger een tik geven op eene te traag dalende
weegschaal vol stoffig-blauwe pruimen, onder het oog van
een goedjonstig en weinig- imponêerend politiedienaar.
Br omheen, de zacht-roode gevels, blank doorschreven,
van 16e en 17e-eeuwsche huizen, waaruit men nieuwe kopj es koffie aldoor maar aandragen z iet , en kl inkt nu en
dan de grove pret am eene of andere schuine zegging, terwijl daarboven uit gilt de stem van den roeper der visch-

mijn "een-en-twintig, twee-en-twintig, niemand meer ?",
waarop het antwoord : "mijn !", en een klop met het houten
hamerken, en de toezegging : "voor Sosse de Muis" - eene
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der voornaamste dames van deze koopplaats...
En daartegenover, gesloten en stom, weemoedig-trotsch,
ondoordringbaar en onaantastel i jk, de opri j deur van het
Gravenkasteel, in zijn bang-makende statigheid....
- Het is een heele lijdensgeschiedenis. Opgetrokken
tusschen de_ tiende en het einde der twaalfde eeuw, werd
het op het einde der 18e eeuw verkocht, en in fabrieken
en werkhuizen veranderd; werklui-families leefden er,
van alle daglicht kwasi afgesloten, als mollen of middeleeuwsche laten. In 1872, toen het geheel gesloopt zou
worden, redde en kocht de stad het ingangsdeel; in 1887
zou Baron de Maere - definitief de held der laatste maanden - weêr de reddende engel zijn: wat van de gebouwen

overbleef werd door zijne zorgen onteigend en thans loopt
de herstelling, onder degelijke leiding en zonder te groote spaarzaamheid, ten einde...
- Hoe zijn ze me vertrouwd, die oude, ruige muren,
die duister-dalende wenteltrappen, die onderaardsche gevangenis waar wij tot duizelig-wordens toe in staarden,
die oneindige zalen met hun heerlijk zomer-namiddaglicht,
en eindel i j k , op levensgevaar verwonnen , daar heel omhoog,
over onzekere balken en wippende zolderingen, heel daar-

boven de vrije lucht weêr, en de verwonderlijke panorama
van de geheele stad die uitstraalt over de eindelooze,
verwazende vlakte, waar 't zilver der Leie verguldde in
de dalende avondzon, en lood-kleurig werd de Schelde die
loom het Oosten invoer. Uit al de kerketorens tampte het

voor den vesper en het lof van dankzegging. Het stadsgeroezemoes rees hier als een stil en teeder geprevel. En
de vriend, die me trouw in zulke avonturen begeleidde,
al heb ik hem in jaren niet meer teruggezien, al zijn
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we voor eeuwig misschien gescheiden : ik kan aan hem niet

denken zonder verteedering, om deze urén die we in deze
puinen doorbrachten, Arbor 't stomme aangezicht van het
verleden, bang haast, en bewonderend...
- Al t u daaruit opmaken dat ik het Gravenkasteel
nagenoeg evengoed ken als een kameraad van Philippus,
comes Flandriae Veromandiaeque, vrees niet dat ik u daarom

hier eenegedetailleerde beschrijving der versterking geven ga. Ik herh..1 voor de tiende maal dat ik niet meer
dan een liefhebber-archeoloog ben, voor wien het er alleen
op a. komt, door oude steenen geroerd te worden, en tot
betere, vastere liefde voor land en volk gedwongen. Het
is overigens ondenkbaar, met woorden te willen suggereeren, wat zelfs goed plaatwerk nauwelijks vermag.
Ik zal u dan alleen meetroonen, langs de lage binnenplaats waar , zeer prachtig, zware paarden voor wagens
vol steengruis te stampen staan, naar 't oudste deel van
het kasteel, van uit het einde misschien der negende eeuw,
in de twaalfde reeds zeer vervormd, en dat thans nog de
basis uitmaakt van den grooten, vierkanten binnentoren
waar de oneindige zalen waren, en de woonkameren. Kom
nu meê langs de vier-en-twintig torens, met kanteelen
en schietgaten en holen waarlangs men steenen en kokend
pek op de bestormers gieten kon, vanaf den omheiningmuur. En ik leid u binnen in de gesloten vertrekken waar
men booswichten of vijanden in een ijzeren kooi ops loot,
de zoogenaamde "suikerlade" - een woord dat men te Gent
nog, naast andere, voor de stadsgevangenis gebruikt -;
ik toon u (van hier kan men het goed zien), de kolonnade,
graciel als haar eigen leest, die de kameren der gravin
omsloot; ik toon u de keuken waar, in den reuzigen heerd,
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de groote brokken vleesch aan 't roosteren waren. We
keeren naar beneden terug; een trap, in de dikte van den
muur gehouwen, brengt ons in haar wenteling tot het hooge
platform van den toren, met zijn looden bekleeding, zijn
vervaarlijke kanteelen, de gaten waarlangs men overgroote
rotsblokken op den vijand storten kon. - Ziehier nu de
groote ridderzaal. Stel u voor dat er, onder Filips de
Goede, het zevende kapittel van het Gulden Vlies vergaderde. Rood als koralen standbeelden staan, tusschen de
grijze muren der oneindige zaal, de Ridders. Op een verhoog, recht in 't aangezicht verlicht, zetelt de Hertog
van Burgondië, en in de schaarsche klaarte straalt bleek
zijn ontgoocheld gezicht... Omdenk er u in, dat , even
later, hier Karel de Stoute een groot feest geven zou.
De muren, met verwonderlijke tapijten behangen, staan
van duizend waskaarsen in laaie schittering, die kaatst
op 't harnas der wapenmannen die langs den wand staan.
En om de tafels, met zwart felp beleid, zit het puik der
edellieden in de brokaten, keelen, sinopele, lazure pracht
der k l eed i j en , waar Syrisch gaas den glans van 't goud
bedempt, en mormelbont of zwanenpluis de lage randen van
borstrok en mouwen met hun kostelijke sierlijkheid afleggen...
- Hier zijn we nu in de, onderaardsche, hoog-gewelfde,
van zuilen sterkgesteunde stallingen. Men zei dat een
reus en eene reuzin uit oeroude tijden er lagen begraven;
en zie : hier toon ik u ben hunner zerken. Ziehier een
paar geraamten zonder veel belang : van ketters die hier
werden geworgd. En ziehier dan eindelijk het hol langswaar de ter dood-veroordeelden in hun verblijf werden
gelaten, om er rustig van honger te sterven...
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Waarde lezers, hier staak ik onze pseudo-archaeologische wandeling. Hadde ik eenige nieuwsgierigheid kunnen
wekken voor eene stad die zulke wondere schoonheid vertoont , voorwaar , ik zou niet nutteloos naar Gent zijn
gekomen...
- En nu vertel ik u morgen hoe het ons ging in ZuidViaanderen en in Zeeland, en hoe Holland hier welverdiende lauweren plukte.

N.R.C., 11 AuguAtu6 1907.
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GESCHIED- EN OUDHEIDSKUNUIG CONGRES
VI (SLOT)

Gent, 8 Augustus.
Leeuwergem-Aardenburg : beeld van 't geheele Vlaanderen.
Toen ik van Brussel, een week geleden haast, naar deze
congresgeneughte stoomde, was 't mijner oogen vreugde
uit der mate te zien hoe, uit de Brabantsche glooiing
van akkers en korenvelden, vergleed en verging de bodem
tot de breede effenheid der Vlaamsche vlakte. Van uit
de hoofdstad tot dicht bij Aalst, de sierlijke heuveling,
waar wuivend groeiden of daalden, in gelijke vakken verdeeld van verscheidene verwe, blonder de rogge, goudgeel de tarwe en groenend -grijs de nog rijpende haver.
Hier en daar een rijtje dunne boomen, de zilveren slingerlijn van een beek-gelijk r iv ierken , een kerketoreken
dat priemt in de blondige lucht, verdoken half achter
de deining van den einder. Om Aalst wordt het een verrassende verandering. Om hooge staken draait er de bloeiende

hoppe. De wind brengt er haar bitteren geur. Gij ziet
er hare wingerdblaêren bevallig staan in wisselende stijging om de dunne masten heen, en de hoppeklokjes er hangen, die ge weet diaphaan en gêlend- zilveren te zijn als
de pel der uien. En gij denkt aan sommige teekening van
den boeren Brueghel, herinnert u dat hij hier zijn kunste
van schilderen leerde bij Petrus Cock, die, naar luid
der legende, veel kinderen had, die de jonge Brueghel
wist te paaien... Niet de groei alleen : de aard der terreinen is anders geworden. Gij zijt thans in de oneindige
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vlakte, en een boschje alleen van lage sparre of hoogstammige lorken brengt nog afwisseling in de velden van
diepgroene, witbebloemde aardappelstruiken, in hun vierkante lijst van onroerende granen. Vakken staan goorgeel, waar 't gerooide vlas in tasses ligt; zij toonen
horizonten van blauw-omwaarde boomen. Weilanden zijn omheind van knotwilgen, waar luiert het hoornvee. Gij rijdt
rammelend over een brug : het breede water blikkert als
staal. En eindelijk rijzen, in ééne lijn haast, tusschen
schrale fabrieksschouwen : St. Pieters, het Belfort, St.
Baafs, St. Michiels, St. Jacobs : Gent met zijne kerketorens.

De congres-werkzaamheden aldaar geëindigd - waarvan
'k u verzweeg de specialistendrukte om u alleen de vermaken en feesten ervan te vermelden -, had het vriendelijk bestuur ons tot genoegens ook buitenstads genood,

en niet genoeg kan voornamelijk de ijver worden geroemd
van kanunnik Van den Gheyn, den "Goeden Herder", die ons,
zijn congressisten, als lammeren vertroetelde, en ons
met de beste klaver - een beeldspraak die niet alleen
op het banket slaat - verzade, en de zorg zdd ver dreef,
dat, toen we op reis zouden gaan naar Leeuwerghem, hijzelf de portier van de coupé's toe kwam grendelen.
We gingen dus naar Leeuwerghem...

En nu wordt de vlakte weer anders. Niet, aldra, de
logge massa meer der zware granen : een land van boomgaarden meer, en smaragden weiden. Maar het stijgt weldra
tot nieuwe heuveling; o, geenszins meer als om Brussel
heen : het land, met minder nobelheid en minder weelde,
is blijder en spirituëeler. Er zijn veel boomen, die,
van uit den trein, veel troppelkens kleine boompjes worden.
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Wel machtige lindelanen nog, die leiden, over felpen gras,
naar heerlijke kasteelen. Maar er om heen de geestigheid
van een nochtans niet zeer rijk landschap.
Leeuwerghem-zelf : 't visioen van eene vermilde, haast
te brave achttiende eeuw. De huizen hebben eene vriendelijke deftigheid. De menschen zijn er spotziek en niet
zeer beleefd. Men drinkt er een zerp en nogal koppig bier-

ken.
Wij gaan er naar een groot park, waar ons een heerlijke verrassing wordt voorbereid. Een automobiel drijft
ons uiteen : naast den chauffeur zit weer kanunnik Van
den Gheyn, die tooneel speel sters aanvoert. Wij treden

binnen: een kreet, haast, van verbazing ontsnapt ons,
en wij genieten van dit zeldzaam gezicht : een kleine
schouwburg in open lucht, omringd door een woud van hooge

beuken, waar alle coulissen gesneden zijn uit hooge hagen die koepelkruintjes dragen, en, uitcircelend van een
laag verhoog, een kring van looverloges, waaronder eene
omloopende gaanderij, en, erin gesloten, het parterre
van hardgetreden aarde. De scène is met festoenen van
rozen behangen , gehouden door bleekblauwe . Louis XVI - str ikken. De looverzaal loopt vol van gratielijke dames en
hoofsche heeren, die onwillekeurig gaan doen als zeer
beleefde Petits-Mastres . Br is een blijde en vrome stilte,
alleen nog de vogelen zingen zuiver en niet overluid.
De namiddagzon verguldt den gladden stam der zilverende
beuken, en men zal er spelen "Par Permission. - Les Jeux
de 1' Amour et du Hazard, Comédie en trois actes , et en
prose , par Mr . Mar ivaux . - (La Livrée n' entrera qu' en
payant, & ne pourra se placer qu'aux Galeries) ."
Maar hoor : een onzichtbaar orkest voert ons eerst
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de teedere muziek uit van Gluck's Armida. Teeder klagen
fluiten en pijpen; het is als de klacht van het woud en
de bronnen; er gaat melodieus een klacht uit de diepte
der beukenrijen; tot daar verschijnen aanminnige ballerinnen, en op Gluck's tonen de glaciele tenerezza van
hun neigen en aaien in 't plooien van leesten en 't ionken van oogen als den zichtbaren rhythmus van een dieptreurige en weemoedig-glimlachende ziele beelden. 't Is,
in teêre en trage gebaren, een zoeken naar zoenen en 't
smeeken van blikken; Al het lieve en leede van minne en

minnen van leed...
Maar gij zult lachen aldra met den fijnsten glimlach
van uw geest, als de dames en heeren van het ThéAtre frangals, voortreffelijk en zooals zij alleen het kunnen,
in dit loovertooneel dat guider wordt in een dalende zon,
onder den koepel van den overheerlijk-vergeelden lucht,
u Marivaux' comédie gaan opvoeren : een tinteling in u
als van een slurpend-geproefden champagne-wijn, met het
bezinken, plots, van een dieper gezegde : "Ii faut être
un peu trop bon, pour l'etre juste assez."...
En dansen daarna we8r, boerendansen van Crary, ditmaal, Bourrée en Quadrille, - maar , natuurlijk, van Wat teau-boeren, zooals zich plachten te verkleeden, te Ttianon, de dames en edele heeren van Madame Elisabeth's hof,
en waar schitterde de ongelukkige Mademoiselle de Lamballe...
- 's Anderen daags, andere vermaken : naar Zeeland.
En 't was uitmuntend gekozen als afscheidsfeest: een vrij

tochtje, zonder vast programma; laatste toenadering Ardor
men uiteen zou gaan, naar Denemarken of naar Amerika,
naar Petersburg of naar Parijs; 't bevestigen, ve)or het
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vertrek, van gul-aangeknoopte vriendschap, in 't vriendelijke decor van Aardenburgh...
En weêr is anders Vlaanderen' s landschap . Het is thans
verbreeden, verbreeden, aldoor verbreeden maar van oneindig-omringende horizonnen. Geen boomen haast meer,
maar een lucht als aan zee zoo hoog en zoo diep, waartegen, ten einder, geteekend staan de sierlijke Zeeuwsche
wagens, beladen met den oogst van vlas, en blonder, van
tarwe.
De grens, aan den hoogen dijk van een leeg-geloopen
kanaal die rechtlijnig het land doorklieft als een gapende, bloedlooze wonde, zegt ons dat het etenstijd is.
Want aldus is het afgesproken: hier, te Stroobrug, zullen
wij lunchen. - En, nieuwe verrassing van het bestuur
we zullen lunchen in open lucht. Elk krijgt een doos met
ham en rosbief, en kaas en brood, en vruchten en wijn
of bier, naar verkiezen. En 't is natuurlijk die gulle,
goede heer Van den Gheyn, die meêhelpt uit te deelen.
En het smaakt heerlijk, dat maal in dien plezierigen eenvoud. Men vergeet dat men onder Europeesche beroemdheden
zit, en - krijgt bijna lust ze met kersenpitten te beschieten. Ik verwed er zelfs mijn hoofd niet op, dat enkele dames het niet waagden....
En dan Aardenburgh zelf. Ik doe u de beleediging niet

aan, het u, Nederlanders, te beschrijven. Wij zagen er
St. Baafskerk, de helaas verminkte en toch nog grootsche,
wij bewonderden prachtige oudheden; de dames dronken uit

lokale kleur, oude klare; de heeren plonderden bovendien
de winkels van Hollandsche sigaren. Op stoepen en bordessen stonden ons verbaasd oude vrouwen in Zeeuwsche kappen
toe te staren. En op het stadhuis werden wij, in 't Ne92

derlandsch natuurlijk, verwelkomd, waarna we van den officieelen, hoewel Franschen champagne proefden...
En A propos, van Nederlandsch : ik wil dit kort relaas
over het Gentsch Congres niet sluiten zonder mij met u
te verheugen om een feit, dat navolging verdient onder
uwe landgenooten... Ik zei u hier herhaald wat voor mij
de beteekenis van dergelijke Congressen is : zij verbreeden den vaderlandschen zin; zij verinnigen de Vlaamsche
ziel.
- Helaas, en het was te verwachten, gelijk het te verschoonen is : hier was alles Fransch wat de klok sloeg;
ook vanwege Vlamingen, ook vanwege flaminganten, zelfs
in particuliere gesprekken. Slechts éene uitzondering:
de hier zeer gevierde professor Blok van Leiden. Tot tweemaal toe, en als officieele afgevaardigde uwer regeering,
heeft prof. Blok, in een geestdriftige taal, er nadruk
op leggend waarom hij het deed, in ons midden het Nederlandsch laten klinken.
En daar heeft hij Vlaanderen een goede les in gegeven.
Eere worde hem hier gebracht in naam van Vlaanderenzelve !....
- En hiermede, dames en heeren, verklaar ik de zitting
gesloten....

N.R.C., 13 Augu/stws 1907.

93

DE DRIEJAARLI JKSCHE

I
Brussel, 29 Augustus.
Toen ik jong was en op het land woonde, had ik onder mijne
vertrouwdste vrienden een oud blind paard. Om naar het
bosch te gaan - het was mijne dagel i j ksche wandeling moest ik voorbij de gore muren van eene warm- en zuurgeurende brouwerij, door een houten hek van de straat
gescheiden. En achter dat hek, op eene vuile binnenplaats
waar in een hoek spoeling lag te dampen en gisten, draaide, gebonden aan een langen dissel die vastzat aan een
middenrad, draaide hinkend en 't been sleepend, de wervel-hobbelige nek gebogen, de platte hoeven hard vallend,
in den ongelijken gang, op de oneffen keien, de hoepels
der ribben strak spannend door de langharige huid, den
buik geslonken, den staart gepeld en dun, die gele miserabele schimmel. Ik trad soms binnen, de dagen vooral dat
ik-zelf me weinig opgeruimd gevoelde, en ging het arme
beest met de vlakke hand op den rug slaan. Toen bleef
het staan, hief na mij de witte, doode oogen, snoof door
zijn neusgaten een nieuw asemken, deed de huid zijner
achterpooten sidderen, en dan ging het weer voort, hinkend
en beenesleepend. De lange dissel ging weer aan 't draaien
om zijn middenpunt. Binnen in de brouwerij hernam het
even-gestaakte tjokken en stampen van een pomp. Want het
draaien van het paard pompte 't heete bier van den ketel
in den koelbak, gelijk de glimmende brouwer mij zelfvoldaan vertelde; het was een nuttig dier, dat de kosten
van een stoommachien inspaarde, of den arbeid van drie
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knechts. En het at niets bijna.... Op een dag viel het
paard; de kop, met de harde kaken aan den dun-gespierden

hals, bleef hoog hangen in de lucht, aan de disselstreng.
Het dier lag te jaagbalgen, jammerlijk te blazen door
den neus. Men sneed de koorden door; de bek was een bloed
reeds. En slechts na veel moeite kon men het op de been
krijgen, en niet zonder eenige duchtige klompschoppen
in de lendenen.
En 't oude blinde paard werd eervol ontslagen. Iederen
dag werd het naar de weide gebracht, en er gelaten tot
's avonds . En daar at het , met de lange gele tanden , de
witte steenklaver, de paardezurkei en de kleine berenklauw, die groeien tusschen 't sprietige gras. Maar, kwam
het uur dat men het gewoonlijk in den molen spande, dan
ging het arme beest, de lekkere gewassen latend, aldoor
maar in de ronde draaien , aldoor maar gelaten voort , den
kop hangend met de witte, wezenlooze oogen, hinkend en
't lamme been sleepend, jagend nu en dan, loom en lusteloos , met den mageren staart , van zijn krulhar ige bil
een horzel, die Al te danig stak; en het draaide, het

draaide tot° men het 's avonds halen kwam, en het mocht
gaan rusten op het zerp-gedrenkte stroo, tegen 't wrakke
beschot van zijn stal-afsluiting, naast de zacht-beurelende koeien...

- Ik heb u dit niet verhaald om u eene aangename verteedering te bezorgen, of om u te nopen lid- te worden
van de Maatschappij voor dierenbescherming, of van de
Maatschappij tot veredeling van het paardenras ! Maar
ik vertel het u omdat ik gisteren meegeholpen heb, de
Driejaarlijksche tentoonstelling van Schoone Kunsten te
openen, driejaarlijksche genoemd omdat ze sedert enkele
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jaren slechts om de vier jaren plaats grijpt, en die bij
dezen openingsdag vooral belangrijk was omdat er zooveel
schoone toeschouwsters waren.
Maar laat mij u eerst het gedachtelijk verband verklaren, dat er bestaat tusschen mij en het oud paard,
dat overigens sedert lang dood is, en dit pas-geopende
Salon, vulgo "de Driejaarlijksche". Dat verband ligt
in de usantiën en de costuymen van het publiek, dat, evenals de schimmel mijner parabel, het draaien niet laten
kan, zelfs als het alle gelegenheid heeft, zich stil
te houden.
En hier ben ik u weer eene uitlegging schuldig.
In Brussel zijn de kunsttentoonstellingen drieërlei.
Wij hebben de officieele, zoogenaamde "Driejaarlijksche
Salon", de groepententoonstel tingen, die gewoonlijk van
een kring uitgaan, en de persoonlijke tentoonstellingen.
Naar de eerste, officieele, zenden groote, of zelfs
maar goedbekende kunstenaars niet veel meer dan een onverschillig doek, uit beleefdheid, tenzij ze kans zagen bijzonder uit te blinken. Geen wonder : om tot een "driejaarlijksche" toegelaten te worden, moet ge door de handen
van een jury, die soms al heel zonderling is samengesteld,
en niet steeds alle waarborgen biedt. Men kan best begrijpen dat artisten die beroemd zijn, of zij die hunne onafhankelijkheid gaarne bewaren, zich bezwaarlijk onderwerpen
aan de willekeur van soms-minderwaardigen, willekeur die
door strekking, persoonlijke neiging, of vriendschapsbetrekkingen onbewust gewijzigd wordt. Voeg daarbij dat
uitgenoodigde vreemdelingen - in Brussel meest Fransche
medeschilders - al mogen zenden wat zij willen, zonder
dat de jury af- of goed te keuren heeft; en ge kunt denken
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dat menschen, die hunner waarde bewust zijn en niet gaarne
buigen onder oordeelvellingen van eenzijdig-ontwikkelden,

zich liefst onthouden, of zich vergenoegen met het inzenden van eene eenvoudige visietkaart. Daar komt overigens
bij dat , dikwijls slecht geplaatst , in een midden dat
schreeuwend van tegenstellingen is, de werken al hunne
beteekenis verliezen; als men ze dan nog maar niet voorbijloopt in eene massa van 850 schilderijen, 181 beeldhou erken, 50 architectonische ontwerpen en 235 voorwerpen decoratieve en toegepaste kunst : een CapharneUm
waar een bescheiden meesterstuk in verloren gaat even
gemakkelijk als een naald in een hooi-schelf.
De beteekenis van een Driejaarlijksche springt • dus
in 't oog ondergeschikt aan den kunstsmaak en de strekkingen v. een vakjury, kan zij voor de nationale kunst
niet grooter zijn, dan de onverschilligheid der gekende,
geclasseerde kunstenaars het wel wil; verminderd, zooals
het daarenboven het geval is, door het vermoeiende getal
werken dat men te zien krijgt; geringer, omdat men op
voorhands weet dat alles tot eene goede middelmaat behoort, en aldus 't echte meesterwerk gemakkelijk te weinig
schat, en er te lang voor aarzelt.
De tentoonstellingen van groepen of personaliteiten

bieden, daarentegen, een uitmuntend studieveld. Meer emulatie wordt door groepscamaraderie gewekt. Elk beijvert
zich, zijn makker voorbij te streven. - En evenzoo voor
persoonlijke tentoonstellingen, waar de artiest alle belang heeft, zich-zelf onder zijn gunstigste gedaante te
vertoonen. Gevolg : hooger kunstgehalte van het tentoongestelde. 't Geringere getal werken, meestal dan nog door
den schilder-zelf geplaatst, laat daarbij meer-rustig
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beschouwen toe. De indruk zal beter bezinken, kalmer gaan
we, en in het gemoed. Men zal naar huis gaan met een nieuwen rijkdom in zich, - of met een nieuwen wrevel : maar
toch steeds met iets meer dan moeheid of onverschilligheid. En zoo ligt het voor de hand dat het publiek oneindig meer heeft aan persoonlijke exposities of aan de
tentoonstellingen van kringen als "La Libre E sthét ique" ,
"Pour l'Art" of "Labeur", - een genootschap dat, ik breng
u 't nieuwsje vóor het nog iemand kent, sedert gisteren
Herman Teirlinck als algemeenen secretaris heeft...
En nochtans, het publiek...
- En hier komt mijn oud paard uit de mouw : de particuliere en de kring-tentoonstelling worden weinig-drukker
bezocht dan de woestijn van Gooi of de Thibetaansche hoogvlakten : alleen door snobs en vriendjes artisten, of
door ernstige menschen... zonder geld om te koopen.
Terwi j l de Drie j aarl i j ksche : 's Zondag's en 's Maandag's kan men er nauwelijks door de menschenvolte, iedereen moet er geweest zijn; heel ons millioen inwoners heeft
zijn oogen laten wijden over 't gele gras van onze impressionisten, zijn afkeur uitgedrukt voor al te zeer-afwijkende decoratieschilderingen, en gevonden dat men al die
naaktheden wel eventjes kleeden mocht. Er is geen man
uit de provincie die voor fatsoenlijk wil doorgaan, of
's Woendags naar Brussel is gekomen voor de Beurs, of
hij trekt met vrouw en dochters naar de Triënnale der hoofdstad. Zij zijn als mijn oude, gele schimmel, zij draaien
rond in hun driejaariijkschen gewoonte-kringetje. W.
worden hun de rust en de open lucht, het lekkere klaverveld van de bijzondere tentoonstellingen aangeboden. Maar
zij ? Vooreerst, de drie j aarl i j kschen zijn "officieel", en
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ten tweede : zij hebben altijd geleerd dat ze daar het manna zouden vinden, waar hun kunstgevoel op teeren zou.
Wisten ze overigens niet dat ze hier Caro-Delvaille of
Roll zouden ontmoeten, waar al de Frankrijksche gazetten
vol van staan ?... En 't oude paard blijft, zelfs uitgespannen, in zijn molen rondloopen...
- En de tentoonstelling-zelve nu ?
Als men op een kartonnen schijfje al de kleuren van
het zonnespectrum schildert, en men het daarna heel ras
draaien doet, dan ziet men slechts eene kleur nog : grijs.
- En nu is mijn eerste indruk : grijs.
Men begrijpe me niet kwalijk : er zijn hier wel degelijk zeer hooge, zeer in 't oog springende kunstwerken®
Maar de algemeene impressie is noch verrassend, noch zelfs
maar kalm-verheugend. 101 werken die alle aandacht en
achting verdienen; verloren echter, voor 't meerendeel,
in den stroom der middelmaat : geen aurea mediocritas
dan nog, maar eene grauwe.
Ik leid u in volgende brieven door die warreling om.
Ik wilde u echter, vóór ik dezen besluit, staan houden
voor een kunstwerk, dat nách een schilderij, nóch een beeldhouwwerk is : vóór een zijden dames-bolero, beschilderd
door mevrouw G. Montald.
Allen aanvang met de dames : ik zal dus allereerst
de aandacht mijner lezeressen vragen voor dit kleine en
sober-magnifiek wondertje. Stelt u dus , bid - ik u, een
open vestje voor, dat niet heelemaal tot aan het middel
raakt , met wijde mouwen tot aan den elleboog, waar ze
versmallen, zonder daarom geheel te spannen. Grondtoon
der zijde : vaal; de kleur van een leeuwinnehuid, waar
ze even heller wordt, naar de borst en den buik toe.
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En daarop eene fantazie-, en toch stijlvolle, nooitgeziene en toch vertrouwelijke versiering in al de schoone
kleuren van een pauwenveer : of goud en groen en blauw
en bronzend bruin, aangebracht in vorm van grillige schelpen of teedere pluimpjes, zoo grillig maar zoo nobel,
zoo verbazend maar zoo liefdevol, zóó nieuw en toch zoo
rustig-schoon, dat... - nu ja; dat ik er u allen, dames,
een dergelijke toewensch.
- Hier sluit ik dezen eersten brief over eene schilderijententoonstelling... zonder over éen schilderij gesproken te hebben. En ik ging er me allernederigst over
verontschuldigen, als ik daareven onder mijn venster twee
werklui hoorde voorbij gaan, en de eene tot den andere
zeggen :
"Dat moet in de plooien niet zijn : 't is geen wit
Zondaagsch hemd !"
-Wilt ge me toelaten, u in mijn volgenden brief meer
Zondaagsch de tentoonstellingszalen door te leiden ?
N. R. C. , 31 Augu/stt,Ws 1907.

100

OVER Z IE

SCHAPPEN EN SYMBOL IBK
Brussel, 30 Augustus.

Na voor u, waarde lezers, een lange maand door Viaanderen's feestklok te zijn geweest, die u van Zuid en Oost
en West, het Noorden toe, verluiden zou wat hier tusschen
Noordzee en Zoniënbosch tot vroude ende jolijt van volk
en burgerij, v. kunstminnaars en archaeologen, aanleiding
gaf; na de Brusselsche, lokale en nationale feesten;
na Brugge-Zeehaven en de tentoonstelling van het Gulden
Vlies, waar ik u nog zooveel over te vertellen heb, na
't historisch Congres te Gent en de uitstapjes naar &lidVlaanderen en Zeeland; - nadat ik aldus gewetensvol mijn
taak van verslaggevenden feestheraut had vervuld, ben
ik, waarde lezers, ziek gevallen.
Vrees niet - al dank ik u voor uwe deelneming - dat
de dood er meê gemengd was; neen zelfs niet dat meni: 1dige banketten mijn gastronomischen ijver met maagontsteking hadden beloond; geloof vooral niet dat het vele feesten mij , te huis gekomen, van het vanitas vanitatum had
overtuigd, zoodat, als reflex, mijne gal er eene vervaarlijk-zwarte kleur door verkregen had. Neen, mijne ziekte
was eene andere, en eene zonderlinge. Stel u voor : ik
at even goed als tevoren; geen nachtmerrie stoorde mijn
slaap ; mijn humeur - zoo verzekeren mijne huisgenooten was nimmer beter geweest; niet de minste nuk of gril kwam
't egale vlak van mijn doorzichtig-reine ziele storen.
Maar er was erger : ik, die van pen en papier leef; ik,
die mijn dagelijksch brood uit stroomen inkts opvisch :
ik werd ineens bevangen door een schrikkelijken afkeer
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voor "tout ce qu'il faut pour é crite". Eene schrijvende
hand wekte in mij de ontzetting, door het welbekende "Mane
Phare Thekel" teweeg gebracht. Bene nooit-ondervonden
woede liet me zelfs geen genade toe voor welk drukwerk
ook : zonder dat ik het las werd het door eene onbewuste
hand ten vure gedoemd. Lezen en schrijven : zij werden
mij een Banquo-schim; en ik was alleen nog gelukkig als
ik wist, aan hunne eventualiteit te zullen ontsnappen...
't Was erg. "Alleen luiheid," zei schokschouderend
mijn schoonmoeder. Maar ik wist wel beters, en liet een
psychiater komen. En deze euphonisch diagnosticeerde :
graphophobie; met, als diëet : veertien dagen contemplatief leven, liefst buiten alle beschaving.
Ik nam den levensregel gaarne aan, te meer daar ik
nog Grieksch genoeg kende om alle gerustheid over het
verloop van mijn ziekte te mogen hebben, en met de hoop
zelfs.... dat ik niet zoo heel gauw genezen zou. ik trok
me dus terug van onder de Brusselsche automobielen, in
plaatsen waar me zelfs geen medidatieboeken volgden, noch
vertrouwde dieren me vinden konden, zooals ze bij heremieten
plegen te doen. En na me te hebben vergeleken - laatste
louter-intellectueele bezigheid - bij den Cakya-Moeni
en Simeon Stylites, ging ik me vereenzelvigen met Moeder
Natuur : geestelijke vacant ie die ik u allen toewensch...
En wat ik hier thans neerschrijf is anders niet dan het
beknopt verslag van zulke negatieve bezigheden, van zulken
vegetatieven arbeid...
Mijn eerste wijkplaats koos ik onder de dichtste gelegenheden : ik begon mijne kuur in de vijfduizend hectaren
woud die het Staatsbestuur ons van het Zoniënbosch bewaard heeft, - onder Hollandsch bewind werden vierduizend
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hectaren er,helaas, van verwoest,- en,hoop ik, ook aan mijne
naneven , bijaldien ik er mocht hebben , bewaren zal. (Want,
dit als parenthesis, ik neem, niet meer dan de besten
onder mijne landgenooten, aan, dat argumenten als : vergrooting van het wedrenplein van Boschvoorde, vergaêr
voor drinkwater, elektrische canalisatie, tram--baken
lijnen, en wat dies meer, iets nog afnemen zouden van
't geen ons overblijft. Het bosch is Staatseigendom, dus
ook mijn eigendom; en ik, die weet dat alle verminking
kan vermeden worden, eisch dan ook dat ze vermeden worde.)
Ik ging dus legeren, een half uur van de zuid-oostelijke
poort der hoofdstad, onder de beuken, op het mos van het
Zoni8nbosch....
"Legeren" is veel gezeid, vermits ik hier slechts een
miniem deel van den tijd "liggen" zou. Want het is een
verkeerd begrip, te meenen dat contemplatie lichamelijke
passiviteit als collorarium heeft. Loopen, integendeel,
is er eene voorwaarde van, althans bij mij. Want loopen
wekt rhythmus, en rhythmus wekt de coordinatie der beelden. Loopende introspectie vind ik beter dan liggende,
zij is blijder, levender ; 1 iggende loopt uit op wezenloosheid; loopende vernieuwt steeds het wezen, zij is
mannelijk en drastisch; liggende zal ik, heidensch gezeid,
Apolloniaansch noemen; loopende Dionysiaansch...
Ik ging dus loopende "contempleeren", evenals de lyrische en dramatische Ruusbroec, en ter zelfde plaatse
waar hij dag aan dag omdwaalde , tusschen de zilveren en

felpen beukenstammen, onder de goud-groene looveren, over
het rosse bladerenkleed van het Zoniënwoud, van uit Boschvoorde naar Auderghem, Hoeylaert, Groenendael. Had ik
dorst, dan at ik de laatste boschaardbeiën, frambozen,
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de eerste, zwartbloedige braambessen. Was ik moede, ik
rustte uit op de diep-donkere mossen of op een ruig bed
van droog-bloeiend heidekruid. De morgen ontwaakte uit
duizend vogelkelen. De wielewaal gaf als een vragend antwoord tot den krijschenden specht. De kleine vogelkens,
daar heel omhoog, hadden den geniepigen schater van zeer
jonge meisjes op school . En , onder mijne stappen haast,
daar wipten de grasmusch, die men koewachterken noemt,
en de schoon-verwige meeze . Het was een kil kabbelen van
beken, een frisch ruischen der rieten, aan de vijvers
waar de wateren waren als een mat z i lveren schild. Want
ook de hemel was, even zon-doorzegen maar, en waar men
hem vrijer zag tusschen het meersch-groene loover, matzilveren en onbeweeglijk-stil... En er was, in dit morgenwoud, eene blijde verwachting, die scheen haast, een vrome
angst, eene onzekerheid die met schroom vervulde...
Naar den middag toe, kwam, ook als 't ware in de boomen,
een grootere bewustheid. Waar de koepel der duizendtallige
kruinen onroerend stond boven de egaal-verlichte, effenbezonde boomen, en de stilte die niets te raden overliet,
in de bezonken atmospheer van ernst, en, voor wie het
kalm dragen kon , van geluk : daar ging ik plat op mijn
rug liggen, en dorst mijne oogen openhouden. Ik zag hoe
de eindelooze stammen, zich alle tot één hemeisch middenpunt vereenigd, over mij hingen als eene onverwrikbare lotsbeschikking, mij scheen te omvatten als een bundel levenswetten, saêmgehouden om een spil, die rees pijlrecht uit
mijne oogen, van een zeer hoogen wil. Ik lag, en, dorst
ik lang toe te kijken, dan kwam er een groote vrede in
mij. Ik voelde geen tegenstribbelen meer van antinomische
indrukken en begrippen; het was het aanvaarden, in ern-
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st ige bewustheid, van beperkende , maar groot sche machten;
het was het weten, tevens, in blijde zekerheid, dat men
ze in zich bevatten kon, en er niet onder zou bezwijken.
Maar met den avond kwam nieuwe angst : geen vragende
schroom als 's morgens, maar de panische verschrikking

van eene onontkomelijke noodlotsovermacht. De boomen werden als tragisch-doofstomme wachters van eene onbeperkte
duisterheid. De vlekken zon, laag-likkend over de rosse
krijsch-krakende blaêren, waren als denkbeeldig goud,
dat verdwijnt als men er naar grijpen wil. Als een machtebooze verwittiging was de hulpkreet der gaaien. Ben moe

en walten gezoef van reigervlerken roeide traag en zéker
door de lucht, die werd allengerhand loodkleurig....
Toen trad ik naar den woudrand toe : de zacht-glooiende vallei lag aan mijne voeten. Rustig stonden de voedingsrijke schoven graan rechtlijnig gereekt over de ak-

kers® Uit alle schouwen rees parelkleurig een beetje rook.
Aan elk vensterke stond een gele lampe. En ik hoorde een
frissche vrouwenstem, die zong... Maar over dien schoonen
vrede, zag ik het niet ? daar lei het groote woud zijn
zware schaduw, onroerend, over. En ik begreep het : zij
uit de kalme vlakte, die alle gaven ontvangen in den eenvoud van hunne onschuld, zij waren vredig, omdat zij nooit
in 't woud, 't mysterie van 't morgen verwachten hebben
gekend, noch de middag-boomen als imponeerende en vrijaanvaarde levenswetten, noch de avond die de deur bewaakt
der schrikkelijke en toch betwijfelde, der gevreesde en
nochtans vaderlijke geheimenis. De vaderlijke... Want
wie ze in den nacht zal durven naderen, en, licht zoekend,
zijne oogen omhoog zal heffen : veel schooner, veel sterker dan die daar beneên in de vlakte , zal hij , door het
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twijgenrag, de groote klare sterren stralen zien. En is
de hemel Al te duister, en zijn de sterren verborgen,
hij weet daar, te Hoeylaert ergens, een plaatseken waar
steeds, ook 's nachts, een lampken brandt : een eenvoudig
woudkapelleken; troost, wie weet ? ook voor dezen, die
aan geen troost meer gelooven...
- Zoo liep ik, waarde lezers, door het woud. Ik moet
u zeggen dat mijne onderscheiden pelgrimagiën me nu juist
de genezing niet gebracht hadden. Dat gedwongen dubben
en peinzen - in het bosch kan men den zaliger vrede van
geest, de kalme ontvangens-gereedheid der vlakte-menschen
niet genieten - had mijne graphophobie niet verminderd,
noch mijne gedachten aangezet tot objectieve of luchtige
journalistiek. Die lucht was me hier bepaald te zwaar.
Mijn spiegel zei me dat ik er uit ging zien als een misnoegde Sokrates. Ik had meer ruimte noodig dan tusschen
de oneindigheid der bangelijke boomstammen. En ik ging
me elders laten soigneeren, niet ver van Blankenberghe,
aan zee...
Verwacht u niet een relaas van strandleven. Ik zal
u het vreemdelingencijfer niet opgeven, noch 't lijstje
der beroemde ténors in het Casino. Ik zal u zelfs de eenigechte methode voor het Diabolospel niet uiteendoen. Dit
alles zal voor een latere gelegenheid zijn. Heden heb
ik u landschappen en symboliek beloofd, als genezing voor
graphophobie. Ik verzoek u deshalve mij in deze bezigheid
niet te storen.
De zee : ik proefde ze, voor iets aan mijne oogen hare
nadering beloofde. Ik was ze te gemoet gekomen langs een
omweg : langs de oneindige weidevlakte van Veurne-ambacht,
met haar ontal l ig

106

vee, "avec le rêve ent ier de Flandre

dans leurs yeux", gelijk ongeveer - ik citeer uit het
hoofd - Verhaeren zegt... En hier reeds proefde ik, proefde ik wezenlijk op mijne lippen, de geheele zee, de zoutzee, gelijk ze in de Ilias heet. Want het is hare beteekenis dat ze, behalve voor oogen , ooren en rhythmischenzin,
eene smaaksymboliek inhoudt. De lucht van vlakten, wouden
of bergen, treft ons niet onmiddellijk in onze smaakorganen. Deze der zee is tevens subtiel en materieel; hij
is geest en substantie, troost en voedsel. Hij bijt in

uwe lippen, gelijk hij , waaiend, uw geest verlevendigt.
In het lage weiland hier, - gij weet het, en het is een
bevrediging, - is het geen schijn alleen dat het gras
door zeewind groener is geworden : de zeewind is het bestanddeel • dat het weliger maakt, en schooner. Hij zal
u, tot loomende neOrslachtigheid toe, treffen in uw eetlust , gelijk hij , onvertrouwd nog en onbemind, u in uwe
gedachten verbijstert...
- Een gillend en poefend buurtspoorwegetje voerde mij
den krans der gele en grauwe duinen door, die de schrompele menschen behoeden, en hun 't overmachtig beeld der
zee moederlijk verduiken. Nu en dan verscheen ze mij,
tusschen de gepelde heuvelbulten, als een vlakke diamant
met duizend facetten; dan weér verdween ze achter de duinhoogten, en mocht ik nog alleen de lage, schamele visschershuisjes zien, en de gepijnigde, verwrongen, menschelijk-armzalige boomen. Tot ze geheel mijn wasr, en ik geheel haar, voor een langen, langen tijd.

Ik heb me steeds vertrouwd gevoeld met de zee, en die
vertrouwdheid ligt zeker aan de eenzelvigheid van golfslag en harteklop. Mannelijke naturen leven minder van
genieten dan van bewegen. De rhythmische identiteit van
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zee en mensch is 't, die ze ons nader brengt en vereenzelviging mogelijk maakt. En buiten rhythmus is er nog
iets : 't gevoel der oneindigheid in 't bewustzijn der
beperking.
Voor een paar dagen nog zag ik een groot, stoer, zwart
paard, tegen_ de zee aan 't steigeren slaan. Is het niet
een beeld als van wie zijn drift tegenover den polsslag
van het leven zou willen stellen; die met zijn waanzinnige koppigheid van een oogenblik de onveranderlijke wet
van het leven wilde rammen ? Zelfs als de nacht ons alle
zien belet, geen indruk meer langs 't oog nog, toelaat
is het dan 't gaan en komen, niet naar voren schrijdend,
en weder deinzend, dat ons de aanwezigheid der zee maakt
tot een gerustheid, tot een vertroostende, hoewel verre,
bevrediging, en tot het gevoel dat die oneindigheid ook
is voor ons ?
Maar er is meer dan die eigen-geworden oneindigheid :
er is het weten, het weten dat zelfs der zee misschien
verborgen is, van hare beperktheid. Wat ons soms pijnigt;
wat ons vernietigt en het spijt der onmacht geeft, is
wat ons de zee doet beminnen als een sussende zuster.
Voor den hemel zijn wij nog eene aanbiddende of verschrikte nietigheid, want geen menschel i j ke wetenschap vermocht
veel verder te gaan dan tot de hypothesis. Maar voor de
zee hebben wij deze geniepige vreugde .: zij is, in hare
oneindigheid, minder dan wij , want zij kan zelf hare beperking niet schatten.
En daarom is de zee, meer dan de vlakte die geen verlangen oproept, meer dan het woud dat telkens elke zekerheid vermoordt door nieuwe vragen, de weêrspiegeling van
heel ons lichaam en heel onze ziel. Zij is de eindelijke
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zeehaven van al le menschenleven. Zij is, voor wie gestreden heeft en geleden, 't bevestigen der wet van verzoening
en van gratie; want zij houdt 't oneindige in, binnen
de perken van het onmiddellijke.
Ziedaar, waarde lezers, de uitslagen van mijne kuur.
Ik verduik u niet dat ze me opgewekt heeft, en veel blijden moed heeft gegeven, behalve de genezing van mijne graphophobie, - genezing waar deze brief 't bewijs van is.
Als ge nu echter niet gaat vinden, dat de ééne kwaal
voor eene nieuwe kwaal plaats heeft gemaakt...
N.R.C., 5 Septembet 1907.
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"SALAMMBO" IN DEN MUNTSCHOt1WBURG
Brussel, 6 September.

Het is negentien jaren geleden : "Salammbó", door Camille
du Lode voor de woorden en Ernest Reyer voor de muziek,
werd voor het eerst hier in Brussel, in dezen zelfden

Muntschouwburg, die er gisteren een schitterende openingsvoorstelling meê hield, opgevoerd, - evenals "Sigurd",
het vroegere werk van den Franschen komponist, er voor
de eerste maal opgevoerd werd. Die "première" van "Salammbó" was geen groot succes. Eén der eerste critici
der hoofdstad schreef te dien dage : "Een afkooksel van
Wagner, dat de planken niet houden zal". En nochtans werd
de opera gedragen door de verwonderlijke kunstenares,
die Rose Caron heet, en voorgesteld op eene wijze, die

heel het kunst-Parijs naar Brussel lokte.
En nu, gisteren....
De barensgeschiedenis van Reyer's werk is belangwek-

kend. Hij vertelt ze zelf in een Brusselsch dagblad
"Ik heb Flaubert (den schrijver van den Punischen roman
"Sal ammbê") te Parijs gekend. Hij heeft me de toelating
gegeven, van zijn roman eene opera te maken. Eerst zou
Theophiele Gautier den tekst schrijven. Maar Gautier
sterft. Zijn schoonzoon Catulle Mendès (gehuwd met Judith
Gautier, de fijne dichteres van "Le livre de Jade"; daarna
van haar gescheiden om met eene andere, zeer jonge en
zeer schoone dichteres te trouwen), Catulle Mendès zal
't werk overnemen, en - laat het werk steken, na ruzie
met Flaubert. Camille du Locle , librettist voor "Sigurd",
zal nu in zijne plaats optreden. Maar nieuwe moeilijkheden:
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Verdi zou eene "Salamffibt)" schrijven. Gevaert, bestuurder
van het Brusselsch Conservatorium, zou eene "Salammb6"
schrijven. Léo Delibes zou eene "SalammIA" schrijven.
Gelukkig worden al die lui van hun plan afgebradht..."
Voor zoover Ernest Reyer, dien ik hier vrij vertaal...

Is, om al die wederwaardigheden, Reyer's SalammIA een
grooter meesterwerk geworden ?
ik heb een hekel aan muzikale adaptaties van literaire
meesterstukken. Deze laatste leven op zich-zelf, zijn

schoon door bijzonderheden die met muziek niets kunnen
te maken hebben, vooral als ze hoofzakelijk-plastisch,

geenszins lyrisch bedoeld zijn, en de toondichter ze in
den ouderen opera-vorm passen wil. Die opera-vorm, op
zijn best genomen, houdt als ruggesteun in zich de uitdrukking van breede , algemeen-menschelijke gevoelens,
die, willen ze het summum van hunne werking bereiken,
alle omstandigheid van tijd en ruimte moeten verzuimen,
om rechtstreeks den mensch in zijn innerlijk wezen te
bereiken en te treffen. Wij mogen ons gevoelen, noch in
Griekenland, noch in de Middeleeuwen, noch onder Joden,
om het eentgszins-grof uit te drukken. Wij moeten eenvoudig eene lijdende of juichende menschenz iel , al zat ze
in het zwarte lichaam van O&da of in het bruine van
Lakmé, al verteerde zij Valentine of Desdemona, tot ons
hooren spreken in eene taal die we onmiddellijk als de
onze herkennen. Eene opera kan, in sommige beschrijvende
deelen, of in plastische - balletten en symphonische omschrijvingen - lokale kleur huldigen; het volkslied kan
haar, als kenschetsing, van uitnemende hulp zijn. Komt
het er echter op aan, mij meer dan in mijn gehoor te treffen, en de fijnste vezelen van het gemoed te roeren, dan
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zet ik mij natuurlijk schrap; het verveelt me, nog langer
te zien dat deze acteur een Ethiopiër beteekent, evenzeer
als de dikte van zijn buik mij verveelt; en ik kan Alles
vergeten : de leelijkheid en tot zelfs de zwaarlijvigheid
toe van mevrouw Félia Litvinne, als zij mij , als zielsgekwetste Isolde, in 't innigste wezen kwetst en huiveren
en bezwijmen doet, zonder dat ik er verder aan denk dat
men het van haar, zooals z e daar in haar witten tabberd
zit, verwachten zou, en na te hebben vergeten de naieve
legende waar ze, zooals ze thans, levende ziel voor alle
eeuwigheid, in mij zindert, haar uiterlijk verschijnen,
in 't passend kostuum, aan te danken heeft.

Dat men, tot "onderwerp", een werk kieze dat, in de
verkleeding van geschiedenis of sage, symbolisch zulke
algemeene menschelijkheid bedoelt, dan heb ik er niets
tegen : zelfs in zijne subtiliteit is me 't breede en
diepe van "Pelléas et Mélisande", met de muziek van Claude
Debussy, onverwelkbaar lief. En ik wil hier niet eens
van de Wagner-drama's spreken, waar het legendarische
zoo verwonderlijk op het stramien van eene zielseeuwigheld geweven is. Ik zal zelfs niet protesteeren als men
een Faust, symbolistisch-philosophisch wezen, beginselen
en gevolgtrekkingen naar gevoelige rythmiek uitdrukken
laat, al heb ik een hekel aan zuivere gedachte in muzikale plunje. Maar als een meesterstuk als Flaubert's "Salammbó" het slachtoffer wordt van toon-adaptatie onder
opera-vorm, dan ga ik huiveren en op voorhand heiligschennis roepen.
"Salammbó" immers bedoelt : een leven van vroeger in
zijn bijzonderste episode, met de meest-kenschetsende motieven en bijzonderheden, op te roepen. Hoofdzaak der
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bedoeling is : Carthago's volksleven, Carthago's parlement , de belegering van Carthago. SalammIA-zelf, Mathó,
Hamilcar : de poppen waar het alles om speelt, mijlpalen
eener handeling waarvan ze niet de hoofdfiguren, maar
de representatieve spillen zijn. Het boek. - men begrijpe
me niet verkeerd - is niet om hen geschreven, om de avonturen die zij beleven; zij, hunne avonturen, zijn er als
voorwendsel tot gemakkelijke voorstelling van een breederen menschen-golfslag, op een gegeven oogenblik, onder
bijzondere omstandigheden. Wat zij, buiten Punische zeden
en gewoonten, als algemeene menschelijkheid inhouden,
is bijzaak •: belegerende catapulten en hongerende kinderen
zijn het, die aan Flaubert's edel boek zulke buitengewone
schoonheid bijzetten; en ja, al schijnt het gewaagd, ik
hou het er voor dat SalammIA's kleedij bijna meer beteekenis heeft dan hare liefdesgebeurtenissen.
Kwam er nu een muzikant, en hij wilde "Salammb8u muzikaal omschrijven, dan zou hij verstandig hebben gedaan,
mij symphonisch de massale beweging zoo kleurrijk en zoo
veelvuldig-rythmisch, weer te geven. Bedoelde hij Flaubert
getrouw te blijven - en 't is een eisch, dien men hem
stellen mocht -, dan kon hij onmogelijk in een opera Flaubert's geest en geweten weérgeven. Want, bij definitie
haast, draait eene opera om een paar hoofdpersonen, en
heeft het koor - de massa, het volk - evenals in het
Grieksch treurspel geene leidende, maar slechts decoratieve, of constateerende, of moraliseerende rol. "SalammIA"
als opera is dus, afgezien van alle eigene muziekverdienste, nonsens, om niet te zeggen verraad. En ik stel me
moeilijk iemand voor die, • den roman van Flaubert kennend,
geen walg zou gevoelen

•

voor eene adaptat ie-als - opera,
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hoe goed en fijn, hoe rijk en machtig ze moge wezen.
Nu is de "Salammbó"van Reyer niets, dan een systematische Berlioz-voortzetting. Gisteren waande ik soms
voort te soezen als toen verleden jaar "Les Troyens" werden opgevoerd.... Moet dit als eene afkeuring gelden al s de ontkenning dat Reyer' s opera minderwaardig zijn
zou op gebied van inspiratie en muzikale inkleeding ?
Geenszins ! Maar noem nu Sal amnbó Lucretia of Gudrun,
en ga Mathó Siegfried of Nabuchadne z ar noemen : ge zult
geen verschil in de gewaarwording gevoelen, en den boel
slikken alsof hij , in plaats. van Punisch, Romeinsch, Scandinavisch, of Assyrisch ware. Want zelfs het innerl i j kmenschelijke, breed-algemeene mist hier de, nochtans onontbeerlijke, "couleur locale" : de spec ial i seer ing die
het bijzondere moment , de uitzonderlijke vertooning van
dat algemeene, interessant moest maken.
Daarom ben ik wrevelig uit de vertooningszaal gekomen,
en.... heb ik tot laat in den nacht Flaubert doorbladerd.
En 't was nochtans een goede, een heel goede vertooning, in verwonderlijk-schoone décors.
8 Septerrben 1907.
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DE DRIEJAARLIXSCHE
II
Brussel, 7 September.

Ik geloof wel dat we nog gaan lachen....

In mijn eersten brief over de Driejaarlijksche tentoonstelling van Schoone Kunsten, vertelde ik u hoe een schilder of beeldhouwer er zijn werk geplaatst krijgt : een
jury oordeelt of hij al dan niet aanvaard wordt, en hoe
zijn arbeid der bewondering of der afkeuring van het kunstlievend publiek zal onderworpen worden.
Ge kunt wel denken dat zoo'n stelsel al zeer weinig
kunstenaars, behalve de jury-leden zelf, tevreden laat :
wie aanvaard is, klaagt dan nog gewoonlijk over slechte plaatsing; wie op een tweede rij hangt vindt dat men
hem kleineert; wie op de allereerste rij hangt oordeelt
dat men zijn werk slecht omringd heeft; of men hangt in
een te klein zaaltje; of het licht is slecht....
Gelukkig als men dan maar binnengeslopen is. Want heeft
de jury dezen of genen der publieke opinie niet waardig
geacht, die nochtans onder zijne vriendjes eenige reputatie had, en vroeger w61 aanvaard was geworden : dan
eerst gaat het spel op den wagen ! Het wordt een schelden van belang, de jury is een vergadering schoften, die
bang zijn voor hun eigen werk en dAArom al 't meerderwaardige hebben geweerd. En men moet bekennen dat er soms
wel een grond van waarheid en rechtvaardigheid is in de
opwerpingen der geweigerden. Zoo waren verleden jaar,
in de Driejaarlijksche te Gent, al de schilderijen met
godsdienstig onderwerp geweerd, en was het luminisme en
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neo-impressionisme al wat er de klok sloeg. Dit jaar te
Brussel is het anders om : ik heb hier een pseudo-godsdienstige schilderij gezien, dat men als eeuwige foltering
moest ophangen in de gevangeniscel van een ter dood-veroordeelde, en dat men, vermoed ik, aanvaard heeft om van
alle vooroordeel vrij gepleit te zijn; terwijl het meerendeel der werken thans niet meer zonneschetterend, maar
wel grijs, stemmig, sobertjes in de kleur zijn. Ja, het
schijnt wel dat zelfs overtuigde luministen hun minstschitterend werk hebben gestuurd; van vuurgoden zijn ze
zuinige en profijtige vuurwerkmakers geworden; zij, die gisteren schaterden als kwajongens ter school, op de speelplaats, zijn als kleuters die op de banken, in den namiddag, duim in de mond, een dutje doen. Of is het weer de
jury die uit hun ingezonden werk het stilste, het meestingetogene gekozen heeft ? Ik zou op het tegendeel mijn
hoofd niet verwedden.
- Intusschen heeft die partijdige, en toch beklagenswaardige jury het weer te pakken. Stel u voor dat een gedecoreerd, deftig schilder, 't portret had gemaakt van
een invloedrijk, decoratief, nobel-uitziend senator. Hij
stuurt het voor de Drie j aarl i j ksche in, en... vliegt met
zijn senator de straat op, terwijl een ander staatsman,
oud-minister Beernaert, door een even gedecoreerd en deftig schilder, geconterfeit, hem van af een uitmuntende
plaats treiterig uittart. Was het eerste stuk van mindere
kunstwaarde . ? Het ware moeilijk, want die minister Beernaert kon best binnen dezes pronkkamer blijven hangen,
zonder dat het Belgisch volk er een inniger kunstindruk
aan armer ware geworden...
Woede van den gerefuseerden schilder, die weldra een
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gansche bende mede-geweigerden achter zich heeft, welke
gezamenlijk de dagbladen met protest-brieven vullen, en
de hulp van den geweigerden senator inroepen. Heeft deze

hulp verleend ? Althans : een zaal van het Halfeeuwpaleis
wordt aan de geweigerden afgestaan, en weldra zullen wij,
vlak over den officieelen, een "Salon des Refusés" bezitten. Zal hij minder goed zijn dan de eerste ? Als men
bedenkt dat Delacroix zijn leven lang geweigerd werd,

evenals Manet , en zonder daaruit af te leiden dat al le
geweigerden per se Delacroix's en Manet's zijn, kan toch
de hoop gekoesterd worden, dat er onder de veertienhonderd

werken, die van kant werden gewezen, hier en daar toch
wel een schilderij zal zijn dat evenveel waarde vertoont
als , b.v., Lybaert's "Jersey Blues" of de Lalaing's Mi-

nister Beernaert...
Maar laat mij toe, u door de zalen te geleiden, na
de belofte te hebben afgeleid dat ik u niet voor al die
doeken zal houden staan, en u zelfs voor meesterstukken
niet langer op zal houden dan gij zult wenschen. Ik ben
overigens van meening dat het van weinigen profijte is,
u lang bezig te houden met werken, die gij allicht nooit
te zien krijgt, en waar ik u moeilijk de schoonheid of
de belangrijkheid van kan laten voelen...

- Het valt al dadelijk op dat het beste van het salon
is : enkele groote decoratieve paneelen. En al dadelijk
zijn hier enkele namen te noemen : Constant Montald, Emile

Fabry, Albert Ciamberlani, Delville, Vaes. Ik wil u heden
een en ander over hun werk mededeelen.
Constant Montald behoort tot de Gentsche pleIade die,
om 1885 ongeveer ontloken, op elk kunstgebied hoog en
blijvend werk zou opleveren. Het was ineens een opflak117

keren geweest, waar de oorsprong moeilijk van aan te wijzen was , en die waar 1 i j k sterk en nieuw werk tot gevolg
had. In de literatuur waren het Maurice Maeterlinck, Charles van Lerberghe, Grégoire le Roy, waar Cyriel Buysse
toe kan worden gevoegd. Als beeldhouwer wekte George Minne
weldra verwondering, die gauw bewondering werd, en niet
het minst in Holland. Als schilder trad Théo van Rijsselberghe met zijn verrassende pointillé-doeken op, terwijl
Albert Baert soen , stemmiger, den groot schen weemoed der
Gent s che achterbuurten en binnengrachten opriep. En als
musicus was het Pieter Heckers, gestorven, helaas, vóór
hij de dertig had mogen bereiken, en die als toondichter
enkele forsche en breede zangen heeft nagelaten.
Onder deze nieuw-gekomenen, die spoedig als meesters
zouden worden gehuldigd, vertegenwoordigde Montald de
groote decoratieschildering. Prijs van Rome - een der
weinige met Xavier Mellery die na zijne bekroning nog
iets voortbracht -, stuurde hij uit Italië naar zijne
vaderstad verbazende werken : strijd van reuzen, droom
van de Elyseesche velden, symbolische voorstelling van
verheven abstracties... Het bleek weldra dat de tijd niet
gekomen was voor zulke heerlijke fantazieën; de "muren",
door Montald gevraagd om er zijne ontwerpen op uit te
voeren, werden niet gevonden; de kunstenaar, die zich
aan "klein" werk niet geven kon, zich niet kon zetten
aan 't fijntjes weergeven van een binnenhuisje , aan 't
borstelen van een hoekje landschap, aan 't uitbeelden
van een stilleven, toonde nu en dan nog wel een diep en
ernstig portret, maar bleef niet te minder misnoegd :
de "muren" werden hem niet aangeboden... Om hem geduldig
wachten te leeren gaf men hem de plaats van professor
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van decoratieve schilderij bij de kunstacademie te Brussel. De meester, met zijne grootsche visioenen, ontwierp

inmiddels een tempel der zon, waar hij ook het beeldhouwwerk van maakte, en... die wellicht nooit wordt uitgevoerd® Eindelijk kwam men op de gedachte, het vestibulum
van het Staatsmuseum, waarvan de muren in den loop der
tijden naakt waren gebleven, door Montald te laten bemalen.
En van die versiering toont hij ons heden, behalve een
gezamenlikontwerp waar zelfs het plaveisel niet bij vergeten werd, twee groote paneelen "La Fontaine de l'Inspiration" en "La Barque de l'Idéal."
Hoe u nu van die heerlijkheid - want eene weelderige
en toch aristocratisch-sobere heerlijkheid is het - zelfs
maar een zwak denkbeeld geven ? Teére, haast schroomige
figuren, bovenmenschelijk-edel en toch innig fijn, bewegen
er, in opperste gratie van stand en gebaar, midden een
weemoedig-nobel landschap. De kleur is van goud, blauw,
zilver en wit : afgetrokken van alle onmiddellijke werkelijkheid, berustigend en vroom als de uitgedrukte gedachte. En men gaat denken aan Puvis de Chavannes, niet

vanwege invloed of navolging, niet zelfs om gewekte stemming, maar om de verhevenheid, de kalme en toch bewogen
schoonheid van een werk , dat , op de bestemde plaats aangebracht, inderdaad voor de eeuwen eene geneuchte, eene
bron van schoonheid zijn zal...
Ik had herhaald gelegenheid u van Emile Fabry te spreken : hij is ook één dier onvoldane droomers, die hun
ideaal bezwaarlijk binnen de vierkante centimeters van
een vergulde lijst uitdrukken kunnen, en wier drift

"muren" vragen.
Meer dyonisisch, meer bewogen, en, zou ik gaan zeggen,
119

meer "Vlaamsch" in den zin dien het woord sedert den lyrischen Rubens gekregen heeft, is ook in de kleur Fabry
veel heftiger, hoewel steeds eurythmisch, dan Montald.
Warm in het rosroode coloriet, roepen, in klassieke ingetoomdheid, zijn paneelen uitingen op van bewuste kracht
en mannelijke schoonheid. Admirabel om de verhoudingen
en het begrip van vormen en gebaren; nobel steeds om hunne
hoogere mensche l i j khe id , bieden zijne doeken misschien
minder diepe emotie dan dat ze bewondering afdwingen.
Zij zijn niet te minder - en de hier tentoongestelde
"Expansion coloniale" legt er weêr getuigenis. van af onder 't allerbeste, 't allerhoogste te rekenen, waar
wij met vertrouwen op wijzen kunnen.
De elegische, vergiliaansche, gratievolte Ciamberlani
- meer rechtstreeks aan Puvis de Chavannes verwant - heeft,
helaas, vooralsnog de "muren" niet veroverd, waar zijne
kunst aanspraak op meent te mogen maken. En hij heeft
ook den moed niet van Jean Delville, die aldoor maar kilometers lianen met zijne esoterische uitingen vult.
Jean Delville is een der meest interessante, en toch
meest ergerende menschen die ik ken. Technicus meer dan
iemand, schilder als weinigen, kent hij het middel om
zijn werk onverduwbaar te maken. Dat middel is : het te
doordrenken met literatuur. Zoo schilderde Jean Delville
indertijd eene School van Plato; daar stonden, zeer schoon
gedaan, twaalf menschen op afgebeeld, die, in de gedachte
van den schilder, behalve discipels van Plato, de twaalf
Apostels van Christus, de twaalf uren van den dag, en
wat weet ik al meer moesten voorstellen.
Dat zou nu nog alles gering kwaad zijn, als de toeschouwer het maar niet bemerkte. Maar het intellectueele
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opzet ligt er zoo dik op, de gedachtelijke bedoeling is
er zoo ergerlijk-zichtbaar, dat ge wel dra al de schoone
schildershoedanigheden vergeet om te tempeesten tegen den
man die in lijn en kleur dingen wil wijsmaken, die gij
veel beter begrijpt uit dit of geen boekje.... Mo nu weer
met zijn "Prométheus" : knap werk, maar weer niet te slikken, ze)o goed gevoelt men dat het vol geestelijke bedoelingen zit. Is dan de Prometheus-literatuur, ook exegetisch, niet uitgebreid genoeg, dat Jean Delville eene
nieuwe iconographische toelichting noodig achtte ?...
V. Walter Vaes, die geen eigenlijk decoratief werk
ten toon stelde, maar er in zijn "Koning Herodes" klaarblijkelijk naar streeft, is vooralsnog weinig te zeggen.
Zeer jong, zoekt hij nog naar eigen uitdrukkingsmiddelen. Ik wilde hier echter niet nalaten uwe aandacht
op zijn na. te vestigen, want ik twijfel er niet a
- zijn groot doek laat me toe die hoop te koesteren -,
of hij zal in de toekomst eervol herh..ld worden.
N.R.C. , 10 Sept

• e4. 1907.
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DE KONGOLEESCHB KROONSTICHTING NAAMLOOZE
VENNOOTSCHAP
Brussel, 7 September.
Het "Bulletin of f ic iel de l ' Etat du Congo" brengt daareven den goedgonstigen Belgen aangaande hunne aanstaande
Kolonie een... verfrisschende verrassing.
Gij herinnert u dat weldra - met October - een buitengewone Parlementszittijd over de overname door België
van Kongo-Vrijstaat beslissen zou. Minister de Trooz,
toen hij als premier optrad, had eene bevredigende oplos-

sing beloofd; alle aarzeling zou door toegevende schikkingen in overtuiging overgaan; Kongo moest ons worden,
zoo niet een onmiddellijk Dorado, dan toch eene zeer
aangename, veel belovende bezitting, die ons van allen
kommer vrij zou laten. Wij zouden, voor zoover zoo iets
doenlijk is, op onze twee ooren mogen slapen: nieuwe lasten wél, maar welke vergoeding ! Alles zou op goed-gesmeerde wielekens loopen. Wij kregen een wingewest

,

om... te stelen !...
Zelfs zij die in het Kroondomein bezwaar zagen, zouden worden gerustgesteld. De streek, die Koning Leopold
zich, buiten alle staatsinmenging, als persoonlijk eigen-

dom, bij 't wegschenken van Kongo voorbehield - niet minder dan een zesde van 't geheele gebied, elf maal zoo
groot als België, en in het rijkste landsdeel gelegen
- zou niet geheel aan hunne kontrool ontsnappen? Het zou

noch hinder, noch concurreerende bloedzuiger der kolonie
worden. En wij zouden zien hoe, dank zij wat het op zou
brengen, in het moederland kunsten en nijverheid zouden
bloeien ! Want dit was de afspraak van sinds altijd :
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de opbrengst van de Kroonstichting zou België geheel toekomen, op voorwaarde, natuurlijk, dat men er Leopold II
heer en meester liet.
Men wachtte dus de maand October af, en, vermits de
overname nu eenmaal niet afwendbaar was , vermits we v6ór
een onontkomelijk ultimatum stonden, gaven zelfs de parlementaire socialisten bij deele toe. Wel ontstond er
in de partij geharrewar uit der mate; maar gezel Vandervelde hield voet bij stek: wij nen niet anders, natuurlijk mits al de noodige waafborgen, dan Kongo overnemen. En het ging zelfs z6(5 ver, dat hij dreigde als kamerlid af te treden, zoo de partij hem geen vrije handeling liet in hetgeen hij als onafwendbaar achtte.
Die noodige waarborgen moesten natuurlijk door het
Kroondomein geleverd worden. En wat zien we heden ?
Het jongste officieel bulletijn v. Kongo-Vrijstaat
brengt ons een dekreet , geteekend op 20 Juli 1.1., behelzende dat den staatssecretaris toelating wordt verstrekt,
eene overeenkomst te sluiten met de Kroonstichting en
eenige trouwe trawanten van den Koning-Souverein, aangaande de stichting van eene vennootschap, onder den naam
van "Société pour le développement des territoires du lac
Léopold II". Kongo-Vrijstaat geeft dezer vennootschap
sommige rechten; dit onder anderen : zij mag loterijen
inrichten....
Men ziet waarheen het leidt: het Kroondomein, naar
ik meen : persoonlijk eigendom, dat niet erfelijk zijn
zou voor de familie van den eigenaar, wordt eene vennootschap die niet kan ontbonden worden door den overnemenden staat zoolang zij aan de wetten gehoorzaamt van de
juridictie die ze gesticht heeft, en deze wetten stroo123

ken met die van den overnemer - hetgeen het geval tusschen
België en Kongostaat is.
En de gevolgen : het Kroondomein, onder nieuwen vorm
en buiten alle discussiën behouden, niettegenstaande het
Belgische Parlement, buiten kontrool van dat Parlement,
dat als eenig recht bewaart: goedkeuring van een jaarlijksch bilah.
Leopold II heeft zijn schaapkens op 't droge gebracht !
N. R. C. , 10 Septerrben 1901.
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HET KROONDOMEIN - VENNOOTSCHAP EN DE PERS
Brussel, 10 September.
Op het einde en gedurende de schoonste dagen der vacantie; op het oogenblik dat alle beschikbare aandacht gekeerd is naar de treurige gebeurtenissen te Antwerpen:
kon de gelegenheid wel beter gekozen ? De lijfwacht van
den Koning, die met een grove sluwheid het KongoleeschBelgisch autocratisme andermaal gered heeft door het Kroon
domein, twistappel inzake van overneming, om te scheppen
in eene onaantastelijke Naamlooze Vennootschap, had alle
kansen schoon : de Kamer in rust, de politiek in sluimer,
alle belangstelling voor pijnlijke beroering...
Het mag dan ook niet gezeid worden dat het land zich
heel diep door de jongste daad der koninklijke politiek
geraakt heeft gevoeld: September bood, na afschuwelijke
weken, al te heerlijke dagen, dan dat een politiek onweer het zalige luchtbad mocht komen storen. Zelfs te
Antwerpen had, leest men, de zon alle gemoederen vervuld,
- al was het voor niet lang. En daarbij : sedert 1901,
toen het voorstel van overneming door Beernaert eenige
beroering gewekt had, is België en zijne bevolking de
Kongokwestie moe. Nog even is er eene lichte herleving
der publieke opinie geweest , toen het voorstel opnieuw
ter sprake kwam, einde verleden jaar: het was echter niets
anders dan 't gebaar van den slaper die zich even op de
andere zij draait. Het volk bleef Wrslapen; de strijd
woedde alleen in het Parlement en in de pers, die gedeeltelijk blindelings gewonnen bleek voor de koninklijke
idealen.Hij was er niet te minder hevig om: politieke man125

nen van alle gezindheid begrepen de breedte van hunne
verantwoordelijkheid. Was in 1901 de overneming voor vijf
jaren uitgesteld, in 1906 zagen zij wat zij bij den uitstel hadden verloren : nieuwe concessies weggeschonken,
nieuwe verbintenissen aangegaan, eene wijze van uitbating
die, terwijl ze de aanstaande kolonie uitzoog en verarmde, geenszins de bewondering van de beschaafde wereld
afdwong; breede ontwerpen, die Belgische millioenen hadden
opgeslurpt, onuitgevoerd gebleven ; nieuwe schulden gemaakt, die op Belgischen nek zouden neêrkomen : neen,
Kongo-Vrijstaat was in die . vijf jaren tijds niet rijker
geworden, noch begeerlijker. Eene reden te meer dan voor
klaarziende politici om toe te zien dat het beste deel
van Kongo, het Kroondomein, aan België niet geheel ontsnappen zou, - althans niet in bescheiden mate, aan Belgische controol.
De koning, al had hij zijne eischen van persoonlijk
behoud voor alleen "solemneele wenschen" laten decreteeren, hield niet te minder voet bij stuk, tot op het
oogenblik dat, bij zijn eerste optreden als kabinetshoofd,
minister de Trooz tegen einde October algemeene bevrediging beloofde. Daarop hoorde men hier en daar het nieuwtje, dat Leopold II er in toestemmen wilde, het kroondomein aan België te verkoopen; met de vijf-en-twintig millioen, zonder kroos door België aan den Kongostaat geleend
zou zoo'n aankoop tegen schoon geld van Kongo een echtkoninklijk geschenk hebben gemaakt ! Men aarzelde dus,
zelfs onder de Kongo-gezinden; en het bleek wel dat er
iets anders moest gevonden worden om de oppositie, die
op het bezwaar van het kroondomein steunde om te blijven
weigeren, te temmen en tot goeden wil te dwingen.
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En dat middel heeft men gevonden : men schafte het
kroondomein af... door het in Naamlooze Vennootschap te
veranderen. Méer : men liet toe dat ze aandeelen met premies uitgeven zou; loterijen zouden onder de aandeelhouders in worden gericht, en aldus zou het Belgische klein-

kapitaal doen dAt waar de Belgische staat tegen opzag:
het zou het kroondomein afkoopen, terwijl de zoogenaamde
vennootschap er het vruchtgebruik van bewaren zou. Andermaal heeft de Koning-Souverein de parlementaire willekeur en de openbare laksheid, niet zonder eigen profijt
overigens, overwonnen...
- En hoe men nu ten onzent dit, wel heel geestige,
maar toch eenigszins grove goocheltoertje onthaald heeft ?
Ik zei u reeds, dat het Belgische volk, dat er sedert
lang van af heeft gezien een oordeel te hebben over de
overneming, al toont het zich toch eerder weigerig, dat het Belgische volk, na al de koude en al den regen
van Augustus, thans ongestoord van eene schoone Septembermaand wenscht te genieten.
Voor 't geen de pers aangaat : op een paar bladen na
is de algemeene grondtoon: verbluffing. Verbluffing bij
Kongophielen als bij Kongophoben. Bij Kongophielen eene
haast-besdhaamde, zwijgende verbluffing; bij Kongophoben
eene verbluffing die in woede overslaat of gestreng in
bedenkelijk en afwijzend gebaar uitloopt.

Goedig, maakt Le Matin eene uitzondering. -Hij is maar
blij dat er een einde aan komt. En hij drukt : "De vraag
der Kroonstichting is opgelost, en, of de Kamer het wille
of niet, zij blijft bestaan, vermits Belgid, Kongo overnemend, alle contract door de Kongoleesche regeering aangegaan zal te eerbiedigen hebben".
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Maar het is met de Etoile, den Petit Bleu en de Indépendance dat de pijnlijke verwondering begint: de eerste
zwijgt als een visch; de tweede deelt zonder meer het
nieuwe besluit meê; en de derde heeft absoluut geen oordeel.
Even van_ de verbazing bekomen, tracht de Chronique
alles weêr goed te maken: nu dat er geen kroonstichting
meer is, wordt de taak van Regeering en Parlement uitermate vergemakkelijkt, vindt ze. En le XXe Siècle - die
ons helaas I de afvalligheid van minister Helleputte,
vroeger de meest-gedegene verdediger van de Belgische
.

rechten in Kongo, moest brengen - gaat verder : "De nieuwe
vennootschap verzwakt, eerder dan het te versterken, het
Kroondomein", zegt ze; en inderdaad: is de koning moeilijk om aanvallen, eene vennootschap is het wel. Maar
als die vennootschap zich zelf niets te verwijten heeft,
rechterlijk gesproken : wat dan ? ... .
De vijanden der overneming zijn strenger : "Men heeft
een wapen gemaakt", zegt bezadigd de Gazette "dat toe
zal laten, in den Staat een schrikkelijke macht te stichten. Wij zeggen niet dat dit gebeuren zal. Wij stellen
alleen vast dat het zal kunnen gebeuren".
En Le Patriote, strenger : "De koning-soeverein vertrouwt aan enkele menschen uit zijne omgeving, ten persoonlijken titel, voor onbepaalden duur, dit Kroondomein,
waar de zwarten het meest uitgebuit zijn geworden, en
waar de opbrengst van, zooals de Koning, een jaar geleden
en de heer de Smet de Naeyer na hem zeiden, onontbeerlijk
voor België was om Kongo te besturen zonder de beurs te
openen. Het Parlement, door zijne motie van December 1906,
heeft verklaard dat België langs dien kant niet hooren
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wilde, dat het met het Kroondomein wenschte te doen wat
het wenscht. De Koning-Soeverein antwoordt door aan enkele intieme vrienden het Kroondomein voor altijd over
te leveren.

Vijf-zesden van Kongo gaan aldus verloren,

of worden belast"....
Maar het is in La Dernière Heure dat de woede vervaarlijk wordt ! Heftig, maar met onomstootelijke argumenten
bewijst het liberale blad van den heer Hijmans hoe we
weér door de Kongoleesche C. arilla werden gef opt.

Zal het tot de ove i ing der C. arilla leiden ? Vol
spanning wachten wij de Parlementszitting van October
af.
N.R.C., 12 Sept

P

vt, 1907.
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HET KOLONIALE WETSONTWERP
Brussel, 24 September.
Nu veertien dagen geleden, leerde ons, bij vete of onwete
van het Belgische staatsbestuur - wij bedoelen de ministers -, het Officieele Bulletijn van Kongo het kunstje,
dat van een betwistbaar kroondomein een onaant aste l i j ke
vennootschap zou maken door een decreet, dat in uitvoering
moest komen tegen einde October, - tegen het oogenblik
(o vertrouwen in de onpartijdigheid van het parlement !)
dat vóor de Kamer de vraag der overneming een definitieve
oplossing moest krijgen.
Een paar dagen later, vernamen wij , maakte het kroondomein •• gebruik van zijn recht , op eene wijze waarvan de
kieschheid aan niemand ontsnappen zal, om onder de Kongomijnen er zes voor eigen gebruik te kiezen, en begon met
de eerste, waarvan de ontginning goeden uitslag op had
geleverd, binnen te palmen, geduldig afwachtend dat vijf
overige mijnen hadden bewezen even vruchtleverend te zijn.
Daar alle goede zaken in drie bestaan, kregen we nu
laatst van regeeringswege het gewijzigde wetsontwerp te
lezen, dat de Belgische rechten op Kongo, in geval van
overneming, bepalen en bevestigen zou, en, naar Belgische
rechtvaardigheid, onder Belgische kontrool, onze aanstaande kolonie beheerschen moet.
Ik zei u herhaald, van toen in December 1906 tot benoeming der commissie van 17 leden voor de bestudeering
der vraag werd overgegaan, en later toen de heer Helleputte deel uit ging maken der nieuwe regeering, dat we
uit de onafhankelijke houding der Kamer, die zoo kranig
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het ministerie de Smet de Naeyer en de spitsvondigheden
van den scherpen minister Van den Heuvel hoofd had geboden, en uit de overtuigde rechtzinnigheid van het hoofd
der jong-Katholieken, het beste mocht verwachten.
Wel zagen we enkelen tijd nadien dat, tot nader onderzoek, eenige gevolmachtigden door den Koning der Belgen
worden benoemd, om met andere gevolmachtigden van den
Soeverein van Kongo -Vtiwstaat in onderhandeling te treden; de dubbele personaliteit van Leopold II, hier in
tegenstrijdige rol optredend, gelijk de poesjenellenvertooner die den beul na het onnoozele slachtoffer met verdubbeld stemvoluum optreden laat, was niet zonder evenveel woede als glimlach te verwekken.
Men ve achtte echter het beste van een nieuw Kabinet
w..rvan de voorna. ste vertegenwoordiger aan den Milaneeschen "Osservatore Cattolico" verklaard had : "Te veel
onder de onzen zien alleen den Koning; het wordt tijd
ook a. het Volk te denken, dat ook zijn deel in de regeering heeft." En deze woorden van den heer Helleputte
achtte men bevestigd, naderhand, door veelbeteekenend
oogeknippen en 't uitzicht van welgedane tevredenheid,
dat hem zelden verlaat, en sedert de gedenkenswaardige
week, dat hij Leopold II naar Brugge-Zeehaven en Gent
en waar weet ik al begeleidde, hem geen bemerkbaar oogenblik verlaten heeft. Ja, eenige optimisten schreven aan
den onverzettelijken moed-zijner-meening het koninklijk
besluit aangaande kroondomein-vennootschap toe: 't onredbaar verlies der kroonstichting was 't rantsoen waartegen we recht op regeering kregen, naast den Koning, zooal s het past in een grondwettelijken staat , die 't gevaar
der kolonisatie op uitsluitend eigen risico aangaat. Wij
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dachten dat we aldus een macht verkregen, door oud-minis-

ter van den Heuvel zelf erkend, die in zijn leergang van
openbaar recht, naar de verzekering van één zijner oudleerlingen te Leuven, zei : "Het koninklijk gezag is zijne

uiterste grens in de moderne samenleving benaderd; het
is niet toegelaten, iets bij dit gezag te voegen." De
prijs van zoo' n recht : het zesde van 't geheele Kongogebied, en 't beste deel ervan, was hoog.
Wij bedachten echter den jaren last, door Leopold II
alleen gedragen - al was nu wel af te dingen op zijne
alleen-heerschappij: het kroondomein was , b.v., nooit
een enkele rechter binnengedrongen - en waren mild. Wij
wilden onze vrijheid van handelen, voor zooverre ze ons
door de grondwet wordt gewaarborgd, duur betalen; te weten, dat we in de regeering van eene kolonie, die ons,
schamel volk, aan vele gevaren blootstelde, zouden deelen
in de mate onzer verantwoordelijkheid, kon opwegen tegen
het verlies van een deel des grondgebieds. Het laatste
decreet van den Koning-Soeverein zou misschien in het koloniale wetsontwerp der regeering eene vergoeding vinden.
En wat leert ons het, sedert een paar dagen uitgedeelde, wetsontwerp ?...
Bij ons te lande, als een kiekendief nachtelijk een
kippenhok wil plunderen, heeft hij eerst den wachthond
te temmen. En daar heeft hij een uitmuntend middel toe:
hij neemt een klomp ofte holleblok, en tusschen leêr en
muil steekt en spijkert hij een stuk geroosterde ossenlong. 't Preparaat wordt den hond toegeworpen. Deze, door
den vleeschgeur gestild, heeft alle werk met het aas van
tusschen de spannende klompdeelen te halen, en het daarna,
taai als het is, in verduwbare deelen te scheuren... En
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intusschen wint de kiekendief tijd....
De heer Helleputte is plaatsvervangend minister van
landbouw, en kent misschien in deze hoedanigheid de praktijken der Oost-Viaamsche kiekandieven. Zoo niet, dan
is hij met zijne medeministers slim genoeg om het te leeren. Want onderhavig wetsontwerp is als ossenlong
tusschen left en klomp gevat , en wij zijn de gefopte wachthond.
Laat ons maar dadelijk verklaren, en met geestdrift,
dat de geboden ossenlong lekker geurt: het gouvernementeel ontwerp laat aan onze volksvertegenwoordigers volle
recht tot ondervraging toe voor al wat koloniaal beheer
aangaat. Minister de Smet de Naeyer had gedecreteerd:
gij zult den minister der kolonies niet meer dan eens

ten jare rekening vragen mogen. Minister de Smet staat
thans in het ongelijk; en wordt hij eens minister der
kolonies - het is geenszins onmogelijk, - hij zal telkens

te antwoorden hebben, iederen Dinsdag als het de weetgierige ondervragers belieft, gelijk zijn collega voor

ijzeren wegen over den warmtegraad der wintersche verwarmbuizen, en die van justitie over de dracht van snor
en baard onder de gerechtsdienaars.
Maar hoever dat interpellatie-recht strekt, is eene
andere vraag. Want luistert naar de volgende besluiten :

1. De uitvoerende macht - de Koning alleen dus - beslist over het aangaan van leeningen en toekennen van
concessies. Wel moet zulkbesluit door al de ministers
onderteekend wonden,maar... de Kamer zal het decreet kennen eerst na publicatie. Eerste hinder tot parlementaire
inmenging, tenzij na voldongen, onherstelbaar feit.
2. De Koloniale Raad, die uit negen leden bestaat,
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wordt uitsluitend door den Koning benoemd... Nu staan
het geweten en de rechtvaardigheidszin dier raadsleden
gewis buiten twijfel. Niemand zal twijfelen aan hunne
onafhankelijkheid. Jammer maar dat ze niet onder Parlementsleden kunnen worden benoemd - hetgeen, verbandshalve
tusschen moederland en kolonie, van nut kon zijn; dat
de Koning ze van hun mandaat ontheffen kan; en dat bij
hunne beraadslagingen onder den minister van kolonies
gaan zal : middelen, men geeft het toe , die vrijheid en
oordeel belemmeren.
Ziehier de voornaamste noviteiten door 't ontwerp der

regeering aan 't vroeger koninklijk ontwerp gebracht.
Zij voeren ons tot volgend beknopt inhoudsbegrip
De Kamer heeft het recht den minister der kolonies
te interpel leeren ; zij mag weigeren zelfs, zijne begrooting te aanvaarden. Maar, zelfs door de Kamer gelaakt,
is elk koloniaal dekreet, onontkomelijk, een feit: leenin-

gen en concessies gebeuren, hoe ze raze en tegenstribbel e , buiten haar . De koloniale begroot ing blijft buiten
.

stemming der Kamer. Alles : wetgeving, beheer, . tot zelfs
magistratuur, is in de handen van den Koning en van de
negen raadsheeren, die hij leidt en... breekt, als ze
niet braaf zijn...
Ja, wij krijgen ossenlong te eten. Zij ruikt lekker,
al is ze - wij weten het op voorhand - taai. Maar de
kiekendief, die slim is, heeft het leêr dicht op den klomp
genageld. Sleurt maar, Belgische tanden, verlekkerd door
den geur : gij komt wat laat , als ge u geroepen dacht tot
meer dan - besnuffelen...
- Maar wat gaat de Kamer zeggen aanstaande maand ?

N. R. C. , 26 Je.ptC.r € YJeA 1907.
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DE WEERBOTS
Brussel, 27 September.
Het koloniale wetsontwerp, dat de regeering bekend heeft
gemaakt , en waarvan ik u voor een paar dagen de al te
grove sluwheid aanwees, heeft onze ministers in weinig
aangenamen toestand geplaatst. Het land is niet tevreden;
de pers is niet tevreden; de commissie der XVII is niet
tevreden; - en het is te vreezen dat de ministers zelf
niet lang tevreden zullen blijven, om niet te spreken
van den Koning die sedert lang niet meer tevreden is over
zijn volk, en er overvloedige bewijzen van levert.
Arm ministerie ! Zijn lot is waarlijk niet benijdenswaardig. Ben vorig kabinet verklaart zich geklopt waar het
oppermachtig absolutisme nutteloos strijden ziet tegen

eene kamer, die den volkswil geëerbiedigd en eigen waardigheid bewaard wil zien; een nieuw kabinet, waar één der
eerste en hevigste verdedigers van 's lands rechten de

Kongoleesche oppositie in vertegenwoordigen moet, ondergaat echter zdlke drukking vanwege zijn machtgever, den
Koning, en wordt door dezen in zulke onontstrikbare omstandigheden gesteld, dat het,als Oedipus vóór den Sphinx, voor

het onontkombaar dilemma wordt gesteld : tegenover Hoogeren Wil buigen, of.... bersten.
Bersten is eene onaangename bezigheid; persoonlijke
belangen van onmisbare vrienden komen de drukking ver-

meerderen; er moet, overigens, er moet worden geannexeerd,
wil het verlies der aanstaande kolonie niet voor eeuwig
hun geweten bezwaren en hun naam schandvlekken. Dan maar
liever aan den bevelenden Koning-Souverein gehoorzamen,
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en den smaad van het tegenwoordig geslacht ondergaan,
om later, misschien, martelaarskroon op het hoofd, per
secula seculorum de hulde en eerbetuiging der naneven
te genieten.
Maar andererz i j ds is daar toch ook nog de volksvertegenwoordiging; en hoe zou de heer Helleputte vergeten
dat hij de koppigste verdediger is geweest van zijne rechten en eischen ? Hoe zou zijne eerlijkheid alle wroeging
braveeren, en zijne hand verbranden wat zijn geest aanbeden heeft ? Hoe zou hij zijne eigen woorden eten als droog
en kroppend brood, als een verzuurde roggen mik die lang
hem op de maag zou wegen : "alle macht gaat uit van het
volk; de Koning regeert door den volkswil, en 't volk
heeft evenveel deel recht als hij in de regeering ? 91 ... .
Noodzakelijkheid van schipperen en laveeren ! Verantwoordelijk zijn voor vorst als voor volk ! Arm ministerie
dat iedereen tevreden moest stellen, en slechts dit ongelijk had: te beloven dat het iedereen tevreden stellen
zou !...
Als een trouw kroniekschrijver van onze koloniale ge-

schiedenis heb ik u de wedervaardigheden van onderhavig
wetsontwerp mede te deelera. De geschiedenis ervan is stichtelijk en profijtelijk. Maar naar welk einde ze leidt
blijft vooralsnog een raadsel. We staan voor twee rotsen;
noch Parlement noch Koning willen toegeven. De volkswil
schijnt meer en meer veld te winnen; de regeering ziet
hare partijgangers van dag tot dag schaarscher worden.
Twee Kongogezinden, de liberale oud-minister Graux en
de liberale Senator Wiener waren als voorstanders door
den Koning aangezocht, de eerste als Belgisch gevolmachtigde in de grootsch-komische commissie, waar afge-
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vaardigden van den Koning der Belgen met afgevaardigden
van den Souverein van Kongo-Vrijstaat zouden onderhandelen
over betwiste punten, de tweede als administrateur dernieuwE
Kroondomein-vennootschap. Als beiden vernamen wat van
hen werd verlangd, weigerden zij aan de vleiende uitnoodiging gevolg te geven. Andererzijds zag men een andere
Kongophiel, en onder de hardnekkigste: het Kamen Id lihysmans, in de commissie der XVII met tegenstrevers stemmen
op een punt , dat de macht van den Koning in de aanstaande
kolonie verminderen wilde...
Dit alles is voor Leopold 11 noch aangena. noch bemoedigend. Maar, wie de koninklijke hardnekkigheid kent,
vreest niet dat hij om zoo weinig buigen zou. De vrije
en absolute vorst van den onafhankelijken Kongo-staat
verkiest, als grondwettelijke koning over de Kongo-kolonie, even groote en onbeperkte rechten te bewaren. Het
overnemende land, dat alle plichten gaat dragen; dat voor
alle verantwoordelijkheden staat; het land dat met een
onvoldoende legerinrichting, zonder koopvaardij-, laat
staan zonder oorlogsvloot, zidh kan te kanten hebben tegen
onbetwijfelde begeerten van veel machtigere handen; België , dat er nochtans aan hecht te bewaren wat het met
Belgisch bloed en Belgisch geld veroverd heeft, en dat
zoovele kapitalen, die thans reeds geen winst opleveren,
en die onvermijdelijk zouden verloren gaan bij niet-overnemen, bewaard wenscht te zien; België, de beste geesten
van België, ook in de omgeving van den Koning, wenscht
aan de koninklijke eischen geen gevolg te geven; vooral
en minder nog na dit blijk van wantrouwen : het definitief-verloren kroondomein in vennootschap veranderd, en
na deze onkiesche daad : de binnenpalming voor eigen reke137

Hing van de eerste goudmijn die men werkelijk-winstgevend wist.
En dat het niet toegeven zal, zien we in de pers en
in de Commissie der XVII, waar ze, nu eergisteren, het
ministerieel wetsontwerp aan 't bespreken gingen...
Ge weet dat, toen verleden jaar de zaak in de Kamer
besproken werd, Paul Janson onomwonden een deel der
pers aanklaagde als omgekocht door den vrijstaat. Wij
verwachtten ons aan hevig protest : zonder dat ze intellectueel-hoog stond (wij spreken van het middenslag) achtten wij ze dan toch eerlijk en vrij. Het protest kwam
niet; de uitval van Paul Janson bleef in sommige bladen
kwasi verzwegen; en nu onlangs bekende eene courant dat
ze zich inderdaad een tijdlang door den Kongostaat voor
haren ijver... beloonen liet met de maandel i j ksche bagatel
van vijfhonderd franken.
Zulke pers verkoos dan natuurlijk, zonder kommentaar,
maar ook - en dit is erger - zonder goedkeuring en aanmoediging, de regeerings-amendementen eenvoudig over te
drukken.
De andere pers, die

geen vijfhonderd frank ter maand

krijgt, of ze weigerde, en die, tot welke partij ze behoore, heel hevig weet te zijn en spijkers met koppen
slaat, al kan haar misschien worden verweten dat ze bij
't afbreken 't weer-opbouwen wat te veel uit het oog verliest, - ik bedoel dat ze al heel weinig aan tusschenmiddels ter minnelijke, immers onvermijdelijke en zeer
wenschelijke schikking denkt, - deze pers : Dernière Heure
als Patriote, Peuple als Gazette, om van de provinciebladen en het specialisten-weekblad Le Mouvement Géographique, uitmuntend en onpartijdig over Kongo-zaken Inge138

licht, te zwijgen; deze pers is over het ontwerp der re-

geering slecht te spreken en verscherpt meer en meer de
ontwakende publieke meening, die eene ondubbelzinnige
houding ontegenzeggelijk aanneemt.
Ik zal u met geen uittreksels lastig vallen. De argumenten kunnen samengevat worden in de volgende woorden
Kongo-Vtijstaat, handelend naar eigen goeddunken , onder
onbeperkte autocratie, zou blijven bestaan op dit eene
verschil na, dat België alle verantwoordelijkheid over

zou nemen; België zou voor de Buropeesche machten over
Kongo aansprakelijk zijn, maar Kongo zou zichzelf buiten
Belgische inmenging regeeren. Daarbij komt dat de Belgische Kamer niet eens over de koloniale begrooting zal
mogen stemmen, en dat zij niet het minste te zeggen of
te zien heeft in de benoemingen van den Kolonialen Raad,
die alleen van den Koning blijft afhangen. En voor hetgeen
de bevoegdheid tot onderzoek aangaat : zij kan niet worden
uitgeoefend dan op lang voldongen en onverbreekbare feiten. Het Parlement staat dus geheel machteloos ; het volk
wordt in het dwangbuis gestoken. Maar het spreekt vanzelf dat het verantwoordelijk is voor hetgeen het van
verre noch van nabij kent.... Zelfs de waarborg, ont staan
uit het feit , dat geen grondgebied zal mogen worden afgestaan, en geen leening aangegaan dan na beslissing van
den geheelen ministerraad is voor België gering; zij kent
aan enkelen toe wat heel de natie toekomt , en nogmaals;
zij komt eerst dan in mogelijke bespreking als zij eene
onherroepelijke wezenlijkheid is. De kans op eerlijke
ministers, geplaatst als ze zijn tusschen vorst en volk,
is natuurlijk groot. Die eerlijkheid kan zelfs als postulaat warden aangenomen. 't Feit echter, dat de minste
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oneenigheid tusschen den Koning en een weerstribbelend
ministerie eene ontbinding van het Kabinet tot gevolg
kan hebben, is reeds eene eerste drukking, onwillekeurig

op den goeden wil uitgeoefend. En 't andere feit, dat
een ministerie gewoonlijk de meerderheid der Kamer met
zich heeft, geeft troeven in de hand van eene willekeurige
politiek. Een grondafstand, zelfs tegenzinnig door de
vereenigde ministers onderteekend, kan door een tuchtsterke partij, die de meerderheid uitmaakt, worden goed-

gekeurd, en aldus de wilsuiting van den Koning goedkeuren,
waar heel het land nochtans weet, dat de grondafstand
schadelijk of gevaarlijk was . Het is,langs lijnen van
geleidelijkheid, eene overwinning der autocratie op de
volksregeering, op het parlementarisme. - En zoo zien
we alle waarborgen, door het wetsontwerp schijnbaar gegeven, zelf teniet doen wat ze zoogezegd beoogden...
Niet alleen de pers, ook de Commissie der XVII ging
algauw aan 't protesteeren; en 't was de heer Beernaert,
die de bel aan dorst binden.
De heer Beernaert is sedert lang een intieme vijand
van koning Leopold. Zij durven razerig van meening verschillen. Noch de Koning, die de groote autoriteit van
den heer Beernaert, noch de heer Beernaert, die het macht ig vernuft van den Koning erkent , stemmen er in toe wederzijds water in hun wijn te doen. De heer Beernaert,
gij weet het beter dan ik, bewees het onlangs nog bij
de vredesconferentie. Thans weêr, met de stille koppigheid
die hem eigen is.
De commissie dus vergaderde. Al dadelijk kwam de vraag
vanwege den heer Beernaert : Had het Kabinet kennis van
het dekreet, dat het Kroondomein escamoteerde ? Tegenstrib140

belen natuurlijk van den anderen intiemen vijand : den
heer Woeste, met voorstel tot verdaging der vraag. Mbar
bij stemming wordt de verdaging verworpen, en 't mooiste voorzitter Schollaert stemt met den heer Beernaert.
Daarna gaat men over tot het onderzoek van het wetsvoorstel. Bij artikel twee, dat zegt dat de wetgevende
macht door den Koning wordt "uitgeoefend", ontstaat nieuw
protest. En ditmaal treedt zelfs de heer Huysmans eene
nieuwe, en aangenomen lezing bij, die zegt dat de wetgevende macht aan den Koning wordt "verstrekt" : schakeering
die eene beperking der koninklijke macht inhoudt , vermit s
ze mogelijke wijziging vanwege de er aan de koloniale
wet onderstelt, maar die practisch van weinig beteekenis
is, vermits het den Koning altijd vrij staat de bekrachtiging van zijne handteekening te weigeren. Dat de commissie de nieuwe lezing, die in den geest dan toch beperkend
is, heeft aangenomen, is symptamatisch...
En daarna heeft men 't beruchte artikel acht aangegaan, dat de begrooting der kolonies aan de Kamer onttrekt.
Het moet er gestoven hebben ! En men is het, schijnt
het, nog lang niet eens... Dit alles belooft weinig aangename stonden aan den Koning, en spant het land in angst ige
afwachting. Hoe gaat het afloopen ? En wat zal de gewone
drift der Belgische Kamer geven als v6e)r 't Parlement de
bespreking aan gang is ?

N.R.C., 29 Septernben 1907.
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BEZWARENDE OMSTANDIGHEDEN
Brussel, 28 September.
Al kon de regeering bij de aanstaande bespreking van het
koloniaal wetsvoorstel in de Kamer, dank zij de kentering in de denkwijze, of ten minste in de handelwijze
van minister Helleputte, op eenige afvallige, vroeger
beslist-vijandige jong-katholieken rekenen, en aldus de
hoop koesteren dat haar voorstel - anders gezeid dat van
den Koning - beter onthaal en meer stemmen dan in December 1.1. zal vinden, het staat vast dat in het liberale
kamp, - op koloniaal gebied, zooals gij het weet, zeer
gescheiden - de jongste omstandigheden vele meeningen
gewijzigd hebben. 't Princiep der kolonisatie, de toekomst
van Kongo, had aan onze aanstaande provincie vele aanhangers bezorgd : wat men er thans van weet , wat elk oogenbl ik
aan den dag komt, welke middelen tot overtuiging gebruikt
worden, hoe 't vertrouwen van 't volk wordt uitgebuit,
heeft thans veler oogen geopend en veel geestdrift gekoeld. Ik zei u gisteren hoe twee algemeen-geachte, vroeger de koninklijke politiek verkleefde liberalen : Karel
Graux, staatsminister en oud-administrateur der Brusselsche hoogeschool, en Wester Sam Wiener, een geducht en
geëerbiedigd senator, hadden verkozen zich aan alle beinvloeding uit hoogere hand te onttrekken; hoe een Huysmans, die zooveel deed om er in December het wetsvoorstel
door te halen, hoe zich zelfs voorzitter Schollaert, die
in dezelfde bespreking soms heel wat moeite had om onpartijdig te blijven, de verdaging weigerden te stemmen,
toen de heer Beernaert eene onmiddellijke ondervraging
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aan de regeering aangaande het decreet Kroondomein-Vennoot
schap voorstelde. Zulke voorbeelden, komende van zulke
mannen, onder wie de meest vertrouwde vriend der regeering, zijn symptomatisch. Zij kenschetsen een toestand.
Zij zijn eene les voor koppigaards en heethoofden. Zij
geven het recht, hoe men ook denke, in vaststelling als
in bespreking der feiten, louter objectief te zijn: het
publiek zal in een, als het ware kinematografisch, relaas
meer leeren, dan in de heftigste aanvallen, die zich sommige bladen meenen te moeten veroorlooven. Het naakte
geval zal meer treffen dan een bombastisch verhaal ery
gelijk het lijk van een dronkaard meer leert dan al de
anti-alkoholistische propagandaboekjes der wereld. Want
thans is het geen vreemde pers, geen Engelsche Congo Reform Society die ons wantrouwen wekt en ons vreezen doet
voor leugen en boerenbedrog; geen dagboek-der-gruwelen
of lijst-der-martelies meer, uit geinteresseerde bron,
zonder sanctie of bewijsgrond: thans is het een Bulletin
officiel du Congo, thans een koninklijk besluit , thans
eene aanklacht voor het Belgische gerecht die spreken.
Kongo-staat zelf levert ons bewijzen tegen Kongo-staat.
Onbewustheid of al te ver gedreven cynisme toonen ons
de etterwonde, die men aan onze zorgen wil overlaten,
waar wij ze ongeneeslijk weten. - Waar het heen zal lei
den ? Wat de uitslag zal zijn ? Wij weten niet meer dan
dit : de vorst ziet thans zijne beste helpers afvallen.
Een schoone les voor de éenoogigen die koning in den lande
willen zijn.
- Ik sprak daareven van aanklacht vóor het gerecht.
Het sloeg op 't laatste feit, dat het Belgisch vertrouwen
meer nog aan 't wankelen bracht. De geschiedenis wordt
143

ons heden medegedeeld. Volledigheidshalve heb ik ze u
over te maken.

Ge weet, dat het groote argument voor het behoud van
het Kroondomein was: de opbrengst ervan zou uitsluitend
dienen voor artistieke, wetenschappelijke, menschlievende
doeleinden. De edelmoedigheid des Konings zou niet willen, dat die opbrengst tot ander doel • zou strekken dan

tot Belgische verfraaiing en veredeling. Die reden was
nu wel wat rekbaar; ze was echter duidelijk genoeg om
alle persoonlijk gebruik, ook en vooral in de meening
van den gebruiker, uit te sluiten. Als mijne moeder een
koek bakt, en zij zegt : "hij is voor u", maar er naderhand drie-kwart zelf van opeet, dan zeg ik bij mezelf :

NTél hebt ge dien koek met eigen meel gemaakt, o moeder,
en gebakken op eigen vuur , maar.... belofte maakt schuld,
en wie ze niet volbrengt krijgt een bult, gelijk het
spreekwoord zegt." En 't Belgische volk kent de gerechtigde fierheid van zijn vorst op zijn schoone, rechte
gestalte....
Daarenboven kwam, toen men deze week in de commissie
der XVII weigerde als afgedane zaak te aanvaarden, dat
de begrooting der kolonie buiten stemming der Kamers zou
staan, kwam het antwoord: wees maar heel blij, van die
beslommering ontslagen te zijn; het kroondomein is er
immers om alle deficit te dekken.
Mits voldoenden waartorg had men er dus desnoods kunnen
in berusten, de begrooting buiten toezicht te zien staan:
het kroondomein, ook als Vennootschap, zou 't aansprake-

lijke reservefonds zijn. En 't ware misschien voor België eene geruststelling geweest.
Het kroondomein met-breeden-rug had dus een dubbel
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doeleinde: 't nuttige en aangename, 't utile-dulci van
alle goede dingen. België verfraaid, vol nieuwe gebouwen
en liefdadige instellingen; alle letterkundigen op staatskosten onderhouden, alle schilders gedecoreerd, alle
krankzinnigen behandeld als kroonprinsen, een vorstelijke
bruidschat voor alle pas-geboren zuigelingen. En daarenboven: alle schulden, zelfs de Belgische, van Kongo-staat
vereffend, alle pecuniaire noodwendigheid gedekt, alle
geldzorg onder verstandhoudend pinkoogen geweerd: kroondomein zou 't al betalen... 't Visioen was schoon; maar:
men ging er haast geloof aan hechten: elf-maal België
in eene onuitputbaar-rijke onmetelijkheid, en daarbij
't zesvoudig puik der Kongoleesche goudmijnen....
Maar nu komt het voor dat een eenvoudige Brusselsche

bouwmeester geld te goed heeft van bedoeld kroondomein,
en het niet krijgen kan. De zaak, in den grond, laat ons
koel, wij zijn Goddank, nog niet verantwoordelijk. Maar

waar we 't oor spitsen, is als de bouwmeester op gezegeld
papier aan 't gerecht het detail der uit te voeren werken, die onbetaald bleven, of naderhand op hooger bevel
geschorst werden, onderwerpt. En onder die werken komen
er voor die 't intieme genoegen van den Koning, te Laeken
en omstreken, dienen moesten, en geenszins de welvaart
van België of de Kongoleesche lasten te stade kwamen.
De opbrengst van het kroondomein betaalde dus, of verwaarloosde te betalen - principieel blijft het 't zelfde,
vermits de schuldbekentenis contractueel bestaat - wat
geen ander nut had dan Leopold II, in zijne Belgische,
persoonlijke bezittingen, aangenaam en profijtelijk te
zijn.

Nu zal ik wel de allerlaatste zijn om te beweren, dat
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de Koning het recht niet heeft met zijne inkomsten te
doen wat hem goeddunkt. Maar er is inkomst en inkomst,
en als ik aan de Maatschappij tot verbetering van het

doe, twintig frank 's jaars te betalen voor hare Kas tegen RampLovendeghemsch konijnenras de plechtige belofte

spoeden, ga ik eene moree l e verplichting aan, waar ik
aan te kort kom als ik met bedoelde twintig frank een
parapluie of eene flesch Extra-Dry voor uitsluitend eigen
gebruik koop.

Want, al staat het vast, dat de uitgaven voor 's Konings persoonlijke plezieren 't kroondomein niet ruineeren
zullen, 't aanwenden van een deel der opbrengsten ervan
met zulk doeleinde, na plechtige en herhaalde beloften,
kan niets dan achterdocht en teleurstelling, laat staan
gebrek aan vertrouwen en woede wekken. En in de huidige
omstandigheden zijn zulke praktijken van slechte en onvoorzienige, zoo niet van willekeurige en kwaadaardige
politiek. Zij zijn, voor tegenstrevers, niet alleen, maar
zelfs voor goedgunstigen, bezwarend, hoewel in rechte
toegelaten. Want het recht houdt bij deele op, recht te
zijn, als het de goede trouw kwetst.

N. R. C. , 1 Oct ahen 1907.
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ART. 310

In aansluiting aan hetgeen onze correspondent te Antwerpen bericht heeft, meldt ook die te Brussel, dat de moatregel van het Antwerpsch parket berust op art. 310 van
het strafwetboek.

zoo voegt hij daaraan toe - zal het
wel de eerste maal zijn - of een der zeer zeldzame maBij mijn weten -

len - dat het op werkgevers wordt toegepast.

Na genomen inlichtingen kom ik bevestigen, dat de bedreigingen tegen de Fédération Maritime niet rechtstreeks
van het ministerie van justitie uitgaan, en dat het ministerie van arbeid in deze zaak niet is tusschengekomen.
Daar de bedreigingen van substituut Godenir echter
alleen op de strikte toepassing van artikel 310 van het
strafwetboek berusten, dat treft wie de vrijheid van ar-

en daar een nieuw lock-out zulke belemmering uit zou maken, kan minister Renkin in niets de handeling van het Antwerpsch gerecht stremmen, en alleen

beid belemmeren,

betreuren misschien dat substituut Godenir, met het oog,
natuurlijk,op verzoening en inschikkelijkheid, wat overijld gehandeld heeft.
N.R.C., 5

Octobet 1907.
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STILLE TOERNOOIEN
Brussel, 19 October.
Toen ik u voor 't laatst over de Kongo-overneming sprak
- nu drie weken geleden reeds, vóór de ziekte mij 't genoegen ontzegd had, met u te redekavelen - en ik zoo niet
den terugtocht, dan toch de toegeving van., de regeering
en een hardnekkig verweer der tegenpartij, als uiting

van den volkswil, voorspelde, dacht ik niet dat de omstandigheden - herhaalde bijeenkomsten van de Commissie der
XVII en de loopende meening door den lande - mij in mijne
waarzeggerij zóó doorslaand gelijk zouden geven als ze
hebben gedaan . Het lijkt wel , gelijk ik voorzien liet,
dat de argumenten dergenen, die ik, bij gebrek aan beter
woord, landsgezinden zal noemen, in tegenstelling met
dezen die hoofdzakelijk der kolonie en hare huidige mees-

ters zijn toegedaan, langzamerhand de vorderingen der
regeering ten voordeele van het koninklijke postulaat
doorboren zullen, zooniet met de weerzinwekkende dagge
van den condott Tere, dan toch met de standvastigheid van
den druppel water, die aan zijn herhaalde actie en de

vlugheid ervan het danken zal, dat de rots van een hoogeren wil het kuiltje zal moeten gedoogen, waar het land
uit drinken kunne. Het zijn stille toernooien geworden,
hoffelijker dan wat de Kamer ons zeker voor binnen kort
klaar stooft, maar waar de koele beleefdheid der tegenstrevers duimbreed voor duimbreed het regeeringsontwerp
binnen de palen der rechterlijkheid terugdringt, besprekingen waar eene klare logica langzamerhand het gevestigde
van wat elders verouderde wetgeving, of beheersching van
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zeer verschillende omstandigheden is, bestrijdt, weêrlegt
en overwint. De commissie, het dient te harer eer gezeid,
ziet in, hoe verscheiden de meening van hare leden is,
dat België vóór een groot vraagstuk staat : de kolonisatie, in zeer moeilijke omstandigheden, van een zeer uitgestrekt gebied, terwijl het moederland misschien niet
opgewassen zal zijn tegen de verantwoordelijkheden en
dAardoor juist zich alle zekerheid te waarborgen heeft.
Want het staat vast : het gaat hier niet aan, eene Belgische koloniale wet op de koloniale wet van eene andere
natie na te bouwen; andere gelegenheden vragen nieuwe
maatregelen, en waar we nauwelijks kennen wat ons als
wingewest geboden wordt , k nen onze voorzorgen, kan • onze
voorzichtigheid niet groot genoeg zijn, waar het geldt
toezicht te verzekeren, om, na ondervinding, eene ruimere of engere koloniale regeeringswijze in te kunnen voeren, die bij de toestanden passen moge. Het dient tamers
herhaald : zelfs wat onder de alleenheerschappij van Leopold II, als Soeverein van Kongo-Vtijstaat, uitmuntend
werd bevonden, kan tegenvallen waar de heele natie wetgevend optreedt en de gevolgen harer wetgeving heeft te
dragen. Het stond den Koning vrij , zijne plechtige beloften van menschenliefde en besdhavingszucht, vóór de Ber
lijnsche conferencie
conferencie afgeleid, naderhand te interpreteeren zooals hem goed docht : wij waren er niet verantwoordelijk voor, als die interpretatie niet algemeen-gangbaar
was. Komen wij echter, met de kolonie, de uitvoering dier
beloften te erven, dan hebben wij te zorgen dat wij ze
uitvoeren niet alleen tot elks tevredenheid in eigen land
en kolonie, maar ook tot die der Buropeesche machten die
Kongo over de doopvont hielden. De verantwoordelijkheid
-
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van een geheel land onder parlementair bewind is anders,
is grooter dan die van een absoluut vorst. En daArom is het
noodig dat we de grootste waarborgen hebben, evenals men
het den zwemmer niet kwalijk nemen kan , die , ve)6r hij zich
in een onbekend water waagt, zich tegen mogelijk verdrinken door een stevigen korkriem vrijwaart - waar hij nog
steeds dien gordel aflaten kan zoodra hij gerustheid heeft
aangaande draaikolken en diepten. Evenzoo hebben wij voorzichtig te zijn, en ons niet met halve maatregelen en
halve zekerheden tevreden te stellen... Dat zooniet de
Koning, dan toch de vrienden zijner woordgevers er in
toe beginnen te geven, is een verheugend teeken; dat ze
ook wel minder gaan schermen met het argument : "ons ontwerp ontleenen we aan groote koloniale machten; dus is
het goed", pleit weêr ten voordeele der gezonde rede,
die meer en meer vóór- als tegenstrevers beheerschen gaat.
Want, niet waar, zulk argument is van geringe waarde.
Omdat Engeland zus, en Holland zdo doet, bewijst het nog
niet dat andere maatregelen goede gevolgen in Kongo hebben
zouden. Kongo immers is geenszins georganiseerd, laat
staan bekend, als uwe en Engeland's kolonies. Het is zich
op een verkeerd standpunt plaatsen, te denken dat hetzelfde onderwerp steeds hetzelfde werkwoord roept, en
die aldus redeneeren zijn als waaghalzen die Amerikaansche
oerwouden ongewapend betreden zouden, omdat het Brabantsche Zoniéenbosch aan wilde beesten weinig gevaar oplevert... Men gaat het inzien, dat het bloote calqueeren
van vreemde wetgeving op zijn minst genomen een waagstuk
is, dat evenzeer kwaad als goed uitloopen kan. Alles zélf
goed onderzoeken vbor men aan wetgeven denkt, en daarna
bij de ondervinding van andere naties te rade gaan voor
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de maatregelen die het doeltreffendst gebleken zijn; eerst
naar eigen verplichtingen aan menschelijkheid en eerlijkheld tegenover zichzelf, tegenover de machten der Berlijnsche conferentie, tegenover de inboorlingen vooral, luisteren , en daarna slechts naar de stemmen van eigenbaat,
van uit welke hoogten ze ook mogen klinken : het zijn
de drijfveeren die onze wetgeving in zake Kongo-overneming moeten beheerschen, de eenige die in volle oprechtheld ook het Redde Caesari tot uitvoering kunnen brengen,

en den Koning alle eer en alle profijt , gel ijk ze hem
toekomen, voor zoover ze hem toekomen, zullen bezorgen,

te veel of te weinig... En het is
een genoegen, een verblijdend schouwspel vast te stellen,
dat in de commissie der XVII meer en meer wordt ingezien,
natuurlijk hier en daarmet eenige restrictie,maar algemeen
met lofbaren goeden wil, hoe dient gehandeld te worden,
en dat eene spoedige, en tevens waardige oplossing van
den arbeid der leden mag worden verwacht, waar elk het
zonder de vrees voor

zijne,voorzoover menschelijk mogelijk, krijgen zal.
Ik zal hier niet in bijzonderheden treden over het
werk der drie laatste weken : hoe ontzaglijk ook, verloopt het wel eens in kleinigheden van minder belang.
Verzwijgen mag ik u echter niet wat over zeer bijzondere
punten beslist werd. Ik schreef u reeds dat in den wetstekst de woorden : "De regeering wordt door den Koning
uitgeoefend", vervangen werden door : "De regeering wordt
den Koning verstrekt"; eene wijziging, die praktisch geen
gevolgen heeft of hebben kan, maar er niettemin op wijst
dat al le macht van de natie uitgaat, iets waar wel eens
aan herinnerd mag worden. - Van grootere, onmiddellijke
beteekenis is het besluit dat de Koning, die anders re151

geert bij middel van decreten, waar éen of meer ministers
verantwoordelijk voor gesteld zijn, door geen enkel decreet de organische wet der kolonie zal mogen wijzigen
of aantasten, terwijl het aan 't parlement vrij blijft,
die organische wet als 't past te herzien of te amendeeren. Bij gebrek aan onmiddellijke inmenging in de Kongo leesche regeering, bij gebrek ook, helaas, aan onmiddellijk toezicht op die regeering, blijft de koloniale grondwet dan toch in handen des volks, zonder welke mogelijke
inbreuk ook. Het is eene zekerheid die niet gering is
te schatten. Jammer dat eene stemming eene andere rechtmatige hoop te niet kwam doen : we zullen de begrooting
der kolonie niet door het Parlement zien stemmen, - wel
te verstaan naar den wensch van de tweestemmige meerderheid der commissie, geenszins nog naar hetgeen de Kamer
als wet zal afkondigen... Wij verliezen hier dus een grooten waarborg : wij zullen de koloniale begrooting kennen,
maar we hebben noch goed noch af te keuren, da n als het
.

te laat zal zijn. Wel heeft er de Koloniale Raad toezicht
over, maar... de Koloniale Raad wordt alleen door den
Koning benoemd, en dus...
Daarentegen is de vraag der leeningen en grondafstanden, alsook concessies van anderen aard, gunstig opge-

lost. Geen leening boven de vijf millioen, geen openbaar
werk boven dat cijfer kan anders worden toegestaan dan
door eene bijzondere wet, door de Kamer gestemd. Aldus
worden wij tegenover al te groote verantwoordelijkheid
gevrijwaard. Want het stond vast : hoe de begrooting der
kolonie van die des moederlands gescheiden mocht blijven,
het zou de waarborg van België zijn die men in zou roepen,
waar het leeningen of groote werken gelden zou. Thans
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zijn we nog alleen aan onverwachte verantwoordelijkheden van beneden de vijf millioen blootgesteld, hetgeen
niet zoo heel erg is.
Grond- en mijnafstanden, alsook de concessie der ijzeren wegen , zullen niet onder eene bijzondere wet staan.
Zij gaan echter onder toezicht en beslissing van den Kolonialen Raad , en het ontwerp ervan zal dertig dagen op
het bureel der Kamer liggen voor toezegging. Geen verrassing mogelijk dus, en de mogelíjkheid, al wat verkeerd
mocht zijn te weren...
Tot zóóver is de commissie tot op heden in hare gestemde beraadslagingen gevorderd. De verkregen uitslagen zijn

niet gering te schatten. Blijft, inderdaad, het kroondomein-vraagstuk hangend; is volkomen meesterschap over
onze aanst.. de bezitting niet verzekerd : de koloniale

grondwet blijft • den wil van het Parlement zonder mogelijken aanslag verzekerd; financieele verrassingen zijn
voor het a. sprakelijke moederland grootendeels onmogelijk gemaakt , waar koloniale autonomie op gebied van geldwezen zeer zeker gewenscht was; en het toezicht dat we
hebben zullen op uitbatende vennootschappen, die nieuwe
concessies aanvragen zouden, is van dien aard, dat het
bij de verleeners dier concessies het noodige ontzag wekken kan. Konden wij het nu verkrijgen, dat de Kamer v6or

de overneming de herziening van alle concedeerende akten
stemde, dan zou onze macht binnen streng-rechtelijke grenzen, nog groeien door 't feit dat het minder-gewenschte
praktijken weren zou en ook misschien wel klaar licht
werpen zou op de mutatie van kroondomein in vennootschap-

Het werk der commissie is verre van volledig verricht.
Vele vragen rijzen nog, die vooralsnog onbeantwoord bleven.
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Wat zal , bijvoorbeeld, de verhouding zijn tegenover de
mogendheden van het neutrale België, bezitter van het
niet--neutrale Kongogebied. Tot hoever zal de financieele
voogdij van België over den autonomen Kongo voor eventueele schuldeischers strekken ? In hoever zullen we tusschenkomen voor de regeling van het rechtswezen, en wat
zal de verhouding van 't Kongoleesche tot het Belgische
zijn ? ... De oplossing blijft vooralsnog uit. Het ernstige
werk der commissie, stuit het nu en dan ook wel eens op
onwil, die echter voor eene meerderheid van bezadigde
en rechtgeaarde lieden wijken moet, laat ons echter, zoo
niet het onbereikbare beste, dan toch een aannemel i j ken
stand van zaken verhopen. Van cortoyse en djente toernooien als dezen is meer te verwachten dan van verwoede
steekspelen als wij in de Kamer uitvoeren zien. Laat ons
hopen dat de commissie aan 't Parlement eene wet onderwerpe, die ze met een minimum van harrewarrije tot een
maximum van algemeene tevredenheid stemmen kunne.

N. R.C. , 23 C7ctoben 1907.
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DE PRAKTISCHE HOND
Brussel, 22 October.
Ik ken geen land ter wereld dat er, meer dan België, op

staat, praktisch te worden genoemd. Niet dat onze - Viaamsche zoowel als Waalsche - geest opgeleid wordt, of door
atavisme en omstandigheden wordt gevoerd naar bezigheden
en onderwerpen van onmiddellijk-nuttigen, scherp-utilitaristischen ..rd: in zaken zijn we dikwijls lui en al te
behoedza. , en 't volk is bij ons meer dan waar ook bijgeloavig, nalef en gehecht aan de stamoverlevering. 't
Feit overigens dat in 't Walenland de beste wijnkelders
van heel de wereld, en in Vlaanderen de sterkste bierdrinkers gevonden worden, spreekt het tegen reeds dat
we zouden "praktisch" zijn in modernen zin van het woord,
een zin die als beteekenis soberheid eerst en vooral,
krachtdadigheid en doorzicht daa a, volkomene onbevangenheid voor drukking en vooroordeel eindelijk, inhoudt en
bevestigt. Al te lang zijn we op de wereldmarkt voorbijgestoken geweest door eigen schuld; nog heel zelden besluiten Belgische ouders ertoe, hunne zoons naar den
vreemde als kontrool en voorbeeld voor eigen bedrijf te

sturen zelfs uit onze bevoorrechte plaats als tweetalig,
Latijnsch-Germaansche volk halen we weinig profijt; en
de vette kaas waarmede we, behoedzaam en vol zorgen, onzen
boterham beleggen, wordt al te dikwijls door vreemde handen van onder onzen neus weggekaapt, en door vreemde monden gretig opgeknabbeld. 't Gaat zó6ver zelfs dat, waar we
naar tegenwoordige beteekenis "praktisch" bedoelen te
zijn, een aangeboren gebrek aan fijnheid of al te groote
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sluwheid belemmert, dat wij het worden zouden. Wij zijn,
Walen ahViamingen, empraktisch; wij zijn heel dikwijls
groote kinderen, die in vollen ernst voor groot mensch
spelen. En zijn er nu ook, wel te verstaan in de belangrijke handels- en nijverheidscentra uitzonderingen die
door de onmiddellijke noodwendigheid der vreemde concurrentie op eene wereldhoogte zijn komen te staan - dank
zij meestal de hulp van buitenlandsche medewerking en
omdat ze onder het anonymaat eener onbelichamelijke, onpersoonlijke vennootschap, niet onder de fantazie van
een eenling gaan -: algemeene regel is, dat we Al te materieel zijn, om werkelijk praktisch te worden.
En daarin juist ligt de kern van onze aanmatiging.
Wij zijn materieel, wars voor geestelijke bezorgdheid

die buiten sleur of traditie zou gaan; a posteriori denken
we dan ook praktisch te wezen, omdát praktisch als tegendeel van idealistisch geldt, en wij-zelf beseffen niet
idealistisch te zijn aangelegd. Omdat we niet idealistisch
zijn aangelegd, nemen wij de vrijheid ons schrap te zetten
tegen alle loochening van onzen praktischen zin, en vinden
in dezen, hoe denkbeeldig hij zij, eene reden om in onze
vadz ige levensopvatting voort te gaan. Wij stellen er
prijs op "praktisch" te heeten, om het recht te hebben
ongestoord-lui of - naar maatschappelijken rang - dilettantisch-epicuriaansch te zijn. Wij leven op onze zin-

tuigen. Ik zal u niet wijzen op onze schilderschool, verheerlijking, zonder bijbedoeling dan hare eigene zinnelijke voldoening, van kleur en lijn. En onder onze Bel-

gische letterkundigen zou ik u één der allersterksten
kunnen noemen die van uit Brussel een langen tocht onderneemt om, te Ronse, b.y., een hazepeper te gaan eten,
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omdat hij weet dat de herbergier, zelf jager, hem bereidt
naar eigen-uitgedacht recept. Wie, hier in België, weet

het niet, dat in zekere Waalsdhe stad het stedelijk bestuur weigerde eene tramlijn te laten leggen, omdat de
trillingen den Bourgogne-wijn in de kelders had kunnen
storen ? En ik ken menschen, die de reis doen naar Blankenbergeom garnaal te eten van bij Verplanck.... Zoo weet
ik eveneens te Thienen wijnen, die ik vergeefs in 't oorsprongsland zoeken zou; en zelfs Leopold II komt in Gent,
om hutspot te eten... Welk schooner bewijs dat we een
materieel volk zijn Waaruit wij besluiten dat we "praktisch" mogen heeten...
Dat woord "praktisch" passen we dan ook op alles toe;
en heden las ik van "praktische" honden van een "Club
du chien pratique". Er wordt natuurlijk niet bedoeld,
dat die hond zijne fondsen weet te doen beleggen, en op
de beurs speculeert; bedoeld wordt, zonder meer, dat hij
den mensch van nut kan zijn, en dat zulk nut vooral zintuigelijk genot inhoudt.
Want nuttig-zijn en nuttig-zijn is twee. Bij ons, in
Vlaanderen of in de Ardennen, is het b.v. een plezier,
mest-zwijn te zijn. Men voedt u zorgvuldig, en langzaam.
Gij kunt u spiegelen in den glans van uwe eigene huid.
Gij wordt dik met het vooruitzicht dat men u dankbaar
op pensekermis gedenken zal. 't Feit dat men u voor gastronomische doeleinden bestemt , maakt , dat men u net onderscheiding en haast met verteedering behandelt. Gij
weet dat het spreekwoord : "het verken wordt alleen geprezen als het dood is", een leugen bevat. Een vet zwijn
is ten dorpen 't voorwerp van vrome bewondering; men
slacht het niet dan met schroom; een ritus bestendigt
.
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de verdeeling ervan tusschen vrienden en... magen. 't
Praktisch-zijn van een zwijn onderstelt veel meer, dan
't onmiddellijke nut zijner slachting. Terwijl men het
in Amerika, in 't

echt -praktische land, zonder ommezien

langs boven in een werktuig gooit, driemaal 't wiel om
laat draaien, en langs onderen vier en twintig ribbetjes
en twee paar schoenen verschijnen ziet - z ietdaar het verschil in opvatting van het woord "praktisch", naarmate
men Belg of Amerikaan is . En aan dat verschil is ook de
hond, als "praktisch" dier, onderworpen.
Een hond heet een praktisch dier, als hij "de beste
vriend" van den mensch wordt. De beste vriend van den
mensch is deze die hem het meeste geld leent of, is hij
hond, zijn eigen huid voor die van zijn meester veil heeft.
Gij zijt de beste vriend van iemand als gij zijn alter
ego wilt zijn in moeilijke of gevaarlijke omstandigheden,
en daarom is het niet de mensch zelf, maar de hond die
de rol van besten vriend voor den mensch speelt. Die hoedanigheid van besten vriend wordt nu in de laatste jaren
wraakproevend geëxploiteerd, de goedhartigheid van den
hond wordt systematisch gekanaliseerd:

.

de waakhond, de

gewone waakhond, de vrije waakhond, die alleen uit bezorgdheid en liefde voor het leven van zijn evenmensch zorgde,
is ten bate van een soort garde-civique georganiseerd
geworden. De hond is, eerst in Gent, daarna over de wereld, nachtwaker geworden.
Een nachtwaker noemt men te Gent : een pinne . Dat 1 igt
daaraan dat hij , behalve linnen wanten , een dikken snor,
grove schoenen, een steenen pijpken, een trompetje, een
dikken sjerp en vervroren ooren, ook een helm draagt,
van een nikkelen pin voorzien. Waar die pin tot dienen
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moet ? Althans moet ze een onvoldoend verdedigingsmiddel
gebleken zijn, vermits men den Gentschen nachtwaker van
een "besten vriend", alias een waakhond als dwaalgezel
voorzien heeft. En sedert jaren reeds kan men hem lederen
avond weemoedig de "Permanentie" of midden-bureel der
politie zien verlaten, aan een touw zijn trouwen makker,
meestal een inlandschen Groendendaelschen of Kempischen,

of ook weleen grooten ruigen, zwaren Russischen schapershond, en optrekkend naar gevaarlijke wijken, waar in voorkomend geval het dier zijne rol van speurder en verdediger
spelen,en er bij eigenvel dat van zijnmeester sparen zal...

Het is dus te Gent dat de hond "praktisch" werd, dit
is : nuttig en
gena. . En het is den Gentschen hoofdcommissaris van politie dat wij het danken, hem onder
doenlijke en brave rol op te zien treden. Deze
die
politiecommissaris, wiens naam wereldvermaardheid
verkrijgen is, heet Van Wesemael. Hij heeft met Napoleon

den Derde geene andere gelijkenis,
d. dat hij evenals hij zijn baard tot een sik laat knippen, en dat hij,
evengoed als bij een staatsaanslag van 2en December 1852
Napoleon III over de Parijsche politie beschikken kon,
meester is over de Gentsche "pinnen". Dat hij den genialen, zoo veel reeds nagevolgden, inval heeft gehad,
die "pinnen" een besten vriend te bezorgen, dankt hij
aan zijne hoedanigheid van Belg : het dresseren alleen
van een politiehond is een Belgisch genot; hem na dresseering als verdedigingsmiddel gebruiken is een grandioze
aanwending van het genot. De hond werd praktisch, omdat
de heer Van Wesemael praktisch was, in den Belgischen
zin van het woordw

Ik was erbii , als de eerste honden met praktische doel 159

einden werden afgericht . Nooit hebben de africhtende "pinnen" meer plezier gehad, en dat was reeds een eerst nut
der honden... ik had zelfs het genoegen, een ouden kennis
van mij , een Russischen schapershond , tot het keurbent
der eerste praktische honden mede te zien rekenen. Die
hond had ik, op navraag van zijn meester om een echtRuss ischen naam, Gorki gedoopt . Ik weet • niet of de Gentsche politie hem dien naam bewaard heeft. 't Ware anders
wel pikant, Gorki thans als politiedienaar te weten fungeeren...
De africhting der honden was dus het eerste genoegen
dat ze aan hunne "baaskens" gaven. Dat genoegen was zelfs
zóó groot , dat men in België den politiehond weldra sportshond zag worden. Na rattevangende honden, na springende
windhonden - om niet te spreken van honden die "papa,
mama" kunnen zeggen, of van den vulgairen hurkenden , dansenden en tellenden waterhond - kwam over ons vaderland
de liefhebberij der politiehonden. Men ging zóóver, dat men
niet eens meer aan 't onmiddellijke nut dacht, om zich
alleen nog te verkneukelen in de wijze, waarop Tom iemand
bij de broekspijpen wist tegen te houden, of Baron een
voorgewenden dief zachtjes en om te lachen de keel af-

beet. Want het was een echt sport geworden, als tennis
of water-polo, met vaste regels en den strengen eisch
van training en d iëet .
De heer Van Wesemael zag zijne bedoelingen weldra overtroffen : zijne honden wisten niet alleen heusche moordenaars aan te houden, er werden in België gentlemen gevonden die er in toestemden voor apache te spelen, zeker
als ze waren dat Mirza ze met elegantie en met een minimum van pijn het pad der deugd zou wijzen... En wij zagen
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off icieele feesten inrichten, waar men tot uit Amerika
toe naar kijken kwam. Het werd aandoenlijk als een drama
van Dennery, waar de sympathieke . rol door de honden in
gespeeld werd. En het publiek was vaak zóó geinteresseerd,
dat het de menschel i j ke figuranten uitfloot als zij beletteden dat de viervoetige acteurs al te gewetensvol
hunne rol vertolkten... Ik-zelf heb het in Brussel bijgewoond, dat een dog werd toegejuicht die in ernst een gerechtsdien__ r meende op te moeten peuzelen, omdat deze
een plankenmuurken over trachtte te kruipen, en ik heb
dames in extaze half zien bezwijmen, omdat Azor een gentleman-moordenaar bij den strot in bedwang wist te houden.
De politiehond heeft het s um van het Belgische praktisch-zijn bereikt: men heeft vergeten tot wat hij geroepen was, om alleen nog ga te slaan hoe hij het bereikt.
De fictie heeft de werkelijkheid vervangen; de groote
kinderen die we zijn staan in bewondering voor de kunstige
wijze w. •.rop die goede honden een dief zouden kunnen aanhouden, zonder er maar aan te denken hoe het in de werkelijkheid gebeuren zou, of de dief den hond niet te vlug
zou zijn, of de hond voor den dief... niet bang zou wezen...
En daarbij, waar de politiehond het zoover gebracht
heeft, rijst de vraag : vreest men niet voor ijdelheid ?
Vreest men er niet voor, dat zijne hondendienstvaardigheid, hem bij geboorte eigen, maar beschaafd thans , gepoliceerd - als gij me 't woord toelaten wilt -, opgeleid tot de fijnheid der kunstkneep, tot het djioe-dzitsoe
van den schábletterstiel , ontaarden gaat in geraffineerd
dilettantisme ? Ik lach geenszins: iedereen weet hoe een
hond zich gauw aan een toestand gewent , en er het pa161

roxysme van zoekt; iedereen weet, dat hij geen roggebrood
zal eten als hij aan tarwebrood gewend is, maar eerder
toch naar koek dan naar tarwebrood zal happen. Het zou
dus al weinig te verwonderen zijn, hem op "het schoone
geval" te zien wachten en den gewonen spitsboef te zien
versmaden, waar men hem al het succes, al de toegevendheld die men voor "cabotins" overheeft, pleegt toe te
deelen. Zal hij, evenals zijn meester, de "crime passionel" niet goed gaan keuren om het mooie gebaar ? Zal
hij den sympathieken dief niet sparen, die steelt om,
z ooal s onlangs Loyson in de Nationale Bank, zijn zoon
te wreken ? Ik sidder er voor, met de zekerheid, helaas,
dat het niet onmogelijk is.
En de goede bedoelingen des

heeren Van Wesemael zullen

verijdeld zijn; de politiehond zal nog alleen "praktisch"
zijn om 't genoegen, en niets meer, dat hij ons, en zich
zelven, verschaft.

N. R. C. , 25 vctahen 1907.
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VERZOENING
Brussel, 23 October.

De zitting, gisteren door de parlementscommissie tot onderzoek van het koloniale wetsontwerp gehouden, bewijst
andermaal dat ik geen ongelijk had, zooniet eenstemmigheid

van meening onder hare leden, dan toch eene verzoeningsgezinde houding van weerszijden te voorspellen. Die houding, meer en meer uitgedrukt, zal ieder verblijden; zij
gaat een einduitslag v6or die misschien wel niet het ideaal zal ve ezenlijken, maar ons d. toch van vele zorgen
ontlasten en vele zekerheden waarborgen zal; en dat is
niet zoo heel gering reeds. Andererzijds drukt de Brusselsche uitgave van een Parijsch blad de meening over, aangaande zeer belangrijke p ten, van een "goedgepl .tst
persoon", die wel een woordvoerder van de Kongoleesche
officiëele wereld kan zijn. Ik kom straks op zijne, ook
zeer verzoenende, verklaringen terug.
Niet weinig verrassend mag het heeten, den heer Karel
Woeste als tegenstander te zien optreden van den KoningSoeverein. Is het niet het beste bewijs dat de verdedigers
der koninklijke politiek hun eigen onmacht tegen recht

en logica gaan inzien ?.... Ik schreef u reeds dat de
Koloniale Raad, gelast, naast den Koning, met het beheer
der kolonie , al leen door den Koning, buiten inmenging
van den staat, zou worden benoemd. Althans volgens het
regeeringsvoorstel, waar de heer Woeste gewoon advokaat
van is. De slechte gevolgen van zulken toestand liggen
voor de hand. Eergisteren nog vestigde ik er uwe aandacht
op hoe hij de mogelijkheid van alle toezicht in vele op163

zichten kwam verijdelen. De heer Karel Woeste is het eindelijk in gaan zien en, den rug keerend naar het wetsontwerp waar hij 't goede recht van te bepleiten had,
aanbidt hij wat hij vroeger heeft gebrandmerkt. Neem me
de gewaagde beeldspraak niet kwalijk; ik wilde alleen
zeggen, met een nieuw beeld, dat de heer Karel Woeste
tot den vijand is overgeloopen, of, beter gezeid, eene
brug heeft geworpen over den afgrond die hem van den vij-

and scheidde om - laat het ons hopen ! - stap voor stap
hem vredelievend te naderen... De heer Woeste vindt het
dus ook onbillijk, dat de Koning-zelf benoemt wie aangesteld zijn om zijne daden als beheerder van Kongo- kolonie
te kontroleeren. En gisteren legde hij een nieuw voorstel
neêr : de Koloniale Raad zal uit tien leden bestaan, zes
benoemd door den Koning, twee door den Senaat, en twee

door de Kamer. Dat maakt, ingeval van, zeer goed-mogelijk,
conflict, zes tegen vier, hetgeen absoluut niet "juust"
is, gelijk ze in mijn land zeggen. Maar het is, ieder
zal het toegeven, een geweldige sprong naar voren op het
pad der verzoening, vermits het ons parlementair toezicht
zou verzekeren; en dat de heer Woeste zijn rug als wipplank leent voor verdere sprongen, is het beste bewijs
dat de regeering er in toestemt te . capituleeren, en erkennen gaat dat het volk over zijne aanstaande kolonie
wel eenige rechten heeft.... Het feit is verheugend :
al werd over de motie van den heer Woeste nog niet gestemd,
't feit dat hij ze voorstelt, is de waarborg der goedkeuring van alle koningsgezinden.

Eene andere toegeving des heeren Woeste : hij erkent
met zijne tegenstrevers dat we voorzichtig hebben te zijn
J
bij het toekennen van concessies die de uitoefening van
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souvereine rechten zouden verstrekken. Wel vindt hij gevaarlijk zulke concessies alleen door een wet toe te laten : de Grondwet verbiedt de afvaardiging van souvereine
rechten. Maar, gelijk de heer Beernaert op deed merken:
de Belgische Grondwet zal in Kongo niet toepasselijk zijn.

Het al : ent is onomstootbaar, het lijdt dan ook geen
twijfel dat de regeering zich bij de motie neérleggen
zal, die, voor de toekenning van elke zulker concessies
eene bijzondere wet vereischt.
De ste I ing van gisteren .. ga. de de rechterlijke
organisatie is minder bevredigend, al spreekt ze dan ook
.

het regeeringsontwerp gedeeltelijk tegen. Ge weet dat
dit ontwerp de benoeming der Kongoleesche magistraten
den Koning voorbehield, die het recht verkreeg h mandaat

te

verbreken. Het is onnoodig u hier de willekeur, door

zulke maatregel mogelijk gemaakt, uit te leggen. De beslissing der couuidssiemeerderheid bracht er weinig verbe
tering a. : de Koning behoudt vooralsnog al zijne rechten. Met het oog op ernstige rechtsuitoefening is echter
van belang de beslissing, dat alle magistraten voor een
tijdsverloop van twaalf j aren worden benoemd, en slechts
na twaalf jaar ambtsuitoefening recht op pensioen verkrijgen. De waarborg van betere rechtspleging dan met rechters
die slechts voor enkele jaren worden benoemd, zooals thans
gebeurt en zooals de vereeniging het wilde behouden,
springt in het oog; daar de rechterlijke beslissingen
uit Kongo in België uitvoerbaar zijn, hadden wij er alle
belang bij, de verzekering van goede rechters in Kongo
te hebben...
Tot zoover de commissie. Laat mij toe, u thans mede
te deelen, hoe vermoedelijk de regeering, te oordeelen
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naar de woorden van den "hooggeplaatsten persoon" waar
ik hierboven van sprak, over drie zeer belangrijke vragen oordeelt.
Eerst, natuurlijk, het kroondomein-vennootschap : de
vraag van den dag, die velen belet vertrouwend de toekomst
van België als koloniale macht tegemoet te zien : een
derde, en het beste, deel van 't geheele Kongogebied den
overnemenden Staat ontzeid; de zes beste mijnen op voorhand verloren : is het wonder dat eenige misnoegdheid
rees toen men vernam dat de Koning, vreezend voor een
weigering van het Parlement, de schaapkens in 't droge
bracht onder het dak der "Société du lac Leopold II" ?
Nu komt echter de "hooggeplaatste persoon" tusschen, en
zegt : de vennootschap is inderdaad gesticht, maar tot
op heden is geen enkele concessie haar toegestaan; wel
heeft ze een doel, maar de middelen om het doel te bereiken hangen af van grondafstanden die nog moeten gedaan
worden...
Het d i st inguo is subtiel. En gelijk het thans staat
met de benoeming der leden van den Kolonialen Raad, die
over het toekennen van concessies te beraadslagen hebben,
zooals verleden week in de Commissie der .XVI I beslist
werd, zou België, in het geval zelfs dat het Kroondomein
aan den Koning bleef, kans hebben, vele kwalijke inzichten
te verijdelen. België is echter, en Mar ligt de moeilijkheid, nog geenszins in het bezit van Kongo; de oprichtingsakte beslist dat, vier maand na 20 Juli 1907 de vennootschap in werking te treden heeft, d.i.de uitbating van
het gebied aan het Leopold II-meer moet beginnen; waaruit
gemakkelijk kan afgeleid worden : het tegenwoordig bestuur
van Kongo-Vrijstaat zal er wel voor zorgen, dat de conces166

sies gedaan worden v6or de overname. Zelfs dus als het
princiep der kroonstichting door het overnemende België
geweigerd wordt, hebben we alle kans het gebied dat ze
beslaat te verliezen, of althans toegekend te zien buiten
onzen wil.
De verklaring van den hooggeplaatste heeft dus weinig
beteekenis in de praktijk. Principiéel wijst ze er echter
op dat in voorkomend geval België 't recht zou bezitten,
de toekenning van concessies te regelen, ve its ze d..r
op steunt om de mutatie van Kroondomein in vennootschap
te vergoelijken. De erke ing heeft haar belang : zij
pleit voor 't goede recht van die alle macht van het bezittende land willen laten uitga.
De tweede vraag was : wat gebeurt er bij overneming
met de onroerende goederen die de Kroonstichting in Belgi6 bezit ? 't Antwoord van den hooggeplaatste is : die
goederen werden door Leopold II aan Kongo-Vtijstaat geschonken. Het inzicht van den koning, in goede logica,
is, ze, bij overneming door België, aan België over te
maken....
Dat "inzicht" is prijsbaar. De onwaarschijnlijkheid
ervan, en in allen gevalle de weinige mogelijkheid van
uitvoering, blijkt uit het feit dat het Kroondomein in
België eigendommen heeft betaald, die den koning slechts
tot intiem verbruik verstrekken, en die hij gewis niet
in handen van België, onder toezicht der Natie, wenscht
te zien overgaan. De verzekering van den woordvoerder,
waarvan sprake , berust dus alleen op eene onwaarschijnlijke mogelijkheid, hoe ze ook trachtte te bevestigen,
dat België bij het behoud van het Kroondomein alle profijt zou hebben.
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De derde vraag raakt onmiddellijk het behoud van het
Kroondomein aan. En het antwoord luidt : buiten allen
twijfel zullen wij het te erkennen hebben; maar, vennootschap geworden, gaat het onder de algemeene wetgeving,

waarbij komt dat het geenszins onvervreemdbaar is, en
de beheerders ervan het geheel of ten deele zullen mogen

verkoopen.
Men voelt hier weer het oude ontwerp van den Koning
achter : wilt ge mijn persoonlijk eigendom, koop het mij
af ! - Bedenkt men echter dat Kongo-Vrij staat bij ons

zonder te betalen interest,
in het krijt staat, dan ziet men in hoe een aanbod als

reeds voor een 75 millioen,

dat van Leopold I I weinig aanvaardbaar is.Men vraagt
zich overigens af hoe er dan nog sprake zou kunnen zijn
van koninklijk "geschenk". Is dus de verandering in vennootschap niets dan een middel om het domein op andere
wijze door België betaald te krijgen, dan bewijst het,
in plaats van goeden wil, andermaal het wantrouwen waarmede de Koning zijn land bejegent, en zijn de mededeelingen van den "hooggeplaatsten persoon" nu ook onbetwijfelbaar met verzoeningsgezinde bedoeling gedaan, de verklaring der Kongoleesche handelswi j ze bij de bespreking
van overname, laat, om nieuw te zijn, niet minder toe
te zien, dat hare absolutistische inzichten dezelfde gebleven zijn. Dat ze echter niet meer aanmatigend, maar
fleemerig optreedt, is karakteristiek. Van daar tot grootere overgave ligt niet veel weg meer.

IV. R.C. , 25 Octobet 1907.
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VERKIEZING OP HET DORP
Brussel, 23 October.
Mijne vaderlandsche plichten en de eischen der kieswet
- men moet drie jaar in dezelfde gemeenschap verblijven
om er kiezer te zijn - hebben mij Zondag laatst naar het
dorpje aan de Leie terug geroepen, waar ik vroeger gewoond
en de schoonste jaren van mijn leven gesleten heb; een
deel van den gemeenteraad moest er herkozen worden, en,

men had mij verwittigd, de strijd zou homerisch zijn.
Het zou er, op dit kalme plekje gronds, op dit verloren
hoekje van Vlaanderen dat niemand kent dan omdat er eenige
kunstenaars wonen, het zou er ditmaal stuiven; al te lang
was het er vredig toegegaan; wie vroeger eenmaal in "de
Wet" gekozen was zat er voor heel zijn leven, mocht in
zich de zekerheid van zijne onaanroerbare gezetheid met
evenveel recht en reden als een lid der Koninklijke Vlaamsche Academie dragen; - maar nu zou het veranderen, het
moet veranderen eene oppositie had zich gevormd, die

mopperde als ze niet schold, in de herbergen samen kwam
zweren, luidop de straatverlichting laakte en met bedekte
woorden insinueerde dat de schepene van openbare werken
omgekocht was door den ondernemer van 't plaveisel aan
het KleinKasseidje. Het werd allengerhand verschrikkelijk.
Men zag den burgemeester zijn bol gezicht in al de plooien

van zorg en kommer zetten, terwij1 het rosharige, vlammende hoofd der tegenpartij plechtig aan ieder die het hooren
wilde, verklaarde, dat, zoo hij gekozen werd, nooit de
gendarmes nog op het dorp de wildstroopers en nachtelijke
visschers zouden komen verontrusten. Er werd bedenkelijk
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geknikt als de gemeentelijke finanties ter sprake kwamen.
Er werd smalend geglimlacht als over den ijver van zekeren
wethouder gesproken werd. Men noemde het wraak-roepend
dat sedert tien eeuwen reeds de kerketoren van eene horloge, waar hij alle recht op heeft , gespeend was gebleven.
Er werd gefluisterd dat de koster zich bij 't leveren
der steenolie voor de kerk aan concussie schuldig had
gemaakt. En men had plots ontdekt dat het onderwijs geenszins deugde. Zag men overigens niet dit vreeselijke gebeuren : de schoolmeester die lederen Zondag het Vlaamsche
Tooneel te Gent bezoekt, terwijl het bier der plaatselijke
herbergiers in de kelders ongedronken ligt te verzuren ?
Wist men niet dat hij vetbetaalde lessen aan de zoontjes
van een kasteelheer gaf, terwijl de kinders der tweede
klasse niet eens bevroedden dat het land van hun vader
een parallellogram was, en dat een goedgevormde beuk mag
bogen op den titel van cylinder ? ... Het waren de eenige
grieven niet tegen het heerschende gemeentebestuur : men
kreet het uit dat het een verzameling vrekken was; wel
is waar sprak men langs een anderen kant van geldverspillers die de centen der parochie zoek hadden gebracht...
En zoo waren honderd vijftig der twee honderd zeventig
kiezers, na menig "reiske" pinten bier, er toe gekomen
te vinden, dat er inderdaad "something rotten" in het
bestuur van het dorpje aan de Leie was ; hadden ze Ibsen
als courante lectuur gehad (maar het onderwijs is zoo
verachterd !) dan hadden zij gesproken van "een lijk aan
boord." Nu stelden zij zich tevreden energisch de leiders
der oppositie te helpen, die hun met klem de schalen van
de oogen hadden doen vallen - anderen zeiden dat diezelfde
leiders in diezelfde oogen integendeel groote hoeveel170

heden zand strooiden - zij stelden zich tevreden energisch met pinten-drinken te steunen wat hun onbetwistbare
waarheden scheen. Er moest verandering komen; de toekomst
stond op het spel; een zondvloed was nakend als het zoo
duren bleef; het oude dorpken moest den vooruitgang kennen,
wilde het voor ondergang gevrijwaard zijn...
Ziedaar wat men mij had geschreven : ik vreesde het
dorp in rep en roer te vinden, als ik, nu Vrijdag geleden,
a. kwam. Ik vergiste mij : alles had de vroegere rust
bewaard. De groet van Peetje Lauwaert was even gracielijk,
de glimlach van Treeze Verkerke even nederig-vriendelijk
als vroeger. Op de lage October-vlakten, in den kouter
w r de schrompele huizekens rooken, zag ik dezelfde gestalten aan 't werk van voorheen : de laatste ..rdappelen
was men er a. 't rooien; een zaaier smeet, langstappend,
rhythmisch het roggez..d uit; gebogen vrouwen sneden raaploof; en tegen avond rekten de lange slierten blauwe rook
van de "patatervierkens" over de oneindige einders hun
blijvende lijn... De menschen spraken mij aan : het jaar,
heette het, was goed geweest, de halmen vol en het stroo
lang; deze had zijn twaalfde kind gekregen, gene zijn
koe was gestorven... Het was het eenvoudige leven van
vroeger gebleven, dezelfde vriendelijke rust, dezelfde
teedere schoonheid die ik zoo dikwijls genoten had. En
ik kon me dan ook niet voorstellen dat het met "de Wet"
anders zou worden : veAr de oogen mijner herinnering zag
ik in de toekomst als in het verleden elk raadslid naar
de vergadering trekken als te eiken maande : 't witte
hemd versch uit de plooi, 't lakensche pak goed uitgeborsteld, de dikhuidige schoenen, waar de eksteroogen
in bulten, geblonken als zwarte spiegels. Ik zag ze, diep171

zinnig of monkelend, gaan : boer Ivo met zijn zes teenen
en die zooveel verstand heeft van beesten, Nandje de timmerman met zijn traag en aarzelend woord dat klinkt als
een aarzelend fluitje. Ik zag het nijdige wethoudertje
dat zoo naief met zich-zelf is ingenomen; ik zag den slungeligen burgemeester die niet goed wegweet met zijne handen; ik zag den zenuwachtigen, danig beleefden secretaris.
En ik zag ze allen, voor thans en altijd, gezeten ter
vergadering, aarzelend en verlegen in hun verantwoordelijkheidsgevoel, gezamenlijk de gemeentekas met zorg en schrik
beglurend. En ik kon me niet voorstellen dat er iets veranderd was, dat er iets veranderen zou, dat er iets veranderen kon.
Toen ik echter mijne vrienden de artiesten 's avonds
opzoeken ging - ik zal hunne namen niet verklikken - hoorde ik dat die kaImte niet veel meer dan roereloosheid
vóór het onweêr was. Poorterken had zijn eigen vader met
zijn geweer bedreigd om hem duidelijk te maken dat stemmen
voor de oppositie een plicht was. Pierke Bakkers had
aamechtig verteld dat de tegenpartij aan arme menschen
als hij het dubbel zou geven dan meneer de pastor; en
iemand was zot geworden, stapelzot, razendzot, zoodat
hij nacht en dag moest bewaakt worden, uit vrees dat hij
zijn buurman, dien hij zich voorstelde de duivel te zijn,
vermoorden zou, van wege een stuk kaoetsjoek dat deze
had aangeraakt...
Er was erger en angstwekkender : groote landeigenaars
hadden hunne pachters verwittigd dat, zoo de oppositie
in meerderheid kwam, de huishuur zou worden vermeerderd.
Er groeide zorg en woede in de gemoederen. De trage geesten waren aan het tobben of rumoeren gegaan. Uiterlijk
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zag men er weinig van : langs binnen was het aan 't laaien.

Ik werd het later gewaar, als ik, ter documenteering,
de "staminee's" bezocht, in het gevolg van den, hierverblijvenden, stedeling, die als eerste opponent optreedt. Toen zag ik dat er werkelijk beroering heerschte.
De hoofden gingen naar elkander toe; er werd gemompeld;
een vloek rees, er werd geschreeuwd weldra : de boel moest
de lucht in; het mocht niet blijven duren, het zou er
Zondag stuiven....

Zondag is nu drie dagen voorbij reeds en... de verandering is al heel gering geweest. Veel spanning wel in de
Zondaglucht, naar de groot e kalute op van de witte wolken
die over de onberoerde velden hingen. Bene aarzeling,
een vrees voor de voorspelde ruzie, te avond, als men
zal gedronken hebben....
Deftig gingen zij, alleen of in geheimzinnige groepkens van drie-vier naar de gemeenteschool, waar gestemd

werd . Ook daar gespannen kalmte ; weinig aandacht , tenzij
eene vreezende, voor de uitdaging die de oppositie op
een wit doek heeft laten schilderen : "Duizend frank aan
wie bewijzen kan dat onder de tegenstrevers een godloochenaar is". Al leen in de herbergen heerscht eenige drukte :
men bespreekt de kansen, men is bekommerd, de luidruchtige bespraaktheid van den vorigen avond is gevallen tot
haast-monosyllabische gesprekken. Sommige dronkaards be-

ginnen hunne ronde, beginnen de diepzinnige redevoeringen

die de jenever hun in het hoofd geeft... En aldus wordt
het middag : een middag, schijnelijk, als elke Zondagmiddag, dat eerst het soepvleesdh met wortelkens en het glazeken enkel bier wordt verorberd, en daarna de "noenstonde" doorslapen wordt...
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Ik ontmoet den eersten oppositiekandidaat; en op mijn
"hewel ?" krijg ik een bekommerd gezicht te zien, dat
al zijn mooie energische zekerheid verloren heeft, verlept
is van 't vele drinken der laatste dagen, er vermoeid
uitziet als van iemand die lange nachten aan een ziekbed
zou hebben doorgebracht. Hij trekt zijn schouders op,

en antwoordt : "Wat kan het mij schelen ? Ik wil toch
anders niet dan mijne princiepen vooruitdrijven, niet mijn
persoon opdringen !" En 't hoofd onder de zorgen gebogen,
gaat hij voort....
Allengerhand valt de mistige, kille Octoberavond. De
zatte lappen doorzwieren den steenweg : zij zijn de eenigen
die over de kiezing spreken. De geniepige kalmte sluipt
overal; er heerscht over geheel het dorp iets als schijnheilige onverschilligheid. Onder een masker van onbekommerde Zondagsdeftigheid wandelt traag ieders nieuwsgierigheid van herberg tot herberg. En er wordt gevraagd : "Ik
zal een pintje drinken ?"; maar 't is of er bedoeld werd :
"Wat zal de uitslag zijn ?"
Plots een mare als een vuurpijl : Nand j e heeft honderd
stemmen meerderheid op het wethoudersken van openbare
werken . Het moet waar z í j n : op Nand j e' s eigen gevel wordt
de nationale vlag gehecht. Zijn huis wordt bestormd :
borrels worden uitgeschonken; 't gewone schuimerswereldje ontbreekt niet; het blijde nieuws eischt dorst, dorst
jenever...
En nu is weldra de geheele uitslag bekend : twee van
elke partij zijn gekozen... En de orgie begint; het slenderen van kroeg naar kroeg wordt eene opgetogene triomf marsch . Om welke reden weet ik niet, maar ook ik word
geluk gewenscht; hetgeen me eenige "reiskens" pinten kost.
•
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De gekozenen toonen zich gul ; hun kommer is voorbij;
hunne oogen stralen. De eerste kandidaat toont zich nederig : hij wist immers wel dat hij niet dan gekozen kon
zijn. De benden hossen de herbergen huilend binnen. Poorterken herhaalt schaterend dat hij in geval van neêrlaag
zijn vader zou hebben vermoord; Pierke Bakkers viert de
blijde toekomst der gemeentelijke weldadigheid met een
profusie van "druppelkens". Sommige der ambulante zattelappen liggen reeds in hoeken te ronken.
Aldus in de overhitte, tabakdoorwalmde, doorvloekte

en doorschreeuwde herbergzaal. - Buiten in den motregen,
melancholisch als natte honden, wandelen twee machtelooze
en zeer o oodige maréchaussées.
Liever dan u diepzinnige beschouwingen op te disschen
over de gemeentekiezingen der groote gemeenten, die
overigens aan 's lands wezen en politiek weinig of geen
verandering hebben gebracht, schreef ik u over de verkiezing in mijn Leiedorpken.... Moge 't u wel bekomen, menschen, gelijk ze er zeggen...

N.R.C., 26 Octobet 1907.
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LANGS LIJNEN VAN GELEIDELIJKHEID
Brussel, 6 November.
Het "festina lente", dat het de schildpad op den haas
winnen liet, maakt dat de koloniale kommissie der XVII,
niettegenstaande, of beter: dank zij eene traagheid, die
gelaakt wordt, doch als eenig slecht gevolg meebrengen
kon dat het Kongo-ontwerp niet zoo heel spoedig voor de
Kamer komen zou, - de koormissie der XVII gaat, langzaam
maar zeker, beter en beter werk verrichten. Langs lijnen
van geleidelijkheid wint de oppositie het op hen, die

al te zeer voor 's Konings "solemneele wenschen" de belangen des lands vergaten. Het is een wijken stap voor stap,
een toegeven duim voor duim; en, vrees ik nu ook wel dat
het wetsontwerp, voor de Kamer gebracht, niet met alle
stemomen zal worden aangenomen; weet ik dat o.a. het Kroondomein vooralsnog eene onoverwonnen moeilijkheid is :
zeker is het, dat de arbeid, de vreedzame en schrandere
arbeid der kommissieleden ons veel harrewarri j e-voor-

niets, veel ijdelen bluf sparen zal , met veel betere resultaten, steunend op zeer grondige redenen.
Niet dat al hare beslissingen als evangeliewoord aan
te nemen zijn. Een Brusselsch blad haalde het deze week
nog aan. Gij weet dat, in den geest van het regeer ings ontwerp, en in de kommissie bij meerderheid aanvaard,
onze aanstaande kolonie door koninklijke decreten zou
worden beheerscht. Nu zegt echter de, in 1893 herziene,
grondwet, dat de eventueele Belgische kolonies door bijzondere wetten zullen geregeerd worden, en in de commentaria die de bespreking der herziening uitlokte, waren
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het vooral leden of vrienden der tegenwoordige regeering
die het goede recht der Kamer, der wetten makende Kamer,
waarbuiten geene wet is, in koloniale zaken verdedigden.
Zoo zei minister de Smet de Naeyer : "Het is om alle mogelijke betwisting te vermijden, dat de grondwet het beredderen van al wat eventueel een koloniaal regiem aan
mocht gaan aan de wet toezeggen moet." En de heer Schollaert : "Het dient bepaald dat de kolonies onder andere
wetten dan die van België zullen gaan, en dat bijzondere
wetten er kunnen worden toegepast." En de heer Heynen,
in naam der herzieningskoinmissie : "De kolonies of overzeesche bezittingen die Beigi8 verwerven mocht worden

door bijzondere wetten beheerscht."
Men ziet het : Roomscher dan de Paus. Weinigen immers
in de koloniale commissie zouden heden zoo ver durven
gaan als die zeer gouvernementeele heeren het in 1893
deden... Quantum mutati, zouden Vergillius en mijn pro-

fessor van poëzie hebben gezegd. Welke verandering, welke
deformatie van het parlementaire geweten ! Ijdelheid der
politieke eerlijkheid !... Zéker, meer-bepaalde omstandigheden, dieper inzicht op de toestanden kunnen den vorm

wijzigen van wat men voor waarheid achtte. Den geest
dier waarheid echter, in zulke goed-omschreven zaak als
het princiep eener koloniale wet is, z66 behandelen, dat

hij het tegenover gestelde wordt van hetgeen hij was;
heden vinden dat men kolonies door wetten, uitgaande van
het Parlement, regeeren moet, en morgen vinden dat alleen

in dekreten, uitsluitend van den koning en één zijner
ministers, buiten alle parlementaire inmenging, heil is
te vinden: hoe zulks te noemen, hoe het uit eene wijziging
der omstandigheden te verklaren, tenzij door drukking
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van hooger en persoonlijk belang ?
Maar ik wees er u herhaald reeds op : het goede recht
zal niet laten, te overwinnen. Meer en meer wordt veld

gewonnen; en in de twee laatste zittingen der koloniale
kommissie zijn in dien zin zeer belangrijke onderwerpen
behandeld. Zij gaan vooral het rechtswezen en den kolonialen raad aan.
Zoo had de regeering voorgesteld dat "de koning, om
redenen van openbare veiligheid, den loop van het gerecht
op een zeker grondgebied onderbreken mocht." De regeering
heeft zelf ingezien dat haar tekst al te zeer een maatregel van autocratie bevestigen zou. Zij heeft zich dan
ook bij de wijziging, door den heer Beernaert voorgesteld,
aangesloten; en thans heet het : "De koning mag om redenen
van openbare veiligheid de uitoefening van het beteugelend
gerecht aan militaire hoven, toevertrouwen", hetgeen met
onze "in-staat-van-beleg-verklaring" overeenkomt.
Ook daar wijkt de regeering, waar het geldt te verklaren : "De koning mag de uitvoerende macht aan den gouverneur-generaal verstrekken"; en de vergadering neemt
het tegendeel aan : "Slechts eene wet mag het afvaardigen
van souvereine rechten toekennen", terwijl eene motie
des heeren Hijmans het onderwerp van zulke wet omschrijft
en er de voorwaarden van stelt : "De koning kan, in geval
van dringendheid en als het lot der kolonie het eischen
mocht, den gouverneur-generaal het recht verstrekken,
de toepassing der dekreten, verordeningen en besluiten
tijdelijk te schorsen en zelf schikkingen te treffen die
slechts zes maanden waarde hebben zullen, tenzij ze door
een dekreet worden bekrachtigd."
De zitting van gisteren nu werd geheel ingenomen door

178

de bespreking over de samenstelling van den Kolonialen
Raad. Ge weet, dat de regeering had voorgesteld, die samenstelling en de schorsing ervan alleen den Koning toe te
vertrouwen. Maar zelfs de heer Woeste kwam tegen zulken
maatregel op . Hij stelde voor : de Koning benoemt zes
leden , de Kamer • twee en de Senaat insgelijks

twee.

Na lang geharrewar en gehaspel over zooveel benoemingssystemen als er kommissieleden zijn, nam men het besluit..,
nog geen besluit te nemen. Maar symptomatisch is het niet
te minder, algemeen erkend te zien, dat de rol van den
Kolonialen raad is: kontrool te houden op de Koninklijke
regeering in Kongo; terwijl niets geestiger is, dan de
ontreddering des heeren Woeste na te gaan, die zich beurtelings bij alle systemen aansluit, om er zich spoedig
wefr van los te scheuren... Wordt hij gewaar hoe wrak
het ontwerp zijner vriendjes der regeering is ? Te beter
Het is bij den heer Woeste steeds het begin der wijsheid
als hij bemerkt alleen te staan !
N. R.C

.

,

9

Novemben. 1907 .
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HET HOLLANDSCH-BBLGISCH VERBOND
Brussel, 7 November.
Hebt ge ooit een getergden leeuw gezien ? ik ook niet;
maar ik heb in en aan me zelf ondervonden wat z oo' n dier

ongeveer moet gevoelen als het zonder de minste reden
gekweld en gesard wordt. - Stelt u voor : ik had natuurlijk alle stappen aangewend om als u itgenood igde toegelaten te worden tot de zeer geheime vergadering die, Maandag 1.1., den eersten steen leggen zou tot een mogelijk
Hollandsch- Belgisch verbond. Alle zekerheid was mij gegeven : ze zouden mij een goed plaatsje hebben bezorgd....
Maar jawel ! Ik wacht, ik wacht ; Maandagmorgen nog steeds
geen ingangskaart ! Ik loop naar den Senaat, waar de kom-

missie bijeenkomen zou. Ik doe al mijne titels gelden:
geen middel toegelaten te worden. Hoe ik raas en tempeest:
de huissier behoudt zijn houten gezicht, kent geen andere
vraag : "Hebt ge eene kaart ? .... Want het was als in
de fabel van de Geit en den Wolf : men moet "pafte blanche" toonen, en ik zie geen middel om me dat witte pootje
aan te schaffen... Gelukkig had ik onder de Belgische
koinmissieleden een vertrouwd vriend: die zou mij wel uit
slag trekken. Maar nieuw bezwaar: sedert de vergadering
is die vriend onvindbaar geworden, altijd van 't eene banket naar het andere met nieuwe Hollandsche kennissen,
om op zijn Vlaamsch het verbond te bezegelen...
Intusschen gaf de N. R. Ct . verslag over de zitting;
gij waart ingelicht, waarde lezers. Tot mijn spijt mocht
ik zwijgen.
Toen ik nu vanmiddag mijn vriend het kommissielid ein180

delijk ontmoette, en :
"Uw indruk, s.v.pl.?"
"Gaat ge mij interviewen ?" vraagt hij mij.

"Ongeveer."
"Welnu, ziehier : de eerste uitslag van de vergadering
is : toenadering tusschen beide landen is een feit geworden; er is werkelijke,onmiddellijke verbroedering ingetre-

den, niet alleen meer van Hollanders en Vlamingen, niet
alleen meer rasverbroedering, maar verbroedering waar
ook de Walen deel in hebben : verbroedering van twee staten, binnen hunne staatkundige grenzen. Het blijft niet
langer bij vrome wenschen en individuëele neigingen. Voor
het eerst sedert 1830 zijn kwasi-officiëele menschen
kwasi, daar geen gezanten als vertegenwoordigers van hunne
regeering optraden - samengekomen, om gemeenschappelijke
belangen van beide landen praktisch te conciliëeren en
tot gemeenschappelijk welzijn te vereenigen. Zelfs
Vlaamsch-haters : de ondervoorzitter van den Belgischen
Senaat, de heer Dupont o.a., hebben ingezien dat eene
toenadering eene weldaad zou zijn; menschen die geene
vrienden van de Groot-Nederlandsche idee zijn, als Janson
en Solvay, zijn geestdriftig meegegaan. Er is iets veranderd; er staat iets, al zal het zoo spoedig niet zijn,
er staat iets te gebeuren.
Zeker, het werk dat zal en kan verwezenlijkt worden,
zal minder zijn dan men in sommige kringen had gehoopt.
Gij kent den droom der promotors: niet alleen eene oeconomische, ook eene offensief-en-defensieve vereeniging.
Al heel spoedig, van aanvang af, heeft de Hollandsche
helft der commissie tegen dit laatste geprotesteerd; wij
moesten ons tot de oeconomische zijde der vraag bepalen.
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De maatregel was wijs : de gevaren van een militair verbond springen in het oog. Vooral in Ho l l and ware het gewaagd, zich te spannen voor . het Belgische koloniale avontuur : een neutraal land, dat een niet-neutraal gebied
ging erven, waar het leger alleen uit volontairs mocht
bestaan volgens de grondwet, en dat met zijn eigen leger,
en, eventueel, met dat van zijne bondgenooten, voor dat
gebied verantwoordelijk zou zijn: het kon alleen in het
hoofd van menschen met weinig ondervinding opkomen, zoo
iets als mogelijk voor te stellen. Holland heeft geweigerd er op in te gaan. Dat het geen ongelijk had, wordt
misschien, bewezen door de woede van Fransche bladen als
Le Temps. Wie weet is de reden, dat zulk militair verbond
ooit bedacht kon worden, niet te vinden in de cartons van
dit of geen Fransch ministerie ? Maar ik zal maar zwijgen.
Wij zouden ons dus alleen op oeconomisch gebied wagen; hier waren overigens de beste vruchten te plukken,
het meeste onmiddellijke nut te oogsten. Zal ik u echter
zeggen dat de Hollandsche leden ook hier bij de Belgen
verre in geestdrift achterstaan ? Als men denkt dat de
tolkwestie, eerste voorwaarde van een echt oeconomisch
verbond, niet eens werd aangeraakt !... Want het valt
niet te loochenen : de houding der Nederlanders is eene
anti-revolutionaire, evenals de samenstelling van hare
koormissie het, op enkele uitzonderingen na, is. Er schijnt
zelfs dat onder de leden dier koormissie geen werkelijk
akkoord bestaat, hetgeen restrictie bevordert en niet
veel meer dan mindere maatregelen tot gemakkelijker verkeer in de hand werkt. Hier stuit dan natuurlijk de groo-

tere geestdrift en de ijver der Belgen af. Zoodat het
Verbond, de aanvankelijke "Grande Entente", die nader-
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hand eenvoudig "Entente" werd, om als "Petite Entente"
eene half-officieele vergadering mogelijk te maken, kan
vergeleken worden bij Balzac's "Peau de Chagrin" : zij
krimpt meer en meer in...
Zelfs het program, hoofdzakelijk door de Hollanders
gedlaboreerd, onderging zulke inkrimping. Gij hebt kunnen

lezen dat zes subcommissies onder elkander het werk, dat
ontzaglijk was , zouden verdeelen. Het laatste nieuws is
dat de secretarissen dier subcommissies,samengekomen onder voorzitterschap van mr. Tteub, van den ontzaglijken
arbeid slechts enkele punten hebben overgehouden, waarvan

een paar wel de aanstaande oplossing als

=gen.*

mogen
achten ( eenmaking van tarief voor post en telegrafie;

overeenkomst aangaande maritieme hypotheek ; exequatur;
auteursrecht) , maar waarvan andere tot nader onderzoek
aan specialisten moesten worden verzonden, als het Middenstandsvraagstuk, en dat van den Landbouw...
Is het te zeggen dat de vergadering onvruchtbaar is
geweest ? Geenszins. Principieel is dit voor ons, Viamingen, van groot belang : onze taal werd er als diplomatisch
en officieel aangezien. En ik wees u reeds op het feit
dat de vroegere wenschen der vijftig Nederlandsche congressen eindelijk den wog der mogelijke bewerkstelliging opgaan.
- En hoe men nu verder werken gaat ? Ziehier. De subkommissies werken elk op zichzelf, in beide landen; daarna komen ze samen om 't resultaat van hun arbeid te vergelijken; eindelijk zal de uitslag van hun arbeid bekend
worden gemaakt op eene algemeene vergadering, die volgend
jaar in Den Haag zal worden gehouden...
Maar laat me nu spreken over het deel der..... werk-
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zaamheden, dat zeker ieder het best zal bevallen hebben,
en waar de eensgezindheid algemeen geweest is. Ik bedoel
het banket dat voorzitter Beernaert ons aangeboden heeft.
Ik zal u niet zeggen hoe we daar aesthetisch gastronomisch
genoten hebben. De wijnen reeds waren een ongehoord feest.
Stel u voor : tusschen een Sherry van 1820 en een Port
van 1868, Bordeaux en Bourgogne-wijnen, die alle voor
1880 waren. En het menu ! Maar oordeel zelf den ik schrijf
te uwen behoeve over, waarde lezer) :

Crême Florentine.
Pot age s
Consommé Théodora.
Hors-d'Oeuvre Moscovite.
Filets de Soles à la Parisienne.
Selle de Durham à la Broche.
Pommes Macaire.
Parquettes Cherbourgeoise.
Grenades de Volailles Médicis.
Granité Dame Blanche.
ROti Royal.
(Faisant, Bécasses, Bécassines, Mauviettes)
Salade de Laitues.
Haricots Verts à l'Anglaise.
Suédoise de Poires.

Glaces.
Fruits - Desserts.
Café.

En hierop - vervolgde mijn vriend - nam, in de beste
verstandhouding, de vergadering een einde. Moge zij vrucht184

dragend zijn !... Gisteren, hoorde ik, aten de beide secretariaten, de Hollandsche jonkers der Nederlandsche
kommissie en die der Belgische, onder leiding van den,
wel wat ontgoochelden Bugène Bale, weêr samen, nadat ze

het werk onder elkander verdeelden. En ziedaar.... laat
ons hopen, dat we volgend jaar wat verder zullen zijn,
en het zeer sdhoone, zeer nuttige, maar lang niet gemakkelijke doeleinde eenigszins genaderd zullen zijn."
Daarop drukte mijn vriend, het invloedrijk kommissielid mij de hand. Ik dacht u de stenographie zijner woorden
en de uitdrukking zijner indrukken niet te mogen onthouden.
N.R.C., 9 Novemben 1907.
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DE KONING THUIS
Brussel , 8 November.
.

Vrees niet dat ik de majesteitsschennis ga begaan, Leopold

II bij een vulgair burger te vergelijken, die bij wette
gehouden is een vast domicilium te bezitten. Als ik
schrijf : "de Koning thuis", dan is dat geen teeken dat
ik hem het recht zal ontkennen, zich in de villa van CapFerrat, die hij in alle nederigheid "Passable" doopte,
evengoed at home te gevoelen als in het, nog steeds niet
geheel verbouwd, paleis van Brussel of in het park, met
toebehoorten, van Laeken. De koning is een groot reiziger, en voor groote reizigers geldt het Ciceroniaansche
"Ubi bene, fbi patria". En hier moet ik weer eene restrictie maken : ik wil Leopold II geenszins verwijten,
zijne "patria" soms wel wat buiten de grenzen te zoeken:
gelijk het tegenwoordig in België gaat, begrijp ik te
goed dat de Koning het er weinig "bene" vindt, en zijne
eeuwige jeugd andere leerzame reizen toelaat dan een uitstapje aan zee, het Museum van Antwerpen, of een reisje

naar de Grot van Han: de eenige merkwaardigheden van ons
vaderland. De Koning, die met den heer Beernaert, zijn
int Temen vijand, wel zeggen mag : "Mijn hart kan er niet
toe besluiten, oud te worden," en : "Ziek zijn is eene
vergissing; ik zal alleen uit onoplettendheid sterven";
de Koning, die nog al de veerkracht, al de werkkracht,
al het brio bezit van onzen derden Great Old Man : citoyen
Edmond Picard, die zijne zeventig jaar flinker draagt
dan menig twintigjarige zijne "twee krui skens" , gelijk
te onzent de boeren zeggen; Koning Leopold II bewonder
186

ik te zeer, in al zijne grootsche hardnekkigheid, - al
spijt het mij dat die hardnekkigheid België soms ten kwade
komt, - om het niet zeer natuurlijk te vinden dat hij
buiten huize, ik wil zeggen: buiten dat België dat toch
niet is dan een groot stapelhuis, eenig genoegen en tijdverdrijf, wat ruimere lucht gaat zoeken, en, in oorden
die hem beter bevallen dan de Vlaamsche eentonige vlakte,
de Brabantsche banale heuveling, het roet der vuile mijnstreken, en de boompjes der Ardennen, zich een stulpje
ging bouwen, zich eenen "thuis" ging zoeken, "oil de dormir
en paix ii eut la liberté."
Als ik dus zeg : "De Koning thuis", dan impliceert dit
geen verwijt, evenmin als het ironie inhouden zou. Ik
zeg het in allen eenvoud, en met de intieme vreugd van

een kind die 's Zaterdagavonds zijn vader, na eene geheele week werken buiten huize, terug ziet en omhelzen
gaat ...
Wij hebben hem dus weer ten onzent, in ons Brussel.

En opdat iedereen het wete heeft hij , die anders het anonymaat van een automobiel verkiest, zijn groot-uniform
van opper-generaal aangetrokken; aan zijn hofmaarschalk
heeft hij gezeid "d'Oultremont, doe uw beste dingen

aan : we gaan de bevolkingen verbluffen"; hij heeft zijn
schoonste hofkoets "A la Daumont" laten bespannen; en....
een kwartier nadien reed hij triumphantelijk, door de
Avenue Louise, naar het ter Kamerenbosch; en de voorbijgangers vroegen zich af wat er gebeurd was ; of de opening
der wereldtentoonstelling van 1910 misschien was vervroegd; of de Koning dan toch oud werd, dat hij aan reizen
vaarwel zei en de nieuwerwetsche pomperijen van den teufteuf verzaakte ten bate van dien ouden, gouden hof ka187

ros ? ... Intusschen lachte Leopold II in zijn baard, en
mompelde d' oultrenmont in 't oor : "Ziet-ge wel, dat ze
geëpateerd zijn ?
En gisteren reed hij weêr, in 't zelfde ornaat, uit;
en in tusschent i j d liet hij minister de Trooz roepen,
om een beetje met hem te keuvelen. En nu wist iedereen
het: de koning was ons niet zoo maar in 't voorbijgaan
eens komen opzoeken, om te zien hoe het met het paleis
stond, of hoe ter Kamerenbosch er in den herfst uitziet:
hij was gekomen als werkelijk koning, om, in zeer moeilijke omstandigheden met het hoofd van het ministerie
de zaken van het land te bespreken en te beredderen; en,
opdat ieder het weze, had hij zich vertoond in al de imponeerende plechtigheid die een regeerend en machtvol
vorst betaamt.
De koning heeft dus met minister de Trooz gesproken.
Wat ze onder mekaar verteld hebben kan ik u natuurlijk
niet zoo heel bepaald en woord voor woord nazeggen: ik
was er niet bij . Maar onze meid heeft eene nicht , waarvan
de dochter vrijt met een koninklijk lakei . En langs die
lijn ben ik een en ander te weten gekomen, dat ik u , nartuurl i jk' onder alle voorbehoud meêdeel , daar ik niets
met eigen ooren vernomen heb.
De heer de Trooz, waarvan de stem, die als een kindertrompetje klinkt, heel gemakkelijk door de sleutelgaten
dringt, moet in volgender voege hebben gesproken :
"Sire, het gaat niet goed; het gaat hoegenaamd niet
goed. Onze vijand Beernaert doet anders niet meer dan
vergenoegd aan zijn neus plukken en in zijne handen wrijven. Hij is zoo blij gestemd dat hij aan de leden van
de Hollandsch-Belgische commissie een banket heeft ge-
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geven, waar uwe banketten, Sire, een klein manneken tegen
zijn. En wijnen ! gelijk ik, de Trooz, die er van meê
spreken mag , er geen tweemaal 's jaars drink. En aan een
der Hollanders zei hij, die hem naar de werkzaamheden
der XVII vroeg : "Het gaat heel goed, heel goed, dank
u." - En die werkzaamheden, Sire Volgt gij die werkzaamheden ? Ik-zelf leid ze niet, ziet ge; ik ben het niet
die u stapke voor stapke in den hoek duw; ik ben maar
blij dat ik onder die XVII niet ben, want ik zou het op
mijn geweten niet willen : al die rechten aan de natie
en voor u bijna niets meer dan het Kroondomein en de koolmijnen...
"Het Kroondomein ! Hebt ge gezien dat ze er zich in
den vreemde ook mee gaan bemoeien ? De "Frankfurter Zeitung" bijvoorbeeld. Die durft er maar vlakaf zeggen
het doel der Belgische politieke mannen moet zijn, de
werking der door u gestichte vennootschap van het LeopoldII-meer te bele 1 eren, en het kroondomein voor den Kongostaat te behouden. En dat is , zegt hij , ook voor Duitschland goed, dat er belang bij heeft, Kongo te zien annexeeren, maar alleen in de best-mogelijke voorwaarden voor
België.... Zoudt ge niet zeggen dat die menschen meer
vertrouwen hebben in de Natie dan in u, Sire ? Het is
absoluut noodig, zegt de "Frankfurter Zeitung", dat ge
u neêrlegt bij den wil van uwe vijanden der koloniale
kommissie; want als gij het aan België onmogelijk maakt,
Kongo over te nemen, - door, bijvoorbeeld, aan 't Kroondomein te blijven hechten, - dan kan dat de leelijkste gevolgen hebben • : de Engelsche hegemonie in Afrika bevestigd
door eene nieuwe Franco-Engelsche kolonie : Kongo, waar
Frankrijk eerste kooprecht op heeft, maar dat Frankrijk
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vriendschappelijk met Engeland zou deelen.... Dat zouden ze in Duitschland akelig vinden, schijnt het.
"En Engeland schijnt het ook niet prettig te vinden,
dat Kongo onder absolutistische regeering voort zou
blijven gaan. De mogendheden, die de akte van Berlijn
hebben onderteekend, verwachten meer voor de inboorlin.

gen van eene vrije, opene volksregeering bij klaren dage, dan zij van u, sire, hopen durven. Hoe vindt gij
die pretentie ? Is het niet om te stikken ? Stikt ge
niet, Sire ?"
Maar Sire stikte niet, bleef dubbelzinnig glimlachen.
Na een poosje ging minister de Trooz voort

:

"En in het land hier gaat het niet beter. Woeste,
onze vriend woeste, die het al ging verslaan, heeft tegenwoordig niet meer energie dan een weekdier dat ik u
niet noemen zal. Hij heult haast met den vijand. Hij ,
die plechtig beloofd had het heerlijke voorstel , dat het
u beliefde ons af te geven, ons, nederige en dankbare
ministers van Uwe Majesteit, hij laat ons wetsontwerp
met de voeten trappen, en is er niet ver van, het als
vloertapijt voor eene eigene bamboula te gaan gebruiken.... En erger : in het ministerie-zelf is het niet
pluis meer. Er is Iemand die er van door wou trekken.
Anderen maken ons belachelijk. Ik vraag niet beter dan
zoo lang mogelijk te blijven, dat weet ge, Sire het
zal dan ook mijne schuld niet zijn, als eene aanstaande crisis..." Hier schoot Leopold II uit zijne,. koninklijke impassibiliteit :
"Bene crisis, eene crisis ! Maar zijt ge dan zot,
de Trooz ? Hebt ge misschien lust mij weer voor een drietal weken op mijn Belgischen troon vast te schroeven,
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zonder den uitstapje naar de Riviera, gelijk in April ?...
Hierop, schijnt het, heeft het gesprek een einde genomen...
N.R.C. , 10 Novemben 1907.
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NIEUWE BEZEMS
Brussel, 13 November.

We hebben dus weêr maar eens medegeholpen, den Parlementszittijd voor 1907-08 te openen. Bij zeer mooi weêr, zijn
onze Kamerleden en Senators opnieuw voor eenige maanden
samengekomen, met het doel elkander te vervelen of aangenaam bezig te houden, onder voorwendsel den staat, zijne
instellingen en zijne noodwendigheden te dienen... En
in de Kamer - in den Senaat was ik, bij gebrek aan gave
der alomtegenwoordigheid, niet aanwezig, - is het eene
nogal slappe openingszitting geweest, waar ik u zeker
niet over schrijven zou, was het niet dat er hier en daar,
zeer officieel, een woordeken gelost is geworden dat voor
het land en zijne toekomst van bijzonder belang is.
Ik zal dus niet uitweiden over het feit dat voorzitter Schollaert slechts bij geringe meerderheid opnieuw
tot de leiding der vergadering is geroepen. Links wil
men, schijnt het, over het hoofd zien dat de heer Schollaert als voorzitter in menig geval blijk van veel beleid,
veel gezag en in meesten gevalle echte onpartijdigheid
heeft gegeven, om zich te herinneren dat zijne houding
bij de tweede stemming der mijnwet en bij het intrekken
dier wet door het koninklijk besluit dat het ontslag van
het ministerie volgde, misschien niet geheel te rechtvaardigen was, al pleitte de heer Schollaert in beide
gevallen misverstand en verrassing. Hoe het zij de linkerzijde onthield zich grootendeels bij zijne herkiezing
als voorzitter.
Nochtans bereidde de herkozen voorzitter juist aan
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de heftigste tegenstrevers der gouvernementeele politiek
waarvan men hem, door stemweigering , verweet een al

te verkleefd aanhanger te zijn - een sausse, waar ze zich
nog de vingers van aflikken, al meenen ze hun tevredenheid achter het "nieuwe bezems veegen goed" bromberig
te moeten versluiken. Ja, de openingsrede, de officieele
rede van den heer Schollaert, iets als een troonrede haast,

bevat, met klem uitgesproken, woorden, die zeker goed
in het oor zullen hebben geklonken zoo van gezel Vandervelde als van. den heer Beernaert, zoo van Hijmans als
van Janson. Is het de voorbode van het "groote nieuws"
dat men ons sedert enkele dagen belooft, waar eenige bladen gewag van maken, en waar ik het straks over hebben
zal ? ... Maar laat me van aanvang af beginnen.
Voor een paar weken reeds heette het : De overneming
van Kongo-Vrijstaat zal in dezen zittijd niet ter sprake
komen. Wél is het overnemingstractaat in de groote lijnen klaar, maar hier en daar hapert nog iets, dat het
neêrleggen ervan vertraagt.
Ik ging op inlichtingen, en deze waren : Wij mogen
het verdrag als gereed beschouwen, maar het zal zeker
niet zoo heel spoedig besproken worden, want...
Intusschen komt Leopold II officieel naar Brussel.
Hij confereert met minister de Trooz . Het schijnt dat
hij nog andere lui in 't geniep bij zich laat roepen.
Hij betrekt zelfs het Paleis van Brussel, als voor een
langer verblijf... En de Kamer wordt geopend, en de herkozen voorzitter Schollaert, vriend en medewerker van
het ministerie dat het autocratische wetsontwerp neêrlei,

bemiddelaar tusschen den. Koning en het ministerie toen
het er op aan kwam een nieuw Kabinet samen te stellen,
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laat plechtig volgende, prophetische woorden met klem
over zijne lippen gaan.
"Gij zult binnenkort, met eene volledige onafhanke-

lijkheid, zonder andere bezorgdheid dan het welzijn van
ons vaderland, eenige meesteres over zijne toekomst, de
ernstige vraag der overnemingsvoorwaarden van Kongo te
onderzoeken hebben. Onze Koning heeft het land nieuwe

horizonnen geopend. Wij zullen met onbevangen energie,
met het bewustzijn van ons recht, met het gevoel van onze
nationale eer, het belangrijkste vraagstuk aangaan, dat
der Belgische wetgeving ooit onderworpen werd... Gezamenlijk en eensgezind, alleen onze hoedanigheid van Belg
bedacht, zullen wij de meest-voordeelige oplossing voor
de ontwikkeling van het zedelijke en stoffelijke welzijn
der inboorlingen zoeken, alsook voor de vermeerdering
van onzen nationalen voorspoed."
Zulke onverwachte taal was niet zonder verwondering
te baren. Gaf zij zelfs aan de Engelsche critieken aangaande mishandeling der negers geen genoegen ? Sprak ze
van annexatie niet als van een voldongen feit, vermits,
de formaliteit der overneming over het hoofd gezien, er
reeds van inrichtende maatregelen werd gewaagd ?
Sommige zeiden: "Nieuwe bezems..." - Maar het zou al
slecht de voorzichtigheid des heeren Schollaert kennen
zijn, hem in staat tot zulken bluf en zand-in-de-oogen
te achten, op 't oogenblik dat we voor eene beangstigende
levensvraag gaan komen te staan, op 't oogenblik dat de
Koning zelf in 't land verblijft, wien de aanspraak van
voorzitter Schollaert zeker niet onbekend zal zijn gebleven... Onvoorzichtigheid ? Neen. - Schalkerij ? Maar de
woorden staan er z6o uitdrukkelijk, de uitdrukkingen zijn
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zóo gekozen, zóo stipt en zóo ondubbelzinnig, dat de eerste bedrogene hier wel voorzitter Schollaert zou zijn,
moest het uitkomen dat hij het Parlement had willen misleiden !
Er bleef nog slechts éene uitlegging: afstand, door
den Koning, van de rechten die hem het dierbaarst waren... En inderdaad, daar verluidde het : Leopotd II zocht
zich van at zijne Kongotee sche weatdijen t e t. beutze te
ontdoen
hij had er ineens genoeg van; de ondankbaarheid van zijn land zou hij door zijne onverschilligheid
straffen, door zijne hand van Kongo af te doen, deed hij
zijne hand van België af.
En er kw. meer : hij , de Koning, zou van het Kroondomein afzien... - Hier werd het Al te ongeloofelijk,
am waar te zijn. Er kwamen verscheidene lezingen van het
nieuwsje. Gij hebt er éene van medegedeeld: de Koning
zou het kroondomein behouden, maar aan België een zeker
percent op de kaoetsjoek-voortbrengst uitbetalen. Eene
andere lezing ging nog wat verder: de Koning zou in zooverre
zijn belang bij het kroondomein laten schieten, dat hij
de ontginning ervan aan den staat over zou laten; op elken
kilogram kaoetsjodkzou de staat 3.50 frank voor zich houden; 't overige zou den Koning toebehooren; het verdrag
zou slechts voor vijf jaar geteekend worden, waarna de
staat recht van opzeggen hebben zou... 't Werd mooier
nog niet de staat , maar de Koning zou nu 3.50 frank per
kilo kaoetsjoekontvangen; 't overige, veel grootere deel,
zou België toekomen; Leopold II zou overigens 't geheele
beheer van het kroondomein aan het goeddunken van België
overlaten, en zelfs van alle souvereine rechten op Kongo
afzien... En eindelijk de apotheose: aan den Koning zou
,

;
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zijn voorgesteld, het kroondomein geheel aan België af
te staan, mits eene nieuwe civiele lijst van 3,5 pct .
op de opbrengst ervan...
Wat daar al van te gelooven ? ... Ik heb gisteren nog
met zeer ernstige politici gesproken, die me antwoordden : "Wie weet ? Bet oogenblik, de gang der zaken, de
publieke opinie, alles schijnt tegen de eischen des Konings gekeerd. Dat een bevredigende uitslag moet gevonden
worden, het lijdt geen twijfel. Zou de vierdubbele vorm
van onderhavig nieuws j e voorbode zijn van eene schikking, die ook uit de mannelijke, zoo besliste woorden
van den heer Schollaert te voorspellen is ?... Laat ons

wachten tot in Januari; dan zullen we zéker weten waar
het heen wil."
Andererzijds zei mij een "Kongophoob" : "Al die nieuwsj es larie en apenkool . Wij willen onvoorwaardelijk mees-

ter zijn in onze kolonie. Hier passen allerminst halve
maatregelen; schikkingen in der minne zijn niet voor te
stellen, dan door ons. Rechts als links is de oppositie
van meening, dat geene spraak van overneming kan zijn,
als al de rechten van het moederland niet gevrijwaard
en geëerbiedigd worden. Het is de gedragslijn waar wij
niet verkiezen van af te wijken. De zaak is ernstig genoeg, om ernstig en streng behandeld te worden. Wij hebben
al den tijd, en dat onze tegenstrevers toch zullen moeten toegeven, weten wij; want onze zaak staat te goed,
dan dat we niet overwinnen zouden."
Aldus staat de Kongozaak bij den aanvang van een zittijd die over onze toekomst als koloniale macht zal beslissen. De voorzitterlijke woorden zijn vol beloften
geweest . Wat voorspellen die beloften ? De geruchten zijn
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z(56 onverwacht en zóó zonderling, de wijze waarop ze
ontvangen worden zóó achterdochtig, 't geheele z(5(5 onvasf
en z(5.5 voorbarig, dat het zeker mij niet in 't hoofd komen zal , te voorspellen. Dan maar wachten - en u intusschen, tot aangenaam tijdverdrijf, meêdeelen wat zooal
onder de menschen verteld wordt....
N. R. C.

,

16 Novembet 1907.
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BELGISCHE AFGEVAARDIGDEN EN HAAGSCHE VREDESCONFERENTIE
Brussel, 19 November.
Men zal niet nagelaten hebben u te seinen hoe na eene
"fausse entrée" van verleden week, slechts heden voor
goed de Kamer hare "grande première" heeft gehouden. De
volksvertegenwoordigers, 't vacant ie-luieren nog niet
ontwend, hadden verleden week zichzelf van bij het eerste
uur van den zittijd eene week langer vrij-af gegund. Het
was niet meer dan een meten van zonshoogte geweest, een
grond-betasten, een lucht-opsnuiven die voor de perijkelen
der politiek moesten vrijwaren of er gerust over stellen.
Als Antheus waren de Kamer-leden komen zien of het terrein

mee zou geven, of zij na neerbonsen weer omhoog zouden
wippen. De proef moet bevredigend geweest zijn : op 't

veerkrachtig politisch terrein hebben hedennamiddag de
heeren Vandervelde en Davignon, Woeste en Beernaert de
eerste parlementaire quadrille gedanst.
En het is eene mooie openingszitting geweest. Niet
dat de vier partners van gelijke sterkte zijn : gezel
Vandervelde is een luchtiger danser dan de zeer korrekte,
maar erg koele minister Davignon, en ieder weet dat Beernaert met heel wat meer gratie en fijne elegantie te draaien weet dan Woeste, die stijf zoo niet gedwongen, plechtig zoo niet ijzig blijft. Wij hebben dus genoten van
zwenking en geneig, en heeft het dansje niet meer opgebracht dan gezweet bij een deel der dansers - Woeste en
Davignon, namelijk, wier tijd als eerste rei-voerders
bepaald voorbij is 198

en... een beetje wind en stof door

de zaal, de toezieners hebben blijkbaar plezier gehad;
en, gelijk ik zei : het is eene mooie openings-vertooning geworden...
Gij zult reeds weten dat het over de houding liep der
afgevaardigden van België bij de Haagsche Vtedesconferentie. Eén der afgevaardigden, de heer Beernaert, had zijne
collega's oud-minister Van den Heuvel en onzer gezant
baron Guillaume bij de vraag van het verplicht scheidsgerecht ofte arbitrage in den steek gelaten. Beter gezegd
de heer Beernaert had geweigerd, zijn stem en goedkeuring
te geven aan de Belgische regeering, die eischte dat hare
vertegenwoordigers naast Duitschland verplichte arbitrage
verwerpen zouden. De heer Beernaert had zijn ontslag genomen, was uit den Haag naar Brussel teruggekeerd. Slechts
nadat de regeering hem toegelaten had, in de vraag en

bij de stemming alle verantwoordelijkheid af te wijzen
en alle oordeelsvrijheid te handhaven, was hij naar de
conferentie en het vier-en-zestigste vredes-banket teruggekeerd.
Er was dus blijkbaar oneenigheid geweest in den schoot
der Belgische afvaardiging. De regeering had daarenboven
in zake verplichte arbitrage eene meening doorgedreven,
die door éen harer afgevaardigden, den oudste, die de
meeste ervaring had, werd bekampt. De zeer nieuwsgierige
Vandervelde had daar wel het fijne van willen kennen,
en heden ging hij den bedremmelden minister van buitenlandsche zaken, den heer Davignon, te lijf, die het zeker
wel het allerminst plezierig moest vinden, dat de vacantie
zoo spoedig een einde genomen had...
En van vóor Schollaert de zitting geopend had, zag

men twee der kampioenen het strijdperk samen betreden :
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gezel Vandervelde, die langs om kaler wordt, en Beernaert,
die heftig doet en er viesgezind uitziet. Vandervelde, schokschouderend, G. Helleputte, glimlachend en ijverig, gaat
hem bij Beernaert vervangen. Maar ook hij , die misschien
de genade van Davignon ging af smeeken , wordt afgesnauwd...
Nu is het Woeste die binnentreedt, schraal en klein naast
generaal Hellebaut , wien hij waarschijnlijk hulp en bijstand in voorkomend geval vraagt... Pieter Daens geeft
een smeekschrift af aan minister Renkin. Minister Delbeke

stuift binnen in een luchtig morgenjasje : men kan beginnen.
En de welsprekendheid van Vandervelde gaat vloeien
als maanlicht over een leien dakje.
't Is mooi geweest, vindt hij, de Haagsche conferen-

tie. Vredesconferentie ? Och kom, noem het liever maar
oorlogsconferentie ! Want waar houden de vier commissies
zich mee bezig ? Met arbitrage, met oorlog te lande, met
zeeoorlog, en met maritieme reglementeering !... Zeker,
er werden wel eenige besluitselen van mindere beteekenis
genomen. Maar als de Tsaar de eerste conferentie bijeenriep, en het heette : vermindering in de wapening en verplicht scheidsgerecht, was het om te zien dat over de
wereld, niettegenstaande de Vredesconferenties, de geheele
wapening van zes tot negen mi l l sarden zou stijgen ?
Wel , men heeft vrome wenschen geuit ; maar andererz i j ds
heeft men nieuwe kredieten voor pantserschepen gestemd;
en voor 't • geen arbitrage aangaat : waar België, waar
Descamps-David evenals Beernaert aanvankelijk aan 't hoofd
der beweging

staat, zien we Descamps, naarmate hij van

Ridder tot Baron wordt, om als Minister te eindigen, slenken en keeren. Hij begint met in 1899 eene nieuwe formule
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voor te stellen, die men facultatief-verplicht scheidsgerecht zou moeten noemen. In 1906 wordt zijn voorstel

te Londen, op het interparlementair congres, terzij geschoven, terwijl Beernaert zich naast Campbell-Bannerman
stelt om verplichte arbitrage, voor zoover als het zijn

kan onvoorwaardelijk, te verdedigen. De algemeene toetreding deed
deed voor de vredesconferentie het beste verhopen.
Ook zag men al dadelijk Engeland met Portugal verplicht
scheidsgerecht voorstellen voor alle juridische vragen

die de eer der naties niet aanraken. Duitschland stribbelt
tegen; België, bij monde van baron Guillaume, helpt meê,
zoodat bewuste baron, om zijne Duitschgezindheid, onmiddellijk Guillaume II wordt gedoopt. Stead, goed ingelicht,
geeft de reden op : België is niets meer dan eene kolonie
van Kongo... Beernaert wil intusschen niet meer meêdoen.
Hij komt naar Brussel. Gij weet het overige; wij kregen
dit eenige te zien : de gevolmachtigden van een land officieel gescheiden over een grondvraag...
- Er wordt gestemd; vijf landen zijn tegen het voorstel :
het Griekenland, dat van de krijgshaftige Ilias-helden
afstamt, Oostenrijk-Hongarije dat vanwege het Drievoudig
verbond met Duitschland meftaat, Duitschland-zelf dat
zijne expansiepolitiek niet verijdeld wil zien, Zwitserland om geen goed begrijpelijke redenen, België, eindelijk, "omdat", zegt Guillaume II, "verplichte arbitrage
niet aan te nemen is als het de levensbelangen van het
land aangaat."... Niettegenstaande dat wordt de maatregel
gestemd met overgroote meerderheid; maar Duitschland protesteert, eischt algemeenheid der stemmen; Italië vindt
eene kleine "combinazione" waarin de vraag verkracht en
over het "hart der menschheid" gesproken wordt, en dit201

maal is België tevreden, en de zoet-gevooisde Van den
Heuvel kweelt zijne instemming...
En wat is de les van dit alles ? Wij zien de echtliberale landen : Engeland, Frankrijk, de Vereenigde Staten verplichte arbitrage eischen. En daartegenover ? 't
Verkorporaalde Duitschland, eenige staten zonder beteekenis , en Belgie, • waar geen 1 iberale partij meer gevonden
wordt om de regeering te laken, België, dat nog slechts
twee partijen kent , eene vóor en eene tégen Kongo ; want
daar draait thans alles om heen, ook bij deze vraag aangaande de Vredesconferentie...
Maar heeft men dan de moreele beteekenis vergeten die
eene stemming over een kwestie als verplichte arbitrage
heeft ? Heeft men er over nagedacht wat het wil zeggen
een klein, hulpeloos, daarenboven neutraal land arbitrage
te zien weigeren ? Of is de regeering ineens zoo krijgshaftig geworden, de regeering met haar leger van plaatsvervangers en hare ontvolkte kazernes ? Neen; maar de
Koning der Belgen en zijne ministers hebben den invloed
ondergaan van den souverein van Kongostaat , die niet gaarne hebben zou dat een scheidsraad zijn neus zou komen
steken in zijne Kongoleesche zaakjes, zoo onlusten, met
Engeland bijvoorbeeld uit gingen breken... Want welke
andere uitlegging te geven ? Dat Duitschland weigert,
het is spijtig, maar, in 't oog van zijne regeering, noodig misschien. Maar België ? Het is eenvoudig belachelijk ! - Van dat belachelijke vraag ik rekenschap...
Aldus Vandervelde, met klem en nadruk, zéker, bij voorbaat , van eene gemakkelijke overwinning....
Want het zou voorwaar minister Davignon niet zijn,
die hem van zijn ongelijk zou overtuigen. Minister Davig202

non probeert het dan ook niet. Hij zet een deftig gezicht,
en begint : "Toen Tsaar Nikolaas II, in..." Men verwacht
dat men hem een "Passons au déluge" gaat toeroepen. Maar
zelfs die moeite geeft men zich niet. Men laat den heer
Davignon mooi zijn verslag aflezen : fijntjes de historiek der Vredesconferentie maken; met overtuiging verklaren dat België heeft meegedaan; als 't past een slokje
water drinken; meenen dat verplichte arbitrage over juridische vragen onmogelijk is omdat die juridische vragen
politische nevenvragen wekken kunnen; vinden dat de teksten waar men over te stemmen had duister, al te duister

waren; baron Guillaume huldigen; den heer Beernaert huldigen; zichzelf huldigen; verzekeren, dat hij niets, niets,
niets dan zijn plicht heeft gedaan...
En daarna ging, onder algemeene onverschilligheid,
minister Davignon weêr zitten, blij dat hij van die twee
en dertig bladzijden schrijfmachien-tekst ontslagen was.
Die kalme onverschilligheid wordt echter plotselinge

schrik, als men Woeste oprijzen ziet, en hoort beginnen :
"Toen Tsaar Nikolaas II,in..."
Want ook de heer Woeste vindt het noodzakelijk, het
historiek der vraag te herbeginnen. En zie : de heer Woeste is het, voor een enkel maal, ééns met gezel Vandervelde.
Neen, de Vredesconferenties hebben niet gegeven wat men
ervan verwachtte. Waarom ? Omdat ik er niet bij was, denkt
de heer Woeste, en mijn vriend Beernaert wél. Maar de
heer Woeste oppert die persoonlijke meening niet; hij
blijft op het vraagteeken staan als een danseres op hare
teenen, en onderzoekt alleen de houding der Belgische
afgevaardigden. En, het spreekt vanzelf : Beernaert heeft
ongelijk, en de twee andere gelijk. Want zie eens... En
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hier begaat de achtbare heer Woeste den grofsten flater
die mogelijk is : hij verdedigt de stelling, dat België
inderdaad ongelijk zou hebben arbitrage te aanvaarden,
zoo een geschil met eene andere mogendheid aangaande Kongo los mocht breken. Hij geeft aldus Vandervelde gelijk,
als deze vermoedde dat in de Kongoleesche toestanden iets
onzuiver was, en zei dat België thans als een Kongoleesche
kolonie te beschouwen was. En opnieuw bewijst hij, de
heer Woeste, dat, zoodra hij buiten het enge kadertje
der Belgische politiek gaat, hij niets meer kan dan frazelen en bazelen en zijne eigen vrienden als vette hoenders in den pot steken...
Zij zijn dan ook blijkbaar niet tevreden over hem,
zijne vrienden. De Trooz wandelt de zaal door, zijne handjes op zijn buik, hem nu en dan met moede, afkeurende
blikken beziend. Verhaegen, rood als een kalkoen, zit
zenuwachtig te trommelen. De anderen, als bij afspraak,
geven een voorsmaak van de stilte des grafs al s . de heer
Woeste uitgebazuind is...
Maar de aandacht gaat weêr opleven als een slaper waar
men een emmer water zou hebben overgegoten, als de heer
Beernaert, bijtend en sarcastisch, en toch met een grond
van goedsmoedig medelijden in de stem, aan 't vertellen
gaat.
Hoe, de Vredesconferenties hebben nooit iets uitgericht ? Maar zelfs het Belgische parlement heeft nooit
zooveel werk afgeleid ! Wij vergaderden daar tot zeven
uren lang daags, mijne heeren... - Dat de wapening niet
verminderd is ? Maar Engeland, het machtige Engeland deed
voorstellen in dien zin; en is dat niet symptomatisch?
- En verplichte arbitrage ? Maar vergeet ge dan de inmen204

ging van het recht in 't geen tot op heden aan 't goeddunken van elk volk was overgelaten; en acht ge dat zoo
gering ?... Zeker, we hebben niet gewenscht dat een venster geopend werd, waardoor de openbare opninie binnen
had kunnen kijken. En dat is het wat den heer Woeste nijdig maakt ; maar het heeft hem ook belet te zien,wat er aan
groots verricht werd... - De heer Woeste heeft zeer lichtzin
nig over arbitrage gesproken. Brij meent dat fkallemogelijke

gevallen aan verplichte arbitrage onderwerpen wil. Maar
dat is eene dwaling; niemand gaat zoover; ieder erkent
dat waar de eer der natie op het spel staat verplicht
scheidsgerecht moet zwijgen. Er zijn dus gevallen van
politischen aard die de verplichting uitsluiten. Dit neemt

niet weg dat ze moet bestaan, dat de wet van den vooruitgang eischt dat ze besta, vooral waar ze bestaan kAn.
Ze bestaat overigens in honderd gevallen, zoo, onder andere, sedert 1864 voor de posterijen. Dat vond België
heel goed toen. Nu, in 1907, wordt er in den Haag tegen

gestemd...
Dat Kongo er voor iets tusschen zou zijn in die verandering van denkwijze ? Ik geloof het niet, vermits dat
er een verdrag tusschen Engeland en Kongo bestaat, dat
arbitrage inhoudt.

Dat België in dit geval door Duitschland op sleeptouw
zou zijn genomen Vooreerst : België heeft zijne meening
geuit v6(5r Duitschland het deed. En dan, welk doel kon
België wel hebben door Duitschland de mouw te vegen ?
Duitsche hulp in een konflikt met Engeland aangaande Kongo
is weinig te hopen...
Ik zal op de vraag terugkeeren als het wetsvoorstel
aangaande de Conventie van den Haag ter sprake zal komen.
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Dan zal ik de meening, die de mijne is verdedigen, dat
de kleine landjes, als het onze, er vooral belang bij
hebben dat de beginselen van verplichte arbitrage zegevieren zouden....
Onder grooten bijval stelde de heer Beernaert aldus
een einde aan een debat, dat des te belangrijker was voor
wie wist, dat de heer Vandervelde geheel door den heer
Beernaert in de zaak was gedocumenteerd geworden. De rolverdeeling kwam er, in al hare subtiliteit, te beter door
uit het genot was dubbel; de comedie kreeg er fijnere
beteekenis door...
En, zooals na elk abelspel eene cluchte gewone doening
is, kregen we na die lange redevoeringen een geestig naspel. Vandervelde wilde geen motie van blaam neêrleggen,
omdat hij toch zeker was ze door de clericale meerderheid
te zien verwerpen; hij stelde dus voor eenvoudig tot de orde van den dag over te gaan. Woeste insgelijks, maar om
tegenovergestelde reden. Hijmans evenzeer, bij wien zich
Huysmans aansloot, omdat hij over de zaak nog geen rijp
oordeel had. En men zou dus als goede vrindjes uiteengaan,
als Janson verklaarde met al die ironie niets gediend
te zijn. Hij wilde de "schande, door BelgiVaan de houding
des ministers geleden", niet zoo eenvoudig over het hoofd
zien... Men zou dus een motie van afkeuring stemmen. Maar
Beernaert droop af; al wle met hem dacht in zijne partij
trok er meê van onder, en bij einduitslag der stemming
bleek dat er op de 166 slechts nog 64 leden aanwezig waren... En zoo liep alles uit op "het varken met een langen
snuit" der kindersprookjes....
N.R.C., 22 Novernbeit 1907.
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DE VLAAMSCHE LITERATUUR TE BRUSSEL
Brussel, 20 November.
Vbor een goed jaar schreef de Brabantsche Gouwraad 3000
frank prijzen uit voor de beste boeken die ieder jaar
in de beide landstalen werden uitgegeven. Tot op heden
werden vijf Vlamingen bekroond : K. van de Woestyne, H.
Teirlinck, G. Vermeersch, V. de Meyere en M. Sabbe. Dit
jaar richtte de Vlaamsche Schouwburg letterkundige vertooningen in met voordrachten, en H. Teirlinck sprak er
over H. Heyermans Jr. Over Heyermans ook, wiens "Schakels"
in ®t Fransch zullen worden opgevoerd, is Vermeylen, insgelijks ve)or het schouwburgtooneel, uitgenoodigd te komen
spreken. Sedert eenige dagen loopt het gerucht dat volgend jaar het bestuur van den Vlaamschen schouwburg naast
aan Hubert Laroche, gelijk de N.R.C. heeft gemeld - aan
Herman Teirlinck als letterkundig directeur zou worden
toevertrouwd. Al deze gelukkige teekenen van eene officieele herleving der Vlaamsch -Nederlandsche cultuur in
de hoofdstad loopen thans uit op eene tentoonstelling
van het Vlaamsche boek en het Vlaamsche dagblad in het
"Musée du Livre."
Dat "Musée du Livre" is eene inrichting, die verleden
jaar in een oud, schoon huis der hooge stad tot stand
kwam, en die bedoelde aan de "kunst van het boek", aan
de materieele als aesthetische uitvoering van druk, als
van versier- en bindwezen, den oud-Vlaamschen glans en
roem terug te geven. Leergangen worden er door zeer bekwame vakmannen en kunstenaars gegeven, voordrachten over
literatuur als over kunstgeschiedenis gehouden; besten207

dige tentoonstellingen, retrospectieve als vooruitziende,
praktische als louter-aesthet ische , werden er ingericht.
Het leek eene uitmuntende instelling te zijn. In een lokaal als dat waar zij gehuisvest is, werd het een vermaak er even binnen te loopen, en de laatstverschenen
mooie boeken te zien, er met liefde over kopersnede of
stempelband te hooren spreken. Het was voor ons, Vlamingen, eene fierheid, er door de bestuursleden - geen flaminganten voorwaar, - eene tentoonstelling van het Vlaamsche Boek te zien uitlokken, en er, op hunne uitnoodiging, Pol de Mont te hooren spreken over de Evolutie der
Vlaamsche Poëzie sedert 1830.
Het dient echter, om der waarheid wille, gezegd: tentoonstelling als voordracht waren eene desillusie: zij
geven niet wat er door de Vlamingen van mocht worden verwacht.
Stel u voor: zes kleine glazen kasten, van vier rekken
elk, vol Vlaamsche boeken gepropt weliswaar, waar men
.

echter slechts met de meeste inspanning en met veel vdorkenn i s gewapend zijn weg in vindt. Eindelijk ziet men
de indeeling wel: rek-Buysse, rek-Streuvels, half-rekTeirlinck, half-rek-Vermeylen; en voor de poëzie : rekGezelle, rek-De Mont, rek-Hélène Swarth; wél merkt men
dat, naast Buschmann van Antwerpen, deze tentoonstelling
een triomf is voor Hollandsche uitgevers als Van Dishoeck en Veen. Maar, waar men eene methodische indeeling
verwachtte . die aan niet-ingewijden een blik op de, reeds
niet langer zoo enge, Vlaamsche letterkunde wilde geven,
staat men alleen voor dooreen-gedwaalde omslagen, die
niets leeren kunnen, dan dat het Vlaamsche boek nog vooralsnog aan 't gele kaft en aan het f ormat -Charpent ier
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der Fransche uitgaven ontsnapte, en dat vele omslagen

van Vlaamsche boeken door eenzelfden Vlaamschen schrijver
werden versierd.... Zoodat de tentoonstelling stellig
haar doel niet bereikte.
Voor 't geen Pol
mocht veel ernst

de Mont's voordracht aangaat ook hier

en veel wijding gewacht worden. Spreker

had moeten voor oogen houden dat hij niet alleen voor
ingewijden en overtuigden sprak. Nu had zijne verhandeling wel den zwaai en de schittering, bewees ze wel het

de kieschkeurigheid van den spreker; maar
zij was ons al te licht, al te vluchtig, al te... flamingantisch ook, dan dat ze voor een, misschien niet eens
gemak zooniet

onbevooroordeeld, wellicht geheel onwetend publiek zou
passen. Het is nu wel het geval niet geweest: de meerder
-

held der
der aanwezigen bestond uit overtuigden. Was het echter andersom geweest - en in een "Musée du Livre" had

dan hadde de voordracht van Pol
de Mont bepaald niet overtuigend, wat al te romantisch,
beslist te oppervlakkig geklonken. Gelukkig dus maar dat
geene vijandig-gezinden aan deze welsprekendheid de Vlaamsche letterkunst van heden ten dage waren komen meten...
dit best kunnen zijn -,

't Geringe slagen van tentoonstelling ( waar, onder

de dagbladen, vooral "de Hobokenaar" en het "Dagblad van
het syndikaat der Vereenigde bakkers" de aandacht trokken) als van voordracht neemt echter niets af van de beteekenis, dat ze in Brussel mogelijk worden, ook buiten
Flamingantisch initiatief en Vlaamsche lokalen. WU kunnen alleen toejuichen, waar wij het zien gebeuren.
N . R. C . , 23 Novernbeft, 1 9 0 7 .
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KONING , KONGO EN KÄMERZ ITHI JD
Brussel, 20 November.
Denk niet dat ik bovenstaanden titel neerschreef om u te
bewijzen welke mooie alliteraties men in 't Nederlandsch
vinden kan: het zijn de omstandigheden, die meer tot ernst
dan tot scherts stemmen, die drie woorden samenbrengen,
in de Belgische politiek van den dag onafscheidbaar.
Ik schreef u dat we eerre gansche week lang de eer en
het genoegen smaakten, koning Leopold in Brussel te hebben. Die eer en dat genoegen, verhoogd door het feit dat
onze Koning er zelf plezier in scheen te scheppen, zich
door de straten van zijne goede stad Brussel "à la Daumont" te laten karossen, ging tevens niet zonder eenige
hoop. De bladen en sommige goedingelichte personen waren
niet zonder aan die hoop een vasten vorm te geven. De

meest ongeloofelijke dingen werden ons beloofd, en ik
liet niet na er u verslag over uit te brengen. Dat die
hoop geheel ijdel was, en zonder grond, werd overigens
tegengesproken door het feit dat koning Leopold lange
gesprekken had gevoerd met kabinetshoofd • de Trooz . Ik
was bij machte u 't geheim dier gesprekken te ontsluieren.

Iedereen overigens wist, dat het doel van den Koning,
bij zijn bezoek aan de hoofdstad, was : zijne bezorgdheid aangaande Kongo in te lichten en te stillen. De praal
van zijn, zoo ongewoon, verschijnen in ons midden was

het beste bewijs dat hij bedacht was op duidelijk bevestigen dat hij voor 's lands zaken kwam. Het ging verder:
er werd officieel uitgebriefd dat de Koning lijdend was
aan 't geen men te Antwerpen "het pootje", in Gent "de
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beestjes", en in Brugge "de kozijntjes" noemt, en wat
in goed Nederlandsch geloof ik "jicht" heet; en was het
geen heerlijk teeken van zijn bedoeling, 's lands welzijn
te dienen, dat hij , niettegenstaande eene kwaal die hem
gebiedend te Parijs onder de oogen van zijn Franschen
lijfarts moest houden, zich in Brussel zeer ernstig kwam
onderhouden net wie hem aan het hoofd der regeering verving, met den rondlijvigen, gedesabuseerden en veeldur-

venden de Trooz ?... Dit stelden zijne onderdanen vast,
en zij gingen haast juichen. Zou dan eindelijk Leopold
met Jan Frans Willems gaan neuren "Mijn vaderland
is me niet te klein" ? Had de ziekte hem van 's werelds
"Vanitas Vanitatum" overtuigd in zooverre, dat hij den
pomperijen van het wufte Zuiden den rug toegedraaid, aan
zijn volk de blijde boodschap brengen kwam :"wees gelukkig in uw huwelijk met Kongo; ik, de vader der bruid,
stel mij met het vooruitzicht van uw geluk tevreden, zonder, gelijk een echt Kongoleesch schoonvader, zóoveel
stuks vee, zóoveel maten rijst en zóoveel levende kippen

als vergoeding voor mijne dochter te vragen" ? - Want
die groote kinders van Belgen hadden het heusch durven
gelooven: Leopold II komt werkelijk om der een einde aan
te maken; de Kamer gaat weer open; 't werk der Kommissie
van de XVII loopt op zijn einde; 't overnemingsverdrag
ligt klaar en wordt ons voor onmiddellijk beloofd; 't
ministerie heeft toegegeven : 't wordt tijd dat er ge-

stemd wordt...
Maar ge zijt er wel mee : opeens voelt de Koning de
kozijntjes zijn linkerhiel heviger dan ooit aantasten;
de beestjes bijten als na langdurigen hongersnood; het
pootje dreigt, rood en gezwollen, te barsten. Hij moet
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weer naar zijn Parijschen heelmeester, en... bezocht gisteren in het "Grand Pal ai s" het "Salon de l 'Automobile" ,
zelf zittend in zijn teuf -teuf , aldus bewijzend dat zijne
bezorgdheid om Kongo-kolonie voor goed geweken was.
,

En inderdaad : het verdrag van overneming wordt in
de Kamer niet neergeleid; weer hoort men in de kamercoulissen : " 't Zal voor dit jaar niet zijn"; minister
de Trooz trekt voor ondervragende Kamerleden wanhopige
schouders op, en zijn kamerknecht weet mij mede te deelen:
Leopold II heeft per abuis 't verdrag in zijn zak gestoken. 't Moet thans in Parijs zijn, wie weet in wiens handen ! ".. .
Ik, persoonlijk, heb geen vertrouwen in kamerknechten.
"I l n'y a pas de grand homne pour son valet de chambre",
zegt Voltaire; en ik zelf kan niet gelooven dat de minister-president, na aan de commissie der XVII te hebben
toegegeven, niet zoozeer van zijne eerlijkheid zou overtuigd zijn, dan dat hij niet voor den Koning 's lands
rechten en eischen zou hebben verdedigd; ik ben overtuigd
dat hij voet voor voet, gesteund overigens door een paar
zijner collega's, den Koning het terrein door zijne toegeving, of, beter gezegd, door die zijner vrienden wier
hij oorlof gaf, aan de oppositie afgestaan, bevochten
zal hebben; ik zou er mijn hand voor in 't vuur steken
dat hij zal gezeid hebben : "Sire, ik heb beloofd , binnen
een paar dagen het tractaat van overneming met al de noodige rekenschap en papieren over te leggen; het werd,
naar mijn ziel en geweten, evengoed voor uw goed als voor
dat van het volk, door de gevolmachtigden samengesteld;
ik twijfel er niet aan, of het zal u believen het met
ons te steunen, vermits het niets doet dan van uwe erfenis
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bij voorbaat eene echt-koninklijke erfenis te maken."
Ziedaar, wat ik mij van den heer de Trooz voorstel.
Gisteren echter liep hij in de Kamer rond met een gezicht,

met een gezicht... Ik zou hier moeten een citaat uit
Dante doen, aangaande de zieltjes uit het vagevuur. Neem
me echter niet kwalijk : ik herinner me de woorden niet
voor het oogenblik...
N.R.C., 23 Novernbvt, 7 907,
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"ARIANE" IN DEN MCJNTSCHOUWBtJRG

Brussel, 24 November.
Toen, in de "Mille Colonnes", na de eerste opvoering van
Massenet's "Ariane", gisterenavond in den Muntschouwburg,
de kellner vóór hen op de marmeren tafel twee halve liter
Münchener met sierlijken zwaai had neêrgezet , vroeg de
criticus, achter zijn oor krabbend, aan den aestheticus :
"Wat moet ik daar nu over denken ?"
Waarop de aestheticus antwoordde
"Zie, dat is nu vanavond de zesde pot Münchener die
ik door mijn keel ga gieten. Daar iedere entr'acte onvermijdelijk zijn halven liter eischt, is dit de zesde. En
ge zoudt me vragen : wat zijn de speciale hoedanigheden
van dezen halven liter bier, op zichzelf beschouwd of
in verhouding tot de vijf vorige halve liters, ik zou,
ik beken het u, zeer bedremmeld zijn, en u bezwaarlijk
een antwoord kunnen geven. Zeker, mijn goede vriend
ik herken, zelfs de oogen toe, dit bier uit vele andere
bieren. Dit is noch de Pilsner Urquell uit de "drie Zwitsers", noch de Christmas-ale uit den "Prince of Wales",
noch de Geuze-lambiek uit den "vierkante Pot", noch het
Trappistenbier van aan de Naamsche Poort. Dit is wel
degelijk de Münchener Hofbraü die ik hier dikwijls tot
lessching van een merkwaardigen dorst gebruiken kom. Maar
als gij mij vraagt naar een omschrijving van de bijzondere
eigenaardigheden van dit bier, naar een definitie van

zijn smaak, naar wat het onderscheidt van zijn zusterbieren, waarin vooral dit laatste glas afwijkt van de vroegere glazen die mijn slokdarm vanavond afkoelen kwamen
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wat zal ik u zeggen ?.... Jawel : dit bier is zwarter,
het is koeler, het is zoeter dan andere bieren; op zich-

zelf is het niet onsmakelijk; het komt me voor dat dit
zesde glas er met even groot gemak binnenloopen zal als

de vijf vorige. Want ik heb dorst, beste vriend... Maar
zal zulke onderscheiding, zulke preciseering uw nieuwsgierigheid voldoen ? Zou ze, b.v. een Botokoedo van de
excellentie van dít Hofbrouwsel overtuigen ? Zullen de
nageslachten er de fijnheid van mijn smaak , en denklimmenden of dalenden graad van mijn oordeelvermogen naar de

hoeveelheid des verorberden uit op kunnen maken. Ik beken
in allen ootmoed : neen. En ik voeg er bij : en toch ik
kan niet beters, al heb ik dit bier dikwijls gedronken....
"Nu vraagt ge mij : Wat moet ik over deze "Ariane"
denken ? Ik, die nochtans een aestheticus ben, antwoord
u : Denk er gerust over als ik over dit Mflnchener bier,
mijn goede vriend.
"Want, als het er op aankomt , te defini8eren wat deze
muziek in hare bijzondere eigenaardigheden onderscheidt;
wat deze opera van hare oudere zusters af laat wijken:
At dan gezeid dan : mijn vriend, ik heb zulke dingen
zóo dikwijls gehoord, dat ik waarlijk....
"- Zeker, ik herken onmiddellijk Massenet uit Bizet
en Gounod, om noch van Vincent d'Indy, noch van Claude
Debussy te spreken. Ik ben zoo fijn zelfs, dat ik oogenblikkelijk hoor dat dit onmogelijk van Saint-Sa8ns kan

zijn. En ik ben er niet ver van het boven Paul DeImet
te verkiezen.... En voor 't geen deze "Ariane" aangaat,
die komt na de lange reeks, welke met een "Rol de Lahore"
begint, om met den "Jongleur de Notre-Dame" te eindigen :
mijn oordeel is, dat ik ze zoo goed als al die vorige
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geruchten slikken zal . Maar of ze nu beter of slechter
is....
"Zie, ik geloof dat er eerst een algemeene onderscheiding te maken is, vóor we zelfs maar kunnen denken aan
't vellen van een oordeel. Zij betreft gevoelshoedanigheld en gevoels-weêrgave; zij slaat tevens over de verhouding van kunstenaars en publiek. Gij weet, mijn goede
vriend, dat de menschen in kracht of diepte van gevoel
verschillen, en dat de eene beter of oprechter zijn gevoel
dan de ander openbaren kan; en gij weet ook dat er menschen zijn die liever in hun eentje zitten te mopperen,
dan hun verdriet aan het klokzeel te gaan hangen; ja,
dat er zijn, die zóo vreemd doen, dat men niet zeggen
kan of ze juichen of huilen. Wat nu waar is van de ind iv i duën, is ook waar voor onderscheiden kunsttijdperken.
Behalve dat het eene knusjes-gezellig en het andere zwaartillig is, weet het éene meer of minder rechtstreeks zijn
liefelijkheid of zijn melancholie uit te drukken, terwijl
het andere er op staat dat iedereen toch wel bemerke hoe
welgezind of hoe rampspoedig het is... Dat de doorslagartiest van een bijzonder tijdvak nu onbewust de uitdrukkingswijze van zijn tijd aanneemt om zijn persoonlijke
gevoelens weér te geven, wie zal er zich over verwonderen?
"Dat Massenet nu, dien niemand ooit wel voor een overvlieger zal gehouden hebben, behoort tot een kunstgeneratie, die niet de onze meer is, wij kunnen het hem niet
kwalijk nemen . Hij, wien men hoogstens gemakzucht
en zelf-voldaanheid verwijten mag, is van den tijd der
post-romantiek, die van de groote gevoelens naar de schakeering dier gevoelens als naar een verfijning was afgedaald. Aanvankelijk nog den breeden zwaai, het heldhaftige
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gebaar : en wij krijgen "Le Cid":weldra echter, de gracieuse
tragiek van een "Manon", de bucolische Weltschmerz van
een "Werther", het schrikkelijke zieledrama in "Thais"
door de wulpsche sentimentaliteit terzijde geschoven.
Een teeken van Massenet's personaliteit ? Veel meer, geloof ik, een teeken van den gemoedstoestand onzer tijdgenooten van vóór een vijftien jaar.
"Wij nu, wij zijn als Sganarelle : nous avons changé
tout cela. Behalve de socialisten, gelooven wij te weinig
aan een gemeenschapsgevoel, aan een algemeen gevoelsmodus
onzer medemenschen, dan dat we de uiting ervan in een
gemeenschapskunst zouden wenschen of een trachten ernaar
zouden goedkeuren. Wij hechten zelfs veel minder beteekenis aan de o iddellijke "begrijpelijkheid" van een kunstwerk, overtuigd dat die begrijpelijkheid van toeschouwer
of toehoorder minstens evenzeer als v. den scheppenden
kunstenaar . angt. Wij gaan niet meer, als onze ouders
in 1882, naar den schouwburg, om er heden "Aida", dat
weinig nieuws bracht, toe te juichen, en "Carmen", dat
ze onverwacht schokte, uit te fluiten. Wat wij, wat zelf
de bourgeois thans eischen is juist : geschokt te worden.
Wij willen nieuwe afdrukken van indrukken. En 't is een
gangbare definitie geworden : kunst is de allerindividuëelste expressie van het allerindividOelst gevoel;
en : de kunstenaar is niet de dienaar van, hij is de heerscher over zijn publiek.
"Als wij nu, moderne menschen, met onze moderne begrippen voor een werk als "Ariane" komen te staan, dan
is het nogal natuurlijk, dat we tegen elkander zeggen
Als die Massenet kleinkinderen heeft, wat moet hij een
uitmuntend grootvader zijn ! En dat we verder denken :
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verplaatst in den tijd waar de geest van den schrijver,

die niet van veranderingen houdt, behoort, is dit voorzeker geen slecht werk. De menschen van dien tijd, de menschen die thans tusschen de vijftig en de zeventig zijn,
blijven, niettegenstaande alles, niettegenstaande de schudding-Wagner, niettegenstaande "Pelléas" en "Salomé", hechten aan vriendelijke gevoelens , vriendelijk uitgedrukt;
vriendelijk zelfs in het tragische, vriendelijk ook waar
zang of orkest het schrijnend-bedroevende bedoelen. De
levensperiode van die menschen is de burgermensch-periode
geweest, de periode van den t iers-état . Thans zijn we
vooralsnog in de periode van den enkeling, in de periode
van den aristocraat in afwachting misschien van een meervolksche periode. Het uitzonderlijke trekt ons aan, gelijk
onze ouders ervoor blijven terugschrikken.... César Birotteau gevoelde zich een held vol grootsche plannen
het was het romantisme. Daarna kwam de aanm inne l i j ke
gerustheid als eenig ideaal. Thans ontgroeit elke burger
de avondpantoffels; zijn dochter speelt niet meer "la
Prière d'une Vierge" noch "Le Moulin de la Forst noire";
alleen nog Bach, Beethoven en de ultra-modernen; en zijn
zoon is minstens bevriend met een neo-impressionist, als
hij-zelf geen sonnetten dicht. De "Concerts populaires
de Musique Classique" voerden Zondag de prachtige "simfonia domestica" van Strauss uit; de menschen die gisteren
naar de "Concerts Isaye" waren gegaan slikten er als een
suikerboontje eene ultra- individualistische symphonie
van Moor, en onder die menschen erkende ik talrijke krui-

deniers. De tijd eischt het zoo; en ik verwed dat die mensch
niet zouden durven bekennen dat ze "Ariane" verkiezen,
al ben ik overtuigd dat ze er veel, veel meer van ge218

noten hebben.

te veel kwaad zeggen van Massenet's "Ariane", omdat ze, als kunstwerk, pas van giste"Daarom wil ik niet

ren is, en.... ik ook toch nog wat van gisteren ben, al
zeg ik het niet gaarne. Zeker, die melodiealhebben niets
persoonlijks, zijn traditioneel, klinken mij valsch; zeker, dat orkest is laf en weepsch. Maar ik vind het toch
vermakelijk de overgroote meerderheid te zien voelen :

wat is dat toch smachtend-lief, en wat streelen mij die
violen ! Verleden week zagen zij er idioot uit, toen ze
zich na de "Domestica" de handpalmen stuk kletsten; heden
zie ik tranen in de oogen zelfs van wie wél beloofd had
te smalen. Vergeet niet, mijn waarde, dat een aestheticus
steeds met het ethische element heeft af te rekenen. Ik
ben niet kwaad op Massenet : hij heeft mij een plezie-

rige zaal getoond....
"Ik geef daarenboven toe dat hij heden toch wel iets
gedaan heeft om te pogen, even uit zijne schelp van zelf-

herhaling te kruipen. De knappe Catulle Mendès had hem
een hulpvaardige hand gereikt: zijn libretto van "Ariane"
was "modern" genoeg om tot de onverwachtste uitingen aanleiding te geven. Hoe echter geheel uit oude dwalingen
geraken, als die dwalingen 't succes van Manon en Werther
hebben uitgemaakt
"Zoodat ik eindigen mag : "Ariane" is als mijn zesde
pint : zij onderscheidt zich heel, heel even Mar

van

hare zusters,.... al komt ze mij kleiner voor , hetgeen
echter liggen kan aan mijn dorst, grooter naar ik meer
gesproken heb. En de muziek van Massenet.... Ja, ik onderscheid wel Münchener uit Geuze-lambiek, dat ik beter
vind, en uit Trappistenbier, dat misschien minder goed
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is . Maar om u te zeggen wat er de bijzondere smaak van
is : ik heb al zoo dikwijls muziek van Massenet,.... neen,
Münchener gedronken, dat ik u waarlijk niet zeggen kan..."
Toen bestelde de Aestheticus een Bols, als "slaapmutseken"° ofte afscheidsborrel.
N. R.C. , 2 6 Nove.rriben 1907.
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DE TENTOONSTELLING
Brussel, 2 December.
Wij zullen den dag van heden met een wit keitje hebben
aan te teekenen : men is vanmorgen aan de eerste werken
voor de Wereldtentoonstelling van 1910 begonnen; en - ik
ben het daareven met eigen oogen gaan constateeren - de
arbeid gaat vervaarlijk vlug. In de tr. s hangen reeds
v6or de raampjes de kaarten te wiebelen : Exposition Uni-

verselle, Bruxelles-Solbosch, Avril-Novembre 1910. Rentenierende burgerluitjes hebben de gewone wandelingspaden
voor een nieuw doel gewisseld : hier, op den weg naar
Boschvoorde, is iets nieuws te zien. Zoodat er thans niem. d meer aan twijfelt : de World's fair komt er, en
ze komt te Solbosch staan.
Het is anders een heele lijdensgeschiedenis geweest,
waar ik u vroegeral eens over schreef. Eerst was het Gent
dat tegenstribbelde : Gent wilde ook zijne wereld-expositie hebben, de eerste die er .zou gehouden worden; de
plannen waren reeds lang klaar; de gronden lagen op paleizen en hall's te wachten; de kapitalen waren gereed en
deden de brandkasten barsten van hun ongeduld, dat ze in
omloop komen zouden. En Gent wilde nu niet wachten Gent
wilde v(56r Brussel komen. - Maar de zaak werd bijgelegd;
de Gentsche tentoonstelling werd tot in 1913 verschoven,

en alles zou nu op wielekens hebben geloopen, zoo er geen
krakeel in 't Brusselsche huishouden-zelf ontstaan was.
Zonder voorbericht aan zijn gemeenteraad had burgemeester
De Mot eene overeenkomst met het voorgeborchte Elsene gesloten, waarbij een groot stuk braakland in de wijk Sol221

bosch, met het oog op de tentoonstelling, aan de hoofdstad
werd afgestaan; het was voor de Brusselsche f inapt ies eene
naar het schijnt prachtige zaak; en, kwam de tentoonstel1 ing nu ook wat ver te 1 i ggen : de nabijheid der Lou i s al aan ,
die men tot daar verlengen zou, en van het ter Kamerenbosch , dat voor eene wereld-foor een prachtig kader zijn
zou, vergoedde veel en liet mooie uitslagen voorzien.
Maar 't ware slecht den Belgischen bedilzucht kennen, te
meenen dat de Brusselsche gemeenteraad om den hals van
zijn burgemeester zou zijn gevallen en zijne diepe dankbaarheid aan zijn burgemeestershart hadde uitgeschreid. Neen,
het ging er juist andersom toe. Men weigerde Solbosch als
tentoonstellingsterrein te aanvaarden. Men wilde ze,de
arme tentoonstelling, naar de nieuwe waterwijk sleuren, die
tegen 1910 lang niet klaar zijn zou. Anderen wilden de

heele kom der stad in één groote foor herscheppen. De ontwerpen rezen uit de macadam als paddestoelen uit de rottende blaêren van het Zoniënbosch na een regendag. En nog vóór
enkele weken heette het in sommige bladen: gij denkt dat de
tentoonstelling te Solbosch komt ? Mis ! Ze komt... waar
het u believe moge, uitgenomen te Solbosch....
Nu echter is het pleit wel degelijk beslecht : Zaterdag zag ik hier stokken in den grond planten, en ijzeren
tuimelwagentjes, voor 't vervoer van aarde, in gullen over-

vloed aanbrengen. Zondag hing er, in den mist, als een
ongerustheid, als een ongeduldige afwachting over de vlakte. En hedenmorgen, om acht uur, waren hier reeds kuilen
gegraven, wegen afgebakend, rails voor de tuimelwagentjes
geleid, en een leger van aardewerkers, in de breede blauwfloeren broek met den vuur-rooden sjerp, waren aan het
spitten en delven, met een ijver die me blijde verrast
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heeft.... Er is dus geen twijfel meer aan : 't is_ hier

dat de wereld ons toevloeien gaat; langs deze grachten
wordt over een paar jaar 's werelds geld gekanaliseerd;
hier, te Solbosch, is het, dat machines ronken en Japansche geisja's dansen zullen; hier is het dat het overbevolkte Brussel door 't feit der tentoonstelling een nieuwe

stadswijk vinden zal waar thans de grond braak en ongebruikt blijft : het is te Solbosch dat we, groote kinderen, met wijd-open oogen van al het wondere dat eene wereld-kermis biedt zullen genieten.
En het is maar goed dat het te Solbosch is. Om verscheidene zeer goede redenen, waarvan de eerste, natuurlijk,
eene egoistische is. Solbosch is, nl., niet meer dan een

kwart ier van mijn huis af gelegen, zoodat ik op gemakkelijke wijze de eer en het genoegen smaken zal, u te relateeren hoe het met de werken staat en, eenmaal de tentoonstelling geopend, te vertellen hoe het daar in ernst en
jool toegaat. Een andere reden, van meer-algemeenen aard,

geef ik u hierboven op : de stad wint hier een wijk waar
ze alle profijt bij hebben zal. Want ik zei het u : Solbosch is prachtig gelegen, zeer hoog en midden in bosschen
en uitmuntend dus voor de gezondheid, per tram niet meer
dan twintig minuten van 't hart der stad, dicht bij het
zeer-deftige, aristocratische Elsene en anderzijds aan
het rijke villegiatuur-oord Boschvoorde palend: een wijk
die, aansluitend bij de Louisa-laan, eene verfraaiing niet
alleen, maar een werkelijke verrijking der hoofdstad zijn
zal. - En er is dan nog eene andere reden: het land ligt
er vooralsnog kwasie-geheel braak. Geene dure onteigeningen van gebouwen dus; en ook geene tijdkostende en stuitende belemmering in de uitvoeringswerken...
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Ik mag het dus als eene nieuwe zekerheid in het geesteskamerken der onomstootbare waarheden ophangen : niet
al te ver van mijne deur, maar toch ver genoeg om mijne
welverdiende nachtrust niet te storen, komt eene Wereldtentoonstelling te staan. En bij die nieuw-verkregen waarheid heb ik nu vanmorgen zonderlinge gewaarwordingen ondergaan, die ik u in vertrouwen mede wil deelen.
Ik ben sedert lang een beslist vijand van wereldtentoonstellingen. Ik heb de innige, heilige overtuiging dat
ze op zichzelf tot niets hoegenaamd dienen. Want, nietwaar, elke nijverheidstak, elke kunst, elke koomenschap
heeft thans hare bijzondere, vaak-herhaalde uitstallingen,
en zelfs hare steeds-aangevulde musea, waar vakmannen of
liefhebbers beter hunne gading vinden, en beter proefterrein, dan op eene wereld-foor waar alles door mekaar
staat gegooid en waar de overweldigende, zoo niet ordebooze, hoeveelheid kalm beschouwen en oordeelkundig beoordeelen bijna geheel uitsluit, of althans zéker belemmert.
Dit voor het ernstige deel van zoo'n wereld-uitkraming.
En voor het jolige ... Nu j a , het is wel heel gemakkelijk,
naast uw deur de laatste roodhuiden, de bloeddorstigste
kannibalen, de mooiste odalisken, de echtste aissaoea's,
de meest-stuitende woestijn-mehara's te weten. En onvervalschte koffie van Kairo, rechtstreeks-geimporteerd Perzisch ro z ewat e r , evenals oorspronkelijke Nougat van Ion tél imart en onmiskenbare Rademaeker' s hopjes te mogen genieten: welke weelde ! En ik zwijg dan nog van den Annamitischen schouwburg en van de perijkelen des toboggans,
van de nagebootste Stanley- Fal l s en de aanminnel i j kneden
van het Russisch restaurant met afschuwelijk-authentieke
nationale schotels... Ja, ja, ik geef toe dat dit voor
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de leerzieke jeugd en zelfs voor wie denkt nooit oud genoeg te zijn om kennis op te doen, een even stichtend als
vermakelijk schouwspel is... Maar voor hen, die de keerzijde der medalje kennen, die weten hoe al deze exotische
uitstalling niet veel meer dan ophitsing tot ontucht is;
die, gaan ze zoover niet, weten hoe de vermenging van al
die rassen en al die moraliteiten, in eene opgejaagde
feest-atmospheer, geen veredelenden uitslag hebben kan:
die weet ik met mij om niet naar wereld-tentoonstellingen
als naar het dringend -noodige uit te zien.
En nochtans, nochtans... er roerde iets in mij vanmorgen, bij 't zicht van den ijver waarmee deze nieuwe wereldtentoonstelling aan werd gelegd® En het was geen wrevel
om de nieuwe zedekrenking die hier werd voorbereid, om
de zinnelijke ophitsing die hier laaien ging, om al het
treurig-futiele, het pijnlijk-ijdele, dat hier als onmisbaar verleidelijk schetteren en blinken zou; - het was,
integendeel, iets als eene nog aarzelende feestvreugde,
als het ontwaken van een blij gevoel , als de nog-geniepige
bewondering voor iets ongehoords-sdhomsdat staat te gebeuren. Neen, ik was, tegen mijn verwachting in, niet wrokkig-spijtig om deze Vanity-fair en al hare slechte gevol-

gen ik was als weelderig-aangedaan, ik was als... gelukkig dat het hier geschieden zou. - Waarom ? Ik ben het
desaangaand misschien niet geheel met me-zelf eens nog,
maar: de menschelijke afbeid, de menschelijke levensuiting in blijde daden, 't werkdadige menschelijke genie,
;

de stralende menschelijke fantazie, menschelijke ijver
en menschelijke levensdrift zelfs: welke overoude en steeds
vernieuwde heerlijkheden ! En dat leven, die bewegingsbehoefte en dat bewegingsgenot, al dat zinderend en on225

rustig woelen en gebeuren op den rhythmus van den menschelijken harte-slag, geordend op den menschelijken wil, gedragen en doorgrond door den menschelijken geest: waar
is het klaarder vertoond : waar tot zijn glorieus paroxysme gedreven, tenzij in eene wereld-tentoonstelling ? Waar
de gezondheid van het menschdom, het blijde levensgehijg
der volkeren, den edelen aandrift tot overwinnen gekeurd
en gepolst, dan op eene Worldsfair ? .. .
Helaas, dat juist een te-veel aan gezondheid, aan levens-kracht, aan levens-weelde zulke leelijke etterbuilen
tot gevolg hebben !... Is het te zeggen dat men er het
Leven om brandmerken moet ? .. .
- Neen, sedert hedenmorgen weet ik niet goed meer hoe
ik over wereld-tentoonstellingen denken moet.
N.R.C.,
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Decemhen 1 907 .

HET CHOCOLADEN HART
Brussel, 4 December.

Wij waren, met eenige jonge gezinnen, voor onze kinderen
"Klaas gaan spreken" : het was eene gelegenheid geworden

tot gezellig uitgaan door de feestelijke straten van het
Klaasfeest-Brussel, in den scherpen, blijde-opwindenden
avond-lucht, de stralende winkels en bazars langs, waar
lokkend het speelgoed en de snoeperijen de oogen der moeders gl. zen doen bij de gedachte alleen hoe gelukkig
de kinderen zijn zullen... Het was een prettig avondje
geworden, een avond van gezonde, haast verteederende
vreugd. In de goede ijskoude, die onzen adem in den snor
deed bevriezen, over de klaar-klinkende straatsteenen,
de schelle flikkering der electrische lichten voorbij,
goed geduffeld in de warme winterjassen, het hoofd ijl
en frisch, en in ons allen eene kinderlijke jool om de
vreugde die we scheppen gingen, om de dankbaarheid die
we wekken zouden, als al dat mooie speelgoed, die felle
sinaasappelen, die glimmige chocolade uitgestald zou staan
vóór de bewonderende kinderoogen...
De aankoopen geëindigd, zouden wij een verwarmend kop
thee gebruiken bij éen onzer, een jong schilder, die door
zijn nijdige doordrijvendheid zich een schoone toekomst
voorbereidt. Daar werden de pakken opengeknoopt, al het
moois voor den dag gehaald en nogmaals bekeken. Het was
wel of Sinter Klaas het alles voor ons-zelf had gebracht,
zóozeer waren wij er in gedaan, en stonden wij naief te
bewonderen. Toen de vrouw van den schilder, die onze gastheer was, bedrukt en met een zucht zei
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" 't En is voor iedereen zoo véel niet !"
De klank der stem was zóo dof, zóo vol weemoed; de
uiting zóo ongewoon bij dit anders onderworpen, trouwhartige vrouwtje, waar we van wisten dat ze, in allen eenvoud
en gelatenheid, z óovee l had doorgemaakt, dat we een dier
geschiedenissen verwachtten, waarvan de alledaagsche tragiek meer menschelijke diepte en menschelijke schoonheid
inhoudt dan vele groot-gebarende treurspelen...
- "Toe, Madame Marie, vertel eens."
En toen deed ze ons een verhaal, een zeer gewoon
verhaal van een zeer gewone gebeurtenis. Maar het heeft
me zóo geroerd, dat ik wil trachten, het u als St. Nikolaas-geschenk na te vertellen.
Onze vriendin begon aldus :
"Dat is nu reeds zes jaren geleden . Ik was een zeer
eenvoudig naaistertje, die, 's avonds als ik van mijn
winkel kwam, Leon - nu mijn man - ontmoette, terwijl ook
hij , na de lesuren op de Akademie , naar huis keerde . En

ik was op hem verliefd geworden, langzamerhand, zonder
goed te weten hoe, met al de trouw die in mij was, met
een behoefte aan opoffering reeds, die mij tot dan toe
onbekend was gebleven; ik was verliefd - voor de eerste
maal van mijn leven, met al de ernstige diepte van eene
eerste liefde... Leon had gauw bemerkt wat er gaande was.
Ik beminde hem zóo, dat hij me wel móest beminnen. En het
werd weldra eene oneindigheid, eene zee waar ik blijde
in verzonk, een opgaan van heel mijn bestaan in 't eenige
waar ik nog om leefde... Thuis was ik zeer ongelukkig;
mijne moeder had ik nooit gekend, mijn vader was gestorven; ik leefde met de tweede vrouw van mijn vader : eene
booze vrouw die me wel scheen te haten. Toen Leon me dan
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ook het voorstel deed, het huis te ontvluchten, en dat

hij mij een kamerken maken zou op de gfoote werkplaat,
die hij in een oud klooster, thans heelemaal door schilders ingenomen, gehuurd had, stemde ik zonder eenige aarzeling toe. Wat wilt ge ? Thuis was het zulke ellende,
en ik vergoodde Leon, en hij had me z6o in zijne dweepende

theorieën van vrijheid in alles meftesleept, dat ik niet
inzag hoe onbezonnen ik behandelde, en dat ik misschien
niet heelemaal goed deed.... Het werd een leven als een
roes. Ik ging op in Leon's onstuimige idealen. De omg. g
met zijne luidruchtige, maar goedhartige vrienden, met
het jong art istbent , dat 's avonds het atelier vol tabaksrook en subversieve kunst- en sociale stellingen ver-

vullen kwam, had mij, ook in mijn gemoed, omgekeerd. De
oneindige vrijheid die ik genoot, de oneindige liefde
die mij vervulde, - en dan, Leon die mij nooit verliet
en nooit den tijd tot overdenken gunde : had ik het Paradijs op aarde niet gevonden?...Wij waren zeer arm, wel is

waar. Leon kreeg van zijne ouders, na 't geen hij gedaan
had, geen zakgeld meer. Om mij te onderhouden borstelde
hij kleine schilderijtjes, die hij hier en daar voor een
spotprijs verkocht. Maar hoe gelukkig was ik niet het
bij den kooper naar huis te mogen gaan dragen, dat kunstwerk dat om mijn onderhoud ontstaan was ! En hoe beminde
ik hem, die het ten mijnentwil had geschapen !
Dat leventje duurde eeñ heele tijd, zonder dat ik bemerkte, te zeer van mijn eigen gevoelens vervuld, dat
de gehechtheid van Leon scheen te verslappen. Hij begon
'S avonds laat uit te gaan - maar vergaf ik het hem niet
gaarne, hem die heele dagen voor mij werkte ? Eens bleef
hij twee dagen weg. Ik had heel veel verdriet, maar tot
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een verwijt kon het niet komen, nu ik hem terug had. Ik
nam zijne verontschuldigingen zoo gaarne aan : het waren
zijne ouders die... Intusschen voelde ik om eigen daad
niet het minste berouw...
Maar op een dag zou alles ineens ïnstuiken. Ik geloofde
dat ik moeder ging worden. Met al mijn teederheid, verdubbeld nog door een feit waar ik alleen de blijde gevolgen
van zag, zei ik het aan Leon. Bij hem was het razerige
wanhoop. "Maar dan zouden we moeten kunnen trouwen", kreet
hij, "en ge weet wel dat ze thuis..." Toen kwam het er
uit : ik was te geméen voor hem... Het was voor mij de
laatste slag. Wél voelde ik dat Leon nog medelijdende
liefde voor mij had, en het hield me recht, het belette
mij een ongeluk te doen. Maar zijn bezoeken werden langs
om zeldzamer. Tusschen beider liefde waakte kommer en
treurnis. Eindelijk, toen ik, onderworpen, zijn bedremmelde uitlegging gehoord had, dat trouwen immers niet mogelijk was , dat zijne ouders..., en dat het eeuwige armoe
zou geweest zijn...; eindelijk, toen hij heelemaal niet
meer verscheen, toen ik heel alleen zat in die overgroote
werkplaats , naast het kleine kacke l ken , waar de laatste
kolen smeulden, toen zijn het voor mij dagen geweest waar
ik u 't hopelooze niet van zeggen kan. Heele dagen, terwijl ik kinderkleêrkens sneed en naaide uit mijn eigen
linnengoed, weende ik. En, dat ik toen niet van verdriet
gestorven ben, het is omdat men niet sterft van verdriet...
Zoo naderde, schrikwekkend, de winter. Ik zag Leon
alleen nog, als hij mij eenige franken kwam brengen. Brij
bleef eenige minuten, sprak niet, ging zuchtend heen...
En "arme jongen ! " , was 't eenige wat ik van hem zeggen
kon. Ik wist het wel : hij beminde mij; maar... En dat
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het toch mijne schuld was; dat ik niet had moeten toegeven...

En zoo verliepen de treurige dagen, terwijl ik

de kinderkleêrkens met mijne tranen drenkte.
- Het werd Klaasdag. Ik was ten einde raad. Ik wilde
een groote slag slaan.... Ik bezat nog vijf en zeventig
centiemen, mijn eenig geld. Ik kocht er een schoon hart

van chocolade mede, met een bleek-blauw lintje er omheen.
En ik ging er Leon op den hoek der straat waar hij woonde
mee afwachten.... 0, dat blij-luidruchtig volk, dat opgewonden en gelukkig mij voorbijtrok met groote pakken speelgoeds !.... II( stond hier, met mijn opzichtig en... dun

te bibberen en te wachten, het chocoladen hart gereed in de hand.
zomerkleedje aan,

Hij naderde.
"Leon," zeide ik smeekens, en ik reikte hem het pakje
toe.

Hij , de handen in de warme jaszakken, ging voofbij,
brommend :
"Laat mij gerust."....
Zoo ben ik daar drie dagen na mekaar gaan staan, op
het uur dat hij uit moest, in den slijkigen avond, bedwelmd van honger, 't hoofd hol als eene klok. En telkens :
"Leon".....

Maar telkens afgescheept... • •
- De vierde dag was een Zondag. 't Gebrek had me razerig-koppig gemaakt. Hij kwam voorbij, zei niets ditmaal,
maar stapte haastig, haastig.... Ik hem achterna, de tanden klapperend van koude..... Hij keek niet om, maar gevoelde zich achtervolgd. Hij ging een koffiehuis binnen.
Ik bleef aan de deur wachten, gelijk eene bedelares. Toen
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hij weer buiten kwam, ontmoetten onze oogen elkander.
Het kwam me voor dat hij verschrikkelijk bleek was....
En ik weer achter hem...
Nu waren wij in stille, doodsche wijken. Ik volgde
hem van zóo dichtbij, dat hij zéker mijn adem moest gevoelen. Iit scheen me nu opeens dat hij in stilte huilde,
en het vervulde mij plots met een groot, groot geluk....
Hij vertraagde zijn gang. Ik dorst hem niet toe te spreken. Maar hij bleef staan, keerde zich om. "Heuvel ?",
vroeg hij , zijne tranen bedwingend...

"Leon", brak ik in snikken uit, "Leon, een chocoladen
hart, voor uw Sinterklaas."...
Hij lag reeds in mijn armen. Wij huilden als twee kinderen die zich zeer ongelukkig gevoelen.... Dien avond
bracht hij mij naar huis, in de grootre, kille werkplaats.
Ik toonde hem, met trots haast, de kinderkleêrkens ... .
En sedert dien hebben wij elkaar niet meer verlaten, nietwaar mannetje ? Want - hoe het komt weet ik niet drie weken nadien waren wij getrouwd....."
Ziedaar, lezers, de geschiedenis van het chocoladen
hart, gelijk onze vriendin ze ons vertelde, vanavond.

M. R.C. , G Deceynben 1907 .
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VLAAMSCH, EN HET ASSIZENHOF VAN BRABANT
Brussel, 5 December.
In een opstel, verleden jaar in het tijdschrift "Vlaanderen" geplaatst, en waar de N.R.C. deelen uit overdrukte,
vertelde Aug. Vermeylen, naar eigen vaststelling, hoe
voor het assizenhof van Brabant een Fransch-onkundige
Vlaming behandeld wordt. Tot gisteren nog bepaalde de
wet, dat voor de eischen en pleidooien de Fransche taal
er, bij alle uitsluiting, opgelegd werd; wie dus de Fransche taal niet machtig was - op eene bevolking van 853,430
inwoners zijn er in 't arrondissement Brussel 340,635
die alleen Viaamsch kennen - of ze alleen als tweede taal
gebruikte, als niet-doorgronde, als zeer arme, tot weinig
woorden om weinig begrippen beperkte, als vaak vervalschte

taal, die niet verder strekt dan tot alledaagsch gebruik
om dagelijksche nooden - en zoo zijn er 294,901, zoodat

er slechts 144,723 enkel-Fransdhsprekenden zijn, een getal waar ongetwijfeld nog op af te dingen valt -; wie
dus als Vlaming, als eene eenheid in de zeven-achtste
der bevolking, recht meende te hebben zich dan toch in
eigen taal, in de eenige taal die hij nagenoeg begrijpen
kan, te hooren beoordeelen en vonnissen, kwam vooralsnog
van een kale reis terug: de wet gebood, dat hij onder
Fransche, uitsluitend Fransche rechtspleging zou gaan,

en dat de taal van minder dan een achtste deel slechts
der bevolking, waarvan het dan nog lang niet zeker is
dat het bij alle uitsluiting alleen het Fransch verstaat,
gezagvoerend en rechthebbend op zou treden.
Hier kwam natuurlijk het oude grapje voor den dag :
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het doet er weinig toe in welke taal men achter de grendels geraakt ! Waarbij als antwoord eene vraag geldt :

Wie weet of het gebruik van eene andere taal niet van
achter de grendels had gehouden ? Zich vrijpleiten, zelfs
voor een niet-onschuldige, is hoofdzaak; a fortiori moet
men hem, die misschien onschuldig is, het middel geven

om zich vrij te pleiten. En dat het Fransch regiem, waar
we onder bukten, ons dat middel ontnam, kwam de practijk
al te dikwijls bewijzen.

Daar kwam het opstel van Vermeylen een typisch voorbeeld van geven. Een oud, mismaakt manneken wordt, onder
beschuldiging van moord op zijne vrouw, vóor een Fransch
assizenhof, vóor een Vlaamsch-onkundige jury - of een
jury die het recht had, geen Vlaamsch te kennen, hetgeen

op hetzelfde neerkomt - te staan. Was de man schuldig ?
Om het even : hij had het recht zich te verdedigen, en
die verdediging was : " Ik heb het gedaan met een goed
gedacht." - De voorzitter, die geen Vlaamsch verstaat,
laat de woorden vertalen; en de vertaling luidt : " J' ai
fait le coup de propos délibéré", - met vooropgezetten
zin, moedwillig dus...

Wie nu maar eenigsz ins het Vlaamsch taaleigen kent,
weet dat die vertaling onzin is. "Met een goed gedacht"
kan in geen geval "met voorbedachten rade" beteekenen.
En nochtans, wat zien we ? De voorzitter, het openbaar
ministerie, en, als gevolg, het Vlaamsch-onkundige deel
van de jury vinden in eene vertaling, die misschien het
tegendeel van het niet zeer ontwikkelde, zich moeilijk
uitdrukkende ventje vertelt, eene reden, een argument
tot veroordeeling. En het ventje zal goed protesteeren
hebben; zijne onschuld volhouden: staat het er niet of234

ficieel : "ik heb moedwillig gedood" ? en levert hem de
officieele vertaler - een braaf man waarschijnlijk, maar

die zich vergissen kan niettegenstaande den eed die hij
heeft afgelegd, vooral als het er op aan komt een zeer
speciaal, een arm dialect, dat meer bedoelen kan dan het
waarlijk kan uitdrukken, onder Fransche woorden, in Fransche vormelijkheid weer te geven - levert hem de foutieve
vertaling hem niet zonder beroep in de handen van den
gevangenbewaarder ? Zonder beroep, vermits de heele rechtspleging, van hoog tot laag, in het arrondissement Brussel
op dezelfde leest is geschoeid.
Ziedaar een bewijs, dat de Vlaming in eigen land stiefmoederlijk behandeld wordt, een bewijs dat de wet van
1889, die zegt dat elke aangeklaagde het recht heeft in

eigen taal gevonnist te worden - een recht dat in Walenland voor V1 ingen in feite reeds vervalt, - dat die
wet zelfs in 't Viaamsche deel van het land voor een Vlaming doode letter is.
Van daar uitgaan, om de geheelevervlaamsching van het
rechtwezen in het arrondissement Brussel te vragen, ware
natuurlijk een reuzenstap. Men moet zelfs toegevend genoeg zijn, al de rechten der verdediging gevrijwaard te
zien: liever in 't Fransch verdedigd, en goed verdedigd,

dan in het Vlaamsch, en slecht. Een Fransch-onkundige
Vlaming kan best als advokaat een man kiezen, die hem goed
verstaat , maar daarom nog niet in het Viaamsch zou kunnen
pleiten. De opleiding der jeugd is thans nog zóó hier te
lande, dat de gegoede stand 1 iefst het Viaamsch, ook in
het onderwijs, versmaad ziet. Er moet dus noodzakelijk,
vooralsnog althans, eenige opvattingsbreedte gelaten worden. De rechtspleging in het arrondissement Brussel voor
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Vlamingen uitsluitend en onvoorwaardelijk Vlaamsch maken,
ware dus wel voorbarig geweest, op de beginsel-vraag na.
Want de gewenschte verandering in hangende zaak moest
immers wezen: erkenning der geldigheid van een princiep:
met de hoofdzakelijke gevolgen van het princiep : een
Vlaamsch voorzitter en een Vlaamsche jury; de verzekering
dus van eene begrijpende leiding en van een begrijpend
oordeel in de zaak, verzekerd aan den voornaamsten belanghebbende : den betichte.
Want, daar draait immers alles om heen. Al wie na heeft
mogen gaan hoe weinig onpartijdig eene assizenzaak soms
geleid wordt, en hoe... verbluft een middenstands-, niet
juridisch onderlegde jury voor vaak ingewikkelde vraagstukken staat, begrijpt dat het niet meer dan een billijke
eisch is, dat de leden , dat het hof dan toch begrijpen
wat hun onderworpen wordt, en alle struikelblokken, o.m.
die der beaeldtgde vertaling, uit den weg worden geruimd,
om dan nog over de rechten van de betichten te zwijgen.
Mr.. Van der binden, de taaie , galachtige, nijdige,
en zoo eerlijke Vlaamsche vertegenwoordiger van Brussel,
had voor twee jaar reeds een wetsontwerp in dien zin neergeleid: een dubbele lijst van gezworenen, een van Vlaamsche en een van Fransche zou worden opgemaakt ; en : zoo

de beschuldigde Vlaamsch spreekt, zal de strafvordering
-

mits, natuurlijk, vrijwaring van al de rechten der ver-

dediging - in het Vlaamsch worden gedaan. Dat wetsvoorstel werd nu gisteren in eerste lezing met bijval en groote meerderheid gestemd. Het is eene echte verlichting
voor al wie onbevangen denkt , te weten, dat de Vlamingen
weer een stap vooruit zijn gekomen, niet alleen op het
gebied van hun recht, maar ook van het recht...
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Dat het zonder moeite ging is niet waar. Het zou al

te verwonderlijk geweest zijn, zoo de Walen geene stokken in de wielen hadden gestoken. Zoo was de beknibbeling, bij 't voorstel der dubbele lijst van gezworenen,
groot. Men trok de rechterlijke beteekenis der jury,
zooals ze thans bestond, in twijfel ; - en men had misschien gelijk. Maar er uit af te leiden, dat eene jury,
waarvan al de leden het Vlaamsch machtig zouden zijn,
door dat feit alleen minderwaardig ware, is eene gevolg-

die we liever voor rekening van wie ze maakte
laten : waar het ons integendeel logisch voorkomt te
meenen dat zulke jury veel beter de bijzonder Vlaamsche
mentaliteit van een betichte vatten zal en dus in opzicht van recht, juister en fijner zal vermogen te oortrekking

deelen.

Andere argumenten tegen het voorstel vervielen nog
gemakkelijker, zoodat

de heer Van der Linden zonder moei-

te zegevierde, - althans voor zoover het stemmen van

De arme Vlamingen van het arrondissement Brussel - en ik ken er geene die, voor de strikte herkenning van hun rechten, slechter geplaatst zijn,
staande tusschen een Waalsche bevolking en een regiozijn ontwerp staat.

naal beheer dat systematisch anti-Viaamsch gezind is;

en ik spreek dan nog niet van 't eigenlijke volk, dat
een verfranschte burgerij te dienen heeft, en te strijden tegen Waalschen durf - de Vlamingen van Brussel en
van de Brusselsche omstreken zijn den heer Van der Linden dan andermaal dank verschuldigd : voor wie weet hoe
moeilijk men hier te lande verkrijgt wat elders er als
dood-natuurlijk voorkomt, is het plicht die menschen

te huldigen, welke zonder geschreeuw, maar met hard237

nekkige voortvarendheid ,
en bewerkstelligen: logica.

N.R.C., 7 Decernben 1 907 .

238

dit eenvoudige

betrachten

HET VERDRAG VAN NAASTING
Brussel, 13 December.
Ik heb u over het verdrag van naasting tusschen België
en Kongo-Vtijstaat, dat, verleden week op het bureel der
Kamer neergelegd, volgens de gemachtigden van den Koning
der Belgen en die van den Soeverein van de Kongoleezen,
onder de beste voorwaarden ons de overneming van de Afrika. sche kolonie vóor zou stellen, niet willen schrijven,
zonder persoonlijk van goed-ingelichte zijde te vernemen
wat men hier te lande over dat verdrag zoo al denkt. ik
heb me hier en daar begeven, bevoegde menschen uitgehoord,
sommige kamergesprekken afgeluisterd. En nu is de uitslag
V. mijn onderzoek noch heel bemoedigend voor de onderteekenaars v1 het verdrag, noch verblijdend voor de Belgen, die, wat gebeure, toch zullen moeten eindigen met
over te nemen.
Gij hebt, in beknopten vorm, èn overnemingsverdrag èn
memorie van toelichting afgekondigd, naar eene regeeringsnota, aan de Belgische bladen medegedeeld. Dit document
- ik bedoel de nota voor de pers - is ontegenzeggelijk
tendenzieus; wekt onnoodigen argwaan; het drukt te veel
op sommige punten dan dat het onmiddellijk overtuigen zou;
door 't opzettelijke van sommige deelen kan het een mogelijke geestdrift dooden; het had, in zijne vrees dat de
memorie van toelichting verkeerd kon geinterpreteerd worden, beter de memorie allèen aan 't woord gelaten, die
dan toch geen onmiddellijke drukking, tenzij door de handige vooruitzetting van ten goede pleitende feiten, bedoelde en vermocht. Zij had, die nota,gemakkelijk achter239

wege kunnen blijven, daar ze, zelfs bij onbevooroordeelden, eenige achterdocht wekken moest. - Onpartijdigheid
gebiedt dan ook, ze ter zijde te laten, en ons rechtstreeks tot het "exposé des mot if s" en het verdrag tot
toeëigening te wenden, om te zien of en hoe de Kamerbesprekingen van verleden jaar en het werk van de commissie
der XVII het zonderling zestal gevolmachtigden beinvloed
hebben. Dat verdrag, en dat "exposé" - solualiige bladen noemen het een "prospectus" - kunnen dan nog alleen met omzichtigheid behandeld worden : de agenda waar de bewijsvoe-

ring op rust zijn eerst sedert gisteren . in handen der Kamerleden; en in een zaak waar persoonlijk onderzoek niet kwalijk genomen kan worden, is het van geen gering belang,
uit de voorgegeven gronden eigen gevolgen te trekken en
ze met de regeeringsgevolgen te kunnen vergelijken. En
dit werd ons tot op heden moeilijk gemaakt. Ik heb dan
ook verkozen tot heden over de zaak te zwijgen.
Hier rijst, eerst en vooral, eene pr inc ip iëele vraag:
in hoeverre heeft België, buiten het Koninklijk testament,
onmiddellijk recht op Kongo ? Want, nietwaar, daar hangt
veel van af; daar hangt namelijk van af of men ja, zoo
niet beperkende voorwaarden aan heeft te nemen; daar hangt
de graad van weigering en van dankbaarheid van af; dat
bepaalt de eigenlijke verhouding der twee partijen. Blijkt
het dat België's rechten grooter zijn dan het Koninklijk
aanbod, dan heeft België reden tot pruilen en zelfs tot
meer; dan vervalt het groothartige, het gulle, het schoone
van de Koninklijke daad; en het stelt vooral vast in hoever de schenker vrijheid bezit tot het uiten van "plechtige voorwaarden". En als de teksten nu bewijzen dat België waarlijk die rechten bezit, dan komt het er op aan
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de bewoordingen van de Memorie van Toelichting, omschrijving van het verdrag, aan die rechten te toetsen, en te
zien in hoeverre eigen-lof verdiend of geoorloofd is.
Nu bezit België die rechten alleszins : de wet van
Augustus 1890 stemt er in toe, aan Kongo -Vrijstaat eene
som van vijf en twintig millioen te leenen, zonder rente
ze's maangedurende tien jaar, mits vtijheid voot ßeg
den na veiwattijd, den Utij staat met goedeten, itechten
en vootdeeten overt. te nemen, en verplichting, vanwege Kon,

,

gostaat, geen nieuwe conventie, geen nieuwe leening zonder
toestemming van de Belgische regeering aan te gaan. En

in 1901 eene nieuwe verklaring: zoolang België rente noch
kapitaal van de geleende millioenen terugeischt, heeft
het onvoorwaardelijk recht op naasting.
Bevestiging dus door teksten, van onvervreemdbare, on-

voorwaardelijke rechten; bewijs tevens van het onwettige
der koninklijke eischen. De Memorie van Toelichting gaat
niet te minder voort o.a. het behoud van het kroondomein

als voorwaarde te blijven stellen, met een verdediging,
weliswaar, van het behoud ervan , die zoet is als honig
en... kleverig als vogelteer, en waar ik straks op terugkeer....

In zoover worden de rechten der Belgen over het hoofd
gezien. Niet alleen wil de memorie ze miskennen : zij
spreekt van de "verplichtingen" die een toekomstig "verbond der openbare machten met het werk dat de Koning in
1885 op zich al leen nam", medebrengt. Het wordt dus nóg
mooier, in den geest der opstellers van het "Exposé des
motifs" : wij , Belgi8, hebben geene rechten; toen we ons
mooi geld leenden, zonder rente, werd ons niets daarvoor
toegestaan; maar op 't oogenblik dat de Koning, wien wij
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in 1885 de toestemming gaven ook de kroon van Kongo op
zijn hoofd te zetten - zonder dat het ons, het spreekt
van zelf, iets zou of mocht kosten, - op 't oogenblik dat
Leopold II zich zou verwaardigen ons in 't beheer van Kongostaat als geldschieter-compagnon, die alleen nog de verantwoordelijkheid zou dragen, te kiezen, toen sprak het
van zelf , niet waar, dat wij alleen de verplichtingen,
alle verplichtingen zouden dragen ?
Deze twee feiten karakteriseeren de memorie van toelichting : België dient een Koning dankbaar te zijn, die de
uiterste vriendelijkheid hebben wil, de verantwoordelijkheid van zijn Kongoleesche lasten en schulden op België's
nek te schuiven....
Tot zoover de geest die het "exposé des mot if s" kenschetste. Onpartijdig is die geest niet, men zal het toe-

gaven. Is de tekst van het naastingsverdrag in beteren
zin geformuleerd ?
De motie, op 14 December laatst door de overgroote meerderheid der Kamer gesteund - eene overwinning, schreef
ik u toen, voor wie niet gaarne katten in zakken kochten,
en waarbij de regeering zoo ootmoedig het hoofd neerlei;
de arbeid van de koranmissie der XVI I , waar met waardige
hardnekkigheid al de rechten van het land verdedigd werden, die op de koninklijke plechtige wenschen aldoor maar
veld wonnen; de koloniale wets-tekst, die het gevolg was
van dien arbeid, waarbij de vraag van het Kroondomein voor
verdere bespreking in de Kamer gereserveerd bleef, en die
zóó was opgesteld, dat onbevooroordeelden hem zeker als
logisch en volledig stemmen mochten: dit alles liet ons
verzoenende tegemoetkoming van de opstellers van het naastingsverdrag verwachten. Het ging hier aan, het praamde
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hier, goeden wil te toonen. Het is dan ook niet zonder
verwondering dat men in het verdrag het verbluffende artikel IV leest, dat aldus luidt :
"De datum waarop België de uitoefening van zijn souvereine rechten aanvangen zal , wordt door koninklijk besluit vastgesteld. De inkomsten en uitgaven van KongoVtijstaat zijn van af 7 Januari 1908 voor rekening van
België. Met, als toevoegsel, dit "arrangement provisoire":
" Vanaf 1 Januari 1908, zal geen enkele uitgave door
Kongo -Vrijstaat gedaan worden, zonder bekendmaking aan
den Minister van Financiën van België".
Nu mag het overijlde van den gestelden datum voor de
overdracht der comptabiliteit zonderling schijnen - over
veertien dagen reeds zou dat alles moeten beschikt zijn!
: nog zonderlinger is echter de tekst van het regelend
"arrangement", en hier vooral is het , dat we eene weigerachtige en achterdochtige houding der opstellers van het

verdrag gewaar warden.
Toen,inderdaad, in 1895 de overneming van Kongo werd
voorgesteld, was er insgelijks een artikel van het verdrag
dat de werking der comptabiliteit regelde. Daarin heette
het echter dat geen enkele uitgave door Kongo -Vrijstaat
zou worden gedaan of toegestaan zonder toelatin: van den
Belgischen minister van financiën.
Thans is er geen spraak meer van toelating, - eene toelating die er echter wel mocht wezen, vermits het België
is dat betalen zal ! Thans stelt Kongo zich tevreden,
zijne uitgaven naderhand bekend te maken. België zal van
over veertien dagen reeds al de lasten - ook buiten alle
toezicht, onmogelijk binnen die veertien dagen in te richten, - dragen. Kongo echter kan, gebruik makend van dat
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gebrek aan toezicht, doen wat het wil: toestemming hoeft
het niet te vragen; als het later maar even bekend maakt
wat het aan uitgaven of handelstransacties gedaan heeft;
want er is zelfs geen spraak meer van aan te gane verbintenissen, zoodat ook daar buiten alle toezicht of instemming kan gehandeld worden.
Men ziet welke geest onder het honigzoete van het verdrag schuilt: nog steeds dezelfde autocratische politiek,
ditmaal echter onder een glimmend laagje stroop.
Dat laagje stroop moet ons ook de pil van de Kroonstichting doen slikken. Gelijk de vraag thans gesteld is,
naar blijkt uit de gisteren uitgedeelde addenda, is zij
't wel waard, nader beschouwd te worden. Thans heet het:
het Kroondomein, zooals in 1896 en in 1901 omschreven,
blijft bestaan. Het bezit wettelijke persoonlijkheid; het
blijft eene koloniale stichting, bestaande onder de bescherming van eene wetgeving die van deze van het moederland onderscheiden zal blijven; het ontsnapt echter noch
aan de politie-, noch aan de belastingswetten; de Staat
zal drie der zes beheerders van het Kroondomein benoemen,
en op die beheerders controol uitoefenen; de stichting
is voortdurend; de onroerende eigendommen zijn er echter
niet onvervreemdbaar van, mits goedkeuring van den stichter.
Ziedaar voor de Kroonstichting of haar zelf. wij willen er alleen dit uit onthouden : België heeft het recht,
zoo de Koning toestemt, het Kroondomein bij deele af te
koopen. Of dat recht een voorrecht is, blijft eene vraag.
Of de 29 millioen onroerende goederen in België, die aan

de Stichting behooren, en met de overneming den Staat toekomen zouden, eene vergoeding zijn voor de oneindige stre244

ken waar we voortdurend eigendom van aan den Koning verzekeren, blijft eene tweede vraag, vermits ze te beschouwen
zijn als de teruggave van voorschotten, door België aan
het Kroondomein toegestaan. Maar van veel grooter beteekenis is het feit, dat het recht-van-afkoop noodzakelijkerwijze voor België een last moet worden. Ge weet dat de
kolonie in hare eigen begrooting moet voorzien. Nu lezen
we dat de opbrengsten, voor zoover en zoolang ze in handen
des Konings zullen blijven, o.m. dienen moeten tot het
onderhouden van philanthropische, wetenschappelijke en artistieke werken. Intusschen sluit misschien de Kongoleesche begrooting, waar wij verantwoordelijk voor staan,
op een deficit. Waaruit voor ons de onontkomelijke verplichting, met Belgisch geld de onroerende goederen van
het kroondomein af te koopen, tot beslechting van het mogelijk te kort. Ziedaar het voordeel dat wij bij de overneming v. Kongo, zooals ze thans, met behoud, van het
Kroondomein, wordt voorgesteld, hebben; ziedaar waarom
het Parlement zich zeker tweemaal bedenken zal, vc5or het 't
verdrag , aldus opgemaakt , zal stemmen.
Want aangenomen, dat de internationale toestand overheerlijk is, dat het financiAele wezen hoogst bevredigt,
dat het behoud der gedane concessies geen hinder tot goed
beheer zal zijn; aangenomen zelfs dat de Koning als oprichter van Kongo recht heeft op de 1,095,000 frank die
hij van de Kongoleesche opbrengst neemt voor eigen gebruik, voor dat van zijne familie, voor 't onderhoud van
de verzamelingen en Belgische eigendommen die hij heeft
aangelegd - een recht dat het kleingeestig ware, hem te
ontzeggen -: de groote bekommering moet blijven, de verantwoordelijkheid die het op zich neemt, en die door 't
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behoud van het Kroondomein zóo verzwaard wordt. En daarom
is het onmogelijk dat België aan naasting met behoud van

de Kroonstichting denke, zoolang het de volgende zekerheden niet heeft : volkomen-openbaar toez icht ; afkoop der
onroerende goederen door den Koning toegestaan tegen een
prijs die de lasten van België niet al te zeer bezware;
dat de opbrengsten van de Kroonstichting publiek besteed
worden aan bekende werken, zoodat in elk geval alle gekonkel, als dat met het persbureel, onmogelijk wordt. - Zulke
voorwaarden, tot een minimum herleid, moet het land bij
rechte mogen stellen, wil het in de toekomst vertrouwen
hebben. Zonder instemming hierover kan van naasting, met
behoud van het Kroondomein, geen spraak zijn. En aldus
zal ook wel de meening der kamer wezen.
Want • ik zei u dat ik een klein inkwest had ingesteld.
De uitslag ervan is voor de Koninklijke politiek ongunstig.
Het wetsvoorstel, dat het Verdrag tot Naasting aan de Kamer onderwerpt, en dat niet voor amendeering vatbaar is,
wordt z6ker verworpen.
En dan ?
Ja, dan zal alles voor de derde maal te herbeginnen
zijn, tenzij het nieuwtje, in de Kamer rondgestrooid, dat
er op Koninklijke inschikkelijkheid mag worden gerekend,
waarheid bevatte. Maar waar zou dan de Koninklijke koppigheid gevaren zijn ? In de noodzakelijkheid der overlating
aan België, zegt men. Noodzakelijkheid echter om wiè, om
wat ?... Laat ons de beraadslaging afwachten.
N.R.C., 15 Decembet 1907.
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DE KAMER EN DE NAASTING
Brussel, 19 December.

Wat ik v6or enkele dagen voorspelde is geschied : heel
de liberale linkerzijde, gisteren vergaderd, heeft bij
algemeene stemmen eene algemeenheid die , onverwacht,
des te gelukkiger mag heeten - het verdrag van naasting
tusschen België en Kongo verworpen. Zelfde lot staat natuurlijk bij de socialisten te wachten. Slechts enkele
steituaen rechts dus - en die worden zonder eenig mogelijken
twijfel gevonden - en de Koning zal ten derden male den
wil van het land vernemen, dat het Is/61 Kongo overnemen
wil, Mar • niet door Kongo wenscht overgenomen te worden...
Ziehier de motie door de liberalen gestemd. Zij herhaalt,
bemerkt ge, de an: enten die ik tegen het verdrag deed
gelden.
"Overwegende dat de verzoeningsmotie der Kamer, op 14

December 1906 gestemd door de eenparigheid der liberale
linkerzijde en de rechterzijde, door de regeering aangenomen en met haar besproken, vaststelt
"Dat België recht van naasting op Kongo bezit, niet
alleen vanwege den koninklijken brief van 5 Augustus 1889,
maar vanwege de overeenkomst van 5 Juli 1890 en de wet
van 1901, die het beginsel ervan behoudt;
"Dat dit recht onvoorwaardelijk is;
"Overwegende dat de regeering nadrukkelijk verklaard
heeft dat de overeenkomst tot naasting geen andere bedoeling heeft dan de overdracht te bewerken en de uitvoeringsmiddelen voor te schrijven;
"Overwegende dat het verdrag de naasting afhankelijk
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van voorwaarden maakt die de Belgische souvereiniteit tegenover de kolonie beperkt en het recht van België tot
overneming van Kongo, zooals het plechtig in de Kamer verzekerd werd, miskent;
"Oordeelt de liberale linkerzijde, de motie van 14 December 1906 bevestigend, noodig, vóor de commissie der
XVII met het onderzoek van het verdrag beginne, het algeheele recht van België, op 14 December 1906 door de eendracht van Kamer en regeering bevestigd, uitdrukkelijk
voor te behouden."
Dat toont ons duidelijk aan welke de houding van al
de liberale leden der commissie van XVII leden, ook van

dezen die vooralsnog de koninklijke vorderingen verdedigden , bij het bespreken van het verdrag en bij 't stemmen
erover zijn zal . Ook de houding der socialisten leidt geen
twijfel. Zoodat de uitslag niet betwijfelbaar is.
En de regeering ?
Geheel de regeering, minister Helleputte helaas inbegrepen, heeft het verdrag-ontwerp onderteekend. Zoodat
men eenerz i j ds van Kabinetsvraag, anderzijds van Kabinetsontslag spreekt.

Het stellen der Kabinets-quaestie ware wel de kleingeestigste en willekeurigste daad die men zich van het
ministerie zou kunnen voorstellen. Hoe, omdat aan de Jong-

katholieken in de regeering een paar portefeuilles zijn
afgestaan, zouden die Jong-Katholieken in zake Kongo moeten toegeven en den nek buigen ? Het ware overigens van
de vraag eene partijzaak maken, een politieke actie, en

meer niet. Zou 't ministerie van den heer de Trooz zoo
kleingeestig zijn, uit slechtbegrepen loyalisme, van eene
zaak waar heel de toekomst van België van afhangt een
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kliek-daad te maken, het te onderwerpen aan partijtucht
en regeeringscesarisme ?
Wordt het verdrag nu in de Kamer verworpen, dan is het
waarschijnlijk, dat het ministerie zijn ontslag geven zal.
Wie zal er om weenen ? Behalve de ministers-zelf , niemand.
Zelfs de katholieke partij weet dat ze bij verandering
van ministerie winnen zou, vermits het ministerie, haast
zonder twijfel, katholiek zou blijven. 't Zou alleen voor
den heer Woeste eene neêrlaag zijn. Maar blijkt het niet
meer en meer hoe men in zijne partij-zelf de heer Woeste
als "quantité négligeable", of althans als zeer ge8erbiedigde, maar toch al een beetje suffende grijsaard gaat
beschouwd worden ? Welk verschil, b.v., met den heer Beernaert, waar ieder nog naar luistert ! En welke aanwijzing
voor de samenstelling van een, waarschijnlijk-aanstaande,
nieuw ministerie, waar de opgeblazen en geblaseerde de
Trooz uit geweerd zou zijn !
En nu, een nieuwe vraag : wat zal de K. er doen als
het naastingsverdrag verworpen is ? Het antwoord kan
tweeërlei zijn : de Senaat neemt aan hetgeen de Kamer verwerpt en dan kunnen we een aardig balspelletje bijwonen,
van een over-en-weer-reizende conventie. Of wel : de Senaat stemt als de Kamer. En dan is er een onderverdeeling
in het antwoord: ofwel, alles wordt toekomend jaar, of
over twee jaar, of over tien jaar herbegonnen. Ofwel :
België, zijne rechten indachtig, verwerpt het verdrag,
maar verklaart, over het hoofd van den Koning heen , Kongo
in te lijven. Want dit is, nietwaar , zijn onvervreemdbaar
recht, tot vijfmaal toe uitgeroepen en bevestigd.
Sommige Kongophielen komen nu wel insinueeren : verwerpt de Kamer het Verdrag, dan neemt de Koning zijn rech249

ten terug, en verkoopt Kongo aan Frankrijk, die 't eerste
recht op aankoop heeft. Maar die verklaring berust op eene
onnauwkeurigheid, vermits de wet van 1901 het recht van
naasting onvoorwaardelijk aan België toekent. Ziet de Koning dat recht over het hoofd, stapt hij over de wet van
1901, dan breekt hij zijn grondwettelijken eed, en is dus
als vorst vervallen...
Wat nu gebeuren zal ? Wat op het verzekerde verwerpen
van het verdrag zal volgen ?... Chi lo sa ? - Laat ons
voor 't oogenb l ik dit ééne feit onthouden: het land blijft
meer en meer zijne rechten handhaven. Welk schooneren
lof kon men eene constitutioneele monarchie toezwaaien

N. R. C. , 21 Decemben 1907.
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VLAAMSCH IN HET ONDERWIJS. - BEN NIEUW
VOORSTEL
Brussel, 18 December.
Ik ben al te dikwijls verplicht geweest u hier te spreken
over de "Association flamande pour la vulgarisation du
francais en Flandre" : eene vereeniging die zich bedriegelijk Vlaamsch noemt en geen doel heeft dan een zeer ongelukkigen, anti-demokratischen, onlogischen en nadeeligen
toestand in Vlaanderen voortdurend en onveranderlijk te
maken. Dien toestand kent ge : eene geheel verfranschte
aristocratie - en ik spreek hier ook van de geld- en nijverheids-aristocratie,- eene bourgeoisie die niets begeert
dan die aristocratie na te apen, gaan zich meer en meer,
door de taal en door den geest, van het volk afzonderen;
de klove tusschen de maatschappelijke lagen gaapt dieper

en dieper; het negeeren der volkstaal schept wanstaltige
maatschappelijke verhoudingen, stoort allen gedachtelijken
en zelfs praktischen omgang, houdt het volk van alle hoogere kultuur af; het na-apen van al wat Fransch is, maakt
niet alleen belachelijk : het heeft voor de ontwikkeling
der hoogere standen eenzijdige en belemmerende gevolgen;
het erkennen en uitroepen van het Fransch als nationale
taal in Vlaanderen of zelfs maar als algemeene omgangstaal, berust niet alleen op een grove leugen : het is
onvaderlandsch, vermits het de krachten der natie 't zij

breekt of ontzenuwt - bij de, onlogisch-, onpaedagogischopgeleide burgerij, n.l. -, 't zij verwaarloost of vijandig maakt, - bij 't werkvolk, van werkelijk-praktisch
onderwijs, door 't onverstand der leidende klassen, ver251

stoken, dat door 't gevoel der afstanden, van de houding
dier zelfde klassen nog aangekweekt en verdiept, aan 't
haten en muiten gaat. ik overdrijf den toestand niet :
wat de Vlaamsche Beweging ook hebbe gedaan, het doel
en de reden van haar bestaan, die zijn : het Vlaamsche
volk van hoog tot laag op het ontwikkelings- en beschavingsstadium der overige naties brengen door 't aankweeken
van besef zijner eigen waarde en zijner eigen nooden,
door de kennis van eigen ziel en geest, van eigen kunnen
en willen, dat doel heeft ze nog lang niet bereikt, omdat
ze te veel en te lang op zijpaadjes is gaan dwalen en
zich met beuzelarijtjes heeft beziggehouden, omdat ze
te lang hare sociale rol voor partij- en clubgeest vergeten heeft , en het taal-liefhebberen-onder-mekaar er te veel
kern en bezigheid van is geweest. Die toestand is door
de Vlaamsch-gezinde wetten weinig veranderd, omdat die
wetten vooralsnog niet tot natuurlijke krachten, tot volks energie zijn verwerkt, tot het eigenlijke volk zelfs weinig zijn doorgedrongen, en 't bewust-zijn van hunne logische noodwendigheid nog niet ontwikkeld is tot op het
punt dat ze als eeuwige natuurrechten ,als verschijnselen
van een uit den aard onaantastelijk wezen zouden gelden.
Die toestand zal bestaan, zoolang de vervlaamsching
der hoogere, en vooral der verder-ontwikkelde kringen
niet als een logische plicht door hare beste vertegenwoordigers zal worden aangezien zoolang, m.a.w., eene volledig-Vlaamsche Hoogeschool de logiek-van-den-geest bij
advokaten, artsen, notarissen, bij al de geleerden die
met het mindere volk omgaan, ook de logiek-van-het-hart
niet zal hebben gewekt , en de eenheid in de taal , de eindelijk-gewaardeerde en geliefde taal, ook meer eenheid
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in voelen, ook meer toenadering onder de maatschappelijke
lagen niet zal hebben bewerkt. En het zal juist de Belgische politiek der toekomst moeten zijn, dit te verwezenlijken, om tot socialen vreden te komen, die vooruitgang en geluk verzekert. Hetgeen dan ook de socialisten
begrepen hebben door de vraag der Vlaamsche hoogeschool
op hun programma te stellen...
Dat die toestand nu, die pijnlijke toestand, verdedigers, zelfs openlijke verdedigers vindt, moet u niet
verwonderen. De Belgische gemakszucht alleen zou reeds
voldoende zijn om het uit te leggen, zoo er geen diepergaande redenen voor bestonden, onder meer het zeer sterk
kastengevoel, dat, door het eenzijdig onderwijs geholpen
bij ons nog steeds heerscht. Vooruitstrevende gedachten
zal men bij ons in burgergezinnen niet ontmoeten, tenzij
bij hare leden

die hoogere studies hebben gedaan en dan

natuurlijk liefst tot het uiterste gaan. Onze burgerij
is niet alleen behoudsgezind uit routine en liefde voor

het gezette : hare naijverige bewondering voor al wat
maatschappelijk hooger staat maakt ze minstens zoo conservatief als wie bij conservatief zijn alle eigen voordeel
verdedigen. Ik deed het u vroeger reeds opmerken : onze
Belgische kamer bestaat naar

den geest, niet uit kleri-

kalen, liberalen en socialisten, maar veel meer, vooral
als sociale vragen behandeld worden, uit werklui- en intellectueelen (social isten en jong-katholleken) tegenover
burgers (het gros van 1 iberalen en katholieken); uit verdedigers der verst-gaande sociale eischen en - 't zij
tusschen haakjes gezeid - ook over 't algemeen der Vlaamsche eischen in hunne hoogere inzichten, tegenover, zoo
niet laudatores der vergangen tijden, dan toch in-voor253

zichtige berusters, die niet gaarne in hun gerusten toestand worden gestoord.
Ziedaar dan ook waarom de noodlottige toestand van
Vlaanderen natuurlijk verdedigers moest vinden, en waarom
die verdedigers, die weten voor een zeer gezonde, zeer
kloeke, zeer overtuigde massa vooruitstrevende Vlaamschgezinde Vlamingen te staan, list tegenover kracht stelden,
en de werende vereeniging, die volgens hun bedoeling den
bestaanden toestand moet redden en behouden, "Vlaamsche"
Vereeniging, "Association Flamande ", noemden. Waardoor
zich dan ook eenige brave lui, steunende op de ontegenzeggelijke waarheid, dat kennis van het Fransch een Vlaming practische meerderwaardigheid bijzet, beet lieten
nemen, en, uit behouds-geest, lid werden van hetgeen bij
de onstuimige Flaminganten weldra de "Vulgaire" kwam te
heeten.
Dat de "Vulgaire" nu, in hare conservatieve Franschdolheid, met hardnekkigheid tegenwerkt alles wat verandering kon brengen in hare voornaamste handlangers : het
zeer onvolmaakt-vervlaamschte, naar den geest Fransche
Middelbaar Onderwijs, en het geheel-Fransche Hooger Onderwijs, spreekt vanzelf. Haar streven is dan ook, dat de
gestichten voor M. en H.O. als 't kan nog Franscher zouden
worden. Zij weet, dat wijzelf, bewuste Vlamingers, alles
van het onderricht, van geestelijke opleiding te verwachten hebben en verwachten; al hare energie wordt dan ook
aangewend om - met de beruchte woorden van Woeste - te
"Bewaren, Verbeteren, Verhinderen" : te bewaren, n.l.
wat Fransch is, dat Fransch-wezende te verbeteren, en
te verhinderen, dat het ón-Fransch zou worden. En zulke
bezorgdheid blijkt dan ook uit al hare daden : ze bleek
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met den wanhoop des doods uit haren strijd tegen het wetsvoorstel-Coremans op de gestichten van vrij M.O. Nu dat
wetsvoorstel, onder vorm van eene interpellatie over den
stand der werkzaamheden van de bijzondere kommissie waar
yt wetsontwerp naar verzonden werd, in de Kamer weer aan
de orde kwam, en er een onbeleefd antwoord van voorzitter
Schollaert uitlokte, nu gaan de "Vulgarisateurs" weêr
aan den trok, ditmaal met den list van royale vrijgevigheid.

De leden dus der Association-met-den-langen-naam zoo worden ze in Vlaanderen ook wel genoemd - hebben een
algemeene vergadering gehouden, en op die vergadering
heeft de oud-rector der Gentsche Universiteit, prof. Paul
van Wetter, een voorstel gedaan, dat volgens bevriende
bladen, prachtig verdraagzaam is - een geestige onwaarheld ! - en uitmuntend de strekking der Association kenschetst - ditmaal de waarheid, helaas !
ik heb de eer, prof. Van Wetter te kennen. Het schijnt

dat hij een bekwaam jurist is. Maar als rector was hij
achterdochtig, streng en geenszins breed van inzichten.
En ook als mensch kan men verzekeren : Als er zich in
dat breed grofgebouwd hoofd, onder het korte, bruin-rosse
kroeshaar een begrip , een princiep heeft vastgeankerd naar wijze, stelt men zich voor, van een bloedzuigende

echel - zal geen beredeneering dat begrip, dat princiep
nog losmaken. De geest van prof. Van Wetter moge uitmuntend georganiseerd en gevuld zijn, plooibaar en uitzetbaar
is hij niet. Zeer intelligent naar de oude opvatting

van het woord, die schranderheid synoniem maakte van groote belezenheid, is hij het veel minder in den modernen
zin van het woord, die intelligentie in het bevattings-
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vermogen der zenuwen en het verwerkingsvermogen van het
brein stelt. Ik wil nu niet zeggen, dat het brein van
prof. Van Wetter versteend zou zijn, of ingericht als
een waskoek in een bieënkorf.. Ik zeg alleen, dat hij zeer
hecht aan hetgeen voor hem eene waarheid is, dat hij die
waarheid zal verdedigen zelfs als hij er begint aan te
twijfelen, en dat hij alle mogelijke middelen zal gebruiken om die waarheid ook door anderen te doen deelen, met
systematisch-kouden ijver, gelijk zijn geest koud-systematisch is. Prof. Van Wetter is vooral - neem het woord
nu ook maar eens in den goeden zin, als ge wilt - een
"sectaire". Hij is het als liberaal en dat komt zijne
partij vaak ten beste.
Hij is het als anti -Vl am ingant , en dat is,met het
oog op de toekomst van ons land, veel erger.... Gelijk
de meeste menschen van zijn aard is de heer Van Wetter
geen enthousiast; of beter : zijn geestdrift is een koude
geestdrift, geen roes, geen onstuimige uitf lappe ri j , gelijk bij de Vlamingen wel wat heel veel gebeurt. Het is
.

geen vervoering : het is het zélf-voeren, langs vertrouwde, zorgvuldig-geplaveide wegen, van hetgeen men tot een
op voorhand goedgekeurd doel wil brengen. Zulke geestesaard herinnert me de Kongoleesche fabel die, opgeteekend
door een jezuiet-missionaris, me deze week onder oogen
kwam. De kameleon en de muis wedden, om wie het eerst
op de ver-afgelegen markt aankomen zal. De muis, in onbesuisde vaart, loopt, loopt, tot ze, zonder het zelf te
weten, de marktplaats lang voorbij is en verdwaalt. De
kameleon, hij , stapt zoetekens, welberedeneerd aan, en,
ter markt gekomen , koopt zijne zaakjes, en wacht . Eindelijk, tegen avond, komt er ook de muis aan, dood moe van
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't loopen, en... verwonnen door den tragen, maar bedachtzamen kameleon.
Nu wil ik den heer Van Wetter niet verwijten dat hij
een kameleon zou zijn, vermits ik u zei dat hij nooit
van kleur, ik meen : van denkwijze, verandert. Maar ik
bedoelde dat zijn geestdrift koel en gemeten is, en...
daarom veel kans heeft te goeder ure te triumpheeren.
- Hoe hij triumpheeren zal, door eigen heldhaftigheid
of door list, is eene andere vraag. En hier herinnert
hij me woêr a. een andere fabel, eene platduitsche, van
Brinckm. ,geloof ik. De egel wedt met den haas om 't
zeerst-loopen. De wedren zal 's anderen daags plaats hebben. Intusschen gaat de egel naar huis, en spreekt af
met zijne vrouw, die hem heel goed gelijkt, dat ze zich
a. den eindpaal, waar de ove inning beslist moet worden,
verduiken zal, en verschijnen tegen dat de haas aan moet
komen. Zoo wordt gedaan; 't sein tot vertrekken wordt
gegeven; de m. etjes-egel doet of hij met den haas vertrekt, en deze vindt bij het doel... professor Van Wetter,
die alles koel en slimmetjes weet te beredeneeren en te
beredderen...
Ik heb al lang genoeg bij prof. Van Wetter stilgehouden. 't Was echter noodig om u 't geen volgen gaat in
't klare licht te stellen. Voor ik er toe overga heb ik u
nochtans eerst een verdediger van prof. Van Wetter voor
te stellen : mr. Firmin van den Bosch , een onzer jongste
magistraten, een zeer open en zeer nieuwsgierige geest,
die tot den heer Van Wetter staat als een adder tot een
pad. Want substituut Van den Bosch - een Fransch letterkundige van veel vooruitstrevenden ijver, scherp en
fijn criticus en merkwaardig stylist - is even vlug en
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veerkrachtig van brein als zijn oud-professor methodistisch en hoekerig is. Moest ik bij hem fabels aanhalen,

dan zou ik u herinneren aan den vos en de druiven, mits
deze wijziging dat de heer Van den Bosch niets "te groen"
vindt, en steeds een middel weet te bezinnen om de trossen juist op het goede oogenblik, op den juisten graad
van rijpheid te plukken. Waaruit ge geenszins 't gevolg
moet trekken dat hij een arrivist zou zijn. Want zijn
groote invloed op de politieke mannen der leidende partij
komt ook zijne vrienden ten goede, die niet zullen blijven, dank zij de handigheid des heeren Van den Bosch ,
zonder een kluifje of een hapje van den gouvernementeelen
schotel mee te mogen peuzelen.... Dat de heer Van den
Bosch nu prof. Van Wetter gaarne een handje toesteekt,
niettegenstaande zijne zeer moderne en zeer vlugge schranderheid en de liefelijke verscheidenheid van zijn doorzichtsvermogen, ligt aan verscheidene redenen, ook buiten
de vroeger aangehaalde, en heeft, of kan gevolgen hebben,
die door de Vlamingen niet zonder schrik moeten worden
aangezien.
De redenen zijn : de maatschappelijke stand des heeren
Van den Bosch , midden in een verfranschte magistratuur,
waar Flaminganten niets dan als dusdanig dilettanten zijn,
op een paar uitzonderingen na, legt hem verplichtingen

op; dat hij een Fransch, geen Vlaamsch letterkundige is
maakt dat hij zich niet onbesuisd-flaminganterig, hoogstens kieschkeurig, en voornaam-toegevend moet voordoen;
waar de regeering meent dat alle heil in de gulden middenmaat ligt...: - en dan nog : de kritische gewoonte, nietwaar, en de omgang met de wettelijkheid....

De gevolgen van eene niet-Viaamsche houding bij den
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heer Van den Bosch kunnen echter zeer ongelukkig voor
ons volk zijn, juist omdat hij in zijne partij zulk gezag geniet. Enkele toekomstige ministers hebben voor hem
geene geheimen, kunnen hem niets weigeren. Hij is het

die van minister Descamps verkregen heeft, dat voortaan
louter letterkundigen - natuurlijk Fransche - als zulkdanig tot staatsambten worden benoemd. Wilt ge gedecoreerd
worden schrijf hem een woordeken. Zijne partij heeft hem
overigens noodig : hij is, ik herhaal het, zeer intelligent, zeer vlug, zeer handig, van eene nerveuze welsprekendheid, in sommige kringen, ook bij den liberalen vijand,
populair; en enkele "woorden" van hem zijn, hoe jong hij
nog wezen moge, reeds aan 't legendarisch worden. - 'Wat
ligt u dichtst aan 't harte ?" vroeg hem eens grinnekend
een liberaal professor. - "Mijn scapulier, mijnheer !"
was het dubbel z innige antwoord,... dat echter bij de katholieken natuurlijk groot succes had. Hoe zou men dan ook
zulk man niet koesteren als een kindeken in de luren ?...

- Denk niet , lezer ,dat ik mij van mijn onderwerp laat
afleiden. Gij zult dadelijk gaan zien dat ik er z6olangheb
rondgedraaid, totdat het tot nog een heel klein kluwetje
ineen is gewikkeld Ik kom er overigens op terug.

- De "Association... etc." hield dus eene vergadering,
en de heer Van Wetter had een voorstel, dat hij lang ontwikkelde, door den heer Van den • Bosch ijverig werd overgenomen, door hem werd geformuleerd, door de leden naar
het Parlement werd gezonden, en dat ik hier vertaald volgen laat :
"1°.) De koninklijke athenaea, de gemeente-colleges,

de Staats-middelbare-scholen, de lagere gemeentescholen
en de openbare beroeps-, nijverheids- en handelsscholen
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zullen als voertaal de taal aannemen van de meerderheid
der bevolking in de gemeente waar het gesticht bestaat,
volgens de uitslagen der laatste volkstelling. Nochtans,
zoo twintig ten honderd der vaders of voogden van de leerlingen die het gesticht bezoeken het gebruik van eene
andere voertaal vragen zal deze vraag worden aangenomen.
"2°.) In de Staatshoogescholen en in de hoogere

leer-

gestichten van den Staat, worden de lessen in het Fransch
gegeven. De regeering zal , bij uitzondering, het gebruik
van eene andere taal toe mogen laten in sommige vakken
van het hooger onderwijs, en niet-verplichte leergangen
in de Vlaamsche taal zullen telkens moeten worden ingericht, waar ze door de uitoefening van een beroep of een
loopbaan, waar de leerlingen in 't Vlaamsche land toe
voorbereiden, mochten worden geëischt.
"3°.) Vrije gestichten worden voor het gebruik der
talen aan geen enkele reglementeering onderworpen,

ten-

zij ze door den Staat zijn aangenomen; in dit geval moe-

ten ze zich voor 't gebruik der talen naar den regel der
openbare gestichten voegen."
Op de onaannemelijkheid der twee laatste deelen van dit
voorstel wil ik niet eens aandringen. Hierboven nog duidde ik op de beteekenis van een Vlaamsche Hoogeschool voor
de toekomst van Vlaanderen , zoo va n hoogere standen als
van eigenlijk volk. En voor hetgeen de vrije gestichten
van M.O. aangaat, neem ik de eerbiedige vrijheid u te
verzenden naar hetgeen ik hier in Mei en Juni j 1. aangaande het wetsvoorstel-Coremans schreef : het zal u mogen
toonen hoelang weerleid reeds het voorgestelde systeem
is. Alleen de formuleering van beide laatste alinea's
kon ons eenige vermakelijke oogenblikken verschaffen;
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het niet-verplicht-zijn der Vlaamsche leergangen (cours
facultatifs) die voor de uitoefening van een ambt worden
geëischt (exiges) , zijn de spitsvondigheid des heeren
Van den Bosch toch al te onwaardig; en zoo ware er wel
hier en daar nóg iets op te pikken uit die twee laatste
paragrafen.
Maar wij zullen er niet blijven stil bij staan : zij
zullen zichzelf dooden; wat men doe, hoe men tegenwerke,
de wet-Coremans, ja, zelfs de Vlaamsche hoogeschool komen
er toch door, .niet zoo onmiddellijk misschien, maar dan
toch eindelijk, omdat er eene hoogere reden bestaat, die
ze onafwendbaar maken, die ze opdringen, die ze maken
tot factoren in eene natuurlijke orde, en het ve ijzen
ervan gelijk staat met de erkenning v. alle gebrek aan
logica en rechtvaardigheidszin. Die twee laatste paragrafen mogen voorstellen wat zij willen : wij lachen er om,
omdat h gemaakte ernst dan toch den onverzettelijken,
hoewel tragen gang van een natuureisch, van een hoogeren
wil, die langzamerhand en per sé den wil van geheel een
volk moet worden, tegengaat.
Ik kom dan ook liever en met echt genoegen tot de eerste alinea van het voorstel, dat zoo vol beloften schijnt,
en zoo plezierig kan omver worden geblazen. Is het overigens niet allermerkwaardigst hoe naief het de listige
sluwheid van zijne ingevers voorstelt, gelijk ik ze u
hierboven schetste ?
Eerst de majestatische opzet : heel het onderwijs,
tot aan den drempel der Universiteit, heel het onderwijs
dus van volk en burgerij : Vlaamsch in Vlaanderen ! Het
is prachtig,.... al komt die "laatste volkstelling" reeds
een verfrisschende schaduw werpen. Men weet wat een volks261

telling, in ons tweetalig land, waar de sprekers van beide
talen nu juist geen hartsvrienden zijn, op taalgebied
beteekent. ik wil niemand van leugen beschuldigen, maar
ken de neiging, die noodlottig bestaat hier in België,
te verklaren dat men alleen Fransch kent , als men gewoon-

lijk Fransch spreekt . Gaarne zal men snoeven op enkele
woorden Duitsch en Engelsch; Vlaamsch is echter te gewoon,
en dan... van op school af heeft men geleerd het te veronachtzamen. Br is meer, met die kwestie van volkstelling.
Wat zal men nl. doen met het arrondissement Brussel, dat
een overgroote meerderheid tweetaligen aanduidt ? Men
zal ze natuurlijk bij de Fransch-sprekenden inlijven;
de slechts Vlaamsch-sprekenden, die in minderheid zijn,
zullen zelf de richting duiden die het onderwijs te volgen heeft; tegen alle taal-werkelijkheid zal Brussel voor
Waai sch worden verklaard, en 't onderwijs zal er zelfs
op de lagere school uitsluitend Fransch worden.
Dan komen die twintig-ten-honderd huisvaders voor de
pinnen. De "Assoc iat ion" schermt gaarne met "pères-defamilies", hetgeen de flaminganten nogal onbeschoft door
"peerden-families" hebben vertaald. En dat schermen is
.

zoo onbezonnen niet : de "Assoc iat ion" weet dat zij de
quintessens, de ietwat-drukke, de ietwat-aanstellerigere
vertegenwoordiging is van wat de menschen-van-twee-geslachten-herdenken en voelen. Daarom steunt ze op de treurige, vervalschte, onzuivere mentaliteit van die menschen
en ze zegt hun : treedt twintig tegen tachtig op, en 't onderwijs is Fransch in Vlaanderen.
Nu denkt ge voorwaar : dat gebeurt nooit er zullen
geen twintig gevonden worden... Maar gij zijt er wel mee !
't Fransch staat immers zoo mooi ! En 't Vlaamsch is toch
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maar voor de dienstboden noodig ! Als men een raken Vlaamschen vloek tegen zijn knecht uitbraken kan, dan loopt
alles immers op wielekens ! - En dus... Natuurlijk wordt
de verhouding van 20 tot 80 redelijk en logisch gevonden.
Wij leggen er ons overigens bij neer. De wijze waarop
die twintig gevonden worden is het echter die ons driftig zou kunnen maken. Want alles gaat toch maar om het
princiep, en de erbarmelijke geestestoestand waar onze
burgerij in verkeert is alleen reeds de verzekerde neer1..g voor wie het ontwerp der "Association" niet bijtreden, al waren zij de tachtig-ten-honderd der tegenpartij.
Het gaat nog verder met het voorstel des heeren Van
den Bosch : als die 20 pct. van 't Via. sch niets willen
eene andere voertaal.
weten, d. wordt de voertaal...
Bij zichzelven denken de "Vulgarisateurs" wel : het
Fr. sch. Maar : daar is ook de Duitsche beweging, die
men te winnen heeft. Men moet die Luxemburgsche dwepers
paaien met de hoop dat zij, die Belgische, Fransch-Via
sche, ambtenaars kunnen worden, eens een uitsluitend
Duitsch onderwijs zullen mogen genieten. Alinea 1' van
voorhandig voorstel is nieuw koren op den molen van die
hoop. En 't gevolg zbóveel duizenden zieltjes voor de
"Association" gewonnen...
Ziedaar hoever de grootmoedigheid dier heeren gaat.
Zij toont u aan, nietwaar, in hoeverre ze verdraagzaam
zijn, en welke de echte strekking hunner vereeniging is.
Een ander bewijs van die verdraagzaamheid en van die
strekking kan ik u aanhalen. De held van de geschiedenis
hoef ik niet ver te zoeken : het is professor Van Wetter.
Deze, als professor en als rector, maakte deel uit van
den "Conseil Administratif" van het Gentsche Athenaeum,
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hetgeen logisch was, vermits hij het gesticht medehielp
te besturen. Maar daar wordt zekeren dag in Gent een ander
gesticht opgericht, dat rechtstreeks tegen het Athenaeum
optreedt, met beslist-vijandige bedoelingen. Wat doet
nu prof. Van Wetter, hulp-bestuurder van het Athenaeum ?
Hij trekt een deel zijner kinderen van het Athenaeum weg,
en stuurt het naar het vijandige gesticht. Waarom ? Omdat
dit gesticht, als vrij gesticht, ontsnapt aan de wet van
1883, die 't gebruik van het Nederlandsch bij 't onderwijs
in sommige vakken voorschrijft...
En zulks is waarlijk gebeurd, in den jare 1897, meen
ik. Zult ge nu gelooven hoe men in Vlaanderen tegen eigen
taal en tegen eigen aard, ja tegen de vorderingen van
eigen ambt , van eigen moreele verplichting durft handelen ?... Het moge romantisch klinken, maar het "Arm Vlaanderen !" van Teirlinck-Stijns is nog steeds geene leugen !
N.R.C., 22 Decembet 1907.
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DOOD VAN MINISTER DE TROOZ
Brussel, 1 Januari.
Het jaar 1908 - dat ik u allen vol voorspoed wensch is voor ons op zorg en kommer begonnen. Plots, zonder

de minste voorbereiding, zonder dat iemand zulke gebeurtenis voorzien kon, is de mare vanmorgen vroeg verbreid
geworden; gisterenavond, tegen acht uur, is minister de
Trooz, na slechts een paar dagen bedlegerig geweest te
zijn, aan suikerziekte bezweken.
De ontsteltenis, de verslagenheid in de wereld van
politiek en v pers zijn groot niem. d wist dat het
kabinetshoofd sedert meer dan een jaar ernstig ziek was,
dat het voor hem een opoffering is geweest, in Mei het
s enstellen van een ministerie te a. vaarden, en dat
het van een zeldzamen moed getuigde, de moeilijke omstandigheden, waarin hem regeeren was opgedragen, aan te nemen

en te trotseeren. En enkelen, die den heer de Trooz wel
wat heel hevig misschien hebben aangevallen - maar h6e

te blijven, voor 't schouwspel van een politiek die
ontaardde in venijnigen kliekgeest ! - hadden wel eenig
berouw over ver gedreven sarcasme, nu ze eerbied hadden
kalm

leeren krijgen voor dezen doode, die dan toch een moedig
vechter was geweest, al was het ook voor een slechte
zaak...
Zal ik u den persoon van wijlen minister de Trooz schetsen ? Maar paste niet beter het zwijgen, waar men van
den overledene, die nog boven aarde staat, niet slechts
goed kan zeggen; hoort het niet, alleen op zijn hoogere
hoedanigheden, op zijn echte politieke deugden aan te
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dringen ?
Deze man, met zijn mispri j zenden, gedesabuseerden Caesarkop, aristocratisch door zijn meerderheidsbewustzijn,
verzorgd aan hoofdhaar en baard , en waaraan de matte wassen kleur der laatste maanden, en 't slechte vet dat de
wangen veerkracht benam, het uitzicht gaven als van een
moeden autokraai over een decadentierijk, deze man, die
traag en weigerig stapte en gebaarde, gaarne zijn schouders ophaalde met een "à quoi bon ?"-beteekenis, en scheen
te regeeren als een vermoeid dilettant : deze man was
een hardnekkig werker, éen dier duistere en wroetende
werkers gelijk de katholieke partij er veel telt, die
zonder groot talent merkwaardige uitslagen bekomen, en
vooruitziendheid door de strengheid der methode vervangen.
Zulk man was ex-minister de Smet. de Naeyer, zulk man was
ex-minister de Favereau. En zóo was ook de doode van gis-

teren.
Dat werk ? Het doel dier werkzaamheid ? Ge weet : ik
heb me voorgenomen, bij deze open groeve geen kwaad te
spreken. Eén ding wil ik zeggen : zoo de katholieke partij
het ten onzent nu haast vijf-en-twintig jaren aan de regeering uithoudt, dan is het dank deze hardnekkige en
stelselmatige werkzaamheid, met het oog op dat éene
doel : de partij aan de regeering te houden, niettegenstaande alles.
Dat zulk doelwit niet tot groote staatkunde leidt,
dat het ministers van middelmatig talent, onder zulke
tucht gevormd, eerder tot mindere politici dan tot hoogere

staatsmannen vormt; dat het breedere belangen, binnenen buitenlands, opoffert aan "esprit de clocher" en kleinzielige beweegredenen, dat het, waar partijbelang boven
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't gemeene-best wordt gesteld, gehoorzaamheid boven eigen
oordeel als eersten plicht voorop zet , ondervinden we nog
dagelijks hier te lande.
Minister de Trooz was van zulke taktiek de zeer overtuigde aanhanger, een der laatste overtuigden, nu het
ook daar aan 't wankelen en uiteenvallen gaat. En het
is die overtuiging, dat geloof aan de roeping der katho1 ieke partii, gelijk ze zidh onveranderd heeft getoond,
al die jaren lang, toegevend alleen als het op haar bestaan als regeeringspartij aankw. - het is dat vast
betrouwen en de onwankelbare wijding aan 't geen hem het
noodige scheen, dat de heer de Trooz den moed gaf zich
in Mei, na de weigering v. al zijn vrienden, bloot te

stellen a. smaad - die niet onverdiend was - en verguizing - die soms te ver ging - en een ministerie te vo en
in omstandigheden die geen uitkomst lieten voorzien. En
was dan ook zijn eerste daad geen daad van politieke fierheld, wel integendeel I - het wetsvoorstel op de mijnen,
dat hij , na de wijzigingen der Kamer , meê had ingetrokken,
ging hijzelf met die wijzigingen den Senaat aanbieden!
- nu we weten in welke gezondheidsvoorwaarden die man
handelde, en dat hij zeer ziek, zich nog offeren kwam
met al wat hem overbleef aan koortsige kracht voor een
wanhopig-kranke partij, - nu kunnen we niet blijven zonder
eerbied en eenige bewondering voor dien man.
Nog om iets anders had wijlen minister de Trooz bij sommigen bewondering gevonden. Gebrek aan studie door een
zeer vluggen geest aanvullend, was hij een welbespraakt
en fijn, een geducht en doordringend debater. Gediend
door een zonderlinge, eerder onaangename, schrille en
bijtende, maar daardoor juist aandachtwekkende en -behou267

dende, haast-imponeerende, vervelende en toch belangstelling-aanhitsende stem, was hij zéker, met voorzitter Schollaert en minister Helleputte, om van de zeer-ouden te
zwijgen, de meest vlug-geestige, de best-omwindende, de
hardnekkigst-schermende, en toch de beschaafdste, de
kieschkeurigste, de welsprekendste spreker onder de mannen
van rechts. Zijn hartstocht - en hij fingeerde hem meesterlijk - had klassieke vorm-hoedanigheden. Zijn welsprekendheid vond haren grond in de huidige omstandigheden

en haar omkleeding in het literair onderwijs der Jezuieten - een literair onderwijs, dat, tusschen haakjes, uitmuntend is, en waar we 't beste van Maeterlinck en van Van
Lerberghe aan te danken hebben... Zijn geduchtste degenstoot was sierlijk : niet wiskunstig berekend, ook niet
gewetensvol-onberispelijk misschien, maar uit een zeer
geoefende en toch zeer vrije hand, geleid door een w61
geleerden, maar ook toch grilligen geest... In een land
waar regeeren geen zaakjes-doen is, en waar, integendeel

en jammer genoeg misschien, een oratorisch vertoon of
een geestig woorden-duel het dorre van een zakelijk onderzoek sierlijker... of dol-komisch komt maken; in een land
waar Waalsche gasconnades en Viaamsche geestdrift het
parlementarisme beheerschen, was de heer de Trooz een
persoonlijkheid, een figuur, een eigenaardige verschijning, al bleef zijn actie die van... een Belgisch, en
Katholiek parlementslid, - de uitzonderingen niet te na
gesproken.
Het afsterven van minister de Trooz verandert hier
veel te lande. De Koning moet, bij 't vernemen van zijn
dood, als verslagen hebben gestaan : hij had op zijn trouwen de Trooz véél hoop, zijn laatste hoop gesteld...
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zal nu gebeuren; wie zal de Kongoleesche politiek des
Konings redden ?
Al is hij nog niet begraven; al past het weinig er
thans al over te praten : twee kandidaten worden reeds
als opvolger van minister de Trooz genoemd : Schollaert
en Helleputte. Zij zijn voor 't oogenblik in de katholieke
partij de eenigen, die het inderdaad op zich kunnen nemen
als eerste minister het kabinet te leiden. Maar van Schollaert meen ik te moeten zeggen, en op goede gronden, dat
hij een dergelijke opdracht niet aanvaarden zal. De vragen
die hij overigens laatst in de Commissie der XVII aangaande het kroondomein stelde, toonden hem nu ook juist
niet als iemand, die langer een blinde dienaar van koning
Leopold wenschte te zijn.
Vöor 't geen Helleputte aangaat : al heeft hij het
verdrags-ontwerp mede onderteekend, ieder weet dat de

afwijzende motie der liberale linkerzijde hem geenszins
met bekommerd leedwezen heeft vervuld, en dat zijn bestendige glimlach in die dagen niet beteekenisloos was, en
straalde meer dan ooit...

Zou 't afsterven van minister de Trooz de laatste slag
aan de koninklijke politiek zijn ?... Wij gaan nog aardige
dingen beleven vrees ik...
Minister de Trooz wordt eerst Maandag begraven. Het
geeft me dan wel gelegenheid op zijn leven en loopbaan

breedvoerig terug te keeren.

N . R. C . , 2 lanucva 1908.
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DE NIEUWE MINISTER-PRESIDENT
DE NIEUWE KAMER-VOORZITTER
Brussel, 14 Januari.
Ik heb u over onze ministerieele lotswisselingen niet
willen schrijven, vóor den dag van heden; en om het te
doen heb ik den dag van heden gekozen, omdat het de dag
was waarop de Kamer de verklaringen zou hooren van
onzen nieuwen premier en zich tevens misschien een
nieuwen voorzitter zou kiezen; - heuglijke dag in onze

parlementaire geschiedenis, waarop veel belangrijks gebeuren kon. Thans loopt die dag ten einde, en schrijf ik
u ...
Dat ik u zoolang op nieuws over onzen nieuwen ministerpresident liet wachten, ligt in de eerste plaats daaraan,

dat ik aan zijne benoeming heb getwijfeld, tot op het
oogenblik dat ze zwart op wit in het staatsblad was verschenen.... Denkt niet dat die argwaan zoo maar Bene eigenaardigheid van mij is : tot op het laatste oogenblik is
er in de ernstige Belgische pers ongeloovigheid geweest,
als er spraak was van den heer Schollaert als plaat svervanger van de Trooz, en die afwachtende houding, welke
doorscheen in de mededeelingen der best-ingelichten, en
die slechts thans geheel veranderd is in een houding van
waardeerende sympathie, had voor haar de rechtvaardiging,
dat de heer Schollaert in minder-moeilijke omstandigheden
hardnekkig geweigerd had, en dat de minister-makende Koning er zich wel voor hoeden zou, heel zijn politiek in
handen te geven van iemand, die zich niet had geschaamd
het goede recht van den Kongoleeschen Souverein in twij270

fel te trekken, of althans in 't oog te durven zien...
De bladen drukten dus wel : "het zal voorzitter Schollaert
zijn." Maar de redacteurs ontmoetten elkander met een:
"Zou het dan toch Schollaert zijn ?" Zelfs de herhaalde
samenspraken met den Vorst en 't bijwonen van talrijke
minister-bijeenkomsten mocht niet gerust stellen. Nu is
het pleit gewonnen; voorzitter Schollaert heet weer, als
voor voor jaren, minister Schollaert; het Staatsblad drukte er voor enkele dagen vijf regels over; de andere ministers boden er hun ontslag in aan; minister Schollaert

wees het met afschuw en verontwaardiging af; de andere
ministers berustten in zulke tirannij, en - summa summar : wij geraakten gemakkelijker uit onze ministerieele crisis dan gijlieden, o Noorderbroeders.
Een tweede reden van mijn stilzwijgen is weer in voorzichtigen argwa te zoeken. Al te beslist had men geroepen : "De Koning heeft in zake Kongo het hoofd geleid."
Al te venijnig had men beweerd,. dererzijds : "De heer

Schollaert koopt zijn ministerschap met een schijn van
onafhankelijkheid, die gauw gemaskerde onderworpenheid
aan den koninklijken wi 1 zal blijken." - Ik , die geen
zitting in den ministerraad heb, al even weinig als welke
dagbladschrijver ook overigens, verkoos te wachten tot
op den dag, dat blijken zou wat er veranderde onder de
ministers, wat er verandert in de Kamer en in den lande.
Ik zal het Mar dadelijk zeggen : die verandering
schijnt me een verbetering op velerlei gebied. Eerst komt
dat de heer Schollaert, niemand te na gesproken, het als
politiek figuur alleszins op wijlen minister de Trooz
wint. Er is bij hem een andere , geestelijke en politieke,
discipline, die zich vooral gedurende zijn voorzitterschap
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der Kamer geopenbaard heeft; een begrip der zaken, een
oordeel erover, die misschien van 't feit afhangen, dat
hij voorzitter is geweest, - een voorzitter die naar onpartijdigheid heeft te dingen,... al is de volmaaktheid
den mensch niet gegeven; een voorzitter, die een leidende,
geen louter-strijdende rol heeft te spelen; een voorzitter-olympicus, die boven de debatten verheven is, - al
neemt Zeus nu ook wel eens partij tusschen Achajers of
Ttojers met den wuivenden helmbos.
De algemeen erkende zelfbeheersching van den uitmuntenden Kamer-voorzitter die Schollaert geweest is, kan
niet dan goeden invloed hebben gehad op zijn karakter
en op zijn rechtvaardigheidszin. Zulke tucht komt steeds
hart en geest ten goede; en, al beweren wij nu geenszins
dat de heer Schollaert geen partijman zou zijn - het ware
hem beleedigen, te laten onderstellen dat hij zijn partij
maar eenigszins zou hebben verraden - de noodwendigheid
eener persoonlijke strengheid over eigen overtuiging en
eigen hartstochten brengt toch mee, dat de kritische zin
wordt gescherpt en allicht de gedachten het op de menschen
winnen, en vriendschap voor waarheidszin onder doet.
Ik wil nu niet beweren, dat de heer Schollaert, die
trachtte, en er meestal in slaagde , een onpartijdig Kamervoorzitter te zijn, een minister wil worden, die ineens
heel het programma der politieke tegenstrevers van de
partij waartoe hij behoort, verwezenlijken zal. Niet meer
dan wie ook zie ik hem in een dichte toekomst het zuiver
algemeen stemrecht of den leerplicht bij kracht van argumenten aan socialisten en liberalen ontleend, invoeren

en bevestigen. Zal hij den persoonlijken dienstplicht
verdedigen ? Al even weinig. En ik meen te weten dat de
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heer Schollaert er geensz ins aan denkt , het Belgisch on-

te maken. Maar tevens meen ik
te mogen voorspellen dat de nieuwe ministerieele aera,
door den heer Schollaert geopend, de katholieke partij
derwijs geheel onzijdig

tot breedere opvattingen zal leiden, hetgeen zoo gering

is, op een oogenblik dat èn liberalen èn socialisten
nog te zwak zijn om de regeering in handen te nemen, en
wat voor het land dan toch niet dan goed kan zijn.
Die voorspelling blijkt heden reeds,bij de heropening
der K. er, niet al te voorbarig te zijn. Niet dat... Maar
laat ons ordelijk te werk gaan, en deze belangrijke zitting ab ovo vertellen...
Ve acht u echter niet aan "een grooten dag", a. een
niet

dier bijeenkomsten waarvan men zou kunnen zeggen dat ze

de front de l'univers" zijn, gelijk Victor
Hugo van den slag van Waterloo beweerde. De zitting is
uiterlijk saai geweest. De roering was echter in de diepte, en rechtvaardigt mijne meening, dat er met minister
Schollaert iets veranderd is in den lande. Ben ministeeen "changement

rieele verklaring is nooit heel scherp geformuleerd. Er
moet aan het Kabinet speling worden gelaten. Dubbelzinnig-

in veroorloofd. Eigen tegenspraak is er
geen domheid in, integendeel. En daarom heeft het niemand verwonderd den heer Schollaert verklaringen te hooren
afleggen, die niet zoo uitdrukkelijk waren als een oorheden zijn er

logsverklaring. Men moet zelfs bekennen dat hij , zonder

te zijn , zich wat verder op het ijs - deze
beeldspraak komt ten gepasten tijde - had mogen wagen.
Zijn verklaring... Maar ik heb beloofd, van aanvang af
te beginnen.
een waaghals

De zaal : "chambrée complète", niet alleen beneden,
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maar ook op de tribunes. Dames in groot gala. Al de diplomaten aanwezig, met een mooi gulden winterzonneken
in den rug. Op de perstribune wordt een photograaf buit engegooid : indien het eens een anarchist was ! - Al de
ministers op hunne plaats, Davignon misnoegd, Helleputte
glimlachend... natuurlijk, Renkin gesloten en stroef als
een gevangenisdeur, Schollaert niet zonder gegêneerde
aandoening. En ook de Kamer der drukke dagen : weinig
afwezigen . De opstaande zetels laten influenzalijders
vermoeden; onverschilligen zijn er niet, wel zieken gelijk
de heer Woeste, op wiens aangezicht men nog de sporen
z iet van de leveraandoening waar hij aan lijdt.... Er
is aandacht , er is spanning, er is zelfs meêvoelende ernst
als de dd. voorzitter - de bedremmelde en verveelde heer
Nerincx - den lof spreekt van wijlen Jules de Trooz, en
na hem de heeren Wbeste voor de rechterzijde, de heer
Janson voor liberalen en socialisten in denzelfden zin
het woord nemen, waarna de heer Schollaert, zeer bewogen
en met tranen in de stem, hetzelfde doet : banale en
schoolsche welsprekendheid, maar die, bij geen enkelen
der sprekers, niet ook toch een beetje ziel inhoudt, onder
de officieele vormlijkheid... De heer de Trooz heeft in
deze Kamer een plaats opengelaten, die moeilijk met evenveel talent zal worden ingenomen....
De plaats-innemer legt den eed af. Hij heet : Poullet.
Hetgeen, in 't Nederlandsch vertaald, Kuiken wil zeggen.
Waarbij ik u dringend verzoek, me geen onaangename bedoelingen toe te schrijven....
De benoeming van den Kamer-voorzitter wordt tot op
Donderdag verschoven : aldus heeft een vergadering der
rechterzijde daareven beslist, en bij die vergadering
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was majoor Jungbluth, de ordonnansofficier van prins Al-

brecht, aanwezig. "Que venait-il-faire dans cette galère"?
- "Mystère", antwoordt het rijm.... Toch blijft het zeker
dat de heer Cooreman den voorzitter-zetel bekleeden zal.

- Ik kom straks op dezen terug.
En nu : de regeeringsverklaring. Een aangehouden :
"Chut", en minister Schollaert staat recht. Zijn energisch
en schrander hoofd staat strak, alle aandoening overwonnen. - En.... de eerste woorden zijn ontgoochelend:"Wij
zullen ons bij het programma van het ministerie-de Trooz
houden." Dat "zich-houden bij..." krijgt echter al gauw
een ruimere beteekenis dan de Trooz het zich ooit had
voorgesteld. Het gaat n. elijk over Kongo, "notre future
colonie", heet het, "que la Belgique désire." Hier protesteert Lorand als een leeuw op wiens teen men zou hebben
getrapt.... Maar, gehard tegen interrupties, gaat minister
Schollaert voort : "Hoog tijd is 't dat we overnemen,

erkentelijk voor 't geschenk, bewonderend voor den Koning
en... zoovele moedige Belgen. Maar... opwerpingen zijn
gerezen, die nog niet volledig bestudeerd en tegemoet
gekomen zijn. Het zet0 goed mogetijk dat aan het vetdtag tot naa6ting etwstige votawijzigingen zutten moeten
toe wokden gebtacht : de vaderlandsliefde der Kamer alMen zal daarover te beslissen hebben"....
Zeker, die verklaring is vaag, en niet zonder een aanvankelijke tegenspraak : de Trooz en wijzigingen van regeeringswege in het verdrag tot naasting ? Maar 't ware

een kaakslag aan den Koning geweest, het had zelf-kastijding geheeten : een ootmoed, dien men van ministers niet
verwachten moet. En 't ware onmogelijk geweest , vermits
het natuurlijk een crisis tot gevolg hadde gehad. Maar
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Schollaert, die van het vorige kabinet geen deel uitmaakte, begaat geene palinodie als hij verklaren komt : "Wij

zullen wijzigen, bij tijd, bi appetite...." - Moet ik
u herhalen dat er iets verruimd is in de katholieke politiek , en in de katholieke partij in haar geheel ? De glimlachende cunctator lielleputte heeft in zijn schoonbroer
Franz Schollaert een uitmuntend luitenant gewonnen...
De ministerieele verklaring kon natuurlijk niet zonder
minachtende tegenspraak voorbijgaan. En was de heer Hijmans scherp en houterig, maar zakelijk, als altijd, schudde de Waal sche 1 eeuw Janson zijn grijze, hel aas dunnende
manen; was Vandervelde breed en rhetorisch als naar gewoonte : er was links alleszins ingenomenheid met de verzekering, dat er verandering zou komen, omdat men weet
Schollaert te mogen gelooven, en omdat het uit de jongste
antwoorden der Kongoleesche regeering op de vragen, die,
zeer beslist, o.a. door Schollaert werden gesteld, bleek
dat Koning Leopold dan toch toe scheen te willen geven...
Wel is het waar, zooals Bijmans zei, dat de aanstaande
begrooting voor binnenlandsche zaken en die voor openbaar
onderwijs de linkerzijde onbevredigd zouden laten, als
voorheen; vaderlandsliefde diende men ook in te roepen
als het sociale wetgeving betreft, riep Janson uit, en
hij had gelijk, en dat , zooals Vandervelde meende , minister Schollaert geenszins de kieswet op eigen hand zal
veranderen noch het acht-urenwerk in zal voeren, ligt
voor de hand. Ik zal er bijvoegen dat de heer Schollaert
misschien wat al te hardnekkig tegen het wetsvoorstelCoremans is gekant.
Maar... de verkiezingen blijven niet lang meer uit;
de jong-katholieken worden machtiger en machtiger, geleid
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door het puik van de Leuvensche professoren. En - dat
is niet zonder, ook op sociaal en taalgebied, hoop toe

te laten....
Ziedaar de kamerzitting van heden, die vervolgens zijn
dagelijksch werk voortzette en.... in visschenstaart uitliep...
Donderdag, zei ik u, wordt de heer Cooreman als voorzitter der Kamer aangesteld. Gedoog dat ik hem u voorstel.

De heer Cooreman, volksvertegenwoordiger van Gent, oudminister v nijverheid en arbeid, is een klein, dik,
schrander mannetje. Aanvankelijk is hij verre van innemend; maar, de goedheid-zelf , helder en breed van geest,
zeer toegankelijk, toegevend en tegemoetkomend voor anders
denkenden, geniet hij aller sympathie. Zijn eerlijkheid
maakt hem tot middelaar tusschen de twee fracties zijner
partij. Demokratisch gezind overigens, en raadgever, door
aanhuwelijking, van het machtigste der katholieke provinciebladen "Le Bien Public", is hij als het archetype van
zijn partij in de tegenwoordige omstandigheden. Ook door
tegenstrevers geëerbiedigd, wordt hij zonder twijfel
een uitmuntend Kamerleider.
N. R. C. , 16 Januati 1908.
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PSYCHOLOGIE DER BELGISCHE KAMER
Brussel, 20 Januari.
Onder de leiding van haar nieuwen voorzitter, den Gentenaar Cooreman, die net eene echt-Gentsche,eene flinke,
tevens humoristische en zeer uitdrukkelijk-krasse redevoering bezit heeft genomen van zijn ambtszetel - "al
lachende zegt de zot zijne neening", verklaart een spreekwoord van zijne geboortestad - heeft de Kamer vol-ijverig
haar werk, door den dood van minister de Trooz en de afwachting van een nieuwen premier geschorst , hernamen;

en het is een plezier om te zien hoe ieder zich inspant
om in den minsten tijd het meeste werk af te leggen. Is
het de invloed van het schrikkeljaar ? Maar men zou eerder
verwachten, dat een dag meer tijd de wijze traagheid,
die gewoonlijk onzen vertegenwoordigers als eene wet is,
nog zou hebben uitgezet, en dat vooral holle en nuttelooze
welsprekendheid er gelegenheid in gezocht zou hebben tot
nog breedere gebaren en rhetoriek, die bij gebrek aan
zwaarte nog wat hooger zou vallen. Maar niets daarvan:
sedert November reeds eene voorbeeldige Kamer, die heusch
werkt , die niet beter verlangt dan nuttig vooruit te gaan,
die slechts heel even maar , nu en dan een kwartiertje,
om er den smaak niet van te verliezen, de slechte gewoonte
van gekakel en scheldwoorden, van harrewarrije en declamatie herneemt , om dan weft gauw-gauw aan den arbeid te
gaan, alsof ik weet niet welke vermaning ze van de kortheld des levens en de slechte gevolgen der ijdele luiheid
had overtuigd. Onze Kamerleden werken; in de Kamer-zelf
en in de onderscheiden commissies waar de belangrijkste
-
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wetsontwerpen voor den oogenblik in besproken worden 't voornaamste deel van het politiek leven van den dag
gebeurt vooralsnog buiten de openbare zittingen; - zelfs
het wetsvoorstel-Coremans, dat men voor goed begraven
waande, schijnt weêr in commissie op te willen duiken;
niettegenstaande vorst en mist , niettegenstaande wind en
weêr ruischt het"Palais de la Nation" van werkzame wettenmakers; in één woord : in afwachting der verkiezingen

die dit jaar plaats moeten hebben, doet de kamer alsof
ze werkelijk niet beter vroeg dan haren plicht te volbrengen.....
Voor de buitenwereld is die arbeid, ik herhaal het,
minder belangrijk. Geen dier groote, internationale vraagstukken die bijna al de parlementen der wereld bezighouden. De Kongo-vraag zal niet zoo heel vroeg nog in openbare bespreking komen, en de nieuwsgierigheid, door de

vage beloften des heeren Schollaert aangevuurd, zal , al
loopen reeds eenige tegenstrijdige geruchten, wel nog
een paar maanden dienen ingetoomd voor definitieve bevrediging. Voor 't oogenblik houdt men zich hoofdzakelijk
met huishoudelijke bezigheden onledig; en de bespreking
van begroot ingen met als eenig glanspunt nu en dan eene
principidele partijverklaring, en de blijde ontspanning

van bij het stemmen, is het niet , die de oogen van Europa
en de verrekijkers van Amerika op ons klein land zullen
gevestigd houden... Wij werken dus in alle nederigheid;
onze ijver is er des te subliemer om, en te beter verdiend

de dank van den lande.

II( maak er van gebruik, dat de werkzaamheden zelf te
weinig belang in kunnen boezemen, om u de Kamer eens even
te toonen in haar uiterlijk verschijnen, niet in de be279

spreking van dit of geen onderwerp , maar in de wijze waarop ze pleegt besprekingen te voeren. Ik stel u vóor dat wij
beiden Eskimo's zouden zijn, anders gezegd menschen van
een anderen aard, die de Europeesche talen niet zouden

begrijpen, aan wie men echter wijs zou hebben gemaakt wat
zoo ongeveer een parlement is, wat de leden ervan verrichten of dienden te verrichten, en die, in een parlement
binnengeleid, nu na zouden gaan hoe het parlementaire
werk uit wordt gevoerd.
't Gevolg van dergelijk nagaan eene "psychologie" te

noemen, kan nu wel grootspraak zijn, als men de studie
der drijfveeren als eerste einddoel der psychologie beschouwt , 't onderzoek der middelen en der uitingen is
echter dien naam maar gedeeltelijk onwaardig, en daarenboven zóóveel interessanter dan 't uitvorschen van beweegredenen die ieder overigens kent, dat ik u geenszins verschooning vraag voor 't geen ik gereedelijk erken eene
overdrijving te zijn...
De Belgische Kamer is eene verzameling personen wier
persoonlijke meening versmolten is met die van de andere
leden der partij waartoe ieder behoort. Dit, zoo algemeen mogelijk uitgedrukt, voor de drijfveeren : de geeste-

lijke personaliteit opgelost in die van een politieke
groep. Maar, zoo hier de individualiteit verloren gaat,

ze blijft des te levendiger bestaan in de middelen die
aangewend worden om de groepsgedachte te verdedigen.
Hier is geen bindende tucht meer : hier geldt eigen
talent en eigen vaardigheid. Nochtans kan de vorm van
die vaardigheid, de verkleeding van dat talent weêr in
groepen worden verdeeld. Wat die groepen bepaalt en verklaart, is eene andere vraag. Het kan van opleiding en
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stand afhangen; gezondheid of ziekte, geaardheid of luim
kunnen er oorzaak van zijn. Hoe het weze : in al de partijen zijn er menschen die, om elkander te bestrijden
soms een zelfde middel, een eendere manier van doen hebben. Hunne houding, hunne onbewuste methode hangt minder
af van hun onderwerp dan van hun temperament eerst, en
daarna van de keus die ze gedaan hebben in de parlementaire wapenen. Elk heeft zijne wijze van stooten en pareeren,
die hij terugvindt bij andersdenkenden. En wat ik hier
wensch te doen, is u te toonen welke die, in den grond
simplistische, middelen zijn.
Daar hebt ge eerst de glimlachers. Zij mogen elkander
in het haar zitten - aangenomen dat zij er hebben zij doen het nooit zonder gratie en bevalligheid. Wat
achter hun voorhoofd woele en laaie : dat zelfde voorhoofd blijft kalm en ongerimpeld. Hunne wangen zijn bol
v welgezindheid steeds. En vooral : nooit is hun lip
van aanminnigen glimlach verlaten. Het is hunne takt iek,
dat ze door vriendelijkheid innemen en veroveren zullen.
Het wijst op eene zelfbewustheid, of eene zelfkennis,
op eene zelfbeheersching, die niet lang aarzelt. En het
is ook een middel tegen schrik en overijlde besluiten:
de glimlach vermildt niet alleen den tegenstrever : het
is een preventieve eigen-medicijn.... In de Kamer zijn
drie glimlachers kenschetsend, bij de socialisten de zwarte Vandervelde, bij de liberalen de blonde Braun, bij
de katholieken de grijze Helleputte. Zij hanteeren 't
zelfde wapen, en dikwijls tegen elkander in; en 't moet
zijn dat zij er zich goed bij bevinden, want de eerste
lacht als hij de menschen eensduchtig kwaad gaat maken;
minister Helleputte lacht als de oppositie denkt hem voor281

goed in het nauw t e hebben gebracht ; en de schoonbaard ige
Braun , de burgemeester van Gent , door zijne st adgenoot en
"Miele Zoetekoek" genoemd, lacht... om te verduiken dat
hij niet goed weet wat hij anders wel doen zou.
Tegenover de glimlachers staan de knorders. Het zijn

de malcontenten, zelfs als ze gelijk krijgen. En zonder
ze u nader te beschrijven noem ik er u maar dadelijk het
prachtige, het unieke prototype van : Huysmans, liberaal.

De heer Huysmans heeft een hoofd, als met een oud verroest
en brokkelig mes uit ouden eik gesneden; zijn wenkbrauwen
konden voor een sterveling zonder pretentie wel als snor
dienen, en zijn snor-zelf... nu ja, ik ken sedert Boduognat
slecht éen snor die er meê wedijveren kan : het is die
van Emile Verhaeren... Maaglijder gelijk een ander Kamerknorder, mr. Van der Linden, der rechterzijde, heeft de
heer Huysmans nog rheumatiek en een humeur als een hond
aan de keten. En daar bekomt de heer Huysmans wonderen
meê : hij doet nauwelijks zijn mond open of er komt gêne
in de Kamer, zoodat er altijd iemand gevonden wordt om
hem gelijk te geven. Iets wat den heer Huysmans niets
beter geluimd schijnt te maken....
Een groep die dezen van de knorders zeer nabij komt,
is die der woedenden. Deze zijn zeer talrijk. Ik zou hier
haast al de socialisten moeten noemen, de prachtige redenaar Anseele aan het hoofd, over den aristocrat ischen
Destrée heen naar het prachtigste monster van heel de
groep : Bertrand. Bij de anderen weet men niet of het
ernst dan wel comedie is : Bertrand, zoodra hem iets tegenslaat, gaat echter aan 't uitzetten. Zweet breekt hem
bij beken uit. Hij gaat een gekookte kreeft gelijken.
Zijne nekaderen zwellen. En, doet hij zijn mond open,
282

zijn collega dokter Terwagne , die naast hem zit, haalt
gauw zijn lancet uit om in voorkomend geval bloedsopdrang
tegen te gaan... Bij de radikalen is Lorand gezel Bertrands evenknie, evenals Janson er de traditie der woedenden met meer smaak en minder oprechtheid hoog houdt. Bij
de liberalen schijnt Augusteyns veel aanleg te hebben;
en bij de katholieken... - neen, hier schieten de woorden
te kort om u naar behoeven dien meester-woeder, Hoyois,
te schilderen. Dat is de woede in gestadigen vorm, dat
is de geincarneerde woede, de woede om der wille der woede,
"l'art pour l'art", de passie, de vertroeteling der woede,
verpersoonlijkt, belichaamd, gehi8ratiseerd tot hare definitieve expressie in 't heerlijkste woeders-hoofd dat men
zich denken kan, een hoofd gelijk geen enkel commandant
der gendarmerie zich zou durven hopen, een hoofd-derGorgo, die behagen zou hebben in eigen schrikkelijkheid...
De wet der contrasten eischt, dat ik hier over de
olympici zou spreken. Dezen zijn de onaanroerlijken, de
onaantastelijken, de hoog-zetelenden. En inderdaad : het
toeval heeft de zuiverste er onder op de hoogste bankenrij
geplaatst. Het zijn professor Hector Denis en Boerke van
Brussel. De eerste kan uren aan een stuk diagrammen af
staan lezen, drie wit-zijden cachenez om den hals, die
hij , naarmate hij het zelf warm krijgt, éen voor éen afdoet. De verveling der Kamer, zelfs de bijzondere gesprekken hebben geen vat op hem; hij leest maar door, overtuigd dat niemand evengoed als hij diagrammen maken kan...
Boerke van Brussel , hij , kan geen diagrammen maken , maar
hij is bewust van eene andere superioriteit : hij kent
den landbouw. Er is geen oolijker kop in heel de Kamer
dan die van Boerke van Brussel met zijn scherp, glurend,
283

en tevens voldaan vossengezicht boven het witlinnen Zondagshemd en de lakensche jas waaruit de breede duimen
kijken komen. Dat is geen boer-om-meê-te-lachen : dat
is een echte, een heusche boer, die men om-ende-om onderzoeken mag. En daarom is zijne houding fier- en goedmoedig-olympisch....
- Ik zou hier nog kunnen uitweiden over heel wat meer
groepeeringen; u spreken over de drukken en den heer Buyl,
en de bedaarden als de heer Woeste. Ik zou op de psychologie der mageren en van den heer Hi jmans , en op de psychologie der dikken en van den heer Warocqué kunnen ingaan.
Ik zou u ook kunnen wijzen op menschen die t out bonnement
uitmuntende staatslieden zijn, zonder meer, zonder aangewende middelen, met al de mogelijke middelen : dezen die
zoo fijn zijn, dat men het aan niets merkt , en die voorbeeld nemen op den heer Beernaert, bewust of onbewust....
Maar voor heden heeft, dunkt me, de les al lang genoeg
geduurd.
" 't Zal voor den volgenden keer zijn, menschen. Als
't u believen zal !" gelijk bij ons de marskramers zeggen.
N. R. C. , 22 JartucuLli 1908 .
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OESTERS
Brussel, 25 Januari.
Een geneesheer, dien ik beschouw als de belichaming eene eerbiedwekkende belichaming - der logica, antwoordde
mij onlangs, toen ik hem om een behoedmiddel tegen typhus
vroeg : "Eet een dozijntje oesters."
Ik dacht eerst dat de man der wetenschap me voor den
aap wilde houden; bij verder nadenken meende ik dat het
de openbare opinie was die zijn spotlust wekte; eindelijk
werd het me duidelijk dat de man in allen ernst sprak,
en volgens de wetten der grondigste redekunde.
Want hoe staan de feiten, hier in België Vóór een paar
jaren nog werd hier wel een oestertje gelust, 't is te
zeggen dat de Belg, die alles in 't groot ziet, er pantagralische hoeveelheden van slikte. De typhus hield zich
middelerwijl alsof hij nooit bestaan had. 't Was alsof
hij voor oesters bang was, alsof hij wist op oesters geen
vat te hebben. En ieder ging voort zijn dozijntje te slikken, 't zij met citroen, 't zij met groven peper, 't zij
met allebei, allerminst aan typhus denkend. Maar zekeren
dag, nu een goed jaar geleden, zitten de beambten van
een Gentsch bankhuis aan een feestelijken disch. Zij eten
er, natuurlijk, het edelste dier dat in Zeeland ooit gekweekt werd; zij eten er ook een of meer hazen, die, met
uwe permissie, rot waren. Den volgenden dag zijn een aantal der heeren ziek. Een paar zelfs komen te overlijden.
"Typhus", zeggen de dokters. "Van dien rotten haas", zeggen de vrienden. "Van de oesters", zegt onverwacht iemand,
die waarschijnlijk een schrikkelijken hekel aan het nobele
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schaaldier of aan dito verkoopers heeft. De lont was aan
het kruit. De hypothesis rotte haas wordt met afschuw
verwezen; de hypothesis oester werd een postulatum, wat
zeg ik ? een axioma... Andere ziektegevallen duiken op.

De oester blijft de schuldige. Ook te Brussel doet het
zich voor, dat menschen aan typhus sterven; en de oester
heet ook hier de lijn van geleidelijkheid door de geniepige ziekte tot 's menschen verderf gekozen.
't Gevolg ? Weldra klagen de vischhandelaars putten

in de aarde : de oesters verdwijnen van het lijstje der
consumptie-artikelen. Ze hebben goed doen, bij elk verkocht dozijntje een certificaat van herkomst en een certificaat van
van gezondheid - evenals voor een levensverzekering

- te voegen, het oordeel van leden der Académie Royale
de Médecine, hunne eenige verbruikers inroepen, de prijzen
verminderen, de kwaliteit met moederlijke zorgen omringen,
de aangeklaagde dieren in 't zuiverste der wateren bewaren,
edelmoedig de grootste strengheid der officieele inspec-

teurs inroepen : niets helpt. De oester wordt niet meer
dan met een achterdochtig oog aangezien; hare aanwezigheid wordt gemeden als die van een scherprechter of van
een handelsreiziger; men spreekt er niet meer over dan

als over een familielid dat beneden zijn stand getrouwd
is; en elk deftig man schuwt het als een slechte vrouw;
- al watert het hart ernaar, al zwemt de maag in de meesteischende begeerte...
Intusschen.... neemt de typhus toe. Hij zegt bij zichzelf, de typhus : "Terwijl de oester nu toch de reputatie
heeft...." En hij bloeit als eene roos in Augustus, hij
tiert als een stuk tarwe in Juli, hij woekert als onkruid.

In Brussel teistert hij de Avenue Louise, waar men sinds
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lang den smaak der oesters verleerd heeft ; in Boschvoorde
verklaart hij zich alleen bij dood-arme menschen, die
nooit oesters zagen... Bij zichzelf zingt de typhus echter
voort : "De oester zal 't al betalen !", en de publieke
opinie zingt na : "De oester zal 't Al betalen !".....
"Eet nog maar een dozijntje oesters", zei mijn vriend,

de oude geneesheer. En toen begreep ik de logica zijner
redeneering : vermits het getal der gebruikte oesters

in omgekeerde verhouding staat tot het getal typhusgevallen; m.a.w , dat hoe meer oesters er gegeten worden, hoe
geringer het aantal zieken is, en omgekeerd, is het geen
paradox, vooruit te zetten, dat het goed mogelijk is de
typhusinvasie door een leger van oesters tegen te ga
Die gevolgtrekking schijnt me niet alleen logisch, en,
medikaal gesproken, niet gewaagder dan die welke het grootste getal preventieve geneesmiddelen aanbeveelt : zij
opent voor mij de heerlijkste horizonten. Heerlijk op
gastronomisch, heerlijk op aesthetisch gebied.
Voor zoover ge even boven de twee jaar oud zijt tijdstip sedert hetwelk de oester uit het verbruik verdwenen
is - zijt ge niet van de geneuchte verstoken, te weten
hoe een goed-gevette oester smaakt. Het is nog niet uitgemaakt wat eigenlijk de olympische ambroisia was ; ik
aarzel niet, eene nieuwe hypothesis te wagen, en te zeggen
ambroisia = oesters. Althans, moest men mij de keus laten
tusschen beide voedingsmiddelen, dan zou ik gauw 't bekende voor 't onbekende laten, en oesters verkiezen. Ik ben
bijgeloovig als elke Vlaming, en zoo komt het dat ik er

in geen twee jaar geproefd heb. Maar ook : welke foltering!
In geene twee jaar ben ik langs zekere straat durven loopen, waar, in een prachtigen winkel onder het electrisch
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licht, iederen dag versch aangekomen, de Oostendsche naast
de Zeeuwsche prijkt, en de Engelsche naast de Portugeesche,
en die van Marennes naast die van Burnham, en die van
Colchester naast die van Arcachon : toute la lyre
der oesters, - een lyra die ik niet tokkelen mag, he-

laas !....
"Eet nog maar een dozijntje," zei mijn grijze raadsman... En waarlijk, de beproeving, vermeerderd door het
aesthet isch opzicht... Want , denk ik aan de oester als

bestrijder van typhus, dan is daar voor mij ook aesthet isch genot bij, een genot van drast ischen aard, een genot
als bij den pyrrischen dans, door Isadora Duncan uitge-

voerd.
In volgende verhouding namelijk. Als ik hoor van strijd
tusschen pathogenische microben en vrijwarende leucocieten, dan daagt vóor mijn innerlijken blik ineens het goed-

geordend schouwspel van een gefingeerd slagveld op.
Ik kan er niet aan doen, maar ik heb bewuste pret in
mij, er aan te denken dat mijne witte bloedlichaampjes
voor 't oogenblik, zeer geoefend, in de beste orde, als
goed-rekenende artilleristen aan 't strijden zijn tegen
de zwarte soldaten der influenza; en de pret is te grooter
dat die witte lichaampjes zeker zijn te overwinnen. "Ralliez-vous sous mon panache blanc P' roepen ze mijne overige lichaamskrachten toe, gelijk Henri IV het eens deed,
geloof ik.... - En zie, nu met deze typhus-historie, waar,

naar 't redelijk vermoeden van mijn ouden dokter, de oesters eene dankbare rol konden hebben, heb ik weêr zoo'n
visueel beeld. Tegen gedrochten, die ik uit "Eene uitvinding des duivels", door Hendrik Conscience, kies, zie
ik een goed-gedrild leger van zwaar-gewapende hoplieden
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optrekken. Om-ende-om zijn zij in het behoedende harnas gehuld. Het "aes triplex" is niet steviger dan hunne wapenrusting. Hun verdedigingstelsel is de tortudo van Caesar's
benden : het zijn de oesters, de overwinnings-zekere oesters die , b innen in hunne harde schaal , verzekerd tegen
speren en venijnige lansen, achter hun schild en binnen
hun mali6nkolder, vooruitrukken...
Neen maar, in allen ernst, en met volle overtuiging
ik vrees wel dat de schrik voor typhus ons wat heel ver
leidt : "Souvent la peur d'un mal nous conduit dans un
pire"; en is het voorzichtig zich tegen een erge ziekte te
vrijwaren, het is toch niet noodig er zich eene nog ernstigere
maagkwaal op den nek voor te halen. Want gij weet dat de
lust naar eene of andere spijs sommige maagsappen opwekt,
die, vinden zij niets te verteren, zich op den wand der

maag zelve gaan oefenen; en dan komt daar maagzweer v
en naderhand maagkanker, en...
Bleef het dan nog maar bij oesters ! Maar men gaat
verder : men beschuldigt nu ook de fazanten ! Eerlijk
bekend : de fazanten waren er nog, om mij van het verlies der oesters te troosten. Ik lust wel een fazantje,
ook zonder voorafgaande oesters. Maar als ze me nu ook
dAt gaan ontnemen !
Ik maak geen deel uit van de Maatschappij tot bevordering van den Typhus; ik ben ook geen lid van de Maatschappij tot bescherming van lekkere dieren. Ik ben dus
goed geplaatst om onpartijdig te zijn, en alleen bij
de cijfers te rade te gaan. En die cijfers luiden nu :
Er zijn, eenerzijds, slechts een 20tal typhuslijders
op een bevolking van ongeveer een millioen. Er bestaat
kans,andererzijds, dat slechts twintig oesters op een
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millioen besmet zouden zijn.
Waarde lezers, trekt zelf het besluit.
N. R.C. , 30 Juvtucva 190 8.
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KONGOLEBSCHE FABELS
Brussel, 28 Januari.
Op het oogenblik dat het alles Kongo is, wat ten onzent
de klok slaat, is men ook eene Kongoleesche literatuur
gaan ontdekken. ik vond reeds gelegenheid u ééne der fabels,
in Kikongo door een Pater Jezuiet opgeteekend, na te vertellen. Deze Pater Jezuiet, die Ivo Struyf heet, en een
nauwgezet folklorist blijkt te zijn, heeft nu in 't jongste nummer van een tijdschrift, dat vroeger in Holland,
toen zijn stichter, Jozef Alberdingk Thijm, nog leefde,
beter bekend was dan thans, ik bedoel : in De

Dietsche

Warande, met enkele aanteekeningen een vijftal fabels,
die hij ter plaatse zelf heeft opgeteekend, uitgegeven,
en belooft ons, voor onze vreugde, een vervolg.
Voor onze vreugde. Want die fabels, vol takt en gevoel
voor eigen wezen door den geleerden pater vertaald, doen
voor de naasting van Kongo evenveel als de welsprekendste
redevoering van den meest-overtuigden overnemer. Ik spreek
in ernst : een volk dat zulken humor en zulke opmerkingsgave bezit, is vatbaar voor ruimere begrippen; en, vermits
overneming niet geschiedt zonder beschavingsbedoelen,
kan België wel veel verwachten van leerlingen die zulke
fabelen uitdenken konden, en ze vertellen zooals ze 't
doen. Ik heb vroeger wel met jonge negers uit Kongo omgegaan. Steeds ben ik verwonderd geweest over hun bevattings-

en verwerkingsvermogen. Zulke eigenschappen zijn echter
niet van een volk met levenskracht, veel meer van een
volk in decadentie. Eigen uitvinding, eigen uitingswijze

vinden we echter uitgedrukt in de zoo fijne en krachtige
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vertalingen van Pater St ruyf . Zij brengen ons nader bij
de menschen die wij bedoelen te "beschaven." En zij leeren
ons dat wij er ook wel wat van te leeren hebben. Hetgeen
onze taak aangenamer maakt , vermits ze bewijst dat brutaliteit er uit geweerd kan worden : eene les voor wie beschaven willen met het Mausergeweer ... .
- Hierna een drietal specimina van de Kongoleesche
literatuur. Ziehier hoe Pater Struyf ze verzamelde. ik
laat hem zelf aan het woord.
"Ik heb deze verhalen in 't Congoleesch opgeteekend
uit den mond van heidenen en volwassen christenen zelf.
Aanvankelijk ging het niet gemakkelijk om die lui aan
den praat te krijgen. Zelfs was het een klein oproer soms:
sommigen waren boos tegen degenen die mij hun verhalen
hadden verklikt. Maar door een of andere lekkernij, zooals b.v. zout of tabak waarop de zwarten verslingerd zijn,
wist ik ze toch op dreef te brengen. Zelfs begon allengskens eigenliefde haar werk te doen : en om st r i j d wou
.

nu ieder zijn beste vertelsel mededeelen. Terwijl zij
verhaalden schreef ik alles neer. En om mij wel te verzekeren dat de overlevering aldus trouw was bewaard, nam
ik elke gelegenheid te baat om ook uit den mond van ande-

ren hetzelfde te vernemen : ik liet vertellen, terwijl
ik op mijn schrijfboek volgde. Zoo heb ik me kunnen overtuigen hoe gestereotypeerd de overlevering is.
"Want deze verhalen worden aldus, woord voor woord
bijna, van geslacht tot geslacht overgeleverd. Sommige
zijn over uitgestrekte gebieden verspreid; andere slechts
in meer beperkte bekend. Daarom heb ik, bij elk verhaal ,
ook den naam en de streek opgenomen van dengene, die het
mij deed.
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...."Wanneer en hoe worden ze verhaald ?
"Op mijne reizen om onze kapelhoeven te bezichtigen,
zat ik soms in den helderen maneschijn de zuivere avond-

lucht in te ademen. Sommige van de kinderen dansten daar
in 't ronde, met trommelslag en handgeklap. Anderen zaten
neer en vertelden onder elkander uit hunne dorpen. Zoo
b.v. op zekeren avond waren onze dragers, heidenen en

christenen te gelijk, om een fel vuurke gezeten. Een onder
hen vertelde een geschiedenis uit vroeger tijd. De kinderen hingen aan zijn lippen : met talrijke gebaren deed
hij alles na. Kwam er, zooals dit dikwijls het geval is,
een zang in zijn verhaal , dan hief hij dien zelf aan : daarna
zongen allen te zamen mee. Van tijd tot tijd ook onderbraken zij hem om hem gelijk te geven en in de handen
te klappen. Soms kondigde een of ander aan wat er gebeuren ging. Anderen, met hunne inheemsche muziek in de handen (kisansi : klein speeltuig, waaruit ze vreemd-schoone
noten weten te trekken) luisterden en speelden te gelijk.
"Op een anderen dag hoorde ik een verhaal opzeggen,
maar heel rap ; van tijd tot tijd herhaalden de toehoor
ders eenige
eenige woorden te zamen. Bv. : de zon was ondergegaan
-

- en allen : de zon was ondergegaan. En na die herhaling
ging het weer voort.
"Ook bij het werk verhalen ze dikwijls wat ze van hunne
"ouden" hebben gehoord. Dan is 't van tijd tot tijd, wanneer er een zang in voorkomt, een roepen en tieren en
gezamenlijk zingen, dat we ons moeilijk kunnen voorstellen.
't Is echter gewoonlijk des avonds dat de Congoleezen
hunne sproken ophalen. De kleine kinderen zijn daarbij
tegenwoordig. Zelfs bij de geschillen, die onder de opperhoofden te vereffenen zijn, ontbreken ze niet : ze staan
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daarbij en luisteren toe."..
Ziehier nu de fabels-zelve. Zij zijn, merkt ge op,
al even weinig moreel als de Europeesche; of liever :
zij zijn praktisch-amoreel als die van Jean de la Fontaine
het zijn. Ongelukkige wie er den grondslag eener zedekunde
op wilde vestigen !.... Schilderingen van het leven-zooalshet-is, niet zooals het hoefde te zijn, zijn deze fabelen
juist daarom misschien meesterstukken. Oordeelt zelf
bid ik u :

De Pad en de Wöuw.
Moeder Pad had schuld doen eten (geld geleend) aan
Meester Wouw. Hij wilde niet betalen. Hij aan 't wandelen
en wandelen, hij was in 't dorp niet te zien.
Möeder Pad, toen zij ging om 't geld te vragen, hij,
Wester Wouw, vond verstand : hij was er niet. "Overmorgen
en overmorgen", deed hij altijd zeggen.
Maar Moeder Pad, toen zij gedaan had net haar hart
(toen zij er genoeg van had) , ging haar verstand uitdenken, dat zij Meester Wouw kon tegenkomen. Dicht bij het
dorp van Moeder Pad, langs de rivier, was er een verlaten
land, 't was het droog seizoen (als het gras in brand
wordt gestoken , en de roofvogels er op doode muizen azen);
't gras was droog. Moeder Pad had het land in brand gestoken. 't Vúur was gedaan; zij ging zitten op een kleine
hoogte kleigrond; hare witte borst blonk naar omhoog.
Meest er Wöuw, t oen hij den rook van 't vuur gezien
had kwam zwieren in de lucht , om te zien of er geene muizen wegliepen op dat land. En hij wandelde, hij wandelde;
hij vond iets dat daar blonk op den kleigrond; hij kwam
net de vleugels slaan en hij dacht : "Dat is eene muis !"
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Meester Wouw viel beneden, greep op wat daar blonk,
legde het in zijn weitasch, droeg het naar boven, en hij

zag niet dat het de pad was...
's Avonds toen hij terugtrok naar zijn dorp , kwam Meester Wouw met zijne muizen in huis, begon te tellen de
muizen van 't jagen. De muizen, toen hij ze uitdeed, ze
uitdeed, daar Moeder Padvnen sprong : Be ! Meester Wouw,

hier ben ik, ik ben gekomen om mijn geld te ontvangen.
Meester Wouw was verwonderd en verwonderd, was beschaamd. Hij ging geld halen in zijn geheimkamer, dat
hij telde aan Moeder Pad : "He mijn vriendin, neem uw
geld, 't is gepast ! Maar hoe gaat gij terug naar uw dorp?
Gij , ik zal u niet voor niet dragen".
Moeder Pad, alzoo : "Mijn geld heb ik genomen. Indien
ik u geene strikken had gespannen, 't geld, ik had het
zeker niet gehad. Ik weet mijne wegen om langs 't veld
terug te gaan".
Meester Wouw wist 't verstand van Moeder Pad niet.
's Nachts, toen hij ging slapen, liet hij zijne weitasch
hangen aan de deur van 't huis dicht bij den grond. Moeder
Pad, toen zij de weitasch zag,'ne sprong er in.
's Morgens , toen de zon opgekomen was , Meester Wouw
nam de weitasch, ging wandelen. Maar dien dag, 't was
heel warm en heet. Hij ging eene rivier zoeken, legde
de weitasch op den boord; hij ging de rivier in, om een
bad te nemen.
Moeder Pad kwam er uit , toen zij zegde : "He, mijn
vriend, ik ben er voor niet. Waar de voeten te klein zijn,
de geest is niet te klein."
(Kimpako, dorp van Bakongo
op zeven uren afstand van Kisantu.)
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Ziehier nu een, niet minderwaardigen, tegenhanger van
"La Cigale et la Fourmi."
De Muis.

In 't hol van eenen boom lag Moeder Muis te slapen.
Terwijl zij rustte en rustte, maakten de kleine mieren
haar wakker, die doorgingen door 't hol. Zij spoedden
zich en spoedden zich; zij gingen met haast en haast,
zij droegen hunne zaken, zij gingen,zij kwamen terug,
zij waren vol ijver en ijver, om hun huis te bouwen. Moeder Muis riep uit : He besten, he vriendinnen, waarom
haast gij u zoo ? Dat haasten, wat is 't ?
De kleine mieren, zij bleven niet stilstaan. Maar in
hun voorbijgaan, sprak eene kleine mier, 't opperhoofd
van allen, alzoo : Wij zijn slechts bezorgd om ons eten,
wij zijn bezorgd om ons huis. De vogels zullen zoo onzen
stam niet verdelgen. En gij, vreest gij den honger niet,
vreest gij de slang niet ?
Zij antwoordde alzoo : Ik vrees niets; wij wandelen
maar, wij eten, wij maken plezier.
Zoo sprak Moeder Muis. Maar de kleine mieren gingen
voorbij en gingen voorbij.
Met den eersten regen kwamen de vogels de kleine mieren
vervolgen. Zij in hunne keuken waren gered.
In 't hol ook van Moeder Muis, kwam eene slang uit.
Dat was hare dood, vermits zij geen huis had. Moeder Muis
werd verslonden. Was zij geene slang tegengekomen, misschien ware zij toch haren dood gestorven, ter oorzake
van den honger.
Kisantu.
En, om te eindigen, dit "ophoopend" vertelsel :
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De krab, met haren platten rug.
Moeder Krab en Moeder Palmboommuis hadden vriendschap
gesloten; zij gingen hun eten zoeken. In 't bosch hadden
zij hunnen palmnotentros gevonden.
Moeder Krab, alzoo : He, Moeder Palmboommuis, gij zijt

de oudste, klim op, snijd den palmnotentros af, ik zal
hem vatten.
Moeder Palboommuis, toen zij opgeklommen was, toen
zij afgesneden had, beval alzoo : Moeder Krdb, vat den
palmnotentros.
Moeder Krab, alzoo : Ik zal een kussentje gaan halen
op den berg. (om er de vracht op te dragen).

En zij ging, zij zag Meester Boog, alzoo : He, Meester
Boog, zoo gij Moeder Palmboommuis zaagt, die boven op
den palmboom zit, zoudt gij haar schieten ?
Hij , toen hij sprak, alzoo "Schieten, ik schiet haar."
Zij ging op een andere plaats; zij zag Moeder Witte

mier, alzoo : He, Moeder Witte mier, zoo gij Meester Boog
z aagt , zoudt gij hem aanaarden ?
Moeder Witte mier, alzoo : Aanaarden, ik aard hem aan.
Zij ging weer elders, zij zag Meester Haan, alzoo :
Meester Haan, zoo gij Moeder Witte mier zaagt, zoudt gij
ze pikken ?
Meester Haan zegde zoo : Pikken, ik pik ze.
Zij ging elders, en ging zien naar Meester Steenmarter,
alzoo : Meester Steenmarter, zoo gij Meester Haan zaagt,
zoudt gij hem pakken ?
Meester Steenmarter, alzoo : Pakken, ik pak hem.
Zij ging elders, om Meester Hond te zien, alzoo : Meester Hond, zoo gij Meester Steenmarter zaagt , zoudt gij
hem vatten ?
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Wester Hond, alzoo : Vatten, ik vat hem.
Dan toen zij alien te zamen gekomen waren, Wester
Bond vatte Meester Steenmarter, Meester Steenmarter pakte
Wester Haan, Meester Haan pikte Moeder Witte mier, Moeder
Witte mier werd kwaad, aardde Wester Boog aan, Wester
Boog werd kwaad, liet den pijl los, de pijl trof Moeder
Palmboommuis, die de palmnotentros liet vallen, die viel
Moeder Krab op den rug, en alzoo had Moeder Krab haren
rug plat.

Zoo zij niet was gaan zien naar de menschen, dat zij
kwamen om Moeder Palmboommuis te schieten, dan zou zij
haren rug niet plat gehad hebben.
Kimpako.
Nietwaar, dat deze fabelen wel het verzamelen waard
waxen ?

N.R.C., 30 Janwai 1908.
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TWEE CONGRESSEN
Brussel, 27 Januari.

Gisteren hebben het hier de journalisten druk gehad :
twee zeer belangrijke congressen eischten van uw dienaar
de gave der ubiquiteit; hetgeen wil zeggen dat ik over
één der twee alleen van hooren spreken kan vertellen.
De omstandigheden zijn echter zó(5, dat ik ook over dat
tweede congres niet zwijgen mag.
Het eerste congres was door de "Fédération ProgressisW°
beleid; het tweede ging uit van de "Ligue de l'Enseignement". Wat ze zoo belangrijk maakte is, eerst , hetgeen
er beh deld werd, en daarbij het feit dat we vóór wetgevende verkiezingen staan, - einde Mei - en dan, dat de
wijze waarop de onderwerpen beschouwd werden en 't gevolg
der besprekingen zéker grooten invloed op het kiezerskorps
kunnen en zullen hebben. Zonder rechtstreeksche kiespropaganda te bedoelen, zullen zij zeker niet nalaten een
zeer werkdadig gezag op wankele gemoederen uit te oefenen;
en wie de Belgen kent, vooral de Vlamingen der groote
steden, weet hoe onrechtstreeksche werking meer op hen
vermag dan onmiddellijk aanspreken en programma-verdedigen
van een Kamer-kandidaat, die hun, in hun afkeer voor een
politiek die niet dadelijk-praktische gevolgen heeft,
steeds verdacht voorkomt. En zoo zal het verslag der dagbladen over de twee congressen waar ik het hier over heb
op den geest der burgerij in zake Kongo en inzake Leerplicht meer doen dan de verklaringen van wie in Mei a.s.
hun stem voor de Kamer vragen zal , en de liberale en antiannextionistische politiek er zeer overtuigend door gebaat
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zijn.
Neem me niet kwalijk dat ik het hier weêr over naast ing
van Kongo heb. Maar hoe kan het anders ? Is de overneming
van den Afrikaanschen Vrijstaat, is het feit dat we eene
koloniseerende macht willen of gaan worden, niet het allerbelangrijkste wat ons sedert de scheiding van 1830 overkomt ? - Te meer dat de vraag thans op een keerpunt staat.

Ik meldde u dat minister Schollaert "eene nieuwe modaliteit" in het voorstel tot naasting voorspelde. Wat die
"modaliteit" zijn zal blijft vooralsnog nevelig. De voorzichtigheid gebiedt, niet al te voorbarige gevolgtrekkingen te maken uit hetgeen hier en daar verteld wordt. Zoo

zou de heer De Groote een verzoeningsvoorstel hebben neêr
geleid : het Kroondomein zou bij name blijven bestaan;
-

de opbrengsten ervan zouden echter door België en onder

toezicht van het Parlement worden beheerd; een bijzonder
fonds zou tevens voorzien in de somptuaire uitgaven door
koning Leopold bedoeld, maar altijd onder Belgisch toezicht. Dat voorstel zou er niet ver van af zijn, in de

rechterzijde eene meerderheid te vinden. Ook minister
Schollaert zou niet ongenegen zijn het bij te treden.
Wat echter koning Leopold zegt, weet men niet, en die

heeft toch ook wel een willetje om door te drijven en
een woordje in het gesprek te plaatsen... Men vraagt zich
overigens af waarom de benaming van "Kroonstichting" bewaren, als het gebied dat het beslaat de opbrengsten ervan
als beheer en verbruik in niets van het overige gebied
der kolonie zou verschillen. Zal de Koning zich met zulken

schijn tevreden stellen ? Het ware zeer onverwacht !...
Ook tegen dat bijzonder fonds bestaat ernstig bezwaar.
Want het ware weêr onder valschen schijn eene treurige
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werkelijkheid verbloemen - waar ditmaal het Belgische
volk de dupe van zijn zou. Het is een feit : de begroot ing
van Kongo sloot vooralsnog zonder deficit, dank zij al 1 een
de opbrengsten van het Kroondomein en den verplichten
arbeid der negers : eene wijze van belasting betalen,
heette het. Als België nu van het Kroondomein niet weten
wil, dan is het niet om den Koning verdriet aan te doen;
het is omdat het niet de verantwoordelijkheid op zich
nemen wil, te zien dat millioenen worden verbruikt aan
vaak-onnoodige ,werken, buiten zijn wil of wensch uitgevoerd, terwijl het moederland met eigen zuur-gewonnen

centjes de begroot ing aan zal hebben te vullen. En voor
hetgeen de verplichte negerarbeid aangaat : welk beschaafd
land zal het op eigen geweten aandurven, een vorm van
koloniale slavernij te behouden ?... En nu voor den dag

komen met een "bijzonder fonds" dat men aan de koninklijke,
en al te royale fantazietjes vóór zou behouden, wil anders
niet zeggen dan : behoud van arbeidsplicht bij de inlandsche bevolking, vermits deze alleen het geld voor dat
fonds, zonder schade, of met een minimum van schade voor
het equilibreeren van de begrooting, verzekeren kan. Terwijl de Kroonstichting dan toch in feite, alleen onder
een anderen naam, zou blijven bestaan.

Ik vertel u dit alles "A titre documentaire". De bevriende bladen zeggen wel dat de "nieuwe modaliteit" gevonden is; andererzijds lekte vooralsnog slechts bovenstaand voorstel uit, dat dan nog niet scherp geformuleerd
is. We zwemmen dus nog in het vage, en het is te vreezen
dat al wat officieus verteld wordt, niets dan proefballonnetjes zijn... Intusschen gaat men met uiterste traagheid

vooruit, en men voorziet dat de zaak niet meer vóor de ver301

kiezingen in de Kamer ter bespreking zal komen : een bewijs dat onze meesters niet zoo heel gerust over het verloop dier bespreking zijn.
Aldus de toestand der zaken : het progressistisch congres heeft niet getoond, er al te zeer mee ingenomen te
zijn. Wel integendeel : het heeft er gestoven. Eigenlijk
is het een tweegevecht geweest tusschen Paul Janson en
Georges Lorand, elk door trouwe schildknapen bijgestaan :
een spiegelgevecht tusschen annexionisten en anti -annexionisten.
Vrees niet : de annexionisten zijn niet zoo heel mak.
Het zijn geen lammeren die Leopold I I , als een Wat t eauherder innet j e verkleed, aan een hemelsblauw zijden lintje
leidt. Zelfs deze progressisten hebben van de socialisten,
waar ze op politiek gebied mee bevriend zijn, geleerd,
vrij te spreken en hun mening niet onder stoelen of banken

te steken. Zij kennen de kunst , nagels met koppen te slaan,
en maken van die kunst overvloedig gebruik. Zij verdedigen
de naasting van Kongo dan ook alleen met raak-uitgedrukt
voorbehoud.

.

De anti-annexionisten gaan echter nog verder. Georges
Lorand , die in de Kamer nagenoeg alleen staat, heeft in
zijne partij meer dan een medestrijder die, evenals hij,
beslist tegen alle overneming is.
En beide partijen zijn nu gisteren aan 't harrewarren
geweest, niet zonder heftigheid, en met het gevolg dat
gij straks lezen zult, en dat in elk geval voor de koninklijke politiek niet bemoedigend is. Met meer en meer kommer gaat men zich afvragen hoe het afloopen zal . Want
een feit staat vast , al deze congressisten, die spreken
namens eene , vooral in 't Wal enl and , machtige partij,
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zonder bijbedoeling, gaan op het kiezerskorps een machtigen invloed hebben. Wanneer zelfs de annexionisten
zeer bepaald tegen kroonst icht ing en arbeidplicht optreden, en hun afkeer niet sparen voor al wat de macht
der natie krenkt of vermindert, zal zulk een houding de
houding der kiezers, ook van die welke tot hiertoe aarzel
den, bepalen. Hunne uitspraak bij de kiezing zal afhangen
van 't j a of niet aannemen door de candidaten van de mot ie,
door 't Congres op voorstel van Paul Janson, in volgende
bewoordingen gestemd

"Inziende dat de tekst van het verdrag, thans aan de
Kamer onderworpen, in rechtstreeksche tegenspraak met
de vorige moties der Kamer is;

"Inziende daarenboven dat de Kroonstichting niet alleen
van de eventueele geldmiddelen der kolonie ontvangsten

aftrekt die voor de begrooting noodig zijn, maar tevens
voor hoofddoel heeft ter beschikking van den Koning, in
België als in Kongo een bij zonder budget te stellen, dat,
onder voorwendsel van openbaar nut , niet als de gewone
begrootingen onder toezicht van het Parlement zou staan;
dat ze aldus één der hoofdbeginselen der Grondwet miskent; dat het onmogelijk is, het verdrag eener instelling
te zien bevestigen die op haar zelf tegen het financieel

regiem der koloniën ingaat , en daarenboven tegenstrijdíg
is met de grondstellingen van ons openbaar recht en den
regel dat de Koning geen macht heeft dan welke hem de
Grondwet toekent;

"Dat het dus onmogelijk is, dat het Parlement in zulk
verdrag zou toestemmen, onder zijn tegenwoordigen vorm

0,6 ondet waken voium ook die tot doet zou hebben de bedoetingen deft Ktoowstichting te be6tendigen o.6 ontecht6tteek's
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te bene-iken;
"Overwegende... dat de massa der belast ingsschuldigen
in de eventualiteit der overneming lasten van ontzaglijk

belang zal hebben te dragen, dat in zulke voorwaarden
het hoogst wensche l i j k is bij de Natie aangaande de naas t ing ten rade te gaan;
"Besluit het Congres, zich bij de liberale linkerzijde
aan te sluiten om het verdrag, zooals het aangeboden wordt,
of onder welke modaliteit ook die naar den uitslag en
het doel, door de kroonstichting beoogd, te verwerpen;

"Verklaart daarenboven dat de vraag der Naasting noodzakelijk aan 't oordeel van het land dient onderworpen,
dat tot hiertoe nog niet werd geraadpleegd, hetzij bij
algemeene verkiezing, hetzij door een raadplegend referendum dat zou dienen om de wetgevende macht over den wil
van de Natie in te lichten."
Daarenboven werd, op voorstel van Lorand besloten :
"Het Congres oordeelt dat de overneming van Kongo voor

België schadelijk zou zijn, doch, daar het eene grondige
bespreking van de aspecten der vraag wenscht, besluit
het de verdere bespreking tot den volgenden zittijd te
verschuiven, die vóor de algemeene verkiezing plaats zal
moeten hebben , en over de vraag der naast ing beslissen

zal."...
Over de algemeene vergadering der "Ligue de 1'Enseignement" schrijf ik u morgen.
N. R.C . , 31 Januca-i 190 8.
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HET ANDERE CONGRES
Brussel, 29 Januari.
Het andere congres - gelieve mijn brief van gisteren te
zien - is eigenlijk niets dan de jaarlijksche algemeene
vergadering van de "Ligue de l'Enseignement" geweest;
eene algemeene vergadering die echter allesbehalve zoo
maar een onderonsje was, een gezellige bijeenkomst van
al de leden eener zelfde societeit : wat er behandeld
werd was iets anders dan het beredderen der innerlijke
orde, dan het bepraten van eigen belangen. Het gold er
eene hoofdzaak : ons openbaar onderwijs en leerplicht;
en oud-burgemeester Buls, voorzitter der "Ligue", sprak
er eene redevoering over de ontreddering van het onderwijs
uit, gesteund op zulke documenten, op zulke onweerlegbare cijfers, op zulke grondige ar. enteering, dat de
verspreiding er van - want zij zal gedrukt en rondgestrooid worden - weêr een massa kiezers bij de aanstaande
verkiezingen overtuigen zal van de noodwendigheid der
Leerplicht. Ik schreef u ter gepaster ure over de buitengemeene betooging, die verleden jaar honderdduizenden
Belgen naar Brussel deed stroomen om van de Kamer verplicht onderwijs te eischen. De nieuwe redevoering van
den heer Buis zal het aantal nog vergrooten dier manifestanten, en hun geheugen opfrisschen als zij hun stembriefje in handen zullen hebben...
- Daareven woonde ik de zitting der Kamer bij. De heer
Woeste (die maar de noodige rust voor het herstel van
zijn lever niet nemen wil), antwoord gevend op wat gezel
Vandervelde gezeid had, verklaarde waarom zijne vrienden
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en hij van Leerplicht niet weten willen. Twee zijner gronden zijn zeer zwak : welke strafwettelijke sanctie zult
ge aan uwe wet geven , vraagt hij , en wat doet ge met de
vrijheid der huisvaders ?
Op de eerste vraag is het antwoord licht te geven
zie wat er in de landen gebeurt waar leerplicht is ingevoerd; is het er niet voldoende : verbeter hun strafstelsel. Het feit dat leerplicht in de meeste Europeesche
staten is ingevoerd, bewijst wel dat het met goeden uitslag Ingevoerd kan worden. Bestaande toestanden zijn 't
beste antwoord op de bedenkingen des heeren Wöeste.
Voor 't geen het recht der huisvaders aangaat : een
huisvader heeft de vrijheid niet, zijn kind lichamelijk

te mishandelen; logisch gesproken heeft hij dan ook het
recht niet, het geestelijk te mishandelen, m.a.w. het
verstoken te laten van onderwijs. Integendeel : zijn voorrecht, huisvader te zijn, legt hem moreele plichten, legt
hem liefdeplichten op. Hij heeft er voor te zorgen, dat
zijn kind in den strijd om het leven zoo goed als mogelijk
gewapend zij. Binnen de grenzen van zijn macht en van
zijn vermogen, heeft hij tot plicht zijn kind te behoeden, en het de middelen ter hand te doen, zijn plaats

in het leven te behouden en uit te breiden, als die uitbreiding zijn heil kan zijn en anderen geen schade doet.
Dat is eene christelijke verplichting, die katholieken
zeker niet verwerpen zullen. En wat zijn nu betere wapenen
in dezen tijd, dan de intellectueele middelen ? De tijd
behoort niet meer aan den lichamelijk-sterke; hij is den
geestelijk-gevormde eigendom geworden. Waaruit, als eerste
voorwaarde voor gelijke strijdvaardigheid en weerbaarheid : Leerplicht... Men ziet met welke gevaarlijke argu306

menten de heer Woeste voor den dag komt. Ook staat hij
er vrijwel alleen mee in zijne partij.

Waar hij echter niet alleen mee staat is, als hij
zegt : leerplicht brengt onzijdig onderwijs mee. Wij katholieken willen niet aannemen dat onze heiligste overtuigingen tegenover onze kinderen genegeerd, betwijfeld,
of zelfs maar verzwegen worden.
Deze tegenwerping is ernstig. Een godsdienstig dogma
very. gen of interpreteeren door een wetenschappelijk
dogma dat, in de lagere school, door den aard der zaak
zelf, oppervlakkig voorgesteld, tot zeer verkeerde voorstellingen kan leiden, is inderdaad een gevaar, dat men
moest zoeken te vermijden. Dat katholieke huisvaders vreezen, hunne kinderen den overgeleverden godsdienst, waar
men hun de bet eekenis en de waarde van verzwijgt, t e zien
verloochenen, voor waarheden, die hun feitelijk zonder
diepte worden voorgesteld, of die ze in hun jeugdig brein
onvolkomen bevatten of verklaren kunnen, is zeer goed
te begrijpen : iedereen weet hoe verkeerd, en soms belachelijk, physische of physiologische verschijnselen, zelfs
door betrekkelijk-ontwikkelde lui, uitgelegd en verstaan
worden. Voeg daarbij de pijn die men hebben moet om de
klove die men tusschen zich en zijn kind voelt, gapen...
Zulke schrik voor neutraal onderwijs bij geloovigen, aan
dewelke zelfs de mogelijkheid eener vergelijking ontzegd wordt , zal niet verwonderen, en het is voor liberalen een.... liberale plicht, eerbied te hebben voor
wie aldus denken en voelen.
Maar - ligt niet in de aanvankelijke redeneering de
door t e hakken , of eenvoudig t e ontwarren , knoop ? Wie
zegt, dat "leerplicht brengt onzijdig onderwijs mee" een
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noodzakelijk postulaat is ? Zelfs de werkelijkheid komt
het tegenspreken. Want zie : in de Athenea, waar het onderwijs in feite onzijdig, of beter gezeid : meer-gevorderd wetenschappelijk is, worden er, voor wie ze volgen
willen, lessen in godsdienst moraal, apologetiek, dogmatiek - gegeven. Ik heb den leeraar in godsdienst van
één dier gestichten in eene groote, bij uitstek liberale
stad, gekend : nooit heeft hij over zijne leerlingen geklaagd, 1461 integendeel. De ouders, die het wenschten,
konden daar dus door één der verstandigste priesters van
het bisdom aan hunne kinderen degelijk godsdienstonderwijs

laten geven. Zou een dergelijke maatregel niet op het
lager onderwijs, bij het regiem van leerplicht, kunnen
worden toegepast ? En bovendien : leerplicht impliceert
toch de noodwendigheid niet, dat de ouders hunne kinderen
naar een bepaalde, neutrale school zouden zenden ! Het
onderwijs is in België vrij, en - katholieke scholen zijn
er toch in hoeveelheid !... 't Eenige wat men vraagt is :
stuur uw kind naar school : het is uw plicht; maar naar
wélke school ge het zendt gaat ons niet aan...
Me dunkt : voor katholieke wetgevers, die in den grond

tegen leerplicht niet kunnen zijn - behalve eenige verouderde geesten - ligt daar stof voor een wetsontwerp.
Zij moesten inzien dat het onvoorzichtig is het initiatief
van eene wet over Leerplicht aan de oppositie over te laten : zoolang zij nog eene meerderheid in de kamer hebben,
moesten zij er aan hechten zich bij Leerplicht, die er
dan toch komen moet, de voordeelen, die zij wenschen en
noodig achten te verzekeren.
N.R.C., 1 Febtuati 1908.

308

HET LEOPOLDSFONDS
Brussel, 10 Februari.
Ik heb er u vooralsnog niet over geschreven. Niet zonder
reden. U 't bloote feit zonder meer navertellen, waar
het misschien, en zelfs waarschijnlijk, de eindelijke
oplossing van de Kongo-kwestie brengt, eene bevredigende
oplossing zooals velen meenen : het ware wel wat gemakkelijk geweest. II( heb dus iets meer willen doen, ben K. erleden van diverse pluimage en onderscheiden gebekt-zijn
op gaan zoeken, heb menschen gesproken die kunnen weten
wat de Koning denkt - al zijn deze menschen gevaarlijk
- en 't gevolg is,dat...
Maar laat ik u eerst zeggen wat dit "Leopoldsfonds"
bedoelt te zijn. Geleerde menschen, nalef als alle geleerden, zullen zeggen : Het is de draad van Ariadne. Lees
het is de weg die ons uit den Kongoleeschen doolhof leidt.
- Praktische menschen,eenzijdig als ze zijn, zullen verklaren : Geld dat we beloven, zonder te weten waar wij
het halen ! - Malcontenten zullen vragen : Wat is er ver
anderd Zij, die van goeden wil zijn, en naar vernieuwing van lucht snakken, verademen : Eindelijk, misschien...
Ziehier wat er geschiedt : Er zou worden overeengekomen tusschen België en den Souverein van Kongo-Vtijstaat,
dat het Kroondomein, bij naasting, aan België zou afgestaan worden; natuurli)k (zou de Koning eischen) mits
vergoeding. En die vergoeding ware : de stichting van
een fonds, dat evenveel opbrengen zou als vermoedelijk
het kroondomein; welke opbrengst zou dienen om te voorzien in de ontwerpen van Zijne Majesteit.
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De verandering zou dus wezen • : van het Afrikaansche
eigendom van België wordt het Kroondomein niet afgetrokken. Het beheer der kolonie heeft niets meer van het afzonderlijk beheer zonder toezicht van een "Staat binnen
den Staat" te vreezen. De integraliteit der inkomsten,
ook die van de nog te ontginnen mijnen, blijft voor België

onmiddellijk behouden. En, met het oog op de mogendheden :
vermomde slavernij zal niet langer tegen wil en dank der
natie moeten worden gedoogd.
Daartegenover rijst echter de eeuwige vraag : zullen
wij gedwongen zijn, met dit nieuw fonds, te gehoorzamen

aan den wil van Leopold II ? Zal hij bevelen en wij...
betalen ? Zullen wij het koloniaal deficit tegemoet gaan
om een koninklijken gril ? En dan : tot hoever strekt
dit fonds ? Is het voortdurend ? Gaat het op de recht-

streeksche erfgenamen van den Koning - als apanage nl. en op zijn opvolger over ? - Maar dan ware het Leopoldsfonds slechts eene naamverandering, financieel gesproken,

van het kroondomein. De winst voor België zou louter moreel en administratief zijn. Bij de noodwendigheden die
Kongo voor ons in 't leven gaat roepen, en die onberekenbaar zijn, staan we, bij zulk vergelijk, vóor het vraagteeken of de zaak die wij aangaan opbrengen kan wat wij ervan

verwachten.
Want , in den grond, welke de beschavingsbeteekenis
van België is mogen zijn, bij overneming komt het er bij
ons op aan of we "eene goede zaak" doen. Men laadt zich
geene kolonie op den nek, als men een klein, ongewapend,
naief land is - want in koloniale politiek zijn we nog
erg groen - of men is zeker dat men er iets aan hebben
kan. Men wordt geen "koloniale macht" om den titel alleen.
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Men denkt eerst aan de toekomst, en of ze secuur is. Men

denkt ook aan het verleden, dat eene geldbelegging, eene
krachtbelegging, eene levensbelegging was, die vooralsnog
weinig of niets heeft opgebracht... Zeker, wij verkrijgen
het volgende : de Koning ziet van souvereine rechten af,
geheel, volkomen; maar... hij eischt dat hij er in feite
niets bij verliezen zou. Leopold II is een fijn en praktisch man, die niet hecht aan woorden en uiterlijkheden.

Hij is een modern Koning, en ik had het genoegen het meer
maals te constateeren.... Het blijft verstaan dat hij
heel weini: voor eigen persoon en eigen geldkist vraagt;
maar het staat ook vast dat hij geene vernedering kent,

als het er op aan komt, zijne koppigheid per fas et nefas
te voldoen.
er fas et nefas. Want, al schijnen nu ook On Beernaert
èL Hijmans met de zaak ingenomen, al keurt de Engelsche
"St.Aard" goe 9 vooralsnog blijkt nog niet waar de Koning
heer wil, en of wij he; overal zullen te volgen hebben.
Men zegt nog niet in hoeverre het parlement zal worden

geraadpleegd. Het is lang niet duidelijk of wij, grondwettelijk land, ongrondwettelijke bevelen zouden hebben

te verduren. Wat zal er uit het fonds bekostigd worden ?
In hoeverre zullen wij er toezicht op hebben ? Zal, rijk
van ons geld, van het geld dat ons door de afschaffing
van het Kroondomein rechtmatig wordt toegekend, de Koning,
buiten alle kontrool en zonder doelmatige kritiek, uitvoeren wat hij wil ? Dit is voor 't oogenblik de vraag.
Wisten we nu , dat alléén werken van erkend nut , op
oogenblikken dat de staatskas er niet te zeer onder lijdt,
ondernomen zouden worden door dat Leopoldsfonds - een

reservefonds, een appelken tegen den dorst voor de kwade
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dagen en de jaren van magere koeien, - dan zou het perfekt
zijn. Iedereen wenscht de verbetering van de Groendreef
en, misschien ook wel - dit laatste hangt van elks karakter af - de zuivering van den Marollenwijk. De vraag of
men van Brussel eene anonyme groote-wereldstad moet maken
door afschaffing, buiten de Groote Markt , van Al het typisch-Brusselsche, kan in aanmerking komen en de goedkeuring van sommigen meAdragen. Indien het fonds dus dienen
moet om uit te voeren wat eene meerderheid wenscht : goed
dan; en - 't weze met blijheid gezeid - het ware de oplossing, het eindelijk einde... om dan, met nieuwen kommer,
te herbeginnen...
Maar : st aan we zoover ?...
Ik ben, zei ik u, op raad uitgegaan. En ik beken het
u ootmoedig : het is alsof ik de bewoners van een aquarium
had geinterviewd. Vooreerst, er is nog niets officieels,
en alles hangt van de formule af. DAt nu verwacht men
van beide zijden : de formule. Vóór men ze kent , openen
noch vóór- , noch t egenst anders de tanden. 101 gaat er eenig
gemompel; 't gemompel loopt op vragende oogen uit; wat
zal het geven ? - Volgende week weten we misschien al
iets meer, dat wat nader bij de oplossing brengt....
Intusschen schijnt niemand eenige aandacht voor de
inboorlingen zelf te hebben. Zij nemen geen notitie van
wat de negers over de blanke beschavers meenen. Die meening schijnt overigens geen gunstige te zijn, 't zij Belgen regeeren, 't zij Boula %rani - aldus noemen zij Leopold II - ze beregeert. Ziehier die, voor ons weinig bemoedigende, meening, zooals pater I. Struyf ze heeft opgeteekend :
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Het lied der Ouden.
"(De ouden zijn vereenigd op de open plaats van 't
dorp en de kinderen lachen en spelen.)
"De ouden zegden , alzoo
Gij , kinderen , die vreugde,
waarmede gij opgebracht en verzorgd zijn, later zult gij

ze zien. Zij komen, de menschen, die wit zijn; zij zijn
als ons maniokmeel zoo wit. Dien dag, als zij afkomen,
wij, de ouden zijn uitgestorven en doodgegaan. Gij blijft
achter en gij zult dat zien.

"Zij, de kinderen, alzoo : En die menschen van waar
komen zij ?
"Zij, de ouden, alzoo : He, wij weten het niet, hoort
ge !
"Andere ouden zegden alzoo : Hoort ge, van Europa komen
zij.
"Zij, de kinderen, alzoo : Wel , dat Europa, waar is
't ? De plaats, waar is 't !

"De ouden toonden met hunnen vinger, alzoo : De plaats
daar achter de bergen, waar de zon ondergaat.
"Zij, de kinderen , alzoo : En als zij hier komen , wat
komen zij hier doen ?

"De ouden, alzoo : Dit land, het onze, komen zij dooden.
"Onze ouders zijn doodgegaan. Zij, de blanken , hebben
ons land ingenomen. Wat onze ouden vertelden, wij hebben
het gezien. Wij , de kinderen, wij zijn gebleven, wij zijn
gevallen in plagen van allen aard. De blanken, hebben
wij ze niet gezien ? Zoo hebben onze ouden geen leugen
verteld, zij hebben de waarheid gezegd."
Met zulke traditie worden de weinig-veerkrachtige hersenen onzer toekomstige toehoorigen gevoed. Nietwaar dat

het, bij al het bijkomende, voor de Belgen weinig aanmoedi313

gend is ? Daarom : men make het ons dan ook met het,
misschien onontkomelijke, Leopoldsfonds niet lastiger
dan noodig is !
N. R. C. , 12 FebtucvL-i 1908.
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VERGUNNING
Brussel, 11 Februari.
Wij zijn een land van records. Wij hebben beroemde metsers aan de wereld geschonken. Onze roeiers wonnen het
twee jaren na mekaar te Henley. Onze bevolking is, over
Europa, de dichtste. Oeconomisch zijn wij eene natie van
allereersten rang. Nergens zijn er zooveel gedecoreerden.
Slechts Nederland overtreft ons in het tabaksverbruik.
Wij zijn, eindelijk, het land, waar men op straat de meeste drinkgelegenheden aantreft, en de best-voldane kroegbazen...
Ik zal er me wel voor hoeden, u hier statistieken te
onderwerpen. Vooreerst , gij zoudt ze niet lezen; en ge
zoudt w61 gelijk hebben ; want , ten tweede : er zijn al
heel weinig statistieken betrouwbaar, omdat ze al te dikwijis, in hun vooropgezetten bewijsijver, de verhouding
der termen veronachtzamen. Cijfers over drankgebruik in
België zal ik u dus niet opdisschen, waar overigens een
klein reisje over de grenzen dadelijk voor u meer dan
overtuigend zal zijn.
Ik zal u dus geen getallen noemen; maar : we hebben
1 kroeg op 34 inwoners. Als men van die 34 bewoners de
vrouwen en kinderen aftrekt - want die zijn in het getal
begrepen : een nieuw bewijs van de onbetrouwbaarheid der
statistieken - dan blijft er : éen slijterij per vijftien
A twintig vefbruikers. Waar gij uit afleiden kunt dat
een Belg nooit ver moet loopen als hij dorst heeft...
Onder onze Kamerleden zijn er vele matige menschen.
Er is zelfs een geheel-onthouder, gezel Vandervelde, die
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onlangs nog onder zijne medeleden der socialistische partij eene "orde der goede tempelieren', eene vereeniging
van geheelonthouders, waarvan ik het ledenaantal niet
ken, heeft gesticht. Die menschen - ik bedoel de Kamerleden - hebben sedert lang alle gedistilleerd uit de Parlement scant ine gebannen, waar men zich nog al leen aan
koude thee en citroenwater laven kan, behalve aan helderen "Chát eau la Pompe". Ze hadden ook in 1889 het verschrikkelijke drankmisbruik trachten tegen

te gaan, door

elke herberg, waar sterkedrank verkocht wordt, met eene
bijzondere belasting te slaan. De slijterijen waar alleen
bier wordt verkocht bleven van dat vergunningsrecht vrij.

En we zagen dan ook de jeneverhuizen in aantal verminderen
en het jeneververbruik aanzienlijk slenken, terwijl meer
bier dan ooit , meer bier dan waar ook ten onzent gedronken
werd.
Die toestand vervulde de regeering met vreugde. Beeft
ze een heiligen afschrik voor gedistilleerd, een glas
bier, inlandsch of buitenlandsch, Oudenaerdsch of Pilse-

ner, Geuzen-lambiek of Stout, lust ze wel, drinkt ze heel
graag. En nu zagen wij onlangs den heer Liebaert op het

bureel der kamer, onder goedkeurend gemompel, eene aanvullende wet op het vergunningsrecht neêrleggen.
De heer Liebaert beoogt het volgende : alle bedrog
in zake alkoholverkoop tegen te gaan, door de bierslijters

te begunstigen. Het bedrog : daar komt het op aan. Want
ieder, die op het platteland in Vlaanderen heeft omgeloopen, weet wat het beteekent als hij op een uithangbord
leest : "Hier verkoopt men bier en wijn", en dat als
wijn hoofdzakelijk brandewijn wordt bedoeld.
En de heer Liebaert verzon : voortaan zullen alle her316

bergiers vergunningsrecht betalen; biertappers echter
slechts gedurende drie jaar, terwijl het gestorte als een

borg zal blijven tegen jeneververkoop, een borg dien de
Staat verbeurd verklaart bij de eerste overtreding. Intusschen wordt het bedrag van het vergunningsrecht verlaagd,
ook voor jeneverslijters; en men vraagt zich af of daardoor, vooral in de groote centra en in de rijke kolendistricten, het tegendeel van het bedoelde niet zal worden
bereikt.
Ziedaar de hoofdpunten van de nieuwe vergunningswet.
Deze dringt ook op hygiënische voorwaarden voor dranklokalen aan, - • hetgeen ze niet onaangenamer zal maken... Een
openingsrecht zal ook door den eigenaar der huizen, die

als herberg worden gebruikt , betaald worden. Die eigenaars
zijn nu meestal bierbrouwers en jeneverstokers, die tegen
zoo'n recht niet op zullen zien, waar zij alle belang bij
het grootste getal drankhuizen hebben. Weliswaar wordt
de gemeentekist , en als weerslag de staat skisten er zeer
door gebaat...
Summa summarum : de nieuwe wet zal niet heel veel bereiken, vreest men. Het bedrog tegengegaan ? Ja, maar door
taxe-vermindering zal het jeneververbruik in de hand gewerkt worden. Ruimere, meer aangename lokalen daarenboven
voorgeschreven; wat kan men meer verlangen ?
Intusschen zorgt de heer Liebaert, minister der financiën, ervoor, dat, bij alkohorbestrijding, de fiscus niet
lijdt. Het ware dan ook jammer de 70 millioen, die jaarlijks de alkohol opbrengt , op niets te zien smelten. Is
het de hoofdzaak niet, de begrooting te equilibreeren ?
En at is 's heeren Liebaerts nachtmerrie.

N. R. C. , 14 Febtuati 1908 .
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DE BEGROOTING VAN KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN EN DE LETTERKUNDIGEN

Brussel 13 Februari.
Sedert het kabinet

de Trooz , sedert verleden jaar in Mei

dus, hebben we een bijzonder ministerie voor Kunsten en

Wetenschappen, met als titularis iemand die lang aan poëzie heeft gedaan : Baron Descamps-David. Dat bijzonder
ministerie zou groupeeren wat elders verspreid lag : de
plastische kunsten n. l . hingen van het ministerie van
Landbouw af (sic !) , terwijl literatuur voor eene Binnenlandsche Zaak werd gehouden. Voor het onderwijs - thans
ook onder beheer van Baron Descamps en van zijn eersten
luitenant, den bekenden Cyriel van Overbergh - had men
centralisatie nog minder noodig geacht : elk ministerie
had er iets in te zeggen. Dit gebrek aan eenheid in administratie kon natuurlijk niets dan kwaad doen : letterkunde en plastische kunst werden zeer ongelijkmatig begunstigd; de denkbeelden die men desaangaande in het buitenland had waren eene zeer idealistische interpreteering
van de werkelijkheid; en in het onderwijs was er zulk
gebrek aan evenwicht, dat b.v. een leerling, die een gesticht van M.O. verliet, om lessen op eene nijverheidsschool of in eene kunstacademie te volgen al dadelijk
voelde dat er gapingen waren in het aangeleerde, of herhalingen die tot niets dan tot tijdverlies leidden.
Maar.... nous avons changó tout cela. Niet dat alles
nu volkomen in den haak is. Gisteren nog vernamen wij,
dat de Plantentuin - een aanhangsel der Hoogeschool nog steeds van het ministerie van landbouw afhangt. Toch
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gaat het al een boel beter. Valt er voor het onderwijs,
in den zin dien ik hierboven aangaf , bijna nog alles te
doen, niemand zal bijvoorbeeld den ijver loochenen dien

de heer Descamps tegenover zijne collega's de letterkundigen toont. Vooralsnog alleen tegenover de Fransche letterkundigen weliswaar. Hij toont zich zelfs zeer vrijgevig - ik zal niet zeggen : Al te vrijgevig - met dezen.
Hij benoemt dichters tot hoogleeraarsambten. Anderen
stuurt hij naar Griekenland... om de hervorming der Humaniteiten ter plaatse te bestudeeren. En ik vind dat nu
zoo heel mal niet, wel integendeel. Maar ik vind alleen
dat ook Vlaamsche schrijvers daar ook wel hun deel mochten
in hebben. Nu, dit komt wel terecht...
Intusschen hebben zich Zaterdag laatst en gisteren

Fransche en Via. sche letterkundigen vereenigd, om eens
na te zien wat er nog hapert aan het beheer van baron
Descamps, waar ieder gaarne de welwillendheid en zelfs
den verregaanden goeden wil van erkent. En wat daar hapert is lang niet gering : eene agenda, al te overladen

dat ze met vrucht kon afgehandeld worden, geeft er het
bewijs van. Dat de vergadering heel veel vruchten zal
hebben afgeworpen, niettegenstaande de belangstelling
van het letterkundig kamerlid H. Carton de Wiart en den
letterkundigen senator Edm. Picard, valt dan ook te betwijfelen.
Het feit echter, dat de vergadering bewijst hoe bij
beroepsbelangen, ook literators begrijpen welk nut ze
hebben zich te vereenigen, is van belang. Van nog grooter
belang is, dat de bezorgdheid om die belangen Fransch
met
met Vlaamsch-schrijvers voor de allereerste
-schrijve
maal verbonden heeft.
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Leid, bid ik u, uit deze woorden niet af dat Franschen
en Vlamingen vooralsnog vijandige broeders waren. De jongere Vlaamsche schrijvers hebben nooit den invloed der
"Jeune-Belgique" ontkend; en wat zouden Verhaeren, Maeterlinck, De Coster, : Demolder,, Eekhoud geweest zijn zonder de Vlaamsche nat uur , de Vl aams che mystiek, de Vlaamsche traditie, de Vlaamsche legende, de Vlaamsche schilderschool, de Vlaamsche literatuur zelfs - Conscience
en Hiel hebben Eekhoud geinspireerd - ? Maar er ontbrak
iets tusschen beiden. Er was eenerz i j ds misschien wel
wat geringschatting. .De Vlaamsche Beweging had anderzijds eenigen afkeer geschapen.
Thans is dit, en ik hoop : voorgoed, gedaan. Gisteren
immers zag ik, naast den zeer gedistingueerden, zeer edelen Franschen dichter Iwan Gilkin, de vergadering door
onzen algemeen beminden, algemeen geachten Prosper van
Langendonck, den voorzitter der Vereeniging van Vlaamsche
Letterkundigen, voorgezeten. Is dat, nu wij een ministerie
voor schoone letteren hebben, met een dichter aan het
hoofd, die niet beter vraagt dan een goed, een vaderlijk
minister te zijn, geen goed teeken ? Wij zijn nu eenmaal,
Vlamingen als Walen, officieel "Belgen". Dan ook maar
samen werken, nietwaar, als het het gemeene-best aangaat.
Dat daar nu gisteren definitief een aanvang mee gemaakt is, was wel de vermelding waard. Eene indiscretie
om te eindigen. In een paar hoofden rees de vraag of
het niet wenschel i j k ware, een "centraal comité der schoone letteren" in België te stichten, dat, deels uit Fransche, deels uit Vlaamsche schrijvers bestaande, rechtstreeks in verband zou staan met den minister, evenals
b.v. het "Comité supérieur d'Hygiène." Gisteren werd voor320

gesteld, dat de geheele vergadering zich als permanent

1 ichaam met dit doeleinde aandienen zou. Maar, daargelaten dat zulke vergaderingen grootendeels fluctueerend
zijn, dient er aangemerkt dat een gesteld getal vaste
leden zeker meer doelmatig werk zou leveren. De idee werd
in intiemen kring geopperd. Wij koesteren de vaste hoop
dat ze terecht komt.

N R.C., 15 Febtacol 1908.
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"LE CHEMINEAU" IN DEN MUNTSCHOUWBURG

Brussel, 20 Februari.
Ze hebben het nu tweemaal opgevoerd, en ik ben tweemaal
gaan luisteren. De eerste maal was Prins Albert er - "Lange Albert" zegt hier het volk -, en Prinses Elisabeth,
en Prinses Clementine, en, natuurlijk, al wat Brussel
aan officiëels - vier ministers ! - en aan sj ieks - al
den adel - bezit. Ik heb daar dan mijn oogen den kost
gegeven, en 't gevolg ervan verneemt ge morgen... Om dan
beter over het werk-zelf te oordeelen, ben ik naar de
tweede opvoering teruggekeerd, en... om de waarheid te
zeggen : het zal uit mijn mond niet zijn dat ge vooralsnog de definitieve waarheid over "Le Chemineau" , lyrisch

drama van Jean Richepin, muziek van Xavier Leroux, zult
vernemen.
Het drama van Jean Richepin kan u niet onbekend zijn.
De dichter van "La Chanson des Gueux" spint er in vijf
lange bedrijven de onwaarschi jnli jkste der histories in
uit, met heel wat meer pathos en heel wat minder fijnheid
dan in zijne vroegere gedichten waar hij . vagebonden en
landloopers met zooveel echte liefde bezingt . ik verberg
het u niet : de Jean Richepin der eerste bundels verzen
is me waarlijk lief. Het gebaar is wel wat overdreven
soms, het gevoel wat al te romantisch, het vers wat Al

te gemakkelijk schetterend nu en dan : maar daar was dan
toch de stem van een uitgelaten, ja, maar toch heel echten
dichter. Ook in vroeger dramatisch werk heb ik wel genoegen gehad. "Le Fl ibust ier" , dat uit "La Mer" voortkomt gelijk "Le Chemineau" uit "La Chanson des Gueux"
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stamt , is een werk vol echtheid en zonder groot-doenerij.
Anders helaas met "Le Chemineau", dat bij zien en lezen

me, behalve 't genot van sterke en goed-gespierde verzen
en kloeken dramatischen bouw, met niets dan ontstemming
om holte van het sentiment en romantische onnatuurlijkheld der
der omstandigheden bezorgde.

Nu hoopte ik wel : muziek kan veel goed maken; wie
weet of Xavier Leroux me niet met Jean Richepin en zijn
groot e gebaren verzoent...
Ik kende Leroux uit een lyrisch drama van hem, hier
vóor j aren opgevoerd , naar Longfellow's "Evangeline".
De herinnering is er nog slechts heel flauw aan : het
werk is in grijze tonen gehouden, heel stemmig. 't Herdenken vermooit het misschien, Mar ik hervoel het nog
steeds als iets delikaats, iets fijns, - wat weggedoezeld
wel bij gebrek aan personaliteit, maar dan toch niet beteekenisloos. Mocht ik er uit hopen dat een juist natuurgevoel, het noodzakelijk veralgemeenen der karakters gepaard aan minder-driftige innigheid, Richepin's pathos
intiemer-menschelijk zou hebben gemaakt ?
- Nu is het wel geene ontgoocheling geweest, maar...
Zeker : er is eene fijnere atmospheer om het werk gekomen. Wat vroeger haast geheel aan het décor was overgelaten geworden, zingt u hier, heel stenuaig, uit de muziek
tegen. Heel veel fijnheid in de weergave der natuurtafereelen, zonder te vergedreven imitatie der natuurgeluiden
daarom : echte impressiemuziek, die niet ophoudt stemmingsmuziek te zijn. - Dat munt nu wel niet uit door overweldigende persoonlijkheid; het kon evengoed, bv. van Bruneau
zijn. Maar banaal wordt het toch wel nooit , noch onelegant.
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Bij de eerste bedrijven had ik nog geen gunstigen indruk : als Richep in' s pathos het al te bont maakte, liet
Leroux' muziek het maar zijn gang gaan. Ze bleef bescheiden op den achtergrond, wachtend tot het had uitgeraasd.
En leed er natuurlijk de eenheid onder, ik was er toch
verre van, Leroux ongelijk te geven. Maar verder, als
hij wél tracht voet te houden met den tekst dien hij zich
gekozen heeft , dan verbrodt hij alles; het gaat valsch
klinken,, men heeft het pijnlijk gevoel dat de toondichter
zich geweld aandoet. Het blijft wel heel kranig - als
van den gymnast die heel bovenaan in de hanebalken van
den circus gaat "werken" - maar de toehoorder heeft nog
meer het gevoel van 't gevaar dan de toondichter-zelf,
misschien evenals de toeschouwer die vreest elk oogenblik
den kunstenmaker naar beneden te zien tuimelen, terwijl
deze glimlachend door de luchten zwiert om straks sierlijk in het net terecht te komen.
Nu komt Xavier Leroux ook wel heel sierlijk telkens
in het net terecht. Maar men heeft niettemin den indruk
dat de man toch maar liefst wat dichter bij de aarde moest
blijven. Met andere woorden : Xavier Leroux heeft zijne
personaliteit overschat. Er is een wereld tusschen de
robu st e kunst van Richep in , en zijne kunst, die eerder
gratieus is : "Ne f orcons pas not re talent : nous ne
ferions riep avec grace." Bij breed en krachtig te willen doen, heeft Leroux alle gratie, het beste van zijn
talent , ingeschoten....
Ziedaar niet meer dan vluchtige journalist-indrukken.
Zij veronachtzamen zeker veel goeds in eene partituur
die men vol zorg geschreven voelt. Is dit ook geen werk
dat door personaliteit, door hoogere mus ical ite it door
324

hooggedragen inspiratie uitmunt, het blijft niet te minder
eerlijk en ernstig zelfs waar het zich vergist; het is
bewerkt tot het vlijtige toe, zonder ooit lomp te worden;

komt het wat grijs voor , aanvankelijk : na 't aemecht ig
holle van sommige passages is men heel blij dat grijze,

dat fijne, teêre grijze terug te vinden : geen eersterangswerk wel, maar werk dan toch dat de aandacht waard
Waarmeê, natuurlijk, - ik ben een leek maar - het

laatste woord over "Le Chemineau" nog niet gezeid is...
N.R.C., 23 Febtuati 1908.
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EENS KONGOLEESCHE PARABEL
Brussel, 20 Februari.
Waarlijk, men zou beschaamd gaan worden een Belg

te zijn,

als men nadere kennis maakt met de Kongoleesche volksliteratuur. Wie zich de moeite wil geven, als ik, de openbaring te volgen, die pater Struyf in "Dietsche Warande
en Belfort" en elders voortzet aangaande letterkundige
folklore van Kikongo, zal zéker een anderen blik krijgen
op Kongo-kolonisatie. Wij zijn onder dezen geweest, die,

wel wat eigenzuchtig, bij de vraag naar naasting, eerst
aan ons-zelf, Belgen, en daarna maar aan de inboorlingen
hebben gedacht . wij waren tegen onvoorzichtige annexatie,
niet omdat de Kongoleezen er onder geleden zouden hebben,
maar omdat België geene voldoende waarborgen had. De publicatie van pater Struyf verandert den blik op de zaken :
de stammen in Kongo zijn lang niet het vee waar men ze
voor hield. Ik bewees het u door 't overdrukken van enkele
hunner fabels. De parabel die hier volgt toont hoedanigheden aan hart en verstand, die ons de taak van overneming
niet lichter maken. Een volk leeft vooral in zijne overlev ingen . De aard , het gehalte aan diepte en gemoedsvolt e
van zulke traditie bepalen de beteekenis van dat volk.
Die beteekenis wordt ons, dank zij E.H. St ruyf , meer en
meer duidelijk : de Kongoleezen, gelijk we ze thans kennen, vermeerderen onze moreele verplichtingen. Voor wie

eenigszins fijn gevoelt en wiens blik verder reikt dan
het mikpunt van een geweer, wordt de verantwoordelijkheid
der overneming niet verlicht; terwijl ze - de overneming ons tevens de verzekering waarborgt, dat rationeel-geleid
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en niet al te Europeaansch beschavingswerk er gevoeligen
en dankbaren grond zal vinden....
- Maar ter zake. Laat mij dan den Parabel overdrukken van

De Melaatsche en de gierige Vrouw.
Een man, die van de melaatschheid getroffen was, kwam
uit het bosch met zijne honden. Hij was gaan jagen. De
groote hitte had hem aangetast. "Wel, ik zal aan 't land
aankomen , waar de vrouwen bezig zijn met aardnoten uit
te doen. Indien zij mij geen aardnoten geven, ten minste
zal ik toch water vragen en zij zullen mij dat niet weigeren."

En hij , de melaatsche, hij kwam aan aan 't eerste stuk
land, en hij vroeg aan eene vrouw : "Och, mama (een eere-

titel), vrouw, geef mij water; och, moeder, ik sterf van
den dorst."

Maar zij, de vrouw, sprak alzoo : "I, gij, den dien,
aan u zou ik mijn water geven ? Neen, neen, neen ! Geen
water ik. A ! ik zou u mijn water geven. A ! gij zoudt
uit mijne kruik willen drinken, gij moest uit uwe handen
drinken.
En hij vervolgde : "Och, moeder, gij geeft mij geen
water, giet mij dan een beetje, ware 't slechts in een

blad."
Maar de vrouw bleef versteend. "Ik heb geen water
voor u."
Eene andere vrouw, die op een anderen hoek van 't land
aan 't werken was, toen zij dit hoorde, riep den melaatsche : "Wel, drink uit mijne kruik, beste man !" En hij
kwam af.
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"Wel, drink uit mijne kruik !"
Maar hij zegde :"Neen, neen, ik wil niet, moeder, giet
een beetje in mijne handen en al z oo zal ik drinken."
Maar de vrouw : "Drink uit mijne kruik, vader."
Toen hij gedronken had : "Zoo ik zie, uwe honden hebben
de keel ook droog, want zij blazen hard, geef ze ook te
drinken."
De man, toen hij gedronken had, haalde adem in:" 't
Is goed, mama, beste vrouw, zegde hij, ik bedank u hartelijk, mama."
Dan gaf zij hem nog een klein mandeken met aardnoten.
De man trok dan een heel stuk vleesch uit zijne weitasch en hij gaf het

haar. Maar toen zij het vleesch aange-

nomen had, werd zij met schrik bevangen. De melaatsche
sprak dan : "Vrees niet, moeder; toe, eet uw vleesch maar
gerust in uw dorp. De melaatschheid kan u daarom niet
aantasten. Maar die vrouw daar , die mij water geweigerd
heeft , zeg mij eens den naam van hare familie !"
En de vrouw zegde den naam : "Ba Kinti ndumbu nkasa
mayala !"
"Wel" zegde de melaatsche, terwijl hij zijn hoofd wreef
(gelijk de wichelaars) , A !

zie, Ba Kint i ndumbu nkasa

mayala, vermits zij mij water geweigerd hebben, indien
zij kinderen voortbrengen of indien de kinderen zich vermenigvuldigen in hunne familie, zoo zij vleesch eten van
een dier, dat eene gespikkelde huid heeft, dat zij naar
hunne linker- en rechterzijde zien, en de melaatschheid
zal ze aantasten, en hunne kinderen en hunne kleinkinderen, ik verwensch ze allen met mijne betooveringen...
Zoo sprak hij en hij verdween.
Waar hij ze gelaten had, ging de tijd door. De ouden
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van 't dorp hadden een reebok met gespikkelde huid in

hun dorp geschoten. Toen zij dit hadden in stukken gehakt,
verdeelden zij het vleesch. De vrouw, die water geweigerd
had, kreeg ook haar deel. Zij maakte het gereed en zij
at het. Toen men geslapen had , 's morgens vroeg, toen
zij wakker werd, bezag zij haar lichaam vol wonden en
plekken van de melaatschheid; over heel haar lichaam eene
enkele wonde.
Hare man sprak dus : Be ! wat is dat , wat hebt gij
gekregen !
1k weet niet, zegde de vrouw, van waar dit komt, al
die wonden en plekken. Dezen nacht heb ik dit opgevat.
En de man : Dit, dit weet ik hoegenaamd niet. Mijne
vrouw is gisteren naar 't veld geweest, en toen zij terug-

kwam in mijne hut , was zij heel net en schoon. En nu,
dezen nacht , gedurende onzen slaap, heel haar lichaam
is vol plekken van de melaatschheid.
Wacht een beetje, ik wil het weten, ik ga bij den tooveraar, om te weten wat het is.

Terwijl hij dit zegde, zijne andere vrouw, die in 't
zelfde huis woonde, had alles afgeluisterd, en zij sprak,
aldus : "Kom, ik zal u alles vertellen."
De man kwam af. En de vrouw zegde hem : "Gij mijne
man, gij zegt : ik ga den tooveraar raadplegen; maar heel
de zaak is klaar."
En de man : "Ach, spreek, vrouw. Gij zijt gaan werken
in 't veld met haar. Wat hebt gij gezien ?"
De vrouw sprak dus : Over eenigen tijd gingen wij naar
't veld om de aardnoten uit te doen. Toen wij aan 't water
kwamen, eenieder vulde zijne kruik, ik de mijne en zij
de hare. De kinderen ook vulden hunne kruiken. Toen wij
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in 't veld kwamen , deden wij aardnoten uit . Terwijl wij
bezig waren, rond den noen, zie, daar kwam een man met
zijn geweer af en met zijne honden. Toen hij aan den hoek
van 't land kwam,

waar uwe vrouw werkte, vroeg hij haar te

drinken : "Och, gij , mama, goede vrouw, kom geef mij een
beetje water, mama, opdat ik dr inke . "
Maar die vrouw, ziet ge, antwoordde hem aldus :"Gij,
zoo een walgelijke, met uw heel lijf vol plekken, ik zou
u mijn water geven ! Ik heb geen water voor u."
.

En hij , de

Man,

hij was aan 't vragen en smeeken :

"Och kom, doe dan een weinig water in een blad !"
En zij, daarop : "Loop weg van hier. Hebben de Ba Kinti
notumbu nkasa mayala u naar hier gezonden ?"
Toen hij dit hoorde, heb ik den armen sukkelaar geroepen : "Och, vader, beste man, kom, drink hier van mijn
water."
Toen hij kwam, zegde hij : "Schenk in mijne handen
en alzoo zal ik drinken." Maar ik had dit niet gaarne;
ik. "Drink uit mijne kruik, vader. Ik walg niet daarvan."
Toen hij gedronken had, laafde hij ook zijne honden.
Daarop gaf ik hem nog een korfje, vol aardnoten. En hij,
hij trok een schoon stuk vleesch uit zijn we it asch en
hij gaf het mij , toen hij zegde , alzoo : "Neem aan, eet
het maar, vrees niet , de melaat schheid kunt gij niet opdoen. Maar de vrouw, die mij water geweigerd heeft, zeg
mij eens den naam van hare familie, welke is hij ?" En
ik, toen ik hem den naam gezegd had : "Ba Kinti ndumbu
nkasa mayala ! " hij , terwijl hij zijnen kop wreef , hij
betooverde de familie met zijne verwenschingen : "Zie,
Ba Kinti ndumbu nkasa mayala, vermits zij mij water geweigerd hebben, in hunne familie als zij kinderen voortbren-
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gen ofwel indien de kinderen zich vermenigvuldigen, gespikkelde beesten, als zij daarvan eten, dan zitten zij met
de melaatschheid, dat zij dan naar hunne zijde kijken,
en hunne kinderen, als zij groot geworden zijn, en de
kleinkinderen van hunne kinderen. Toen hij dat gezegd

had, trok hij af.
Wij ook, toen wij de aardnoten vergaderd hadden, toen
onze mandekens gevuld waren, trokken wij terug naar 't
dorp. Toen wij in 't dorp kwamen, 's avonds, hoort ge,
ik wilde u alles vertellen, maar ik was het vergeten.

A ! gij ziet wel, dien reebok, dien men geschoten heeft
en dien men verdeeld heeft, heeft zij daarvan gegeten?"
De man antwoordde :"Zij ook heeft er v. gegeten. Toen
zij ervan • gegeten had , gingen wij slapen. En 's morgens
vroeg, toen zij wakker werd, bezag zij haar licha. vol
plekken van de melaatschheid."

En de vrouw zei daarop : "Indien de melaatsche haar
betooverd heeft met zijne verwnschingen, waarom dan wilt
gij uw geld voor niet aan den tooveraar geven ? De zaak
is teenemaal klaar. Hoe zoudt gij het anders aanleggen ?"
De man liet dus alles zoo maar. Die vrouw, die water
geweigerd had, was al le dagen ziek, de melaatschheid lag
over geheel haar lichaam en hare kinderen en in hare gansche
familie. Als men het ongeluk had van eene gespikkelde
beest te eten, had men voorzeker de melaatschheid.
Deze wreede ziekte van den melaatsche bleef zich vasthechten in deze familie, ter oorzake van die vrouw, die
water geweigerd had aan dien melaatsche.

In zooverre de Kongoleesche parabelverteller.
Nietwaar dat zijn verhaal het , in algemeene menschelijkheid wint op, en in fijne keus der bijzonderheden
331

streeft naar het bijna vijfduizend jaar oude verhaal der
Twee Broeders, door Maspéro in Egypte afgeschreven, en
dat ons, langs l it erai ren weg, zoo goed toelaat het beschavingsstadium der oude Egyptenaren vast te stellen?
Nietwaar dat het , door verhaaltrant, aan den Bijbel en
Homeros herinnert !
De Belgen gaan nog wel wat van de Kongoleezen te leeren hebben, vrees ik !

N. R. C., 25 Febtucuti 1908.
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LEOPOLD II EN HET LEOPOLDSFONDS
Brussel, 24 Februari.
Het was niet zonder eenig wantrouwen dat ik u onlangs
schreef over het Leopoldsfonds : de deus ex machina, die

de oplossing der Kongovraag eindelijk mee zou brengen.
Niet dat de elegante, evenzeer als vernuftige vereffening,
door het kabinet Schollaert uitgedacht en den Koning voorgesteld,mij maar eenigszins achterdochtig zou hebben gemaakt
aangaande de ministerieele bedoelingen, of met het oog
op de Belgische belangen, onvoldoende zou zijn voorgekomen : het kroondomein uit den weg geruimd - de hoofdzaak
- en vervangen door eene geldbelegging, die, onder toezicht van het Parlement , de uitvoering van nuttige en
verfraaiende werken verzekeren zou, wat kan men al beters
wenschen ? Niemand zou zijnegoedkeuringweigeren, aan wat
ons verrijken moest ; en het zou zéker de eer blijven van
Minister Schollaert, de "plechtige wenschen" van den Koning in overeenstemming te hebben gebracht met de belangen

van het Belgische volk.
De zaak scheen overigens geklonken : de Koning had
in de combinatie-Schollaert toegestemd; hij had het goedgevonden, de kroonstichting op te geven tegen een geldelijke vergoeding; méer : hij aanvaardde de meêwerking
der natie tot het bepalen van de werken, die met dat geld
zouden worden uitgevoerd. Het kwam er alleen nog op aan,
het bedrag der som vast te stellen; van de koninklijke
edelmoedigheid, van de koninklijke belangloosheid verwachtte men dat de eischen van Leopold II niet al te overdreven zouden zijn; en het hadde tot gevolg gehad, dat
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de volksvertegenwoordiging zich tegenover de koninklijke
liefhebberijen goedgunstig zou hebben getoond.
Nu ging men wel vinden dat het bepalen der som nogal
lang duurde. Zonder dat men het vertrouwen verloor - men
had reeds goedgekeurde lijstjes van uit-te-voeren werken
mogen lezen ! - oordeelde men dat de besprekingen ongehoord veel tijd innamen. Nooit was de Koning zoolang in
België gebleven; nooit had hij zoo dikwijls de ministers
ontboden; nooit had hij zooveel ministerraden voorgezeten. En nochtans : de oplossing, sedert eene gansche maand
dag aan dag beloofd, bleef uit. Men zei dat de Koning
aan sommige plannen bleef hechten, die aan de ministers,
niettegenstaande hun eerbied, niet dan uitingen van megalomanie voorkwamen. Zoo zou Brussel , in 's Konings bedoeling, een "Walhalla" rijker worden, dat 30 millioen frank
zou kosten, en... waar niemand de dringende behoefte aan
gevoelde, vermits het Skand inav i s ch heidendom sedert
eeuwen bij ons is uitgeroeid. En de Koning sprak wel meer
"plechtige wenschen" in dien aard uit. Intusschen verluidde het : in den loop der week zou thans alles van stapel
loopen; de Koning had zich laten bepraten; stelde zich
met 125 millioen frank, als vergoeding der Kroonstichting,
tevreden, - hetgeen, vond men, toch eene nogal mooie som
was, - en we zouden vóór de verkiezingen weten of de naasting gebeuren zou. Met het oog op de politieke eerlijkheid
was dit laatste zeer te wenschen; en op het oogenblik
vooral dat nieuwe dreigementen in Engeland opgingen, was
het gelukkig te noemen dat we eindelijk eene loyale houding aan zouden kunnen nemen....
Men had echter zonder den waard gerekend; en gisterenavond had ik de bittere voldoening vast te mogen stellen,
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dat mijn wantrouwen niet ongegrond was geweest. Het is
uitgebroken als een onweder in den zomer : Leopold de
tweede eischte niet minder dan 250 millioen, wilde er
in alle eigendom en zonder de minste inmenging over beschikken, en vroeg onmiddellijke uitbetaling van de geheele som. Twee honderd vijftig millioen Belgische rente
zouden dus in eens worden geimmobiliseerd; - men bedenke
de gevolgen ! En daarenboven gebruikt, misschien, voor
doeleinden die ergerlijk konden worden.
Ik ben van morgen op inlichtingen uitgegaan. Goedingelichte menschen zetten aangaande de gevolgen v. 's
Konings onwil bedenkelijke gezichten. Men weet met welken weerzin voorzitter Schollaert erin heeft toegestemd,
minister Schollaert te worden. De rol van newfoundlander
beviel hem geenszins. Alleen de verzekering des Konings,
dat hem en der natie in zake Kongo bevrediging zou worden
gegeven, mocht hem overtuigen. 't Gevolg van den koninklijken omkeer laat zich raden : we gaan eene nieuwe ministerieele crisis tegemoet. Althans de morgenbladen, waaronder
er zijn die door ministers worden geinspireerd, verzekeren
het. En een kabinetsontslag, dat alle hoop op een nieuw
katholiek ministerie zou verijdelen, en dit drie maand
vdor belangrijke verkiezingen, op een oogenblik dat de
regeeringspartij in moeilijke omstandigheden verkeert
en zijne zeer geringe meerderheid gecompromitteerd ziet...
Mijne persoonlijke inlichtingen laten mij toe te verklaren, dat er, althans voor 't oogenblik, nog geene
spraak van crisis zijn kan. Zéker : het ware zeer wenschelijk geweest, de Kongovraag thans opgelost te zien. Heel
het land zou minister Schollaert dankbaar zijn geweest,
dat van die moeilijke vraag tabula rasa ware gemaakt.
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Wij echter hebben er nooit in geloofd, dat het nog vóor de
verkiezing zou hebben geschied. Wat zal gebeuren ? De
vraag zal eenvoudig hangend blijven. Zoolang de ministers
geen voorstel neerleggen kan de Kamer niet beslissen.
Op parlementaire vragen zal officieel worden geantwoord
dat een vergelijk met den Koning nog niet getroffen is.
Koning Leopold kan overigens nog steeds van oordeel zijn,
dat de tijd der naasting voor België nog niet gekomen
is : een recht tegenover hetwelk wij ongewapend staan.
Zelfs bij ministerieel ontslag heeft hij het recht, dat
ontslag niet te aanvaarden, - hetgeen hem zeker zou aangeraden worden. En op het oogenblik dat Engeland nieuwe
aanvallen doet niet tegen de Belgische natie, maar tegen
den persoon van Nero-Leopold, is het misschien niet zonder
koninklijke fierheid, dat deze laatste verklare : ik hecht
eraan, vooralsnog al l éen alle verantwoordelijkheid te
blijven dragen....
Maar de positie van het ministerie Schollaert wordt
er niet gemakkelijker om.
En wat het volk van de wispelturigheid zijns Konings
zeggen zal, laat ik aan uw doorzicht over.
IV. R. C . , 26 Febtuccszi 1906.
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MODES
I

Brussel , 24 Februari.
Het is t e uwer eer , en , hoop ik, t e uwer genoegen , geachte lezeressen, dat ik, langs de kronkelpaden der politiek,

uit de zwoele Kongo-atmospheer daal, om wat door de Brusselsche avondstraten, van de Berg-van-'t Hofstraat naar
de Nieuwstraat, te kuieren.
Wij zijn tamers in de "Grande Quinzaine de la Presse",
hetgeen wil zeggen dat , door toedoen van de Brusselsche

pers en verlekkerd op allerlei uitgeloofde prijzen, de
winkels onder elkander wedijveren met schitterend-verlichte uitstallingen. Het is een echt genot , dezer dagen,
's avonds tusschen vijf en zeven, midden door de menschenvolte heen , te loopen, gelijk iedereen stil te blijven

staan voor al het moois dat ten toon is gesteld,uwe kleine
mopperende verdrietjes op te voelen lossen in de feeststemming der menigte, en als een kind te bewonderen al

dat blinkende, al dat heerlijke...
Dames, het geeft mij de gelegenheid, u over de aanstaande modes te spreken. Nu ik me echter daar toe neerzet, zinkt er een groote moedeloosheid in mij. Zal ik

voor den fatterigste der aanstellers niet doorgaan, nu
ik over zaken schrijf waar het geringste bakvischje me
les in kon geven ?... Zeer bewust dat ik een waagspel
aanga, is het allerminst overbodig dat ik met verontschuldigingen aanvang, en met dezen enkelen titel tot uwe lankmoedigheid, dat ik misschien niet goed weet wat ik doe....

Ik heb geleerd een methodisch mensch te zijn. Ik heb
mezelf opgedrongen, in alles orde te houden. Is dit eene
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goede hoedanigheid voor een "Chroniqueur de la Mode" ?
Ik vrees erg van niet. Ik voeg hier echter gauw bij dat
ik niet van alle fantazie verstoken ben, en dat die fant az ie me soms wel parten speelt. Daarom dan juist heb
ik die ordelijkheid geleerd. Ordelijkheid en fantazie
nu, een strenge liefelijkheid, eene aanminnige waardigheid:
het wil me voorkomen dat daar juist misschien de karakteristiek der huidige en toekomstige vrouwenmodes in ligt.
Vergis ik mij ? Wellicht ! - al geeft het me niet te minder den moed, voort te gaan...
Ik heb dus het gevoel der orde, en heb de eer u dit
mede te deelen om er u op te wijzen dat ge voor heden

van mij geen volledig overzicht der vrouwelijke modes van
tegenwoordig en toekomend seizoen hebt te verwachten.
In mijne wandeling sluit ik dus de oogen, telkens als
ik vóór een winkel kom waar bal-toilettes zijn uitgestald,

te ontsluiten als het hoeden en "robes de ville"
aangaat. Ik zal u dus over deze laatste spreken; de bals
bij prins Albert geven me spoedig gelegenheid u te verom ze wijd

tellen, met uw goedvinden, hoe ongemakkelijk onze mondaines zich kleeden om te dansen.
Eerst de hoeden dus... Maar laat ik er i dadelijk op
wijzen welk verschil er bestaat tusschen den binnenkant
•

en den buitenkant der vitrines. Op straat is het nog
steeds de overgroote klok, de emmer, de ketel die, omgekeerd op de krullende weelde van den verbluffend-uitgezetten haartooi, zich daarenboven siert met de veeren van
menigvuldige struisen, honderden maraboes, ontelbare paradijsvogels. Mooi ? Ik ben niet zóó weinig galant , dat
ik hier niet het oordeel aan

de dames zelf zou overlaten.

Eene mooie vrouw verliest overigens nooit hare rechten,
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noch hare bevalligheden. En met de reuzige moffen van
dezen winter, waar het schoothondje gemakkelijk gezelschap houden kon aan geldbeugel , taschje en neusdoek,

heb ik de reuzige, prachtig-gestoffeerde hoeden ééne heerlijkheid gevonden - evenzeer als ik mikroskopische hoof ddeksels en belachelijk-infieme moffen bewonderd zou hebben,
indien de mode ze ons had medegebracht, en indien de vrouwen er hunne gratie aan geleend hadden.
Op straat dus : nog steeds overgroote hoofdtooi. In
de winkels echter iets nieuws.
Maar laat me hier eene kleine incursie in de geschiedenis toe. Gij zult niet geweest zijn zonder te merken dat
voor de kleeding we tot het einde der 18e eeuw zijn teruggekeerd. Tot in het kapsel toe, dat ons van de Princesse
de L. balle tot aan Théroigne de Méricourt voert. De 1. ge
jaket v. het tailleur-costuum herinnert aan het rijkleed
der hofdames van Louis XVI. Bleven, buiten eene mislukte
poging, de hoepelrokken ons gespaard, we kregen menigvuldige Directoire-kleederen te zien. Het fichu Marie-Antoinette maakte heerlijk en teeder furore. Tot het corset
toe - vergeef me - was een plagiaat. En de hoeden ? In
afwachting van den "cabriolet" die Joséphine de Beatiharnais zou dragen, zagen we de groote "bergère" naar schilderijen van Watteau, het kleine stroohoedje met den krans
rozen, zooals Lancret er zijne schoonen meê tooit , heel
even op het voorhoofd de groote neteldoeken muts met
zijden strik van Madame Elisabeth; en, nu onlangs, den
breeden hoed van grof stroo met veeren, dien ge zien kunt

in "La visite au Fermier", uit "Monument du Costume physique et moral de la fin du 18e siècle ou tableaux de
la vie" door Moreau, le Jeune (Neuwied sur le Rhin 339

MDCCCLXXXIX.)
Wij laten het bij het Revolutiejaar niet ; eene gravure
van 1791 toont ons eene schoone, die, nagenoeg gekapt
als onze modernste dames, evenals zij een phenomenale
klok met drie eindelooze struisveeren toont. En voor het
voorjaar 1908 voorspel ik u nu de laatste mode... van
1793 : den hoed van Robesp ierre , den hoed die naar zijne
vijanden, de Girondijnen, zal worden genoemd, den hoed
van het Schrikbewind... die thans alleen de tirannij der
mode zal beduiden, en de tirannij van de triumphantel i jke
schoonheid.
Het zal dus zijn, flink en stevig op het hoofd, dat

gelukkig, wat minder-omvankel i j k kapsel zal aan te nemen
hebben, gevlochten uit paardshaar of uit fijn st roo , een
hooge vorm, met meer of minder-ruimen rand, grillig misschien nog wel een beetje, naar ik vermoed en verkies,
liefst klassiek-streng. Er omheen, tot boven toe, tweetonige zijde gedrapeerd; van voren, misschien, eene hooge
gesp (een effen, zilveren gesp ware heel mooi). Links,
drie of vier, niet al te hooge, struisveeren (frisure Erince de Galles) , of een ruiker felle bloemen. Ik stel u,
b.v., een goud-bruinen vorm voor. Er los omheen, donkerbruine zijde, doormengd van zijde van zelfden mordorétoon. En links : groote, gele rozen. Of diep-blauw met
fel-groen. Of heel de toonschaal van violet.... Ik heb
echter als een voorgevoel, dat bruin, mooi warm bruin,
veel gaat gedragen worden.
Ook door heeren; ook in de stad-toilettes der dames.
Deze toilettes blijven liefst den gemakkel i jken tailleurvorm aannemen. Niet echter zonder eenige merkbare wijzigingen. Zoo zullen wij ze maar zelden meer met een zijden
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lint geboord zien, zooals verleden zomer geschiedde; zelfs
de zwarte niet meer. De laatste nieuwigheid, die al de
naden der jaket openlaat van aan de taille tot onderaan,
geloof ik niet lang stand te zullen zien houden. Het geheele kleed gaat meer, dunkt me, naar de laatste noviteiten van... 1794. Het is lichtelijk op de hoeden vdor
het bereidt reeds uitdrukkelijk het Directoire voor. Reeds
zien we, voor de japon, de taille zeer hoog genomen; doch,
hierover meer als ik het over baltoilettes heb. Bij het
tailleur-costuum blijft de japon op allerlei wijzen in
plooien getrokken, samengehouden tot onder de knieën,
en dan wijd-uit. De jaket blijft open staan, is tamelijk
lang, en langs voren heel vluchtig naar achteren af ge
sneden. En natuurlijk gemaakt uit dik-wollen Engelsche
stoffen, in de lengte doorlijnd; liefst, herhaal ik, in
hoog, wa bruin....
Ik herlees dezen brief, en ben, niettegenstaande mijne
journalisten-roublardise, er niet verre van af, beschaamd
te zijn. Ik ga waarlijk gelooven dat ik nog beter thuis
ben in Kongo. Als de dames nu maar niet zeggen dat ik
er, in modeszaken , thuis hoor. Het ware mijne straf om
al te ver gedreven wagen. Ik zal de straf niet al te erg
opnemen echter, me troostend met de zuiverheid van mijne
bedoeling, ook mijne lezeressen eens aangenaam te zijn....
En nemen ze het me niet al te kwalijk, dat ik hun gebied betrad, dan geeft het mij den blijden moed, binnen
een paar dagen te herbeginnen.

N .R.0 . , 27 Feb4uai 1908.
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EEN TENTOONSTELLING-MUSEUM
Brussel, 10 Maart.
Gij weet waarom ik u niet dikwijls over tentoonstellingen
van schilderijen schrijf. Het is niet dat ze hier zouden
ontbreken ! België is bij traditie als bij aanleg een
schildersvolk, en, wordt er ook niet veel verkocht, belangstelling is er wel, en - vraag wekt aanbod. Als ik het
echter vermijd, u over de tallooze uitstallingen van beklad linnen en, nu en dan, van echte, schoone kunst te
onderhouden, dan is het, omdat onze schilders in uw land
weinig bekend zijn, en, al noemde ik u duizend namen en
gaf ik u de beschrijving van duizend meesterstukken, gij,
die de werken niet zien zult, er niets aan hebben zoudt
dan 't problematieke genot van mijn proza. Muziek doet
de reis om de wereld; de taal der klanken wordt door vele
menschen-ooren begrepen. Andersom met schilderwerk : het
blijft - behalve dat van de heel groot en en van enkele
uitverkorenen - liefst thuis, en daarenboven is het criterium erover van volk tot volk wel zeer verschillend.
Als ik u dat vertelde : ik heb een mooi winterlandschap
gezien van Meneer X, dan weet ge niet veel meer dan dat
een zekere meneer X een winterlandschap heeft gemaakt,
dat ge nooit zult zien wellicht , en dat ge, kwam het wel
onder uw oog, afzichtelijk zoudt vinden, misschien. Waaruit ik besluit dat ik goed doe, u, en mezelf, de
moeite te sparen van kunstbeschouwingen waar ge niets
aan hebben kunt en die ge niet kunt controleeren.
Ditmaal echter : eene tentoonstelling-museum. Ik bedoel : niet alleen eene verzameling werken die meest alle
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waardig zouden zijn in een museum te zijn bewaard, maar :
eene tentoonstelling die verdienen zou, gelijk ze aar in
haar geheel genomen en in haar schoone, volkomene eenheid
vdor ons staat, tot eene blijvende museumzaal bewaard

te blijven. Want nietwaar, een museum is niet alleen eene
vergadering van werken die door blijvende waarde uitmunten; een museum moet zijn, moet worden althans, een levende bladzijde uit een leerboek der kunstgeschiedenis. De
meest-karakteristieke schilderijen van eene kunstperiode
in hun onderling verband aan den smaak van het publiek,
tot opvoeding van dien smaak of als voorbeeld van vroegeren smaak, onderwerpen : dat zal wel tegenwoordig de
bedoeling van elk muse worden. En als dusdanig, welke
heerlijkheid, zoo deze tentoonstelling tot blijvende museumzaal mocht worden ! Welke volksvertegenwoordiger stelt
vóor, er bij dringendheid een enkel millioentje maar
der Kongobegrooting aan te besteden ?...
Het heet : "Salon Jubilaire de la Libre Esthétique"
en, voor wie de geschiedenis kent , wappert zoo'n naam
als eene vlag in het zonnelicht, klinkt hij als een glorievolle strijdkreet, als het ordewoord, het "scild ende
vriend" dat eene heerlijke overwinning heeft verzekerd.
- Het is nu vijf en twintig jaar geleden , reeds vijf
en twintig ! In Frankrijk had Manet de lont aangestoken:
reeds rijpe, zeer persoonlijke talenten hadden op zijn
spoor als eerste vereischte voor een kunstwerk de onmiddellijke uiting eener personaliteit gesteld. De "school"
moest gedood; eerste criterium werd : eigen visie en eigen
weêrgave. En 't waren : Monet, Renoir, Degas, Berthe Morisot. Seurat bracht met zijne nieuwe theorieën over kleurverdeeling een machtigen stoot aan de beweging toe : de
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point illeerende neo-impressionisten verklaarden meesters
diegenen welke nog steeds door het publiek werden verguisd, en die misschien niet zonder argwaan en vrees op
het werk neêrzagen van leerlingen als Signac, Pissarro,
Sisley, Luce, Cross. Machtige kleurgenieën, buiten alle
school-gezindheid, buiten alle dogma, stonden tevens op.

Rodin had reeds met zijne "Bourgeois de Calais" het volk
verbijsterd; Cézanne, Gauguin,Van Gogh wekten den schaterlach der menigte en den angstigen ernst der kunstminnaars. En in Frankrijk werden nieuwe, zeer eigenaardige
talenten wakker : Charles Guérin, Bernard , Cot t et , Blanche,
Denis.... Ik citeer ze zoo maar door mekaar, gelijk de
"jongeren" van dien tijd ze hier in België in ééne liefde
begrepen. En ook hier werd het een heroische tijd. "Les
vingt" dreven de gewaagdste theorieën, en ook eigen gevoel
en uitdrukking, ten uiterste.
"La Libre E sthét ique" zette in breederen zin hun werk
voort. Thans zijn die jongeren op hunne beurt meesters
geworden, en vieren hun zilveren bruiloft met de kunst,
met hunne hartstochtelijk-beminde, heldhaftig beleden
en verdedigde kunstopvatting. En waarachtig, ze mogen
ze met fierheid vieren, te meer dat ze zich meer dan ooit
jong, veerkrachtig, strijdvaardig en zelfbewust gevoe-

len .....
Bij deze zilveren bruiloft mochten de genoodigden niet
ontbreken. En ze zijn talrijk opgekomen; eerst de oudste
vrienden en verwanten : Monet , Raf f aë l l i , Renoir , Rod in ,
Degas, Bernard; dan de dichtere familieleden : Bonnard,
Miss Cassan, Denis, Guérin, Guillaumin, Luce, Signac,
Vui l l ard ; ook verwanten van 't verdere buitenland : de
Hollanders Toorop en Hart-Nibbrig, de Span j aards Regoyos
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en Zuloaga, de IJslander Finch, de Belg-geworden Engelschman Ensor; eindelijk heel het Belgisch huishouden, en
zelfs eenige binnen- en buitenlandsche naneven : het jongere geslacht dier vijftigjarige "jongeren." Ge ziet het :
eene kwart eeuw kunst in hare glorieuste namen. Had ik

ongelijk, te spreken van eene tentoonstelling-museum ?
Dit mag wel eene kunstgebeurtenis heeten. Laat me toe
dat ik er in een volgenden brief breedvoeriger op terugkeer.

N.R.C. 12 MactAt 1908.
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DE KUNSTBERG
Brussel, 11 Maart.
Wij , Belgen, van Leopold II tot zijn geringsten onderdaan, lijden aan eene plezierige en gevaarlijke ziekte
de grootdoenerij. Wij gevoelen breed, wij zien breed,
wij gebaren breed. Niets komt ons, Vlamingen, vreemder
voor dan, als we ons in Holland bevinden, zoo heel gedempt
te hooren praten, zoo gemeten te zien handelen, zoo bedaard te voelen redeneeren. Wij doen alles in 't groot :
wij eten veel, wij drinken veel, wij schreeuwen veel;
en is er één onder ons die, evenzeer uit persoonlijk gevoel als uit zucht naar meer beschaving, een glimlach
boven geschater verkiest, of, uit meer levensernst en
diepergaand besef der noodwendigheid, ernstig en stil
doordrijven boven het uitflappen van geestdrift, die niet
langer duurt dan een st roovuurt j e , stelt : dan heet hij
allicht bij de goede gemeente "neuz enmake r" , of "pretentieuze kadee"...
Ook in het bouwen zijn we megalomanen. Nu is het ieder
niet gegeven, aan dien drift te voldoen, vooral niet in
een stad als Brussel, waar de grond peperduur is. Maar
hebben wij wél het middel ervoor, dan verhaasten wij ons
het voorbeeld van onzen Koning te volgen, van "Léopold
le Bat isseur", een zeer materiëele, zeer praktische broer
van Bouwmeester Sol lness , die niet zoo heel gemakkelijk
uit de hoogten van zijne droombeelden vallen zal, - hetgeen ons, zijne onderdanen, bij overneming van Kongo,
de mooie som van vijf en veertig millioen franken zal kos-

ten ...
346

.

Wij zijn dus architectonische grootdoeners, en, weer
dank zij Leopold II, zal het binnen enkele lustra blijken
uit den kunstberg, den "Mont des Arts", waar de oude,
meer dan wie breed-gebarende architect Maquet de... maquet t e (neem me niet kwalijk !) van heeft gemaakt , waar

de meest-Brusselsche wijk van Brussel voor afgesmeten
wordt, maar die ons bezorgen moet, door de eeuwen heen,
op de hechtste fondamenten van Belgischen arduin, niets
minder dan een Akropolis.
Ge weet : Brussel heeft eene "lage stad" en eene "hooge
stad." Centr der "lage stad" is de verwonderlijke Groote
Markt met hare vergulde gildehuizen : het bouwkundig juweel dat nergens geëvenaard werd, en waar drie eeuwen van de 15e tot de 18e het rechtmatigste onderwerp van
onzen nat ionalen trots van hebben gemaakt. De voorouders

die dht bouwden leden misschien ook aan megalomanie want ik geloof hier liever aan atavisme dan aan de aanstekelijkheid eener koninklijke ziekte -; maar de tijden
waarin zij leefden waren rijp genoeg, dat er eene eigene
architectuur uit groeien kon; en daar komt bij dat een
wonderlijk gevoel der eenheid , gesproten misschien uit
een oerlandschen geest, die den stijl der onderscheiden
periodes wist te concili8eren, hier in de diversiteit
zulke overeenstemming heeft bewaard, dat we hier waarlijk
als den aard van een volk, als het oorspronkelijke en
onveranderlijke wezen van de geheele stad proeven.
Andersom in de "hooge stad", de veel later ontstane,
die zich van aan de koninklijke plaats en de warande naar
Elsene uitstrekt. Hier zijn we niet meer in een onmiddellijk-erkend Brussel : hier zijn we in de Groote Stad,

in de anonyme groote stad der 19e eeuw. Hier en daar nog
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een 18e eeuwsch juweel : de koninklijke bibliotheek, b.v.
Al het overige in den deftigst -mogel i j ken Greco-Romeinschen namaak-stijl, met de verveling der honderden , tot niets-dienende zuilen, met de blinde impassibiliteit der
oneindige reiën, vierkante venster-openingen, met de bombast-majesteit van koepels en frontons. Deze tempel hier
van Athena-Parthenos is.... de Sint Jacobskerk; achter
dien eindeloozen gevel van die reusachtig-opgezette speeldoos en die aldoor maar vergroot wordt waar sedert jaren
aldoor maar gewerkt wordt, woont, heel alleen en kinderloos, zijne . Majesteit Leopold (en is het dan te verwonderen dat hij in 't buitenland meer intimiteit zoekt),
daar tegenover, door de - heerlijke - warande ofte Park
gescheiden, 't "Paleis der Natie" en de schijnheilige
verveling der ministeries; en langs de andere zijde der
koninklijke plaats, het doodsch-deftige museum en de perspectief van het gigantische, mast odont acht ige , verbouwereerende Paleis van Justitie. - Dat was nog alles niet
genoeg : nu gaat men den kunstberg bouwen.
In zelfden stijl, d. i. in zijne anorganische, leven -

-

booze, geesteslooze, onnationale, ongevoelige stijlloosheid krijgen wij eene verzameling Paleizen, Musea, Bibliotheken, wat weet ik al : èen reusachtig blok gebouwen
voor reuzen, met al de mogelijke deftigheid en zooveel
gebrek aan f ant az ie , aan f r i schhe id , aan jeugd als maar
mogelijk zal zijn, iets om kolossaal fier op te zijn,
en dat kolossaal vervelend zal wezen; een monument aan
het ambtenarendom, met ambtelijke psychologie opgebouwd,
en dat alleen nog door ambtenaren of door menschen met
ambtenaarszielen zal kunnen worden bewoond, een triomph
der deftigheid die, uiterlijk, niets met kunst dan den
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naam gemeen zal hebben, maar - hoe gemakkelijk ! - al
't merkwaardige der stad in éen gebouw-agglomeraat zal
vereenigen : een echt Akropolis dus, dat ook van uit der
hoogte, de lage stad, de joelige, krioelende volksstad
zwaar en minachtend overheerschen en verpletteren zal...

Denk niet dat ik kwaad ben. Ik heb absoluut niets tegen de hooge stad, die dan toch de intellectueele ziel,
evenals de lagere stad het werkende, kloppende hart van
't stedelijke lichaam is. Er heerscht hier overigens eene
distinctie die ik daar beneden meestal mis. En dan : hier
is de Bibliotheek waar ik soms werk, en de Taveerne waar
ik soms mijne vrienden ontmoet. Er is iets anders en dat
was vooralsnog het beste : er is - er was, helaas ! het bindteeken tusschen hoog en laag : er was - neen,

er is, gelukkig, nóg, maar voor zoo luttel tijd, helaas !
- de Berg-van-Ft Hof-straat, de "Montagne de la Cour",
de polsslag, de ijverige bloedader die van het Hart naar
het Brein voerde, en waar men voelen kon het wisselend
leven van Lichaam en Ziel.
Dit is nauwelijks beeldspraak. Gij hebt uwe Kalverstraat, o, Amsterdammers. Wij hebben meer : de Montagne

de la Cour. Want dit is een smeltkroes. De intellectu8ele
Brusselaar werd erlangs naar het oorspronkelijke wezen
zijner moederstad geleid; zijn cosmopolitisme daalde er
naar eigen Vlaamschen oorsprong neêr en dronk er nieuwe

kracht tot persoonlijke uitdrukking. En de lage stad steeg
langs hier naar hooger, algemeener leven van schoonheid
en geestelijken adel , ook naar meer beschaving en breeder
begrip. De Berg-van-'t Hof-straat is - was - een symbool.
Zij was meer : zij was , van vier tot zeven, het barnpunt van 't geheele Brusselsche stadsleven. Zocht men
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een vriend, dan was men zeker er hem te vinden; de journa-

list perste er zijne collega's uit; de dames ontmoetten
er elkander meesmuilend en monsterden jaloers elkanders
toiletten; en de schuchtere minnaars waren zeker, er,
op sleeptouw van gewichtige mama's, het aanmoedigendglimlachend voorwerp hunner vlamme door de menschenvolte
gracielijk te schuiven zien... Van vier tot zeven was
iedereen Montagne de la Cour; men moést er zijn, wilde
men van "de Wereld" zijn; en wilde men van "de Wereld"
wárden, dan is - dan was er maar één middel : de Bergvan-'t Hof-straat.
Dan is, - dan was. Want wat er van overblijft is alleen nog... het druk verkeer tusschen de planken muren
der afbraken. Want de "Mont des Arts" heeft het gewild :
de Berg-van-'t Hof-straat moet verdwijnen. De polsader
wordt afgebonden, de bloedstroom tusschen hoog en laag
afgesneden, de liefdevolle communie tusschen de twee stadsdeelen geweerd.
En zie : dit maakt me waarlijk slecht geluimd. Men
moet alle gevoel voor stadspsychologie verloren hebben
om zoo iets uit te vinden... Och, ik kon het wel lijden dat men de hooge stad in of f i c iee l en zin "verfraaien"
ging : de bibliotheken kregen er lucht door, men zou de
musea verruimen, organismes als het "Internationaal Instituut voor Bibliographie" vonden er hun gading bij.
En dan : het taveernken waar ik soms mijne vrienden terug
ga vinden kon blijven bestaan, misschien wel omdat de
heer Maquet er ook nu en dan een glas Scotch Ale gaat
drinken.
Maar..... de Montagne de la Cour !!....
Ik spaar u verdere Jeremias-klachten, waarde lezer. Maar

_____
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tusschen dit en zeer weinig tijd zal er niets meer overblijven, van hetgeen eiken Brusselaar zoo lief was...
Terwijl het nog wel twintig jaar zal zijn, vóor we eenigszins hopen mogen, iets van den "kunstberg" gewaar te worden, dan - de maquette van Maquet.
N.R.C., 13 Wava 1908.
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MODES
II

Brussel, 25 Maart.
Ik word tot de bals van het hof niet uitgenoodigd, en
dat spijt me. Niet omdat ik er zoozeer op gesteld zou
zijn, met prinsessen van den bloede te dansen, of in alle
beschikbare hoeken met zeer gedecoreerde diplomaten beminnelijk of bedenkelijk te staan knikken; niet dat ik
er aan hecht door Leopold II bij het knoopsgat te worden
genomen of door eene bitsige aardigheid van Zijne Ma jesteit uit het lood te worden geslagen; - het is eene gewoonte van den Koning, de bals van het hof te baat te
nemen, om zijne politieke sympathieën en antipathieën
soms heel hooghartig of een tikje al te joviaal , lucht
te geven; - neen, het is niet zoozeer uit eerzucht of
pronklust dat ik er aan hechten zou, door mijn vorst op
zijne officieele danspartijen, en de keurige buffetten
die er mee samengaan, te worden verzocht : het ware veel
meer te uwen behoeve, geachte lezeressen, en om u te berichten hoe de echte "monde", op straat en elders zoo
moeilijk van de "demi-monde" te onderscheiden, zich kleedt
om er "op zijn best" uit te zien.
Ik ben helaas bij de bals van den Koning niet aanwezig
geweest; ik vrees andererz i j ds dat ook prins Albrecht
me voor zijne aanstaande bals zal vergeten, en dat ik
ook daar de gelegenheid zal zien voorbijgaan, mijn galarok, die me zoo goed staat, aan te trekken. Meen echter
niet dat ik ignoreeren zou hoe gravin X er bij den Koning
uitzag , en hoe hertogin Y zich bij prins Albrecht vert ooreen
zal... Die dames hebben natuurlijk hare officieele mo352

distes, en, al zijn deze nu ook door het "secret professionel" gebonden, hare wren zijn niet zoozeer doof voor

een, overigens w6lverdienden, lof, en de zorg om haar
faam is in haar niet zoo afgesleten, dat de deuren van
het sanctuarium voor een journalist, die ze met zijne
bewondering overlaadt , gesloten zouden zijn gebleven.
- Ik ben dus gekomen, heb gezien, en... heb er alleen
dit bij gewonnen : het bewustzijn van mijne beschrijvingso acht. Want , voorwaar , daar was veel schoons te zien...
Maar laat me eerst eenige opmerkingen van algemeenen
aard aan de publiciteit overleveren. Zoo valt het op,
hoe het begrip "zijden kleed" geheel van beteekenis is
veranderd, en hoe het voo erp, dat het bedoelt op te
roepen, zich in de laatste jaren gewijzigd heeft. Voor
enkele jaren nog was met de algemeene opvatting dat een
zijden kleed vanzelf en zonder steun van een onderschragend lichaam, overeind moest kunnen staan. Hoe zwaarder,
hoe stijver, hoe dikker de zijde, des te schooner het
kleed. Het was de tijd van de in relief-bestikte broches,
der ritselende, kreukerige taffen, der glanzige satijnen,
die alle in stijve, hoekige plooien moesten vallen, wilden
ze waarlijk "schoon" worden genoemd.
Wel was reeds de Chineesche krip aan de orde, en werd
veel voile gedragen, slechts later echter zouden Louis me,
Messaline en gekleurd tussor "honan" noemen ze dat
tegenwoordig - door oudere dames van de jonge meisjes
worden overgenomen. En nu is het de ware triumph der lichte, haast onstoffelijke, zeer soepele zijdestoffen, nOg
tramaterieeler, nOg waziger gemaakt door overkleederen
en tunieken van gaas of tulle.
Zoo ook op de bals van het hof, die er als hunne pron353

kerige deftigheid door zullen verloren hebben. Wat ze
er echter aan staatsie der kl eeder st of f en zullen bij ingeschoten hebben, moeten ze langs eene andere zijde hebben
gewonnen. - Helaas, ik zei het u reeds : ik was er niet
bij aanwezig. Maar mijne verbeelding en mijne prentenbelezenheid laten mij eene gemakkelijke reconst itut ie
toe; en zoo stel ik mij voor dat het er hier, langs den
kant der dames , moet uit hebben gezien als op eene plaat,
die het eerste huwelijk van Napoléon voorstelt, of op
dezes kroningsportret door David, - op de monstrueuze
tulbanden na, gelukkig.
Want de baltoilettes waren beslist en zeer uitgesproken in laten Directoire-stijl. De taille zeer hoog, zeer
weinig sleep, de japon op zijn Grieksch gedrapeerd, en
erover eene wazige tunica die in vier punten uitloopt.
Ik zei het u : de zijde zeer "f lou" , zeer immaterieel.
De kleur ervan niet mooi : veel goud-geel, veel purper,
verlevendigd nog door ont al l ige pal l l et t e s - t eetren ingen
over de tunieken ; enkele gelukkige combinaties van grijsblauw-zilver of teedere pastelkleuren; het mee rendee l
echter schel en onsmakelijk.
Moet ik u zeggen dat ik zulke mode alleen goedkeur,
omdat ze mooie vrouwen kleedt ? De baltoilettes van dit
jaar " hebben iets aanst e l l er igs , iets parvenu -acht igs dat
onkiesch is. Anders is het gesteld over de "sorties" :
deze zijn in één woord bewonderenswaardig : geene pelerines van meer of mindere lengte en met bont afgezet :

echte, ampele mantels thans, in den vorm van den Pool schen
raglan, met zeer wijde mouwen, aan den hals omzet met
een galon in Byzant i jnsch of Noorsch stikwerk en gemaakt
van die prachtige, glanzige lakenstoffen, die het oog
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zoo heerlijk-mollig aandoen. De kleur is tevens uitdrukkelijk en zacht : getemperd-oranje (gelijk verleden jaar
op het Nederlandsch Congres te Brussel werd ingevoerd
door eene Hollandsche dame) , verzacht staal-blauw, en

dan die onbeschrijflijke, vale en toch teeder-stralige
kleur, die staat tusschen wat men vroeger "Bismarck en
colère" en "ventre de biche &Due" noemde.
Voor het kapsel heeft men bij baltoilettes definitief
afgezien van veeren pompons en aigrettes : de haartooi
is bepaald Helleensch, de offerb. deletten inbegrepen.
Al onze d. es willen er als Iphigeneia uitzien. Ze hebben
geen ongelijk, tenzij ze verkozen, als Thais eene verlokkende roode roos boven de teedere oorschelp te steken...
Ziedaar d. es, hoe de Belgische adel zich aan het hof,
op Meat der dansmuziek, bewogen heeft. En voo aar , de
Koning, Souverein van Kongo-Staat, kan een oogenbl ik hebben gedacht dat hij Napoléon was...
Bene andere mondaine gebeurtenis laat me toe, over
een anderen aard toilettes een en ander mede te deelen.
In afwachting van het "Concours Hippique" dat ons de zomer
kleedij moet openbaren, hebben de eerste wedrennen te
Boschvoorde mij Zondag toegelaten mijne oogen te goed
te doen aan echte wonderen.
Vermits we van paarden spreken : laat ik u zeggen dat
de amazones terug zijn gekeerd naar het klassieke bolhoedje, en dat hun kleed - in zwart of groen laken - den
"princesse"-vorm heeft aangenomen, met dit verschil, dat
het langs voren bij middel van ont al 1 ige knoopjes toegaat,
gelijk eene priestertoga, zal ik Mar zeggen, maar natuurlijk zeer geagresteerd.
De dames nu, die niet te paard rijden, en naar de wed355

rennen gaan in hare victoria - een auto vind ik hier van
bepaald slechten smaak - zien er veel minder priesterlijksomber uit : zij kleedgin zich, zei ik u reeds in een vorigen brief, naar den zuiversten Directoire-smaak, en brengen eene bijzonderheid van dien smaak op zeer gelukkige
wijze weêr in de mode : de jaket - zeer vluchtig naar
achteren toe afgesneden - verschilt namelijk van kleur
met het overige kostuum. Is de rok bijvoorbeeld wit en
bruin gestreept, dan zal de j aket effen bruin zijn, of
omgekeerd : effen rok en gestreepte jaket. Van uiterste
elegantie zal zijn : een wollen rok, waar onderaan een
versierenden band in geweven is : laatste noviteit, en
daarboven eene lange jaket in taf. De kleur : al de pastel-tinten, en, raad ik u aan, die heerlijke kleuren van
het Tweede Keizerrijk : ponceau, pruimkleur, en (neem
me niet kwalijk) : "puce" ... .

En nu, dames, bied ik u al mijne verontschuldigingen
aan. ik ben beneden alle waardigheid, zelfs beneden journal i st tinwaard ighe i d , gebleven.... Helaas , ik ben maar
een man, - hetgeen nu niet gemaakt is om u milder te stem-

men... Wil echter in aanmerking nemen, dat ik geen doelwit had dan u aangenaam te zijn, en voor een oogenblik
bedenken , dat , gelijk ze in Vlaanderen vergoelijkend zeggen, "de intentie het werk" maakt.

N. R.C. , 27 Mawa 1908.
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DR. M. RUDELSHEIM EN HET HOLLANDSCHBELGISCH VERBOND
Brussel, 28 Maart.
Ik heb gisterenavond weêr een vermakelijk voorbeeld van

de vitzucht van sommige Vlamingen mogen aanschouwen. Is
het omdat alle actie een reactie meêbrengt , dat de flamingantische geestdrift van lieverlede een school voor pezenweverij en stokken-in-'t-wiel-drijverij in 't leven riep ?
Hoe 't weze : onze Vlaamsche leeuwen hebben steeds naast

zich en onder hunne beste vrienden menschen gekend die
in de oogenblikken van de heetste geestdrift hun een trap
op de teenen of een stomp in de lendenen wisten te geven,
en, zoo de Vlaamsche beweging ernstiger werk is gaan verrichten en zich in meer algemeen-oeconomischen geest is
gaan verbreeden, dan kan dat best te danken zijn aan de
grolpotten, aan de pessimisten, aan de muggezifters, die
wat dichter bij de aarde de hoogvliegende idealisten wis
ten te brengen, en het tegenwicht waren voor de schaal

waar de windzakken stonden... In de psychologie van het
flamingantisme is die dwarsdrijvende factor van het allergrootste belang : de partij dier bezadigden is het, die
ons in sommige vijandige kringen ingang heeft doen vinden,

en de rechtvaardigheid bevorderd heeft. Die partij was
eene Gent sche ; de scept ieke baron de Maere , de man waar
Vlaanderen zooveel aan te danken heeft , was er een der
geëffaceerdste, misschien, maar zeker invloedrijkste leden
van; de sombere en edele Julius Vuylsteke is er lang de
leider van geweest; en thans is ze vertegenwoordigd, hoofdzakelijk, door den ronden, jovialen Paul Fredericq : het
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uitzicht van vergoelijkende toegevendheid die ze in zijn
persoon heeft aangenomen, verduikt niet te minder een
zeer scherpen, zeer objectieven, zeer gedocumenteerden,
en zeer doordrijvenden kritischen zin; Gentsche achterdocht gaat er schuil onder Vlaamsche rondborstigheid,
en de gulste lach bediedt er het bijtendste sarcasme.
Dr . Maarten Rudelsheim nu is van die Gentsche school.
Een cosmopoliet overigens, uit Hollandsche ouders geboren,
te Antwerpen gevestigd, en die alleen bij toeval een Vla-

ming is. Geen band des harten hier, noch de band des
bloeds. Alleen, en in hooge mate, intellectueele liefde,
verstandelijke sympathie, met, in niet mindere mate, een
zucht tot vitten, tot haarklieven, die hem uit zijn oorspronkelijk cosmopol it isme is bijgebleven. Rudesheim ziet,
met zeer scherpen blik, uit de hoogte, tot zeer laag in
de diepte. Hij heeft doordringende blikken, en een verbeelding - eene Oostersche verbeelding, maar gedrild en
gesystematiseerd door Germaansche wetenschappelijkheid d ie erbij doet , wat de bl ikken alleen vermogen te vermoeden. Hij overziet het Vlaamsche Leven, al ziet hij er
niet over; zijn geest leeft in de Vlaamsche Beweging :
hij leeft niet van de Vlaamsche Beweging., En voorwaar,
het is de kracht van dr. Rudelsheim, die in Gent bij prof.
Paul Fredericq de probaatste methode der kritiek leerde,
een Vlaming slechts uit keus, niet van innigen, oer-ouden
aard te zijn.
Nu heeft dr. Rudelsheim hier gisteren in een lokaal,
het moet eens voor goed gezeid, dat van zulke bijeenkomsten onwaardig is, terwijl er in Brussel toch wel veel
beters is te vinden - gesproken over de Hollandsch-Belgische overeenkomst. Ik lees daareven in uw avondblad
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de enkele regels die gij er aan wijdt. 1k wilde er hier
een en ander bijvoegen, al was het maar om er op te wijzen
hoe taai en koppig sommige begrippen zijn, en de menschen
die ze meenen uit te hebben gevonden. Was ik een zestiendeeeuwsch philosoof, ik zou hier misschien schrijven : Speculum vanitatis; onze twintigste-eeuwsche psychologie
heeft ons echter meer toegeeflijkheid geleerd, en wij

noemen het geen ijdelheid meer, als iemand blijft
vasthouden aan begrippen die hij zichzelf gesmeed heeft,
al doet de werkelijkheid die begrippen wankelen en uiteenvallen : wij weten hoe langzaam het physiologisch afscheidingswerk van geestelijke bezinkels geschiedt; en
het is ook toch een heel natuurlijk gevoel, dat men zijne

kinderen vooral lief heeft, als ze ziek zijn...
De heer Rudelsheim is gebleven een hardnekkig bekamper van eene "Entente Hollando-Belge." Wij zijn het ook
geweest. Wij hadden, evenals hij , weinig vert rouwen in

de eerste ontwerpers ervan. Hun programma ware gevaarlijk
geweest, zoo 't niet potsierlijk was. Thans nog praten
die eerste ontwerpers van een militair verbond, op het
oogenblik dat de toestanden in sommige West-Europeesche
staten gespannen zijn, en België zich aan het Kongoleesch
avontuur gaat wagen. Hebben die heeren eene opdracht ?

Zijn zij verdacht ? Ik verwerp zulke meening : het zijn
idealisten, die, gelijk de heer Rudelsheim, het stokpaardje van hunne "idée fixe" berijden. Moet ik er bij voegen
dat zij minder-goede "cavaliers" zijn ?...
Wat blijft er overigens van het gezag, van den invloed
dezer menschen over , nadat ze hun werk in handalgegeven
hebben, eenerzijds van staatsminister Beernaert, anderzijds van minister-president Heemskerk, die aangenomen
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hebben hunne plannen... uit te voeren ? Neen, maar, met
het woord van mr. Heemskerk, voormalig president der Hollandsche commissie, te "bestudeeren"; na te gaan wat er,
tot heil van beide landen, goeds in was, en verwerpel i j ks ;
uit te vorschen wat, met de, niet officieele - het ware
onvoorzichtig en ongewenscht - maar officieuze hulp der
beide regeer ingen , kon worden tot st and • gebracht , en wat
niet.
Er is absoluut geen spraak meer van offensief en defensief verbond : menschen als Heemskerk en Talma, Beernaert
en He l l eput t e zullen zich daar niet aan wagen, en zouden
de eersten zijn om van zich af te werpen wie ze met zulke
ontwerpen lastig mocht vallen. Of doorgedreven economisch
verbond mogelijk is, hangt van de toekomst af : voornoemde
staatslieden hebben ondervinding en doorzicht genoeg om
over de opportuniteit ervan te beslissen, en noch de heer

Baie, noch wie ook zal de zaak één stap verder brengen,
als beide staten er de onmogelijkheid van inzien.
Wil het zeggen dat de werking der "Commission Hollando-

Belge" zich zal bepalen tot een jaariijksch banket, gelijk
de heer Rudel she ion beweert ? Geenszins : ik weet dat in
de zes sub-commissies zeer ernstig gewerkt wordt; ik weet
zeer beslist dat binnen kort eene schikking tusschen beide
staten, aangaande het postwezen, eene blijde verrassing
zal wezen; ik weet dat de vraag van het exequatuur der
vonnissen grondig bestudeerd wordt en zeker eene oplossing
tegemoet gaat; ik weet dat de kwestie van het auteursrecht langs Hollandsche zijde het onderwerp van grondige
aandacht is;ik weet eindelijk dat de lastige toestand,
voor Holland als voor België, der veterinaire grenspolicie,
en wat er van afhangt, onder bevoegde hand wordt onder-
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zocht. - Ziedaar een antwoord op de twijfelzucht des heeren Rudelsheim. Ik verzeker hem dat mijne inlichtingen aan
de beste bronnen zijn geput. Hoe zou hij dan met ons,
Vlamingen, niet juichen, dat , misschien binnen kort , verkregen wordt wat we sedert het eerste Nederlandsche Congres, sedert 1849, wenschen en vragen ?...
Zeker, niemand ontkent dat de idee van eene Hollandsch-Belgische Unie in het verleden en tot gisteren toe
onuitvoerbaar is gebleken; niemand spreekt de feiten tegen,
die hij zoo zorgvuldig,zoo niet altijd onpartijdig, heeft
gecollationeerd, en waaruit zou moeten blijken dat eene
"Entente" onmogelijk is. Als wij hem echter feiten, nieuwe, echte, weldra-controleerbare feiten onderwerpen,
die zijne redeneering door hunne werkelijkheid te niet
doen : wat dan ? Zal hij de heeren Bale en ces blijven

verdenken ? Maar die heeren zijn tamers alleen nog de
secretarissen, die niets vermogen dan te boeken wat menschen als Beernaert en Heemskerk tot een goed einde zouden brengen. Waarom dan nog langer vitten ? Waarom dan

het uitzicht aannemen, alsof de zaak van de HollandschBelgische overeenkomst de beteekenis van eene personenzaak, van eene persoonlijke zaak zou krijgen ?
Maar de heer Rudelsheim behoort nu eenmaal tot den
vitters-groep der Vlaamsche Beweging. Jammer echter,
dat eene goede eigenschap, tot sport opgedreven, tegen
haarzelve keert. "Le mieux est l'ennemi du bien," helaas, en, al verwijten wij den heer Rudelsheim niets
dan een ijver die in de beste bedoeling zijn grond heeft,

wij vinden dat die ijver hem belet een zuiveren blik
op de toestanden te behouden, en op hunne ontwikkeling.

Weldra zal de toekomst hem leeren, dat hij , in zij361

ne weigerige halsstarrigheid, ongelijk had.

Wij twij-

felen niet, of hij zal een dag de eerste zijn, om het
te bekennen.

N. R. C., 31 Ma.cAt 1908.
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RUUSBROEC

Er is spraak, aan Jan van Ruusbroec, onzen grooten mysticus, "ierst een devoet priester ende capelaen te Bruesel
in Brabant, in Sinte Goedele Kerke," die, willende "hem
doen ut er menicht e vanden luden,... overmits den toedoen
van enen anderen oec devoten ende rikeren capelaen die
her Vranc v Coudenberghe, stichtte tot harer beider
behoef ene matelijcke habitacie, suit oest van Bruesele,
of eene mile int wout van Sonien, in een dal dat hiet
gronen dal," - er is spraak, zeg ik, aan dezen vader van
het Nederl. dsche proza, tevens een onzer machtigste dichterszielen, op de plek zelf die hij tot een afgetrokken
leven had gekozen, en waar hij zijne meeste boeken schreef,
te Groenendael, midden in 't Zontftwoud, met hulp en onder
patronaat van de regeering, een waardig gedenkteeken op
te richten. De zaken staan reeds zóo ver, dat Maurice
Maeterlinck, de, nogal onbeholpen, vertaler der "Chierheyt
der geestelike Brulocht", bij de inhuldiging eene natuurlijk Fransche - redevoering zou uitspreken. Daar heeft
nu wel niemand iets tegen. Maar niet te minder is de kwestie gerezen : en de Vlaamsche taal, door Ruusbroec geschreven en verheerlijkt, wat doet men er met , bij deze plechtigheid Of is Ruusbroec misschien eerst een glorie voor
België, daarna eerst voor Vlaanderen ? - De vraag werd
door den knappen volksvertegenwoordiger Adelfons Henderickx aan den bevoegden minister, Baron Descamps, gesteld,
en door het goedkeurend gemompel der Kamer gesteund. Wij zijn benieuwd te zien wat zal gebeuren, en... wie
men met eene Vlaamsche redevoering belasten zal. Want
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het is wel treurig het vast te moeten stellen : buiten
een paar philologen, niet in staat - niemand te na gesproken - om breed genoeg de literaire en algemeen-mensche1 i j ke beteekenis van Ruusbroec te schetsen, is er hier
te lande bijna niemand die bij mijnen wete maar gepoogd

heeft, onzen grooten veertiende-eeuwer te doorgronden....
N.R.C., 9 Apn.it 1908.

364

EEN TENTOONSTELLING-MUSEUM

II
Brussel, 7 April.
De "Libre Esthétique" is gesloten. Zij gaat, hebt gij
vermeld, geheel of ten deele naar Holland. Het spaart
me eene moeite en ontlast mij van eene verantwoordelijk-

held : de moeite van een lang-uitgesponnen verslag en
de verantwoordelijkheid van een ondeskundig oordeel. Het
geeft me ook eene zekerheid : dat meer bevoegden ze bij
u inleiden zullen,en ge hun meening onmiddellijk zult vermo-

gen te controleeren. Het verplaatst me tevens in de barre
werkelijkheid, met het bewustzijn dat ik in het Beheer
van den Belgischen Staat niets, maar absoluut niets heb
te zeggen....
Ik had dan ook, ik beken het, niet zoo heel veel illu-

sies, toen ik voorstelde dat het ministerie van schoone
kunsten, heel de tentoonstelling der "Libre Esthétique"
voor eigen rekening zou koopen, tot eene zaal van het
Modern Museum zou maken, en ons aldus eene eigene, zeer
gewenschte weerga van de "Salle Caillebotte" uit het Parijsche Luxembourg zou schenken. Mijn voorstel kwam uit
een goed hart, niet alleen voor de schilders, maar ook
voor ons publiek. Want , al is een "Fall von Tschudi" bij
ons niet te denken, en genieten onze jongere kunstenaars
eene nogal ruime, zoo niet altijd onpartijdige staatsaanmoediging : een koopje als hier aangeboden werd, of
beter gezeid voorhanden was, komt niet lederen dag op
de markt.
Niet dat alles Museum-werk was, dat men hier niets
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dan meesterstukken-voor-de-eeuwigheid aantrof; niet dat
er hier en daar wel wat gehakt en gesnoeid had kunnen
en moeten worden ; niet dat het , ook als geheel , in den
publieken smaak zou zijn gevallen. Ik ga verder, en zeg :
niet dat er hier, buiten een viertal, vijftal uitzonderingen - "de Eerste Communie" van Maurice Denis, het portret
zijner echt genoot e door Theo van Rys se lberghe , de "Ontwakende hoeve" van Heymans, één der twee Guillaumin's,

één der Monet ' s , om van de twee groote beelden van Rod in ,
natuurlijk, te zwijgen, - niet dat er hier veel werken
boven eene gulden, maar dan ook zeer eerbare middelmaat
zouden gaan, (beslist minderwaardig of niet-interessant
werk was echter geheel geweerd). Maar er was meer : er
was eenheid; er was de eenheid, in hare onderscheiden
uiting, van eene kwarteeuw schilderkunst.
Ik zal u mijn oordeel over deze kunst, het Impressionisme en wat er uit volgde, niet meedeelen : ik ben een
leek, en - ik herhaal het - gij zult er u weldra zelf
eene meening over maken kunnen. Maar ik stel de vraag:
of het nu mooi of leel i jk wordt geacht, en als het alleszins blijkt, ernstig en eerlijk te zijn, heeft een museumdirectie,

in casu de Staat , het recht , een , kunstbeweging

te verwaarloozen, als die beweging naar haar rijpste toppunt en haar volle beteekenis bereikt ?
En is het niet jammer om te zien, dat de gelegenheid,
om eene verzameling, die op uitmuntende wijze de personaliteiten en de vertakkingen dier beweging samenvat en
verklaart , al was het ten dee l e maar , maar dan met keus,
aan te koopen, over het hoofd wordt gezien; terwijl heel
veel het erokl it isch werk zal worden aangekocht, dat misschien wel hooge kunstwaarde heeft, maar bij het kunst-
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onderwijs, bij de systematische kunstopleiding der massa
- toch wel het doel der, vooral moderne, musea ! - niks
geen nut of waarde zal hebben ?...
- Ik wist natuurlijk dat ik in de woestijn zou prediken. Een volksvertegenwoordiger, met wien ik over de
zaak sprak, beloofde mij wel den minister op de vraag
attent te maken; maar de man zag er bij mijn voorstel
zoo verbijsterd uit, dat hij misschien zal gevreesd hebben, door mij voor den aap te zijn gehouden. Jammer dat
idealisten maar al te dikwijls zulke doortastend-praktische menschen zijn ?....

Met de "Libre Esthétique" sloot in den Kunstkring eene
uiterst belangrijke tentoonstelling-Claus. Schreef ik

er u niet breedvoerig over, dan ligt het aan altijd hetzelfde principieel bezwaar; wat heeft men aan de beschrijving
van schilderijen, die men nooit of nimmer zien zal ?
Verzwijgen wil ik echter niet de groote vreugde die
ik hier weêr mocht smaken. Claus is de schilder van eene
streek die mij bijzonder lief is : het Leie-land. Niemand

als hij heeft de beteekenis van dat land, met evenveel
juistheid, met evenveel breedte, in even hooge schoonheid
uitgedrukt. Aldus gezien krijgt de Leie, krijgen de Leiemenschen, krijgt de landarbeid aan de Leie-boorden een
uitzicht, eene verdiepte waarde, eene hoogere, veralgemeende bediedenis, eene haast-mytische schoonheid, gelijk

niemand ze heeft vermogen te geven noch uit te drukken;
Claus bereikt wat Streuvels in den "Vlaschaard" bereikt :
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het woord "kosmisch" komt op de lippen. En na zulke woorden zwijgt men, eerbiedig en met schroom.
Nu vooral dat het werk van Claus bezonken is, gerijpt,
vernobeld. Vroeger was het vreugde om het licht, als een
roes, als een dionysische reidans van heerlijke jonge
mannen en maagden. Thans is het de bi ijde , sereene , verinnigde wijsheid. Claus is avonden, kalme ,rijke , vrome avonden
gaan schilderen. Is dat niet karakteristiek voor dezen
meester over het volle middaglicht ? En het beste : zijn
werk is er niet minder om geworden, integendeel.... Claus is méer, voor Vlaanderen dan onze beste landschapsschilder : zijne liefde voor zijn land en zijn volk zijn
een voorbeeld voor ons allen.

N.R.C., 9 Apn.i2 1908.
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CONCERT VON BRUCKEN POCK
Brussel, 9 April.
Ik heb gisteren in de propvolle Salle Patria een concert
bijgewoond, ingericht door de Hollandsche Vereeniging,
gevestigd te Brussel , en gewijd aan de werken van uw landgenoot G.H.G. von Brucken Fock.
Een schitterende vergadering, voorgezeten door niemand
minder dan den Nederlandschen gezant, bijgestaan door
heel de legatie, de dames incluis. Ook in de zaal voornamelijk veel dames, tusschen de zwarte rokken en schitterende hemdsborsten der heeren van de Hollandsche kolonie
in. Ge weet dat de mooiste vrouwen van Holland tegenwoordig in Brussel wonen, waar ze, aangepast op onze Belgisch-

Fransche zeden, niet te minder een heel eigen, nationaal
cachet bewaren.
Een echt feest voor de oogen...
En ook : een feest voor de ooren ? In de zaal : heel
veel drukke, en Fransche gesprekken. Hemel, wat gaan die
Noord-Nederlanders mooi Fransch praten ! En met het echte
"accent", weet u ! Nog beter, veel beter dan wij, Vlamin-

gen... Al vind ik, Vlaming, het toch wel een beetje hinderlijk. - Hoe, wij hebben hier gevochten voor die taal,
voor dat Nederlandsch, opdat het hier te lande eigen recht
weêr verkrijgen zou : thans doen we nog meer : wij, die
veel gemakkelijker in 't Fransch zouden schrijven, en

ons aldus een ruimer publiek zouden verzekeren, en er
zeer zeker niet minder sukses door hebben zouden, wij
offeren veel voor onze taal en voor ons volk op, materiëel
zoowel als moreel. En dan zien we... zelfs grootendeels
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Fransche programma's voor een Hollandsch feest, tot huldiging van een Hollandsch kunstenaar !...
Ik bied alle mogelijke verontschuldigingen aan voor
deze... onkieschheid. Die dames en heeren waren te huis;
ze mochten doen wat hun beliefde; ik was maar hun genoodigde, en het is niet beleefd van mij, de wijze te critiseeren waarop de schotels mij aan tafel werden aangeboden.
Men neme 't mij niet kwalijk dat ik hier wat te hardop
erover gemijmerd heb. Misschien vinden echter een paar
Hol l andsche Heeren en... Dames, dat ik, met mijne Vlaamsche onbeschoftheid, niet geheel in 't ongelijk ben...
Al komt het niet in de verste verte bij mij op, als een
hervormer der maatschappij, laat staan der Nederlandsche
Vereeniging, op te willen treden !...
Een feest voor de ooren, ditmaal vanaf het podium,
waar gemusiceerd werd ?... Het programma was zoo vriendelijk, Gerard von Brucken Fock, "naar de Beoordeelingen
van Nederlandsche en Duitsche Critici," aan het publiek
voor te stellen : "Hij is een der nieuweren en toch is
vergelijking met R. Strauss, Max Reger en Mahler ' uitgesloten. Evenmin draagt zijn muziek een nationaal karakter
en toch is zij volstrekt persoonlijk."
Met het laatste kunnen wij voor zoover instemmen, dat
deze muziek inderdaad geen nationaal karakter heeft. Een
volstrekt persoonlijk karakter ? Valt te bezien ! Wel
te verstaan : van navolging wil ik absoluut niet spreken.
En meer : er zijn zeer groote eigenschappen aan emotie;
wat té uitdrukkelijke dramat i seer ing ; gemakkelijke, en
niet banale inspiratie. Maar "volstrekt persoonlijk" is
misschien toch nog iets anders. Ik denk bij deze muziek
onwillekeurig, nu eens aan eene fijnere opera-compositie,
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dan aan toondichters van den Franschen "avant-dernier
bateau". Er is, niet-Germaansche, distinctie, iets luchtigs maar tevens gevoeligs. Echter niet met den ondergrond
van het onmiddellijk-geinspireerde, zelfs niet onmiddellijk-ondervondene.
Dit brengt ons tot het "nieuwere". Neen, ik heb in

de laatste weken, ter "Libre Esthétique" o.a., toch wel
"nieuwer" werk gehoord !
En ook, voeg ik er dadelijk bij, machtiger, feller,
of dieper en schrijnender aandoend. Mij kan het niet schelen of men zich aan dissonanties waagt en twee quintaccoorden naast elkaar durft plaatsen. Ik ben een leek,

en meet het "nieuwere" aan 't ongehoorde en toch echte,
onverwachte en toch roerende van de emotie, in mij gewekt.
Dat geeft me nu Debussy, dat geven me heel dikwijls
Strauss, Max Reger, Mahler - al beken ik ootmoedig, van
beide laatsten niet genoeg te hebben gehoord om er een
oordeel over te hebben. En G.H.G. von Brucken Fock ? "Paulo minora canamus", zou Vergilius hebben gezeid....
Ik herhaal : er was hier wel veel interessants, en
heel knaps. De sonate voor violen en piano is degelijk
werk - al hebben we Albert Zimmer, onzen eersten Bachen Mozartvertolker, beter hooren spelen. Er is heel veel
gedistingeerde lichtheid, eene aquarel-teederheid, in

de "Impressions de la Mer" klavierstukken die de auteur
glanzend speelde. En in de elegie voor viool is eene nobele lijn goed volgehouden. Onder de liederen treft "die
Möwe" door innige heftigheid. "Les Cigales" door een zeldzaam uitbeeldingsvermogen, de "Mädchenlieder" - het derde
vind ik het minste - door zuiver, haast maagdelijk, alleen
soms wat licht en los gevoel. Van de twee liedjes van
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J. Reddingius was echter naar mijn bescheiden oordeel,
wel meer te maken : ik begrijp nog altijd niet hoe de
toondichter aan de drukke muziek van het tweede gekomen

is.Het "Je ne sais pourquoi" van Verlaine vind ik even
slecht begrepen, en de Schubert-dramatiek van "Le Chasseur
noir" kon me door gebrek aan echtheid al even weinig
boeien....
Maar met dat al blijft de heer von Brucken Fock er
toch verre van af, eene onbeteekenende verschijning te
zijn, en we zijn het der "Nederlandsche Vereeniging" van
Brussel zeer dankbaar, dat we met hem kennis aan mochten
knoopen.
Henry Séguin, onze prachtige baszanger, droeg enkele
der liederen met overweldigende autoriteit voor. De andere
vonden eene zeer nauwgezette, zeer comprehensieve, en
uitmuntend-zingende vertolkster in Mevrouw Van Wickevoort Crommelin, met Fransche galanterie naar 't podium geleid
door kolonel St uyve s ant -Mi j en .
Voorwaar, ik zeg het u : wij Vlamingen hebben véel
van de Brusselsche Hollanders te leeren, ook waar het
Fransche manieren, zelfs als het.... Fransch praten aan-

gaat .....
N.R.C., 10 Apni2 1908.
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DE MATTHAUS-PASSION TE BRUSSEL

Onze Brusselsche correspondent meldt ons dd. heden
Het is een overheerlijke namiddag geweest , een triomfantelijk succes voor wie ons zulk genot verschaften
Bach's Matthäus-passion onder Mengelberg met de Amsterdamsche afdeeling van Toonkunst, 't orkest van het Concertgebouw, een Nederlandsch kinderkoor, de dames Noorde-

wier-Reddingius. en De Haan-Manifarges en de heeren Messchaert, Urlus en Denijs.
Uwe groote kunstenaars hebben ons in een beschaafde
en toch gloedvolle voordracht uren bezorgd, die geen enkel
toehoorder zal kunnen vergeten. U is het gegeven, ieder
jaar de Passion te hooren. Bij ons gebeurt het al te zelden. Ons genot is er echter te grooter om geweest.
Bij deze wilde ik u alleen den buitengemeenen bijval
van uwe landgenooten mededeelen en het dankbaar onthaal
vanwege het zeer talrijke publiek, waaronder prins en
prinses Albert van België.
Over de uitvoering schrijf ik u weer in een afzonderlijken brief.
N.R.C., 14 Aptit 1908.

373

DE MATTHAUS- PASS ION TE BRUSSEL
Brussel, 13 April.
Laat me toe, met enkele woorden terug te keeren op de
heerlijke uitvoering waarover ik u telegrafeerde. Waarlijk, de Nederlandsche Weldadigheids-vereeniging, die
ze had opgericht , zal niet alleen hare arme l endgenoot en ,
die hier en in den omtrek wonen, goed hebben gedaan - de
stampvolle Alhambrazaal , met plaat sen aan ongehoord-hooge
prijzen, zal een mooi sommetje hebben opgebracht ! -;
ook wij zijn haar onze innigste dankbaarheid schuldig,
dat we , na zooveel j aren, weer Bach' s klankmonument hooren mochten, en in welke prachtige voorwaarden ! Hier
gaat de Pass ion slechts aan het Conservatorium, onder
den grooten Bach-bewonderaar Gevaert. Maar 't zal nu wel
een twaalf jaar geleden zijn, dat we daar eene uitvoering
mochten bijwonen, - eene perfekte uitvoering, herinner
ik mi j , kernig, grondig, en - integraal (daareven werd
.

er wel wat gesnoeid) ; alleen misschien (en hier zijn meer
dan ooit alle vergelijkingen odieus) meer romantisch,
niet zoo voornaam, meer opera-achtig van wege de zangsolisten.
Geen wonder , overigens . Want waar solisten vinden als
Messchaert en Urlus ? Het is, ik overdrijf geenszins,
eene kalme overweldiging van ons publiek geweest. Ik sprak
niet eens van de heerlijke stemhoedanigheden en de volmaakt e zangwijze, zoo compleet , zoo voornaam, en nochtans
zoo sober, zoo niets uitdrukkelijks; maar, daarenboven,
welk schrander en nobel begrip ! Zulke zangers, niemand
te na gesproken, bezitten wij in België niet; en zelfs
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de Fransche vogels, die ieder jaar in onzen Muntschouwburg hun nest bouwen komen, en die nochtans geen kraaien
zijn, zijn er verre van, gebekt te zijn - pardon, heeren! als uwe zoo begaafde en zoo bezonken-machtige landgenooten, - waarnaast Thom. Denijs, ik verhaast mij het u te
zeggen , geensz ins slecht figuur maakte, wel integendeel,
al heeft hij hunne overmachtigende mattrise niet bereikt.
Ook voor de dames De Haan-Manifarges en Noordewier-Reddingius heb ik niets dan bewonderenden eerbied. Behalve
dat hunne partijen minder dankbaar zijn dan die der heeren, in dezen zin, dat er minder-onmiddellijk, als dramatische verwezenlijking, "iets van te maken" is, - ze
zijn meer zuiver-lyrisch, zonder de innigheid echter,
of de teederheid waar een vrouwelijk gemoed zich immediaat
in uiten kan, - hadden zij tegen de machtige en nochtans
zoo sereen-gemakkelijke meesterschap van de twee eerstgenoemden te strijden. Ik zeg al dadelijk dat het verre
van eene nederlaag is geweest. Stemmen, geschoold en beschaafd gelijk er hier zeer weinig zijn; edel en zuiver,
overigens van metaal; uitmuntend in de dictie, ten dienste
van eene intelligente, begrijpende, zeer muzikale interpreteering. Hun duet : "So ist mein Jesus nun gefangen"
was, in één woord, de perfectie, en hunne wederzijdsche
recitatieven-met-aria's, waarbij viool-solo (Chr.Timmner),

de twee hobo's (R. Kruger en G. Blanchard) en fluit (v.
Willeke) zoo heerlijk hielpen, konden in geen beteren
stijl uit worden gevoerd.
Dit brengt ons op het orkest en Mengelberg's opvatting.
En hier vind ik slechts éen woord : hij bereikt, met zijn
sobere dist ict ie , 't beschaafde , ook waar kracht wordt
geMscht; 't bezonkene in het machtige; 't innige in den
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gloed; hij bereikt de klassieke voldragenheid, voorgedragen met die zekere meesterschap, die zelf-bewuste autoriteit, die we elders al bij Mengelberg bemerkten. Ook dit
dus streefde de volmaaktheid nabij.
En de koren ? - wij zijn hier in België, in het eigendomlijk land van den koorzang, en mogen hier soms prachtige uitvoeringen bijwonen. Nochtans kunnen wij niets
dan den grootsten eerbied voor de wijding en het muzikaal
begrip van de Amsterdamsche dames en heeren van "Toonkunst", en ook wel voor het kinderkoor van de "Vereeniging
tot verbetering van den volkszang", zoo ongewoon-zuiver,

jke dubbelkoor
zoo geschoold, koesteren. Het aanvankelijke
reeds, en later de heerlijke koralen : "o, Haupt voll
Blut und Wunden" en vooral : "Wenn ich einmal soll schei-

den" geven een 'Mogen dunk van den ernst dezer uitmuntende zangers.
Zal ik u iets zeggen over het werk zelf, over deze
architectonische muziek, over deze muziek-kathedraal,
die, zij alleen, alles vergoedt wat het protestantisme

aan kunstvertoon in den godsdienst heeft geweerd ? Ik
durf het niet. Gij kent het werk overigens zooveel beter
dan ik ! Ik zwijg er dan maar liever over, - niet echter
zonder aan uwe kunstenaars den tol mijner innige dankbaarheid te hebben betaald; overtuigd, overigens, dat ik in
naam van al de Brusselsche toehoorders spreek.

N. R.C
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NAAR DE OPLOSSING
Brussel, 16 April.
Het duurt nu weer twee dagen reeds. Twee zittingen lang
heb ik de wrange vreugde van een nutteloos en vervelend

tijdverlies gesmaakt, - tijdverlies voor het Parlement
vooral (ik-zelf heb er mij op toegelegd, steeds mijn tijd
te verliezen), maar wrange vreugde die me zeer persoonlijk blijft : .vreugde om vt onveranderlijk-vermakelijke
van dit Fantocchini-spel, eene wrange echter omdat men,

in eene omstandigheid als deze, den druk der gewoonte
toch wel even mocht afschudden, en, vermits ieder er naar
haakt, alle ijdel woordengekraam moest vermeden worden,
waar het er op aan komt te weten of we , j a dan niet , Kongo
in gaan nemen, of ons door Kongo in gaan laten nemen.
Een tijdverlies, dat vervelend is. Vervelend voor den
lande; ook vervelend voor wie trouw de zittingen bijwoont.
Want weer is het de holle redenarij geweest , het deftig

en plechtig vertoog van wat ieder weet, het nadrukkelijke
verzekeren van wat niemand meer ignoreert : heel de parlementaire welsprekendheid in haren banaalsten vorm, naar
de probaatste recepten, maar zonder eenig doel dan, misschien, tijd te doen verliezen.
Want noch de heer Schollaert, noch de heer Woeste,
noch de heer de Broqueville, noch de heer Cousot - herlees wat er u over geseind werd - hebben iets nieuws verteld. Wist gezel Bertrand eene siddering door de zaal

te doen gaan, dan was het niet om nieuwe Kongoleesche
gruwelen : het was om het leven dat arme dompelaars in
Brusselsche werkmanshuizen leiden en... lijden, een leven
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dat onherroepelijk naar de ergste zedeloosheid voeren
moet : dit in verband met het feit, dat men wél 16 millioen aan 's Konings domein te Laeken wil besteden, maar
voor die werkmanswoningen geen duit op de 46 millioen,
door den Koning voor "nuttige" werken gevraagd, over heeft.
Praten dus, Om te praten : 1 'art pour 1 'art van de
staatkunde. Bewijst het, dat men absoluut tijd verliezen
wi 1, om tijd te winnen ? Laat het ons nagaan.
Er is u geseind geworden,dat,Woensdag reeds, de vrede
tusschen rechts en links geteekend was. De Socialisten
hadden beloofd, alle obstructie te laten rusten, op voorwaarde dat de regeering de bespreking niet smoren zou,
en de verkiezingen deze niet zouden besluiten. De regeering had toegegeven : men zou zitten tot negen Mei, en,
was men dan tot geene oplossing gekomen - 't geen weinig
waarschijnlijk is : er zijn een kleine vijftig redenaars
ingeschreven ! - dan maar voortdoen, op 't gemak en "gezapig", gelijk ze in 't Westvlaamsch zeggen, ná de verkiezingen... Dat was dus uitmuntend, en de regeering had
begrepen, dat Kongo- overneming eene ernstige zaak was,
om den gril van den Koning, die vooralsnog en tot op 24
Mei op trouwe verdedigers en overtuigde "naasters" rekenen
mag, niet op te offeren aan den wil van het land, die
op den dag van 24 Mei zal bewezen worden, en eenige verandering, der koninklijke politiek ongunstig, meêbrengen
kon. Al is dit nu ook weer niet waarschijnlijk, en al
ware 't nu ook gewenscht er ineens, mits uitdrukkelijke
toegeving van hoogere hand waar nog iets hapert , - en
alles voorspelt dat men die toegeving wel doen zou, weigerig maar dan toch om den toestand te redden, - al ware
't goed, herhaal ik, er een einde aan te maken : "beter
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een vogel in de hand dan tien in de lucht", dachten de
Koning en zijn ministerie, en, vermits zij nu toch op
eene meerderheid mochten rekenen...
En nochtans werd met uiterste verzoeningsgezindheid,
met aandoenlijke eendracht aan den eisch van links toegegeven : de verkiezingen zouden de debatten verhaasten
noch vert ragen : men zou 1 iever van vacant ie dan van uit -

gebreide bespreking afzien; en, werd Kongo verworpen of
overgenomen, ieder, v6or of tegen, zou, naar Pilatus'
voorbeeld, frisch zijne handen in onschuld hebben mogen
wasschen... Aldus werd besloten en plechtig aangegaan.
Maar 't moet buiten 's Konings voorkennis zijn gebeurd,
want nu komt mij ter oore, en uit den mond van iemand
die het weten kan, dat de heer Schollaert op zijne...

vergissing terug wil keeren. Men zal de werkzaamheden
op 9 Mei niet staken; onze "honorables" zullen op dien
dag, zorgenvrij en kommerloos, ter Gentsche paardenmarkt,

- heel het land komt er naar toe, - geen nieuwe hengsten
gaan kiezen om voor den Staatswagen te spannen; er zal
worden doorgewroet, en men zal tegen de verkiezingen geheel klaar komen. Aldus zijn de nog drie-kwart geheime
bedoelingen des heeren eerste minister. Het telegram van
aan de Azuren kust, dat hem op zijn eerste besluit, dat
van de geheele Kamer, heeft doen terugkeeren, heb ik niet
gelezen, natuurlijk : en ik weet ook niet of de houding
der linkerzijde en van de rechtsche leden, die voor verlengd debat zijn, het den heer Schollaert niet geraadzaam
zal doen vinden, dat telegram, hetwelk ik vooralsnog niet
lezen mocht, in het Parlement niet luidop vóor te lezen...
Ik vermeld u het loopend gerucht, - neen, de zwevende
fluistering; en ik zou haast durven zeggen dat ze niets
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dan waarheid bevat; vreesde ik de voorzichtigheid niet
van ons Kabinetshoofd, die misschien reeds een telegram
als antwoord heeft gestuurd, of het wel doen kon, na in
den pols van zijne vrienden angst of koorts te hebben
voelen kloppen... Hoe 't weze, de secties, bijeengeroepen
om de buitengewone begroot ing , waar het geschenk van 45
millioen voor den koning reeds op uitgetrokken was, te
stemmen hebben zich vooralsnog kranig gedragen. Waar 't
geschenk niet geweigerd werd, vroeg men de splitsing.
Dit geeft dan toch een goeden dunk van den ernst en de
onafhankelijkheid onzer volksvertegenwoordigers : eerst
zien of we overnemen zullen, en in welke voorwaarden;
daarna eerst van erkentelijke geschenken spreken....
En het is maar billijk ook !

N.R.C., 18 ApAit 1908.
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DE VLAAMSCHE VEREENIG ING VAN
LEM REND I GEN
Brussel, 21 April.
't Beste bewijs dat er een Vlaamsche literatuur bestaat,

is, dat er, onder menschen van diverse pluimage, maar
die allen verzen schrijven als een engel en proza als
van Flaubert, behoefte werd gevoeld aan eene vakvereeniging, die, op de leest der Hollandsche zustervereeniging
geschoeid, zich op tweeden Paaschdag in 't vieren van
hare eerste jaarsvergadering mocht verheugen. Men vereenigde zich in een symbolisch lokaal : de "Taverne de

la Régence', waar de "Jeune Belgique" werd gesticht en
nog steeds al wie eenigszins aan letteren doet zich verlustigt in het verorberen, als 't past bi appetite, van
Scotch ale of eene deftige Demi-tasse; en na de zitting
ging men bitteren in een ander symbolisch lokaal : de
"Globe-tavern", waar "Van Nu en Straks" tot stand kwam

en dat evenzeer, als proeflokaal, de gunst van alle rechtgeaarde let
letterminnaars geniet; en dan t rok men , op etensuur,
naar de eerste taveerne terug, waar verbroederd werd en
getoast in "Régence" - en anderen stijl, en waar welverdiende hulde werd gebracht aan de heeren die uit Holland
waren overgekomen : den in Vlaanderen zeer geliefden,
zeer bewonderden, en zelfs nagevolgden Lod. van Deyssel;

de twee uitmuntende dichters, die, met Boutens, de drievuldigheid uitmaken waarvan de naam met eene B begint :
Boeken en Bastiaense; en dr. Van der Valk.
Al verzeker ik u, dat op dit gastmaal de vriendschap
met het stevigste cement bezegeld werd, ik zwijg erover,
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om u enkele woorden over de, zeer belangrijke, zeer zakelijke vergadering, met gezag door Prosper van Langendonck
geleid, te zeggen.
Hoofdschotel - wel te verstaan : van de besprekingen,
niet van het diner - was : De Staat en de Vl aams che letterkunde.
Gij weet dat bij ons de literatuur van Staatswege "aangemoedigd" wordt. Behalve de vaste prijzen en ondersteuningsgelden, worden ook van schrijvers, - die het aanvragen, hetgeen wel wat vernederend wordt gevonden, bij ' t verschijnen van een boek een aantal exemplaren
ten behoeve der volksbibliotheken, aangekocht : zonderlinge aanmoediging, wanneer de schrijver zijn boek aan
een uitgever verkocht heeft , vermits het dan de uitgever
is die de duiten op gaat strijken, en het gebeuren kan
dat de Belgische staat hoofdzakelijk vreemde - Fransche

of Hollandsche - uitgevers zijn steun verleent. Dat ware
nu minder, al zou herziening der reglementen, die berusten
op vroegere toestanden, toen de auteur gewoonlijk zelf

de uitgave van zijn boeken bekostigde, hoogst dringend
zijn. Maar nu bleek het , wat erger is , dat de "aanmoediging", verre van gelijkmatig over Fransch-Belgische en
over Vlaamsch-Belgische literatuur te zijn verdeeld, zwaar
naar Franschen kant overweegt.
Zoo ontving de voornaamste volksbibliotheek van het

Vlaamsche land, die van Antwerpen, op acht boeken één
enkel Nederlandsch werk en zeven Fransche. Dixit Lode
Baekelmans, die 't weten kan, vermits hij beambte dier
volksbibliotheek is, en die er op aandringt dat officieel

de lijst der aangekochte boeken bekend zou worden gemaakt.
Hier heeft professor Scharpé, de uitmuntende geschied382

schrijver der Vlaamsche letteren, een praktisch voorstel

dat, buiten wil der regeering om, ons toe
zou laten kontrool te houden : al de leden der vereeni-

op bedacht,

gingen zouden een exemplaar van hunne nieuw-verschenen

die ze, tot aanmoediging,
den bevoegden minister toe zou laten komen. Bij officieele

werken aan het bestuur geven,

bestelling zou het prijscijfer aan het bestuur bekend

van het begrootingskrediet afgetrokken, zouden toelaten de verhouding
der aanmoediging aan Fransch-schrijvenden en aan Vlamingen
vast te stellen. Iedereen vond het voorstel geniaal; op
worden gemaakt. De gezamealijke bedragen,

zulke wijze zal dus gehandeld worden. Subsidiair werd
nog door den uitbundigen Alfons Sevens voorgesteld , dat,

te
voorkomen, - hier werd, tot dezes schaamte, dikwijls de
naam van Karel van de Woestyne genoemd, die blijkbaar
geen persona grata in deze bibliotheken is ! - de regeering aan de bibliotheek-besturen eene lijst der beschikbare boeken, tot keus, sturen zou... Men ziet het, minisam alle verkeerde toezending aan dorpsbibliotheken

ter baron Descamps-David heeft werk op zijn winkel.....

En - ziedaar 't voornaamste. Ik ben er verre van, het
weinig te vinden. Moge 't aldus voortgaan !
N.R.C., 24 Aptit 1908.
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NAAR DE OPLOSSING ?

II
Brussel, 23 April.
Dat het land zich gerust stelle : Kongo is nog lang niet
overgenomen. Wel integendeel : minder en minder schijnt
men er toe te kunnen besluiten, beslist den parlementairen
slenter af te schudden, en degelijk vooruit te gaan.
Vreemd ! Aanvankelijk wilde de rechterzijde alles vóó r de
Mei-verkiezingen afhandelen, en van de gestemde naasting
als een kiespalladium te maken; zij wilde echter niet,
dat zij alleen de overneming zou gestemd hebben - hetgeen
bewijst dat zij ze dan toch voor zulke uitmuntende zaak
niet houdt ! - en, toen het bleek dat men links niet meewilde, werd een vergelijk getroffen en stemde de heer
Schollaert, onze premier, in met een voorstel van de vereenigde oppositie, die het breedst-mogelijke debat vroeg,
desnoods tot na de k i e z ing ; hij vond het zelfs goed den

zittijd op 9 Mei ten voordeele van kiespropaganda te schorsen. Men was verwonderd en - tevreden, toen het gerucht

liep : Schollaert keert op zijn houding terug, en wil
onmiddellijk klaar komen. Het werd niet tegengesproken;
er werd alleen gevraagd : maar verlangt dat niet iedereen ? ... In Kongo-gezinde bladen was er zelfs spraak,

dat de meeste redenaars van het woord af zouden zien,
en alleen groepshoofden, en enkele alleen-loopers als
Georges Lorand, zouden het woord voeren. En - ieder boog
voor wat zelfs vijandig-gehumeurden een wensch was geworden : er maar een einde aan stellen. Men wist het immers :
Leopold II had het, vonden de mogendheden, toch wat al
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t e bont gemaakt ; hij was als Kongo-souverein onmogelijk
geworden, zooals in het Lagerhuis openbaar was gezegd;
wij, Belgen, stonden dus voor de dubbele vraag; voor een

kiesch, maar onontkomelijk dilemma : overnemen, met al
de gevolgen aan betwijfelbaar profijt en onmiskenbare
moeilijkheden; Of gewikkeld worden in een aanstaand internationaal conflict, om ten slotte alles nog te verliezen,
de geleende millioenen en de opoffering onzer landgenooten
incluis.
Velen, links, en enkelen, die nog te ove innen waren,
rechts, hadden er het hoofd bij neergeleid liever iets
dan niets. Te meer dat de regeering wel tot het uiterste
toegevingen doen zou - de Koning heeft er alle belang
bij -, en dat wij, dan toch voorloopig, op de welwillend-

held der mogendheden, die den tegenwoordigen toestand
beu zijn, zouden mogen rekenen.
Ben waagspel, - dat toch nog beter is dan verzekerd
verlies. En iedereen, buiten een paar, was blij dat de
vervelende zaak weldra uit den weg zou zijn - niet het
minst de Parlementsbeambten die bezwijken onder den last
van dubbele zittingen en 't werk dat de uitgerekte vergaderingen menrengt, met geen vooruitzicht dan... afgeschafte vacanties...
Wat gebeurt er nu echter weêr ? En welk nieuw ordewoord
komt dien schoonen ijver breken ? Twee dagen na mekaar
hebben wij gezien, dat de rechterzijde er plezier schijnt
in te vinden, obstructie te maken en tijd te doen verliezen, en voor minderwaardige en onwaardige kiespropaganda
het zoo plechtig begonnen Kongo-debat verschuift. Het
zou plezierig zijn, was het niet zoo wansmakelijk. Men
heeft overal den mond vol van "nationaal belang" en van
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"kwestie, boven den politieken strijd verheven." Maar

intusschen zit men elkaar in 't haar... om het in vier
te klieven; men slingert elkander verwijten naar het hoofd;
men stelt ellenlange vragen aan den minister, aangaande
het huisgezin van dezen bareelwachter of het leien dak
van genen kerktoren; men vraagt koperen knoopen van betere
hoedanigheid voor de marechaussee en een toelage voor
suikergoed aan hare telgen ; een heele zitting wordt besteed om te weten of de benoeming van een wethouder in
een dorpje, waar niemand ooit van hoorde, in goede orde
geschiedde; een andere zitting - die van gisteren - om
na te gaan of, ja dan neen, in een ander plaatsje verklaard werd dat Belgische milicianen in Kongo gedwongen
dienst zouden doen; en de bevolking van Sinte Martens
Laethem aan de Leie zal met bewondering tegen haren yolksvertegenwoordiger opzien, omdat hij in 't openbaar den
slechten toestand der privaten van de gemeenteschool
schandvlekte, en er den minister dorst over uit te dagen.
In één woord : de kieskomedie en plein, daar waar men
overeen was gekomen, niet de minste obstructie aan het
"vaderlandsch" debat te brengen.
En beter : de heer Vandervelde, tegen Demblon in, die
woedend is, gaat verklaren dat er aan de overeenkomst
niet het minst getornd is geworden; en hij wordt bedankt
door de regeering... die zoo vurig op de uitkomst aandrong !
- Wax gebeurt er ?.....
N.R.C., 24 Apia t 1908.
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INTERNATIONALE TUINBOUWTENTOONSTELLING

TE GENT
Gent, 24 April.
Waren de verwachtingen al hoog gespannen, zoo overtreft
toch de werkelijkheid alles wat men zich konde voorstellen. Reeds bij het verlaten van den trein geraakt men

onder den indruk, dat de viering van het 100-jarig bestaan
der Koninklijke Gentsche Maatschappij van Landbouw en
Kruidkunde iets heel buitengewoons zal opleveren. De versiering van 't station, met palmen- en azalea-groepen,
door den Van Houttes Kring daar geplaatst, is op zichzelf reeds een tentoonstelling.

Maar... wat nu te zeggen van de tentoonstel 1 ing ?
Hoe den indruk behoorlijk onder woorden te brengen ?
Ik moet eerlijk bekennen, dat ik mij er niet toe in staat
gevoel, alles is nog mooier, nog grootscher, dan bij eenige vorige gelegenheid. Het devies der Maatschappij klinkt

al heel stout, maar men moet zeggen, dat het zulks niet
is, wanneer men z iet wat hier gewrocht is en nagaat wat
het hier altijd is geweest, en om niet in herhalingen

te vallen, zij hier eens en vooral gezegd, dat de tentoonstelling subliem, overstelpend, wonderbaarlijk mooi is.
De groote zaal is geheel gevuld met prachtexemplaren van
paImen, varens, Aroideeën, Crotons, Anthuriums,enz. waar
de vaklui bewonderend voor blijven staan, en dan de Orchideeën.

Meende men vroeger wel eens dat het bereikbare bereikt
was, dan wordt men hier weer aangenaam ontgoocheld, door
den vooruitgang die thans weer valt waar te nemen. Men
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zou waarlijk niet weten, waar 't eerst te beginnen, indien
niet de nieuwe kruisingen van Odontoglossums van Ch. Vuylsteke, te Loochristy, nog bijzonder paf deden staan. Wat

hier geboden wordt, de rijkdom van kleur en vormen, doet
't vroeger geziene geheel verbleeken. En dan de waarde.
Men zegt dat in de vitrine voor een millioen francs
aanwezig is. De orchideeën-liefhebberij is er een geworden
voor menschen met een lange beurs, en de verzamelzucht
doet zich ook hier gelden; 't bezit van kostbare unica of
zeldzaamheden wordt soms vinnig aan elkander betwist.
Maar wanneer men al 't fraais ziet, dan vindt men het begrijpelijker nog dan dat men grof geld betaalt voor b.v.
een zeldzame postzegel. De overige orchideeën-inzendingen
zijn eveneens prachtig, ik hoop hierop terug te komen, en

de bekende toonaangevers op dit gebied hebben zich niet
onbetuigd gelaten. Het bijgebouw, van reusachtige grootte,
herbergt de Azalea's, Rhododendrons, Kaapsche- en NieuwHollandsche planten, enz. De einden worden afgesloten door
fraai geschilderde doeken, en bij 't binnentreden wordt
zelfs de meest verwende verrast door den schitterenden
rijkdom aan azalea's, 't is haast te veel.
In een der zijbeuken is een reproductie van het lokaal,
waarin voor 100 jaar de eerste tentoonstelling gehouden
werd, benevens een tentoonstelling van de soorten, toen
aanwezig, wat een versdhil.
Ik moet voor heden sluiten, doch wensch nog te zeggen,
dat uwe landslieden zich goed gehouden hebben; onder de
prijswinners komen voor Krelage, voor tulpen, Tubergen &
Zoon voor nieuwe tulp , Blaauw & Co., Boskoop , voor Rhodo-

dendrons, kweekerij Labelliflos voor Amaryllis. Meer kan
ik op 't oogenblik niet melden.
N.R.C., 25 Aptit 1908.
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NAAR DE OPLOSSING ?
III
Brussel, 24 April.
Obstructie, obstructie op geheel de lijn, niets dan obstructie... Niettegenstaande de aandoenlijke eensgezindheld waarmede men overeen was gekomen, geen stroo in den
weg van het Kongo-debat te leggen, en allen braaf, voor
's lands toekomst te zorgen en iij de bespreking niets
dan ernst en welwillendheid te brengen, gaat men maar
door met te beletten, dat we spoedig tot een uitsla! komen, of dan toch dat er zakelijk en zonder onnoodigen
omhaal worde gedebatteerd.
De socialisten zijn begonnen met het aan de katholiekken

te verwijten. Maar wat doen zij zelf met heel deze

referendum-vraag, tenzij georganiseerde obstructie ma
ken ? Want, behalve dat eene "raadpleging van het kiezerskorps" ongrondwettelijk is, - "de Grondwet in haar geheel
onderstelt een parlementair stelsel; de wetgever kan zich
niet doen vervangen door het land in een ambt , dat hem

door het land zelve is toevertrouwd", zei terecht de heer
Neujean, - wat zou zoo'n ondervraging geven ? Het land,
dat, - men klaagt er aldoor maar over onder de socialis-

ten, - aangaande Kongo onvoldoende is ingelicht, heeft
geen oordeel over de overneming, of beter : ieder heeft
het oordeel van zijn stand en van zijn eigenbelang. Het
is verleden week nog in Antwerpen gebleken : de groothandelaar is er v(5or, omdat hij er mogelijke uitbreiding
van zijne zaken in ziet; de dokwerker is er tegen, omdat
hij een muitersgeest heeft, die tegen alles wat door de
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bestaande orde is ingericht optreedt. Jonge advokaten
en jonge officieren zijn er vóor, omdat een driejaarlijksch verblijf in de kolonie als magistraat of in het
leger misschien een vet plaatsje in het moederland voorbereidt; maar misdadigers, die bang zijn voor boetstraffelijke ontginningskoloniën, en milicianen, die voor dienst
onder de tropen, terecht of ten onrechte vreezen, zullen
er vermoedelijk tegen zijn. En hoe een rijk financier
die goede belegging zoekt, en hoe een arme dompelaar die
vindt dat hij al belastingen genoeg betaalt, denken, dat
hoeft geen betoog noch een diepgaande menschenkennis.
Dit is, ik mag het u verzekeren, het oordeel van het
land. En op zulk oordeel wil men zich beroepen ! Is het
niet al treurig genoeg, dat in de Kamer-zelf zoovele menschen zitten, en stemrecht hebben, die belangen in Kongo
hebben en ddardoor reeds, hoe men hunne eerlijkheid ook
boven alle verdenking stelle, blootstaan aan oordeelspartijdigheid ?....
Neen, wij kunnen niet gelooven, dat de socialisten
hun ontwerp tot "raadpleging van het kiezerskorps", verworpen reeds in den Senaat , en dat dus , ook bij goedkeuring in de Kamer, vruchteloos aan 't heen en weer wandelen tusschen de twee zittingszalen kon gaan, - ernstig
hebben opgenomen. Tijdverlies, obstructie, en anders
niet
Obstructie ook, al geldt het hier een pijnlijk feit :
de interpellatie -Janson, die evengoed in eene morgenzitting kon gebeuren, te meer daar aangenomen was dat de
namiddagzittingen uitsluitend voor Kongo zouden worden
voorbehouden.
Een pijnlijk feit : volksvertegenwoordiger Augusteyns,
...
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van Antwerpen - een wakkere kop en een vurig redenaar is tevens bestuurder van het huis voor verlatene kinderen.
Nu heeft de volksvertegenwoordiger Augusteyns den Souverein van
van den Kongo-staat op eene meeting voor "schoelie"
uitgescholden, hetgeen de dames, die het huis voor verlatene kinderen patroneeren, den ambtenaar Augusteyns kwalijk hebben genomen. Van daar : e i sch , dat hij als ambtenaar aftreden zou... Dit geeft een kijkje op de mentaliteit van soffimige menschen, en hoe bij ons de vrijheid
van denken begrepen wordt. Nu heeft de oude paladijn J

.

son de verdediging van zijn jongen partijgenoot op zich
genomen; van den minister - die feitelijk geheel buiten

de zaak staat en hier geen verantwoordelijkheid k assumeeren geMscht dat hij brieven zou schrijven,en de parlementaire waardigheid - waar hij zijn invloed zeker toe gebruiken kan - zou doen vrijwaren; de K. er eene gansche
zitting in rep en roer gebracht om iets... ja, om iets
dat in den grond tusschen den heer Augusteyns en zijn
godshuizen-bestuur is uit te maken, ve its de heer Augusteyns-. btenaar sterft als hij de heer Augusteyns-k. erl id
wordt, gelijk het popje niet meer bestaat als het vlinder
is geworden.
Nu is dat geval-Augusteyns, om de beurt popje en vimder, wel heel interessant; het is zelfs pijnlijk en passioneerend; maar... wij staan voor het Kongo-debat, wij redekavelen er zoogezegd over sedert twee weken reeds, en
vooralsnog ? Much ado about nothing.
Neen, wie oogen heeft om te zien twijfelt niet aan syst emat ische obstructie van weerzijds. Maar waarom dan toch?
Uit kwaden wil , - of , eenvoudig, uit sleur en slenter ?...

N.R.C., 26 Aptit 1908.
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VADER TACK EXIT

Onze correspondent te Brussel schrijft :
Wij hebben daar straks een kleine verrassing gehad,
die haast een teleurstelling was : de oude heer Tack hi j is om de 90 jaar oud -, de deken onzer ministers van
state en onzer kamerleden, "papa Tack" gelijk hij kinderlijk en tevens beschermend door ieder genoemd werd; de
geëerbiedigde en beminde collega, ziek sedert enkele maanden, heeft eene daad van zelfopoffering gedaan, die hem
heel wat moed en heel wat abnegatie moet hebben gekost :
liever dan aan zijne partij eene stem te doen verliezen,
t reedt hij , na meer dan vijftig j aar kamerlidmaatschap,

af, om plaats te maken voor een meneer Busschaert die,
beter te poot e , hem profijtelijk vervangen zal.
Eene teleurstelling. Al waren wij nu aan zijne afwezigheld reeds half gewoon, het is niet zonder leedwezen dat
wij er aan denken hoe wij hem niet meer zullen verschijnen zien in deze zittingszaal; altijd éen der eersten
en nooit afwezig; tegen de democratische ongemanierde
gewoonten van heden in, steeds

in ouderwets-deftige ge -

k l Bede jas en witte das; aant rans el end op zijne kromme
beengin, in korte pasjes , naar zijne plaats toe , waar zijn
volle romp in zakte, en daar hij weldra, 't grijze, groote,
geschoren gelaat in de tengere gri j saardshand gezonken,
indutte voor het middagslaapje dat het felste rumoer niet
storen mocht, tenzij er moest gestemd worden.
Een echte "bon-papa" van die groote familie, goedig
en opgewekt , - die echter een duchtig strijder was ge weest in de katholieke rangen, en die zich nu en dan nog
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genoopt voelde, zich in den strijd te mengen. Zagen wij
't niet verleden jaar nog, toen hij tegen heug en meug
eene redevoering ging houden, waar niemand éen woord van
begreep ? Een pijnlijke indruk, dien zijne beste vrienden
niet vermochten ons te sparen. De heer Tack was een koppig West-Vlaming, die aan zijne, ook mindergepaste, overtuigen vast hield.
Nu gaat hij heen. Men heeft hem kunnen bepraten, zijne
rol a een nieuw bezetter te overh. digen; en... papa
Tack exit. Moge hij lang nog op zijne herinneringen teren : wie moedig gestreden heeft verdient lange en zoete
rust.
Nu is het, meen ik, de heer Beernaert die deken der
K er wordt. Met eene eeuwige geestesjeugd, met eene on-

verzwakte werkkracht als hem eigen zijn, zal hij dezen
eeretitel niet zoo spoedig aan wie hem opvolgt - is het
de heer Woeste niet ? - overgeven. Hij zei het nog onlangs : "Ik zal niet sterven dan uit onoplettendheid."
En men weet hoe fijn de heer Beernaert op alles weet te
letten !

N.R.C., 26 Aptit 1908.
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NAAR DE OPLOSSING ?
IV
Brussel, 2 Mei.
Toen ik vanavond naar huis kwam, uit de reeds dompige
stad, waar zonder overgang een sneeuwwinter plots in broeiende Julihitte was overgeslagen, naar den t u inenwi j k waar
ik woon, hoorde ik in de ontvouwende loovers, voor 't eerst
dit jaar, de nachtegaal zingen. Vanmorgen, toen ik wakker
werd, heel vroeg nog, onder de aaiing van den geurigfrisschen wind door 't open venster over mijne wang, hoorde ik, eveneens voor 't eerst, den koekoek. Tusschen de
herinnering aan dien koekoekzang, en met de vervulde hoop
op dien nachtegaal, wiens stem me nog doorsiddert en bedwelmt haast ; - tusschen die twee zoete en hartstochtelijke lentestemmen in, ben ik weér in de Kamer van Volksvertegenwoordigers geweest, waar ze, tot stervens toe
deftig, over de naasting van Kongo hebben gedebatteerd.
Want sedert Woensdag reeds, is het weêr buitengemeen
deftig geworden. Geen woord, of het wil orakelen, geen
bevestiging, of zij trekt een lange gekleede-jas aan.
De Gavroche der Belgische politiek heeft zich weêr in
een Salomo verkleed, die gaarne Jesaja's prof ec ieën *)
verkondigt. Psychologisch beschouwd, is het geestig, te
zien hoe die menschen zich ineens gaan aanstellen alsof
ze werkelijk een nieuw Amerika hebben ontdekt, terwijl
ze heel goed weten dat ze niets doen, dan eigen en andermans vroegere redevoeringen af te stoffen; zij spelen
de rol van vacuum-cleaner , en bieden daarna als fonkelnieuwe waar aan wat ten gronde toe door motten is aange394

tast en van den tijd doorbeten. De oude ondervesten zijn
uitgeklopt : ieder gaat er mee prijken als kwamen ze
versch van den Paquin der politiek. En ieder streelt op

nieuw zijne ijdelheid met middelen die hij op zichzelf
probaat heeft bevonden...
Wat wilt ge ? Het leven is een eeuwig herbeginnen !
En wie niet herbeginnen wil, die blijft een eenling, wordt
voor een zonderling gehouden, en sterft van honger, omdat
voor hem de toekomst afgesloten wordt en hij op het verle
den niet teren wil. Dit allereerst in politiek. Wijlen

de Trooz wilde zijne regeering bestendigen op het progr
ma van den grooten Malou. Hijmans wil de liberale toekomst
vestigen op de methode van den grooten Frère-Orb. , en
ik voorzie niet dat de socialisten op iets zouden bouwen
d. op de groote Co i e. Het komende groeit op atavischen
grond. Onze politici, die praktisch zijn, herbeginnen
al door maar dezelfde redevoeringen, en het "Mentez, mentez
toujours, il en restera toujours quelque chose" van Voltaire vertalen zij in allen ernst voor zichzelf door

"Onze overtuigingen zijn onwankelbaar; laat ons dus niet
op het zoeken van nieuwe argumenten afbeulen".
Der langen Rede kurzer Sinn : wij hebben van Woensdag
tot heden Zaterdag, op weinig na, 't zelfde gehoord wat
op einde 1906 in de Belgische Kamer was verteld geworden,

versierd met de guirlanden die dagbladartikels om de welsprekendheid van toen gehangen hadden, en later met looden
statistieken hebben verzwaard.
Gij geeft toe dat ik gelijk had, u niet iederen dag
weer op te disschen wat u anderhalf jaar geleden misschien

kwalijk heeft gemaakt. De N.R.Ct. heeft overigens voor

zorgvuldige samenvatting der redevoeringen gezorgd. Ik
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kan dus, bij deze geschiedenis van den lijdensgang naar
de oplossing, kort zijn, en me bij enkele, subjectieve
opmerkingen houden.
Ik zal u echter met portretten noch car icat uren lastig
vallen. Al ware het de moeite waard, ik zal u noch den
hardkoppigen Renkin, noch den sluw-glimlachenden Louis
Franck voorstellen, gelijk ze zich in werkelijk-indrukmakende redevoeringen hebben voorgedaan : de eerste, in

zijne volksche, verstandige, haast wrokkige stoerheid,
een volksjongen - zijn vader is herbergier geweest en
hield daarna een kleinen bazar open - die minister is

geworden, en iedereen nog schijnt te willen verwijten
dat men hem vanwege zijne lage afkomst zou kl e ineeren ,
wat lang niet waar is; de tweede, met zijn bleek, wat
ziekelijk-te-dik gelaat en 't vroeg onthaarde voorhoofd,
maar met den beleefden baard en de beleefde handen, verzorgd-baardig en verzorgd-handig, en daarenboven schran-

der, gevat , en "bon envers soi" gelijk men, doorzichtig
en veelbeteekenend, "bon Anversois" kan schrí jven, zonder
zich op Kol l ewi j n te moeten beroepen : een geduchte tegenstrever van Paul Hijmans, die, met heel veel school en
zeer systematischen handel, misschien minder lenigheid,
en zeer zeker minder plooibaarheid bezit... zij beiden,
Renkin en Franck, zijn prachtig geweest. Hijmans en Vandervelde handhaafden eene reputatie die niet gestolen
is. De Groote en Jourez zeggen veel meer dan het scheen.
En Lorand begon vanmiddag eene dier vulkanische uitbrakingen, van vuur en rook, die echter niets dan asch en
gestolde metaalverbindingen achter laten.
Geen portretten dus. Maar een argument dat, eenigs z ins nieuw, door voor- en tegenstanders als de manna-in-de-
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woestijn beschouwd is geworden. Ik bedoel : de vrijheid
der inboorlingen, vooral met het oog op de belastingen

en op arbeidsdwang. "Men brocht het Vosmeer toe met kroezen en met kannen," gelijk het in den Gijsbrecht heet...
ik zal de aangehaalde , humane of inhumane sophismen niet

aanhalen, die voor of tegen overneming moesten pleiten.
ik heb een wapen dat me toelaat, op enkele feiten t e bouwen, en de beteekenis der woorden aan te zien als wespen,
wier gebrom de rust van een zomermiddag komen storen.
De zaak is : de akte van Berlijn belast ons , eventueel,
met de beschaving der Kongoleezen. Het is onze reden van
bestaan als koloniseerende natie. Het "miserior super
turbam" is het eenige hoogere, zedelijke ar:H ent tot
naasting. Maar daartegen staan de opgelegde, en onvermijdelijke, dienstkarweien en belasting, in arbeid als in geld.
De tegenstrevers zeggen : aan negers, die niet meer dan
een 50 frank in 't jaar winnen, legt ge 24 frank belast ingen op of wel dwingt ge ze, in de plaats ervan 25 dagen
op de 30 der maand voor u te werken; en daarenboven stelt
ge voor ruilhandel een schreeuwend-partijdigen standaard
in. Voorstanders zeggen : niemand ontsnapt aan de belasting. En daarenboven : wij lengen er naar, alle gedwongen
arbeid af te schaffen : terwijl de naasting onvermijdelijk
als gevolg heeft, ruilhandel door betaling in munt te
vervangen. Wij brengen overigens iets aan, dat voor die
wilden van heel wat meer beteekenis is dan enkele uurkens
arbeidsdwang per maand : Christelijke beschaving.
Tegenstanders zeggen : als gij de begrooting van den
Kongostaat van de begrooting in het moederland gescheiden
wilt houden, en ons, Belgen, den last van een waarschijnlijk tekort in de kolonie wilt sparen, zooals ge beweert,
397

dan kunt ge de belasting niet verlagen, noch arbeidsdwang
afschaffen, noch den toestand in den ruilhandel veranderen,
vermits het daarop is, dat de kolonie moet kunnen rekenen
om een tekort te voorkomen. Er is dus geen midden : wilt
ge de akte van Berlijn niet schenden, dan moet ge hervormingen op dat gebied invoeren, en besluit uwe begroot ing
met een deficit; of, wilt ge uw begroot ing in evenwicht
houden, dan moet ge den bestaanden toestand behouden,
en schaadt ge de akte van Berlijn, hetgeen moeilijkheden
met Engeland meebrengt. Daar komt bij dat uwe Christelijke
beschaving te doen betalen door gedwongen arbeid, nogal
weinig Christelijk is.
Men ziet het : het is een moreel vraagstuk dat niet
van belang ontbloot is. Nu zijn koloniale politiek en
zedekunde weliswaar twee , en het is eene onontkomelijke
wet , dat bij zoogenoemde beschaving van mindere rassen
het recht van den sterkste zich gelden laat . Waar echter
het zedelijke, humane der vraag samenvalt met een praktisch bestanddeel, zooals het evenwicht der begrooting
is, daar wordt het geval ernstig. Eenerz i j ds heeft België

nauwelijks geld genoeg voor zichzelf, en ziet tegen een
koloniaal tekort met des te meer recht op, dat de overneming met hare gevolgen ons, naar berekening van oud-minister de Smet de Naeyer, reeds een mi l l iard frank zal kosten. Andererz i j ds hebben we echter een voor ons noodlottig
conflict te duchten, wij die noch vloot, noch eenigszinsbet ame l i j k koloniaal leger hebben. En het eene als het
andere draait om overdreven geldbelasting, gedwongen arbeid en fopperij in den ruilhandel.
Ernstiger wordt het nu ook, naar gelang we die negers
beter gaan leeren kennen. Zij zijn de drie-kwart-wilden
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niet , waar men ze, ook in het Parlement , voor houdt. Is
hunne beschaving uit den aard der zaak eene andere dan

de onze : beschaving, echte beschaving is er dan toch.
Ik zal hier de vraag niet aanraken der meerderwaardigheid
van onze Westersche begrippen dienaangaande. Ben neger
uit Bakongo vindt ze misschien belachelijk, en uit zijn
standpunt heeft hij misschien gelijk. Ik herhaal : die
m. heeft zijne bijzondere beschaving, die bloeit in eene
zeer belangwekkende literatuur, waar ik u reeds staaltjes
van meédeelde. Hij is noch de dief, noch de luiaard waar
men hem voor houdt : alleen houdt hij er in opzicht y
eigendom en arbeid andere, maar eefbiedw..rdige begrippen
op na. Die wilde man heeft een zeer ontwikkelden zin voor
het f. ilieleven en het staatswezen. En niet genoeg k
het worden gelaakt dat men hem op grove, ja gruwelijke
manier eene beschaving wil opdringen die met zijn aard

en zijne overleveringen niet strookt. En zoo komt het
ook dat men omzichtig moet wezen, waar het geldt, belastingen te innen. Het gaat niet aan, hem er de helft v. zijn
inkomen voor af te nemen, of te dwingen, 25 dagen op 30
onbeloond te werken.
Men ziet : de zaak is niet onbelangrijk. Natuurlijk
zullen onze politici ook over dat slootje wel weten te
springen. Maar voor wie het met onze aanstaande kolonie

wat ernstig opneemt, vermindert het de verantwoordelijkheid van het overnemend land geenszins.
(*) Men lette er op, dat onze correspondent alleen een
verkleeden Salomo, niet den echten, de profecieën van
Jesaja laat verkondigen. Red.
N.R.C., S Nti 1908.
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NAAR DE OPLOSSING ?
V
Brussel, 9 Mei.
Men heeft er dus voorloopig van afgezien, er verder over
te redekavelen : gisteren ging het Parlement uiteen; de
Senaat riep, als naar gewoonte : "Leve de Koning"; en
de Kamer, die minder-luidruchtig koningsgezind is, riep
niets, dan in zichzelf, misschien, en ongehoord van den
lande - die 't kwalijk mocht nemen soms - maar des te
inniger en met eene overtuiging die zeker bij die der
patres conscripti niet onderdeed : "Leve de Vacant ie !"
Leve de vacant i e ! Al duurt ze,helaas , niet lang :
twee weken kiespropaganda, snorrende kiesauto's langs
de stoffige banen, vijf meetings daags in vijf onderschei-

den dorpen, op iedere meeting eene ton uitzet of gersten
ten beste, eene aandoenlijke aphon i e voor 't welzijn van
't vaderland; en nA de verkiezing nog een weekje rust, bedankingsbezoeken bij de invloedrijkste kiezers aide ijverigste propagandisten, weêr autotochten, weér tonnen bier,
en alle heeschheid verdwenen, maar een pralend gelaat
dat zelfs niet tracht nederig in den triumph te schijnen...
En voor anderen, die slechts over twee jaar herkiesbaar
zijn, drie weken lekker luieren : zij, die dichterlijk
aangelegd zijn, onder de boomen van een geurend lentebosch j e , gelijk de Sous-Préfet in Daudet ' s proza-ballade;
zij, die de oude huiselijkheid nog niet verleerd hebben,
met vrouw en kroost vóór de boterhammen met ham en de
porties aal-in-'t-groen der Zondagsche lusthuizen onder
het pril-groene "glor iët j e" ;andere nog, zij die fashiona400

ble zijn, in de eerste villa's die aan zee de houten schutmuren ontpopt zijn... En voor de journalisten, die eindelijk uitblazen mogen, en een betere lucht inademen dan
die der perstribunes : vanmiddag reeds ontmoette ik er
twee in het Zoniënbosch, één zelfs, een confrater die
a. een buitenlandsch dagblad meawerkt, in gemoedsdisposities, en in een gezelschap... Maar ik ga er niet verder
op in, uit vrees voor internationale verwikkelingen...
Moge vt nu maar mooi weOr blijven zoolang wij vrijaf
hebben, w. ;t ze zal kort genoeg wezen, deze parlementaire
vakantie; en daarna, - faarna weêr het oneindelijke Kongogeleuter, de Banquoschim die ons zelfs in deze enkele
vrijheidsdagen zijn "Memento" in de ooren komt fluisteren
dat triple extrait van verveling, dat als een donde olk
in 't vak. tieazuur dreigt, en dat ons allen, vanaf 2 Juni
tot God weet wanneer, beletten zal naar buiten of aan
zee de puinhoopen van den Berg-van-'t Hof en de benzinelucht van de Louizalaan te gaan vergeten.
Maar ik wil niet j. 1 eren; ik wil me vooralsnog gelukkig achten, dat ik vandaag reeds heel den dag vrij had,
verschoond bleef van ochtend- en middagzittingen

y

tien tot twaalf en van twee tot zes , nota bene , en dit
sedert ruim drie weken ! - en 't genoegen zou smaken,

na de ontsmettende verkwikking van eene lange wandeling
in 't bosch, u dezen brief te schrijven....
Niet dat ik u zooveel prettigs, of zelfs maar interessants heb mede te deelen.Integendee1.11( schreef u reeds dat
er geen enkel nieuw argument vóor of tegen naasting van
Kongo sedert 1906 werd ingebracht. De eenige afwisseling -

want ik beschouw het aldus - was : vervangen van het Kroondomein door het "blijk van dankbaarheid" onder vorm van
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millioenen aan den Koning, en 't eene komt nu al even
weinig verdedigbaar als het andere voor, al vind ik het
obstructionistische vitterij, op die millioenen, die bij

de minste verandering in de gezindheid der Kamer onder
een of ander voorwensel best konden worden geweigerd,
af te gaan dingen : er wordt zooveel vergooid hier te lande
- de bespreking der begroot ing van financiën bewees het
nogmaals - dat het op dat sommetje maar niet kniezen moest,
al ziet men niet goed de reden in tot uitbetaling ervan...
Heel de vraag, voor ons Belgen is : kunnen wij de naasting
ontgaan ? En er is geen ander antwoord mogelijk dan :
neen, vermits ze te verwerpen aanleiding tot gevaarlijke
conflikten met het buitenland en de zekerheid van verlies
der geleende millioenen, om niet van de verspilling der
nationale energie te spreken, meebrengt. We moeten ons
aan zulke eventualiteiten onttrekken, al laadt het ons
de zwaarste lasten op den hals, al is het voor ons vol
gevaren. Maar liever dan toch, nu de mogendheden Leopold
II als Souvere in van den Vrijstaat af willen schepen,
liever dan toch een dubieuze hoop op welslagen dan de
zekerheid van een stoffelijk en zedelijk verlies. En daarom is de muizenval-annexatie voor ons onontkomelijk...
Dat is ook wel de meening van de volksvertegenwoordigers, zoo tegen als voor. De laatste sprekers dezer
laatste dagen bewezen het. Zij waren slap in hunne argumenteering. De heftigheid van Anseele, den tribunus plebis
aan socialistische zijde, klonk hol en stond op het schuivend zand van oeconomische ketterijen, al was hij in zijn
stoere , koppige, hardnekkige kracht , met zijne ruwe , razerige, grove, maar meesleepende en overweldigende welsprekendheid weer prachtig : de dweepende, nochtans harde
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oogen in het grauwe, wat fletse, volksche gelaat onder
het borstelige haar; het uitslaande gebaar der bleeke,
flitsende hand die op elk oogenblik het lorgnet vast gaat
zetten; heel het lichaam vooruitstuwend, in ontzettend

geweld , als een beukende stormr. ; het dasje opzij, het
boordje in bezwijming, de kleeren flapperend om het heftige lijf; tot het ineens wordt als een klokkengebimbam,
in zwaren, regelmatigen rythmus na het hortende hotsebotsen, en, als een profetisch hos. nah, de zegepraal van
het proletariaat verkondigd wordt...
Voor de zooveelste maal, in dezelfde woorden steeds",

denkt men echter weldra na, als de dondervlaag, die u
beangstigd heeft en allicht op uw zenuwstelsel heeft ingewerkt, over is... En dan blijkt het weer hoe dit in
den grond niets dan eene rhetorika is, gebouwd op eene
onontwortelbare overtuiging, gediend door eene gloeiende
en schroeiende welsprekendheid, maar die al den grond
•
juiste en passende ar
enten en de logika van eene
onweerlegbare redeneering mist...

Na Anseele was het de zeer ernstige, zeer beslagene,
zeer degelijke, zeer verstandige verslaggever over de
zaak : de Lantsheere. Hij is een onzer allerbeste parlementsleden, een echt en schrander, oprecht en eerlijk
staatsman. Bloeit ooit nog zijne partij, de katholieke,
op, het zal grootendeels zijn door de taaie vernieuwingswerking en door den adel van zijn politiek verschijnen,
buiten alle knoeierij om. De heer de Lantsheere is een
kranig en nobel figuur. Hij is, helaas, ook een verslaggever. En in deze laatste hoedanigheid is hij niet schitterend geweest. Is het te wijten aan de rechtheid, aan
de onwrikbare eerlijkheid van zijn karakter ? Voor Kongo
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is hij een slap advokaat geweest....
Ook de heer Beernaert. De heer Beernaert is slechts
heel zelden een slap advokaat , want hij bezit eene plooibaarheid die den heer de Lantsheere niet eigen is. En
ditmaal nochtans kon hij ons niet goed duidelijk maken
hoe hij nu zoomaar een beslist en onvoorwaardelijk aanhanger der overneming is geworden... Dit komt er overigens
nu ook veel minder op aan, vermits we overnemen

moeten.

De redevoering die hij uitsprak was echter van beteekenis,
waar hij de vergissing beging, aan de socialisten troef
in de handen te geven. De heer Beernaert, die als handelende rol heel de Kongo-geschiedenis heeft meegemaakt,
kwam beslist verklaren : aanvankelijk bestond de gedachte
bij de conferentie van Berlijn nl., van Kongo eene internationale kolonie te maken. En ieder kon er gemakkelijk
uit afleiden : zien de mogendheden van internationalisatie af, dan is het omdat Koning Leopold het boeltje
verbrod

heeft; en nu moet België maar alles weer goed

maken, - waarna we dan zullen zien of we in 't beheer
niet eventjes meê kunnen helpen....
- Zoover de zaken. Wat brengt ons de Junizitting ?
Overneming zéker, maar langs welke wegen ? Op welke wijze
gaan we "naar de oplossing" ? .. .
Maar daar buiten zingt de koekoek. Er valt een zoete
avond. En... het is vakantie.
N. R.C. , 12 Mei 1908.
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EDMOND PICARD EXIT
Brussel, 10 Mei.
Is het dan aanstekelijk, en gaan we de werkstaking der
Parlementsleden bijwonen ? Wordt de lijm slap die ze aan
hun zetel hechtte ? Zullenwe zien dat hun eerlijkheid
de professioneele vervorming ontgaan wil, en zich verlagen

tot de eerlijkheid-van-Jan-en-alleman re? Zonderling verschijnsel, dat samenvalt met het uiteenvallen der partijen,
het onbewuste en ongewilde herstellen van een liberaalkatholiek cent rum, en het, evenzeer onvoorbereide , stichten van eene tegenpartij die uit socialisten, progress's ten en neo-katholieken zou bestaan...
Niet dat ik aan dit tweede verschijnsel meer dan een
toevallig samentreffen met het eerste wilde toekennen
dat vóor enkele dagen papa Tack in de Kamer aftrad, en

thans Edmond Picard in den Senaat, heeft met de algemeene
Belgische politiek weinig gemeens. Het moet zelfs gezeid
dat beide ontslagsomstandigheden tegenover elkander staan:
de heer Tack heeft bij zijn heengaan bedoeld zijne partij
te versterken; Edmond Picard, die zijne partij daarom
niet verloochent , verkiest heen te gaan omdat zijne partij

hem niet op den goeden weg schijnt te zijn... Sprak ik
dus van aanstekelijkheid, ik bedoelde eene mogelijke aanstekelijkheid-van-het-feit, niet in de beweegredenen;
de eerlijkheid van Picard is in deze eene andere dan die
van Tack; en, kan de eerste nu ook de nieuwe gedaante
in onze parlementsgezindheden bevestigen en er zelfs een

machtigen stoot aan geven, de tweede, die van Tack, was
meer dan ooit conservatief-politiek.
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Edmond Picard treedt dus als senator af. Ben verlies ?

Uit socialistisch oogpunt : waarachtig niet ! Maar met
het oog op het pittoreske, op het levendige, op het literair-fantazistische in den Senaat, Ja, helaas !
Het letterkundig-ontwikkelde Holland kan niet zijn
zonder Edmond Picard te kennen. Deze grijsaard, die zijn
haar zorgvuldig zwart houdt - ik wil daarmee niet zeggen
dat hij het verft - is de intelligentste onder al de
schrijvers die België ooit voortbracht. Die man kent en
weet alles. En hij zegt al wat hij kent en weet , en ook
wel wat hij voorziet, met een oog dat niet al leen geoefend
is, maar door hersenen geleid wordt die, door hunne ontwikkeling, alles doorschijnend, doorzichtig maken. Deze
man heeft heel schoone romans gemaakt ; het is een jurist
gelijk er geen tien over de wereld bestaan; het bijtende
van zijn geest en van zijn woord maken hem tot een ontzagwekkend pamflet-schrijver; hij is tot alle edele bewegingen - onder andere de Viaamsche - gegaan en heeft er,
een tijd lang, aan medegeholpen; hij heeft een "théAtre
d'idées" in het leven geroepen, dat bedoelt aan het tooneel een breeder-educatieve waarde te geven; - deze man
is in een woord een eeuwige jeugd, die de wijsheid der
eeuwen en 't onverwelkbaar-levende der eeuwen zou hebben,
indien...
- Ik zei daareven dat hij slechts "een tijd lang" bij
een nobele beweging stil kon slaan : het is de karakteristiek
van Picard.
Deze man zou geniaal zijn, indien hij niet zoo glímlachend-, zoo gewild-sceptiek was. Zijn geest is ruim
genoeg, om alle waarheid te omvademen, om alle schoonheid
te vatten, om allen adel te waardeeren; maar die geest
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is bezeten door het paradox, door den daimoon "der ver-

neint"; ook hij ziet, bij de heerlijkste zijdestof, de
vieze worm die er de draden van weefde; en, wat erger
is : hij vindt er een duivelsch genoegen in , aan dien
worm te herinneren... En daardoor is de ruime, schoone,
"gemeubelde", eeuwig-jeugdige geest van Edmond Picard
schitterend wél, maar onvruchtbaar. Het is een geest,
waar de idealen niet lang ongerept ,niet lang maagdelijk kun-

nen blijven. Hij is niet eens "mondain", die geest : hij
is "demi-mondain"; en daarom is hij gedoemd, zoo niet
tot dorheid, dan toch tot de zekerheid, dat hij geen schoone vruchten dragen zal. Een vuurwerk strooit geen zaad
uit. Edmond Picard is een intellectueel u erk.
Nu wil ik geenszins op zijn kritisch-rechtsgeleerd
werk afdingen : de scherpte v. zijn schranderheid, toegepast op vast-staande teksten, moet wonderen van doorzicht
hebben gedaan, waar de rots der gegevens te steil was
voor bokkesprongen. Maar de doorgedreven werkza. eid
van den romancier, van den literairen en artistieken kriticus, van den dichter (onlangs nog bezondigde deze oude
heer zich aan enkele verzen), zal vergaan, omdat deze
nihilistische, hoewel superieure geest mank gaat aan een
groot gebrek : hij gelooft niet.
Hij heeft niet geloofd als flamingant , al erkende zijn
verstand de Vlaamsche nooden en vermeide zijn fantazie
er zich in, ze te verdedigen : hij heeft niet geloofd
als socialist, al is hij de eerste geweest om socialistische "gesta" te doen, al bleef hij met socialistische
gebaren sober.
"Der Geist, der verneint." Of beter : de kanker van
het scepticisme, de ziekte van het laatste kwarteeuw,
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onbewust tot hyperaesthesis gegroeid. Wie er door aangetast is, geneest niet; zelfs niet door eene godsdienstige
bekeering : er zijn voorbeelden van. Integendeel : hij
gevoelt er zich superieur door, wordt een smalend eenling,
werpt zich in den strijd niet maar overziet hem, en door
dat overzien verliest hij er alle aanraking meê, méér :
gaat er zich buiten stellen met de gedachte dat die strijd
toch wel belachelijk-slecht uitgevoerd wordt , en dat het
misschien wel mooi ware, eens het tegenovergestelde te

doen van die massa.
Aldus Picard als socialist; heel den tijd dat hij als
dusdanig senator was, heeft hij de rol van "enfant terrible" der bende gespeeld, wetens en willens; als "repoussoir" zei hij wien het hem verweet; eigenlijk van wege
het vernietigende zijner personaliteit...

En nu is het in den laatsten tijd gebeurd, dat volgens
de "partij", Edmond Picard het wat al te bont heeft gemaakt : hij heeft namelijk Marquet in de kwestie van het
Oostendsche speelhol bijgestaan. Ik heb u Marquet, den
houder van de Oostendsche kurzaal, vroeger voorgesteld:
een zeer gevat oud-kellner, die zijn menschenkennis

gebruikt ten laste der rijke buitenlanders die in Oostende
's zomers verblijven. Het oppermachtige cynisme van dezen
moest Picard's geamuseerd scepticisme eerder aanlokken,
dan het grove idealisme der Belgische arbeiderspartij.
Sedert lang was de persoon van Picard niet "grata"
onder zijn • socialistische makkers. Bij deze gelegenheid
heeft men het hem ook derb gezeid. Wel heeft gezel Destrée
getracht hem boven water te houden met de vraag : "Heeft
een advokaat het recht , een zaak te weigeren ?" Maar het heeft
niet geholpen; senator Picard liep een berisping op, omdat
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advokaat Picard gehandeld had tegen den zin van het socialistisch middencomité.
Het was voor gezel Picard een, blijkbaar-welkome, katastroof. Ik lees in zijn ontslagbrief minder spijt dan

't plezier dat hij heeft, er als socialistisch senator
van onder te trekken. Misschien heeft het heerlijke Meiweer daartoe bijgedragen; want ik zei het : Picard bezit

de eeuwige jeugd. En misschien ook wel de schrandere rechtzinnigheid, het verst and van Jan-en -alleman , dat , vooral
in België, geen juk duldt en gaarne vrij blijft : een
criteri van hoogere moraliteit. Of dit criterium nu
echter bij Edmond Picard een onvermengde waarde heeft,
kunt ge uit het hierbovenstaande zelf opmaken....
Edmond Picard verdwijnt dus uit den Senaat. Hij was

de eenige die er nog eenige geestesblijheid in bracht.
Nu is ook at teeken van leven verdwenen. En ik vraag
me af, of we er niet aan denken mogen, den Senaat af te
schaffen, nu het vlamken van die lamp zichzelf heeft uitgedoofd.
N.R.C., 13 Nti 1908.

409

DE WEEK VAN HET PAARD

Brussel, 19 Mei.
Heel de week reeds : Concours hippique; gisteren : Military Paper-Hunt ; en overmorgen : jachtrit van het regiment der Gidsen....
Is het dit heerlijke Meiweêr, de gisting van leven,
het streven der sappen, het plotseling ontbot t en van al
de bloemen, het weelderig tieren van al de heesters, de
hartstochtelijke trillers van al de vogelen; is het de
verjongende blijheid die in al de oogen blinkt, de nieuwe
drift naar vrije en overdadige beweging, het herboren,
physisch-geluk van ruim-ademende longen en aangehitste
zintuigen; is het soms de lente, de lente die als een
krachtbewust jongeling zingt en lacht en uitspat in heerlijke daden die, sedert onheuglijke tijden, voor den
t r iumph van het paard de schoonste dagen van het jaar
kiezen ? Bestaat er, onbewust, in den geest der menschen,
een verband tusschen de herlevende, als verbaasd blijde
Natuur, en "la plus noble conquête", het dier dat de
mensch zich bij uitstek tot krachtuitzetting en nobele
vreugde, tot verbreeding van eigen vermogen en tuchtmeter
voor eigen macht , tot verruiming en als rem zijner energie gekozen heeft ? Is er eene harmonie in ons, eene rhythmische wet , die ons dwong, voor de verheerlijking van
het paard den luister der Lente te kiezen ?.....
Ik hou van het paard, gelijk Van Deyssel van het proza
houdt. Ik zeg het in allen ernst, zonder eenige bijbedoeling, dan dat het me toelaat het lyrisme, dat hier uit

ging barsten, weêr in te zwelgen, en voor het enthoesias410

me, dat me bezit, te verwijzen naar de heerlijke bladzijde
waar Van Deyssel het proza bezingt. Dat de lezer deze
bladzijde opnieuw ter hand neme : behalve het kunstgenot
dat hij er aan hebben zal, kan hij er, mits eenige verbeelding en eene niet moeilijke transpositie, vernemen
hoe ik in mijn geestdrift over het paard denk.

Ik hou dus van het paard, hartstochtelijk en instinctmatig. Want , is mijn aesthet isch genot bij het zien van
een heerlijk ros overgroot, en mijn medelijden met een
ouden vigilanteknol aanstekelijk door zijn heftigheid :
van hippologie, van paardenkunde ken ik geen iota. Het
is de bewondering van een boer voor een schoon schilderij,

al heeft hij nooit van de wet V. Helmholtz gehoord; het
gulzig staren van "het kind des armen" naar de taart waar
hij nooit den smaak van kennen zal.
Niet dat ik het paard geheel zou ignoreeren : ik ken
de pijnlijke indrukken die het nalaat , als het u van zijn
rug schudt , met een energie , een bet ere zaak waardig; het geen wil zeggen dat het eeii al te verschoonend euphemisme
ware, te zeggen dat ik nog paard heb gereden... Waaruit
ge nog afleiden kunt dat , hoe ook hartstochtelijk en behalve instinctmatig, mijne liefde tot het paard liefst
platonisch blijft...
Dit om u duidelijk te maken, dat ik geenszins als gentleman-rider aan concours-hippique en Paperhunt heb deelgenomen. Behalve mijne nederigheid, die mij belet de reputatie als ruiter van... laat ons zeggen : Prins Albert
voorbij te willen schieten, ben ik te zeer bewust van
de sociale rol die ik als journalist vervul, om mij aan
de gevaren van een dollen rit als handelend persoon bloot
te stellen. Ik ben er dus als eenvoudig toeschouwer heen411

gegaan.
Wel te verstaan heeft het woord "eenvoudig" hier een
bijzondere beteekenis. Het wil noch "simpel", noch "naief",
noch zelfs "gewoon-gekleed" zeggen. Want menschen, die
met zulke gebreken behebd zijn, worden bij een concourshippique niet toegelaten. De schamelste der bezoekers
hier draagt op zijn voorhoofd gestempeld en in den vorm
van eene ronde kaart aan het knoopsgat , waar anders de
gardenia prijkt, een brevet van schranderheid en gevatheid, en van nobele voornaamheid of aanminnelijke ironie,
al naar gelang zijner jaren. Hij is overigens gekleed
door "le grand faiseur", en de distinctie van zijn karakter blijkt hoofdzakelijk uit de snede van zijn gekleede
jas. Dit voor de heeren. Zal ik u van de dames spreken ?
Ik bid u : ontsla me van zulke zorg, want ditmaal zou
ik zelfs bij Van Deyssel de noodige bewoordingen niet
vinden tot het uitdrukken van mijne eerbiedige bewondering.
Ik-zelf zag er, de heele week, uit orn te stelen, ter
eere van het concours hippique, dat ik trouw heb bijgewoond. Verwacht er echter geen nauwkeurig relaas over,
vermits ik, niettegenstaande mijne liefde, van paarden
niets ken, van paard-rijden al te slechte herinneringen
behou om er onpartijdig over t e schrijven, en van de dames
- naast de paarden glanspunt dezer fashionabele lenteweek - niet spreken durf, in de bewustheid van mijne schamelheid... Ik maak er me dus met een enkel woord van af:
heerlijk. En vermeld u nog alleen dat Holland er, symbo1 isch gesproken, lauweren heeft geplukt.
Wat de Paper-hunt aangaat : ik heb versmaad, hem met
zulk een ouderwetsch locomotiemiddel, als het paard is,
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te volgen; ik heb verkozen, eene prachtige 80 H.P. te
bestijgen, en met edele voornaamheid in deze gemakkelijke
automobiel de jacht te volgen. Aan mijne rechterzijde
heeft een tijdlang de vermoedelijke troonopvolger van
Leopold II gegaloppeerd.Enkele gravinnen, een paar hertoginnen, hier en daar eene barones, benijdden, van op hunne
hotsende hakenei8n, het kussen, waar ik gemoedelijk-glimlachend zat , van het zacht-veerende voertuig. Ik nam overigens aan de jacht een niet-onwerkdadig deel : mijn chauffeur trompte nu en dan, gelijk een heusche hoornblazende
piqueur die een borsteligen ever nazet ; ik stelde het
meeste belang der wereld in de vertooning; alleen maar
blijde dat ze voor mij zooveel minder vermoeiënd was dan
voor al die menschen die, dwaas genoeg, verkozen te paard
te rijden, al bezaten zij zeker de geldmiddelen om zich
ook eene Panhard of eene Pipe aan te schaffen.....
Het is dus een appetijtelijk ritje geweest. Aileen
maar wat t e veel stof. Maar wat was het bosch sdhoon;
blijde en rustig bij al dat hijgend beweeg, het dof trappelen der paardenhoeven, 't gesnuif der dieren en 't manend aanzetten der ruiters, heel deze krachtige en vreugdige jacht van sterk en schoon leven.... dat ik zoo secuur
van uit mijne auto gade mocht slaan.
Want ik herhaal het : ik hou heel veel van het paard.
Ik hou er hartstochtelijk van, ik hou er instinctmatig
van.... Maar sedert gisteren gevoel ik meer en meer, dat
mijne liefde ervoor hoofdzakelijk toch platonisch moet
heeten.....
N.R.C., 21 Nti 1908.
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DE VERKIEZING
Brussel, 25 Mei.
Vier uur 's namiddags, en nog geen officieele cijfers
De schuld ligt natuurlijk aan de kiesbureelen, die de
uitslag der verkiezingen niet in tijds aan 't ministerie
lieten geworden. Want welk nut kon de minister zelf er
wel in zien, de ingekomen telegramreten aan de pers te verzwijgen ? ... Hoe 't zij vanmiddag twaalf uur was er
nog niets definitiefs; en nu krijg ik, nat van de pers
nog, het eerste avondblad, dat wel de ongetwijfeld-juiste
cijfers geeft, zonder dat deze echter op officieel-vasten
grond berusten.
Gisteren was het hier anders wel heel kalm, hoewel
plezierig-druk op de Groote Markt , waar de 1 iberalen huizen en zitting hielden, geestdriftig voor het lokaal der
socialisten die hun zegepraal op voorhand toejuichten,
en nogal koeltjes daar, waar de katholieken hunne hoop
uur aan uur te leur gesteld bevonden.
In de provinciën, waar gekozen en gestemd zou worden,
ging het al even kalm toe . De tijden zijn lang voorbij
- sedert het invoeren van het algemeen stemrecht met evenredige vertegenwoordiging - dat iedere verkiezing een
opstand wakker riep. Ik herinner me nog goed de verkiezingsdagen van vóor vijftien jaar, toen een wind van revolutie door de straten woei, en niemand den neus op straat
waagde, zonder hem bebloed weer binnen te halen. Ingedeukte hoeden en blauwe oogen waren - vergeef me de beeldspraak - schering en inslag. Geen koffiehuis, waar de
pintglazen niet onverhoeds op het hoofd der verbruikers
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ledig of vol terechtkwamen. Alle winkelhuizen werden zorgvuldig tegen alle voorval gesloten. En geene ruit bleef
ooit in katholieken kring of Cercle libéral geheel. Ik
heb het bijgewoond, dat eene groote stad in Vlaanderen
op een kiezingsdag in staat van beleg werd verklaard,
en dat men in sommige straten niet verder kwam, dan, van
strook tot strook, tusschen twee burgerwachten.
Nu is daar verandering in gekomen, gelijk er ook verandering is gekomen in den aard der Belgische politiek.
Dat heeft in hoofdzaak het socialisme gedaan. Vroeger
was er strijd tusschen personen en karakters, meer zelfs
dan tusschen politieke programma's. Nu is de strijd meer
oeconomisch. Van plaatselijk, is de politiek zelfs meer
dan nationaal geworden : ze heeft haar deel in de groote
Europeesche stroomingen. En het gevolg ? Eene klassenpolitiek, en eene gedachtepolitiek, sluit van lieverlede
onmiddellijke, persoonlijke tegenkanting uit. De doorsneê-burgerij ziet er met wrevel tegen op, wat verder
te denken, dan zijn onmiddellijk belang eischt. En wat
de burgerij der groot-nijverheid aangaat : waar zij met
tegenzin den veroveringsgeest en de eischen der arbeidende
klasse nagaat, is ze niet te minder bewust van de oeconomische omwenteling die plaats grijpt, en geeft liever
iets toe, dan alles te verliezen.
De tijd is dus uit dat men van "A bas Malou", en "Van
den Peereboom" zong : thans klinken nog alleen minderpersoonlijke liederen,.... dls ze dan nog klinken....
Over 't algemeen is het dus kalm toegegaan. Beter :
hier en daar heeft men iets als eene feeststemming vastgesteld. Ook in 't rumoerig Walenland, waar de uitslagen
zeer duidelijk eene meer-algemeene kentering in de open415

bare opinie aanduiden. Die uitslagen bewijzen dat ik gelijk heb : het gelden thans meer ideeën dan menschen.
Hoe ze ook wezen mogen, die uitslagen, ik geloof dat we
om zulke verandering in de publieke gezindheid alleen
gelukkig kunnen zijn. wij winnen er in waardigheid bij.
En hoe die uitslagen zijn ? Bepaald demokrat i s ch en,
mag men wel zeggen, anti-Kongoleesch.
Als men zich op een hooger beschouwingsvlak stelt, ziet
men duidelijk hoe de gedacht e l i j ke verhouding in de Kamer
zich wijzigt. Ik toonde het dikwijls aan. En deze verkiezing komt het meer en meer bevestigen. Het komt er,
met het oog op de uitkomst , niet op aan of de katholieken
en de liberalen verloren, en de socialisten wonnen. Wat
er op aan komt is : het economisch-vooruitstrevend, antiKongoleesch deel der Kamer - socialisten en neo-katholieken - won, en oud-liberalen met oud-klerikalen verloren.
Dat is de duidelijke toestand en dat is eene overwinning,
wat men ook meeree, voor eene regeering die, hoewel katholiek, gevoelt dat ze meer en meer den weg der sociale
wetgeving op moet, wil ze hare partij in het leven en
aan het bewind houden. Al verloren dus de katholieken
een paar zetels - de afvallende leden werden voor 't meerendeel door vooruitstrevende part i j genoot en vervangen -:
de regeering en de jongeren der partij mogen, als het
er op aan komt volksgezinde wetten te stemmen, op eene
groote meerderheid rekenen, waar zelfs de meest-reactionaire vrienden in mee zullen worden gesleept. En de socialisten zullen voortaan, mits moed te houden, behalve op
de vier stemmen die ze bijgewonnen hebben, ook op een
ontzagwekkend getal stemmen van rechts mogen rekenen.
De verslagenen van den dag zijn dus, hoofdzakelijk
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en niettegenstaande het oppositie-kartel, de doctrinaire liberalen. De schuld ligt vooral aan hunne houding
inzake de wet op de mijnen en het achturenwerk. Waar
wij eene belangrijke katholieke fractie met de socialisten zagen meftaan - gij herinnert u dat de heer Helleputte aan haar hoofd stond, en dat hij thans eene beteekenisvolle plaats in het ministerie inneemt, heeft zeker aan de katholieken een aantal zetels behouden, - bleven de oud-liberalen voor het méerendeel tegenstribbelen. Men staat ve onderd dat zij er niet slechter van
afgekomen zijn, zelfs als men h ne macht als werkgever en als kapitalist in het Walenland bedenkt....
En of nu de katholieken gedwongen zullen zijn, het
beheer uit de handen te leggen, nu ze hunne meerderheid
op acht

steli

en zagen slinken ? - Ik zou me afvragen,

waarom. Ik herhaal dat het in België niet meer geldt,
partijpolitiek, w61 sociale politiek te voeren. De katholieken, die er te veel aan hechten aan het bewind te
blijven, zullen onbetwijfelbaar dien weg opvaren. Zij
zullen de wapenen uit de handen der liberalen nemen, en
voor eigen rekening,met de wijzigingen die ieders geweten, en het hunne in 't bijzonder, bevredigen moeten,
de vraag van leerplicht en algemeen stemrecht op zich
nemen. De kentering in de partij, de aanwezigheid in
het ministerie van menschen als Helleputte en zelfs als
Renkin zijn er waarborg voor. Van nu af aan hebben zij
ruimschoots aan de demokratische strooming toegegeven.
Wordt deze eene conditio sine qua non voor het behoud
aan het bewind, dan maken zij er hun kiesplatform van,
of - vallen.
Gij zult zien dat het eerste gebeuren zal...

En
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nu ga ik op inlichtingen aangaande de nieuw-gekozenen
uit. Morgen meer daarover.
N.R.C., 27 Mei 1908.
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DE VERKIEZING
II
Brussel, 26 Mei.
Al zijn thans nog steeds niet al de cijfers geheel officieel, men kan van nu af aan zeggen dat de Kamer van mor-

gen bevatten zal : 87 katholieken, 43 liberalen, 35 socialisten en 1 daensist. De katholieke meerderheid valt dus
op acht stemmen; de liberalen lijden eveneens verlies,
terwijl de groote overwinning voor de socialisten is.
De heer Daens, eenige vertegenwoordiger zijner partij,
heeft in zijn arrondissement enorm veel stemmen bijgewonnen.
Deze uitslagen zouden natuurlijk eene belangrijke nederlaag der regeeringspartij zijn, indien de zaken zich niet
in schijn voordeden, anders dan ze in werkelijkheid zijn;
indien, nel., deze partij eene compacte eenheid uitmaakt e
en in eenheid tegenover den samenhang der oppositiepartijen stond. In feite is het echter anders gesteld : ik
maakte er u dikwijls at t ent op ; en men mag zeggen dat
er in werkelijkheid, zooniet uitdrukkelijk en uitgesproken,
dan toch latent in potentie, een kartel der rechterzijde
bestaat evenals er een links is. Hadden zich niet twee
katholieken van dat kartel afgetrokken - ik bedoel de
christene-demokraten Gielen en de Ponthière - zij zouden
bepaald herkozen zijn geworden, en het verlies zou voor
de katholieke coalitie minder zijn geweest.
Wezenlijk kon dus van geen katholieke neêrlaag spraak
zijn : A461 van eene belangrijke wijziging in de coalitie,
waar jong-katholieken in de meeste plaatsen oud-katholie419

ken vervingen; zoo te Gent, waar de oud-letterzettersgast
Huyshauwer in de plaats van oud-minister graaf de Smet
de Naeyer optreedt. Slechts de partij van den heer Woeste
is dus verslagen, evenals in de oppositie - op vele plaat sen ook tot kartel verbonden, waar hier en daar blijkbaar
bij voorkeurstem gekozen werd - de liberalen verslagen
werden, terwijl de socialisten het zelfs op radicalen
wonnen. Weer levert Gent een voorbeeld : socialist Eug.
Lampens ontneemt aan den clergymanlike Cambier zijn progressistischen zetel.
De waarheid is dus : de vooruitstrevende partijen winnen het op de behoud-gezinde partijen . En de beteekenis
der verkiezingen mag heeten : niet alleen in het Parlement,
ook in het land is eene politieke kentering waar te nemen.
Wat nu het gevolg in de praktijk van zulke uitslagen is,
ligt voor de hand. Voor de vereenigde katholieken zal
het zeer moeilijk worden, partijwetten te doen stemmen,
partijpolitiek te voeren. De clericale regeering moet
den socialen stroom op, wil ze aan 't bewind blijven in
haar geheel . Waar de oppositie als eenigen band , als eenig
gezamenlijk programma, op politieke eischen steunt : leerplicht, algemeen stemrecht, en persoonlijke dienstplicht,
en geen eenheid kent op sociaal gebied, er bijvoorbeeld
niet toe komen kan eene wet voor te stellen die de verhouding tusschen kapitaal en arbeid zou wijzigen : zoo
ligt het voor de hand, dat de kracht en de toekomst der
katholieke coalitie in toegeving vanwege de oud-klerikalen
ligt. En hiervoor is de aanwezigheid des heeren Hel leputt e
aan de ministerbank, die van den heer Cooreman op den
voorz it t ers zet e l kenschetsend, terwijl 't vervangen van
Woest i st en door bekende demokrat en van groote beteekenis
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moet heeten, en aan invloedrijke partijleden als minister
Renkin en den heer Carton de Wiart toe zal laten, hunne
schijnbare palinodie, "pour les besoins de la cause" aangewend, af te wijzen, en, als 't past bi appetite, hun
oud vooruitstrevend palladium weêr uit den zak te halen.
Zelfs de triumph des heeren Daens is eene vingerwijzing.
Zoodade vermindering in ledental in zekeren zin een nieuwen stoot aan de partij kan hebben gegeven, in dezen zin,

dat ze beter gewapend tegenover den volkseisch staat,
en er beter aan beantwoordt. Ben ruimer demokratisme kan
haar ook toelaten, de eischen der oppositie tegemoet te
komen, terwijl hare meerderheid dan toch nog groot genoeg
is om te beletten, dat ze in anti-katholieken, zoogezegdonzijdigen zin, zou draaien. Mits verstandhouding kan

ze onbeschroomd de discussie der nieuwe kieswet, door
den heer Mechelynck voorgesteld, aangaan. Leerplicht en
dienstplicht kunnen, onder voldoenden confessioneelen
waarborg, in haren schoot eene meerderheid vinden; zoodat
in laatste instantie meer eensgezindheid tusschen socialisten en katholieken zou bestaan, als tusschen socialisten
en liberalen.
Daar wijst de uit slag der laatste verkiezingen heen.
De vermindering in gezag en getal van het liberaal-katholiek centrum, dat in de twee laatste jaren bleek te bestaan, is een vingerwijzing voor de uiterste linkerzijde

als voor de uiterste rechterzijde; zij is tevens een les
voor de rechterzijde in haar geheel. Wil zij binnen de
twee jaar die ons van nieuwe verkiezingen scheiden, en
die haar vast nadeelig zullen zijn. - Antwerpen en Brussel,
twee oppositiecentra, komen dan aan de beurt, - de hervormingen bewerken, die thans nog socialisten met 1i421

beralen verbinden, dan maakt ze alle oppositie-kartel
onmogelijk, en behoudt ze een gezag waar noch liberalen
noch socialisten op bogen kunnen. Van een oppositie-ministerie kan geen sprake meer zijn, waar 't eenig-mogelijke
eendrachtelijke programma onmogelijk, vermits niet-meerbestaande, is gemaakt. En weer is de katholieke regeering
voor een tijdlang bevestigd.
Daar de katholieke partij geen ander doelwit heeft,
zal ze zeker niet aarzelen, te handelen in den zin dien
ik hier aangeef. Een andere weg kan niet dan naar den
afgrond leiden.
Dit hebben bij deze kiezing de liberalen wel ondervonden, en hunne besliste neêrlaag - want hunne overwinning
is slechts schijnbaar - ligt juist daarin, niet te hebben
willen begrijpen dat het behoud der katholieken aan het
bewind op wederz i j dsche toegeving der partijfracties,
vooral in ver j ongenden zin, berust, terwijl zij zich op
sociaal gebied en in zake Kongo scherp van hunne opposit iegenoot en afgescheiden hebben gehouden. Willen zij ooit
nog aan het bewind komen, kan sterke propaganda binnen
twee of vier jaar eene meerderheid links bewerken, dan
zullen zij niet regeeren, of zullen aan de socialisten
toegeven. Van nu af aan - de verkiezingen bewezen het
- berust in vele kieskantons hunne macht alleen op een
socialistisch-liberaal kartel. Zelfs als de katholieken
verwaarloozen, het programma dat de linkerzijde vereenigt
uit te voeren, zullen de liberalen een regeer ingsve rbond
met de socialisten op nog iets anders hebben te steunen
dan op leerplicht, dienstplicht en algemeen stemrecht.
Die vertegenwoordigers-bij-uitstek van groothandel en
grootnijverheid zullen van l ieverleê den social ist ischen
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wolf in de schaapskooi hebben te brengen. Wie er bij winnen zal ?...

Ziedaar den toestand, vrucht der verkiezingen, onpartijdig beschouwd. Hij bereidt een kommervolle, eene duistere toekomst. Ofwel 't bestendigen van het katholicisme,

meer en meer sociaal getint, dat dan nog slechts op eene
zeer geringe meerderheid zal kunnen rekenen, en er zich
toe zal moeten bepalen, te beheeren in plaats van te regeeren; ofwel een liberalisme onder de socialistische

plak, dat door geen moreel houvast met het socialisme
verbonden is, en er niet ver van af is - de verhouding
is van 43 tot 35 stemmen, eveneens van 8 stemmen dus onder socialistische oppermacht te bezwijken.
De neêrlaag der katholieken is dus eerder schijnbaar.
De overwinning voor de liberalen een Pyrrhus -overwinning.

Voor de socialisten bepaalde zege.
Waar leidt het ons heen ?
N.R.C., 28 Aiti 1908.
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HOLLANDSCH-BELGISCHE TENTOONSTELLING
Brussel, 3 Juni.
Eigenlijk moest ik "Exposition Hollando-Belge" schrijven. Want alles, of bijna alles, is hier zorgvuldig in
het Fransch gehouden : opschrift en uitnoodigingen, rekl aamkaart en en winkeljuffrouwen. Waarom dan toch ? Brussel is de, Vlaainsche, hoofdstad van een hoofdzakel i jkVlaamsch land. Ik weet niet wie deze tentoonstelling heeft
ingericht , maar ik stel vast dat vooral Hollandsche en
Vlaamsche huizen ten-toon-stellen. En nochtans : kwasi-

de, voor Holland en voor Vlaanderen vreemde,
Fransche taal. Vreemd in al de bet eeken i s sen van het woord,

al l e s in

hetgeen wel blijkt uit de wijze waar er mee om wordt gegaan en gesprongen : "Prijzen voor Holland" wordt hier
telegraphisch door "Prix pour Hollande" vertaald. En zoo
ware er wel meer aan te halen... Wanneer gaan de Nederlanders dan toch begrijpen, dat men - alle Vlaamschgezindheid
er buiten gelaten - hier hunne taal best begrijpt ? Engelschen praten hier als overal , Engel sch . En Duit schers ,
Duitsch. Waarom doen de Hollanders dan de Vlamingen na,
die vinden dat het "gekleed" staat , in België niets dan
Fransch te wauwelen; nu vooral, dat het in sommige, lang
niet geringe, kringen voor fijn geldt, Nederlandsch

te

brouwen ?.... - Welk thema voor den Vlaming, die op het
aanstaande Nederlandsche congres

te Leiden uit wil blin-

ken !....
Maar ter zake : wij hebben, onder eene Belgische vlag
en een Hollandschen wimpel, eene Hollandsch-Belgische
Tentoonstelling. Gij wist het reeds, vermits ze hier aan-
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gekondigd werd en namen werden genoemd. Nu, namen zal
ik niet noemen, vermits niemand zelfs maar getracht heeft,
mij om te koopen. En, zoo ik op deze tentoonstelling terugkeer, dan ligt het aan het feit dat ik ze koel, beteekenisvol en smakelijk vind.

Koel. - Stel u voor dat de temperatuur hier in de twee
laatste dagen tot om de 30 graden gestegen is. Een onweêr, een poolcongres : niets heeft er in verholpen. Ulj
zouden er het leven bij laten, indien er geene levens-

verzekeringen bestonden... Stel u dan de geneuchte voor
van een tentoonstellingslokaal, dat door een donkeren
gang in eene heerlijk-frissche zaal leidt , waar daaren-

boven geglaceerde drank is te krijgen !... Maar ik dring
niet aan; want deze tentoonstelling is beter dan koel :
ze is
Beteekenisvol. Is het eene bekroning "avant la lettre"
van het gedroomde, of gewenschte, Hollandsch-Belgisch
Verbond ? Ik zie de heeren Bale c.s. in hunne handen wrijven. Zou de "Entente" reeds werkelijkheid zijn ?... Eene
verdiende belooning echter : die heeren hebben in de laatste weken hun best gedaan. Meetings in Brussel en in Ant-

werpen; ijverige perspropaganda, alle groote Fransche
tijdschriften volgeschreven. Met , het moet wel gezegd
en het wordt gaarne erkend : vooruitzicht op uitmuntende
uitslagen. Maar dan toch ook met minder-aangename gevolgen. Stond het niet in een gezaghebbend Fransch blad,

onderteekend door een Fransch generaal , dat het BelgischHollandsch Verbond zou zijn als een derailleer-kussen
tusschen de unie Duitschland-Oostenrijk-Italië en de nieuwe Fransch-Engelsch-Russische alliance ?... Zoover hebben
de heeren van deze tentoonstelling zeker niet gedacht.
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Ben algemeen Europeesch conflict kan niet in hunne bedoeling hebben gelegen. Dat blijkt wel uit het feit dat deze
tentoonstelling hoogst -gemoedelijk is, en vooral
Smakelijk. Want ieder vindt hier zijne gading. Hier
zijn drink- en eetwaren, zelfs voor kuikens en papegaaien.
Ik heb u beloofd, geene namen te noemen, maar ik moet bekennen dat , in opzicht van consumptie en verbruik, iedere
ten-toon-steller recht heeft op den meesten lof, behalve
een horlogemaker, een pianofabrikant en een mekanicien.
Buiten deze ruststoorders ziet men hier niets dan menschen
die plezierige dingen aanbieden : jenever die door limonade wordt gepall iëerd, boter en koek, tabak uit Holland,
maar cigaren uit België, nachtlichtjes en reukwater, thee
en voge l z aad ; tot zelfs poetspommade en aardewerk, voor
wie ze mochten lusten. Het opstellen, overigens,van koning
Leopold tusschen Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik is,
in deze tentoonstelling, symbolisch : sedert ruim veertien
dagen staan ze eene uitstalling van brood en koffie aan
te staren....
Ziedaar deze tentoonstelling, aesthetisch en pol it isch

.

beschouwd. Meen niet dat ik er maar eenigszins mee heb
willen spotten. Dit is eene uitmuntende poging tot toenaderinggeweest , - al begrijp ik niet hoe een HollandschBelgische biljartmatch als heden plaats heeft, daartoe meehelpen kan... Alleen vind ik het maar jammer, dat men het
ding niet wat ruimer op heeft gezet. Gelijk het thans is,
lokt het geen volk. En 't volk dat komt vindt het wel
wat kleintjes. Bij zulke tentoonstellingen zijn meer dan
goede bedoelingen noodig. van de idee is zeker veel meer
te maken, dan hier is bereikt. En dat er meer van komen
zou ben ik de eerste, om te wenschen.
N.R.C., 5 Juni 1908.
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TERUG VAN WIESBADEN

Brussel, 6 Juni.
Koning Leopold heeft vele kwalen, hetgeen, gezien zijne
jaren, niemand kwalijk nemen zal; en voor iedere kwaal
heeft hij een kuuroord, hetgeen hem toelaat zoo weinig
mogelijk in zijn land te verblijven, - wat enkelen hem
wél kwalijk nemen, vermits het geen waarborg is voor nauwgezet regeeren. Verkeerd ware het echter te meenen, dat
koning Leopold zijn land en de zaken van zijn land verwaarloozen zou. Zijne diverse kwalen hebben noch zijn
geestelijke vermogens, noch zijn wilskracht, noch zijn
beleid aangetast. Leopold II blijft de machtige intelligentle, de breede geest, het scherpe doorzicht die nooit
iemand opgehouden heeft te bewonderen; en zoo sommige
bladen die soms ontkennen, dan is het uit partijgeest
en pour les besoins de la cause. Leopold II blijft het
model van den modernen koning. De jaren hebben echter
bij hem sommige eigenschappen geaccentueerd, die nu wel
koninklijke eigenschappen zijn, maar die, in alle omstandigheden, per fas et nefas vooruitgedreven, als een uitdaging haast , zeker de liefde van zijn volk ontstemmen
en verminderen moesten. Koning Leopold komt met deze eigenschappen een paar eeuwen te laat. Zijn autocratisme, het
hardnekkig tegenkanten van den volkswil, en een fastOus,
maar weinig democratisch en zelden goed-aangewend grootdoen volledigen wel is waar zijn karakteristieke, wilskrachtige koningspersonaliteit, maar worden door zijn
volk niet ten onrechte voor de schaduwzijde zijner deugden
gehouden. Heel de lijdensgeschiedenis van Kongo-overneming
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is een strijd tusschen grondwettelijk volksrecht en die
koninklijke ondeugden. Wie overwinnen zal ? Een nieuwe
schermutseling brengt de vraag weer op het tapijt...
Ben nieuwe, of een oude kwaal dus, dreef Leopold II,
bij de prachtige dagen die we onlangs beleefden, naar
de zomergenoegens van Wiesbaden, kuuroord dat niet in
België ligt. DAàr bereikten hem de uitslagen der laatste
wetgevende verkiezing. De Koning, die de zaken van zijn
land niet verwaarloost, zag er het verlies dat hij rechts
en links leed, zag tevens het klimmend overwicht dat de
uiterste partijen meer en meer innamen, en, als hij de
namen las der gesneuvelden en der overwinnaars, dan was
het hem niet moeilijk te bemerken dat de neêrlaag vooral
voor de Kongovrienden was. Zou de t akt iek van minister
Schollaert en minister Renkin, die de bespreking der naasting . door lieten hakken , verkeerd zijn geweest , en had
die oude vos van een Woeste gelijk, die alles voor n. de
verkiezingen wilde houden, tenzij men alles vóór de verkiezingen afhandelen kon; - hetgeen misschien den val der
katholieke partij, maar den t riumph der Koninklijke politiek ware geweest : hoofdzaak voor den Koning ? - Zagen
die kwajongens van socialisten dan toch juist , die door
obstructie en kwaden wil de bespreking slabakken deden
en de stemming vóór de verkiezingen onmogelijk maakten ?
Hoe 't weze : de uit slagen waren voor den Koning bedroevend.
Laat u dan het kroondomein afnemen ! Doe dan toegevingen!
Stel u dan met het verwezenlijken van eenige bouwkundige
grillen en 't oprapen van ettelijke millioenen tevreden ! ... Want merk op : in den geest van den Koning, en
ook in feite, zijn dit voor hem wel degelijk opofferingen,
en ook in den geest van een paar gemeduseerde ministers
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die, trotsch op hetgeen ze van den Koning afgewonnen hadden, nog moeilijk den tegenstand in de Kamer begrepen...
Bedroevende uitslagen dus, maar geen wanhopige toestand
nog.
Zeker : de meerderheid, die verzekerd was, zou geringer
worden. En 't voortzetten der bespreking voor een Kamer,
die naar uitzicht als naar geest gedeeltelijk veranderd
was , kon de zaak n iet vergemakkelijken. Maar dit l iet
niet te minder toe, een gelukkige eindstemmin: tegemoet
te zien. En dit was ook de meening der ministers, toen
ze door koning Leopold naar Wiesbaden geroepen werden,
niet omdat deze aan het ziek ministerie eveneens een
hoogstnoodige kuur opleggen wilde, maar omdat het hem
gewenscht voorkwam, Renkin zoowel als Schollaert op het
hart te drukken, dat ze voet bij stek te houden en het
appél te blazen hadden. Wat dezen toen zeker geruststellend beloofd zullen hebben : de rechterzijde was geunifiëerd; daar waren toch nog acht stemmen over; en een
tiental liberale stemmen daarbij : het zou dan toch nog
zulke geringe meerderheid niet zijn, die de naasting goed
zou keuren...
Die geruststellende zekerheid zal echter van aan de
Belgische grens, op den terugtocht dier heeren, vergald
zijn geworden : toen ze in Brussel aankwamen waren ze
verschrikkelijk uit hun humeur. Op het oogenblik dat ik
u schrijf hebben ze nog niet verteld wat Leopold II van

hun verlangde. En ik vrees wel dat zij het niet doen zullen, zoolang hun meester - ik bedoel den Koning, niet
het parlement - geen antwoord zal hebben gegeven op het
nieuws van de poets die men hun gespeeld had.

Want er was nog iemand, die zorgvuldig de uitslagen
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der verkiezingen had uitgepluisd; en in zijn oog waren
die uitslagen zoo slecht

niet. Bij had zich wel geral -

1 ieerd, nu ja, en zichzelf onlangs bij de toegevingen
- vroeger noemde hij het : eischen - des Konings neergelegd. De kiezingsuitslagen hadden echter bij hem het oude
strijdinstinct weer wakker gekitteld, en de Leopold II
der Kongophoben, ik bedoel : de heer Beernaert, maakte
van de afwezigheid der ministers gebruik om ook zijn getrouwen ten rade te roepen; hetgeen vlugger ging dan bij
den Koning, vermits hij niet te Wiesbaden, maar te Boschvoorde verblijft, nauwelijks een half uurken trammen
van het Paleis der Natie.
Sterk dus vanwege hunne, vooral moreele, overwinning
bij de laatste verkiezingen; sterk ook door 't feit dat
de verslaggever, die de 45 millioen prachtwerken en de
50 millioen koningsloon verdedigen moest, zoo heel slap
was geweest , vergaderden de jong-katholieken ten getale
van 18 onder voorzitterschap van den heer Beernaert. 't
Gevolg was : van de 45 millioen weeldewerken zou uit worden gevoerd wat aan het Parlement beliefde, voor ieder
werk de goedkeuring van een afzonderlijke wet ; de koninklijke vergoeding van 3 millioen 's jaars als het aan de
Kamer beliefde ingehouden ; en geen krediet , door den Koning op. zijne 50 millioen - zij worden problematiek, de
50 millioen ! - uitgetrokken, dan onder verantwoordelijkheid van den minister, door zijn handteekening verzekerd...
Ziedaar de eischen der 18 afvalligen. Bij stemming
stijgt hun getal tot minstens twintig. Daarbij komt dat
men op niet meer dan zes liberale stemmen mag rekenen.
Ook op gezel Vandervelde valt voor de annexionisten niet

te rekenen , vermits hij verklaard heeft , hoewel tot over430

nemen geneigd, de koninklijke eischen onbillijk en onaannemelijk te vinden. En ziedaar hoe armzalige ministers,
die in Wiesbaden verklaarden : 'Wij mogen alleszins op
eene vijftien stemmen meerderheid rekenen", bij hunne tehuiskomst staan voor eene vijftien stemmen minderheid...
Dat zijn de heeren Beernaert, die er onschuldig als een
pasgeboren kind uitziet, en Höyois, die een hoofd heeft
als een zeer kwaden gendarm, hun flegmatisch diets gaan
maken. Het schijnt dat de samenkomst niet joviaal is geweest... Intusschen komen de ministers druk bijeen; oudminister Begerem en voorzitter Cooreman die, zooals ge
weet, als de evenaar zijn der weegschaal van jong- en oudkatholieken, houden lange samenspraken met Schollaert. Men
belooft voor Woensdag belangrijke declaraties vanwege
de regeering. Andererzijds spreekt men druk van eene ministerieele crisis, - waar ik maar niet aan geloof.
Waarom ?
Omdat de Koning nieuwe toegevingen doen moet , vermit s
de naasting onvermijdelijk is. De Koning weet het. Dat hij
er alle illusies aan prijs geven moet, ook de illusie op
een laatste winstgevende oplossing - de Koning is, gij
weet het, een business-Koning -: het is voor hem zeer zeker jammer. Maar liever dAt opgeven dan... misschien veel
ergere dingen. Dat zal zich dus ook wel weer schikken, omdat het niet anders kan. En België wint er dan toch
bij, dat , al weet het daarom niet beter wat Kongo waard is,
de financieele lasten, zooniet verminderen, dan toch onder
betere kontrool komen te staan, en - en dit is het voornaamste - in den strijd tusschen koningswil en volkswil,
de volkswil niet geheel het onderspit moet delven.

N.R.C., 9 Juni 1908.
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EEN NIEUW GELUID
Brussel, 12 Juni.
Buitengewone zitting, - of zittijd gelijk wij 't in Vlaanderen noemen.... En nauwelijks heeft men twee dagen "gezeten", of men verbaast zich, weêr vacant ie te nemen voor
enkele dagen, de drukke en zware bezigheid van 't nazien
der geloofsbrieven in veld en bosch te gaan vergeten,
en in zichzelf, hopeloos en noodeloos te zuchten : Verweile doch, du bist so schön....
En wie zou het onze edelachtbaren kwalijk nemen, het
groene gras der villa-tuinen boven 't groene leder der
kamerzetels te verliezen, of de zeelucht vinniger en blij-

der te vinden dan de muffe geuren, die hier de keel bevangen ? Want de Kamer der Volksvertegenwoordigers heeft
niet eens de verontschuldiging, dat ze koel zou zijn.
't Is alsof hier, symbolisch, altijd een onweêr zou broeien. Zwoel en donker. Niet eens bij deze warmte, het excuus
van eene zon. En daarin houdt men nu, ter wille van Kongo,
buitengewone zitting, en..... 't kan lang duren , want
niemand schijnt , waarschijnlijk uit vaderlandsliefde,
haast te hebben....
Anders kan men het die heeren wel aanzien, dat het
zomer is : de socialist Vandervelde en de liberaal Buyl,

die, met den radikaal Lorand, uitblinken door kaal schede 1 igheid - uitblinken is het juiste woord -, hebben goed
gevonden wat hun rest aan haar kort te l at en knippen;
bij minister Schol_laert als bij den heer Carton de Wiart
- nog zoo jong en reeds zex5 gehavend ! - heeft de natuur
zelve zich met dit verfrisschende werk belast, want beiden
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hebben bij de Kongo-zaak, de eerste als minister, de tweede als administrateur van groote vennootschappen, hunne
schoonste lokken gelaten... Gezel Demblon heeft een lichtgeel zomervest aangetrokken; dat van gezel Berloz is helblauw als een pralende morgenlucht; terwijl gezel Destrée
het niet bij het vest heeft gelaten : geheel is hij prijkend in teeder perelgrijs, - hetgeen de drukke minister
Renkin vervelend schijnt te vinden , waar hij , als vergoeding, zijn deftig-zwarte gekleede-jas wijd ontknoopt,
en toont de volle breedte, die niet gering is, van thorax

en abdomen...... Boerke van Brussel blinkt als een spiegel; het voorhoofd, het zeer hooge voorhoofd van Louis
Franck is benauwd-bleek, als van iemand die in bezwijming gaat vallen..... En dat bewijst wel, niet waar, dat

onze volksvertegenwoordigers, al hebben ze al hunne zorgen
den Staat gewijd, desniettemin den invloed des zomers
ondergaan....
Eén slechts is er, die den loop der seizoenen voor
zijn vaderlandschen plicht verzaakt : het is Karel Woeste.
Gedost in één dier jassen, die hij bij den aanvang zijner
politieke loopbaan per dozijnen zal hebben besteld om
zeker te zijn dat hij, uiterlijk althans, de parlementaire
deftigheid van toen, waarvan zoo'n jas het symbool is,
niet zou verliezen, immuabel dus in zijne te wijde,
te lange, te deftige, te ongekleede redingote, die als
het ware de huid van den heer Woeste uitmaakt , zit de
heer Woeste op zijne plaats, en schrijft, als altoos,

brieven. 't Is alsof hij die plaats slechts gisteren verlaten had; 't is alsof hij ze nooit verlaten had. Is de
heer Woeste aan zijne bank geschroefd ? Neen, want zie,

hij wipt op - 't is alsof men eene roestige veer hoorde
433

knarsen - en, op den automaten-stap zijner kromme beenen,
gaat zijn onroerend lichaam, snijdt zijn valkenprofiel
door de kamerdrukte op de ministers los, di e luchtig f laneeren en naief glimlachen als kost schoolbakvisch j es .
.

Wat voeren ze in hun mars, de ministers ? Gaat de heer
Woeste ze hun gebrek aan gewichtig-doen verwijten ? Schollaert is gedistingeerd als een salondiplomaat; Davignon
heeft wijlen de Trooz ' moede houding aangenomen; Delbeke
heeft een fijnen monkel alsof hij zich verzen van Guido
Gezelle herinnerde, Helleputte schijnt aandachtig op zicht
de hoogte der zuilen van de zaal te willen schatten, en
gaat daarna voldaan den uitslag zijner meting aan zijne
st adsgenoot en Begerem en Cooreman mededee len ; en generaal
Hellebaut ziet er nog altijd verbijsterd uit, dat hij
tot minister van oorlog werd benoemd... Intusschen wordt
in het hemicycle omgewandeld, alsof het nooit tot een
zitting komen zal . Vandervelde en Tibbaut bespreken druk
hunne aanstaande reis naar Kongo. Vandervelde toont hem
dat hij zijn haar heeft laten snijden, tegen de hitte
der tropen. Tibbaut schudt zijn prachtigen hoofdtooi :
niets beter, beweert hij, om den schedel te beschutten,
dan eene goede laag haar tusschen hem en de evenaarszon... De socialisten zijn als schoolkinderen na de vacant ie ;

behalve Denis, in nieuwe diagrammen verdiept , stoeien
ze onder elkander. Furnémont kittelt den dikken Terwagne,
die schoon aan den haak tweehonderdvijftig pond weegt,
en Ansee l e verklaart aan zijn stad- en partijgenoot, den

braven pianomaker Jan hampens, de dispositie der onderscheiden partijen, het gelaat der onderscheiden leden,

en geeft hem de eerste les in de kamermuziek, waar hij
een deel in zal hebben te nemen... Onder de helden van
434

den dag is, bij de liberalen, de nieuw gekozen Neven.
Hij is dik, heeft een "suffisanten" kop, gelijk ze in
Brussel zeggen, en ziet er niet weinig blij uit, iederen
dag gratis franco van uit Limburg naar Brussel te mogen
komen.... Onder de katholieken is het ook een dikkert
die triumpheert, de heer Gravis, die onder de hulde benauwd aan 't dampen is...
Maar nijdig klopt de ouderdomsdeken Beernaert met zijn
liniaal. Er moet toch éénmaal begonnen worden. En men
begint, heel nonchalant. Beernaert mompelt onbegrijpelijke
dingen. 't Is alsof hij half-luid heel de K. er naar de
weerlicht wenschte. En daar rijst naast hem de Benjamin
der vergaderin.g,Gillès de Pélichy, die, net den sjofelen
Debunne, secretaris speelt. Als een kind dat zijne les
opzegt, leest hij ik weet niet hoeveel n. en af : de cornmissies tot onderzoek der geloofsbrieven zijn ingesteld.
Ieder snelt naar zijn lokaal. Beernaert intusschen plukt
aan zijn neus. Weldra komen de verslaggevers terug; behalve éene, die vervalscht schijnt te zijn - daarover
volgende week meer - worden de verkiezingen goedgekeurd.
De nieuwe leden mogen den grondwettelijken eed afleggen.
Die uit Vlaanderen doen het in 't Nederlandsch. Zelfs
Wbeste, die zich nooit de moeite heeft gegeven de taal
zijner kiezers aan te leeren, maar niettemin hakkelt :
"Ik zwer te grondwet na te lef." Alleen Anseele zweert
in 't Fransch, voor de grap...
En zoo loopt de eerste dag af.
De tweede dag was het al minder rumoerig, al was men
nog lang niet op dreef. Ditmaal : verkiezing voor het
bureel. Cooreman wordt weer voorzitter, en vindt er een
jeu de mot op : deze zitting is dubbel "extraordinaire" :
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zij valt buiten de ordinaire zitting, en, gezien wat af
te handelen valt, zal ze lang niet ordinair zijn. Als
de heeren zich nu maar niet al te ordinair willen gedragen...
Ondervoorzitters blijven Nerincx en Harmignie. Carton
de Wiart , Borboux en Delbast6e behouden hunne secretariswaardigheid. Maar Segers verliest het op • Huyshauwer, , die,
na vier jaren afwezigheid, den dubbelen triumph viert,
als Kamerlid én als secretaris herkozen te worden, en
er dus met reden stralend uitziet.
En men gaat tot aanstaanden Dinsdag uiteen. En daar de
Kongovraag uiterst dringend is, zal men natuurlijk met
gansch andere zaken aanvangen.
N. R.C. , 14 Juni 1908 .
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KIESBEDROG
Brussel, 17 Juni.
Het onzuivere, het onkiesche, het al te ongeeneerde dat
ons politiek leven, en in 't bijzonder het parlementaire
stelsel in België aankleeft, werd weêr bewezen door een
feit, dat zeker onze faam van eerlijkheid, nauwgezetheid
en waardigheid in het buitenland niet versterken zal. Meer
dan eens moest ik vaststellen, hoe verwonderd men in den
vreemde is over sommige staatkundige zeden hier te lande;
men staat , en niet ten onrechte, versteld over het gedrag
van menschen, die - om alleen dit geval te vermelden in Kongo zulke belangen hebben, dat het hun alleszins
passen zou, in zake overneming, te zwijgen dat ze zweeten;
en die men nochtans optreden ziet als de ijverigste paladijnen van de koninklijke politiek... en van hunne eigen
brandkast. In de meeste landen ware het gewoon ondenkbaar;
hier is de zin voor politieke deftigheid in zulke mate
afgestompt, dat ieder het maar heel natuurlijk vindt , eene

handelswijze, een beheer, een toestand goed te zien keuren
door iemand die er ieder jaar ettelijke duizenden f ranken
bij wint. En al wil ik nu niemand beschuldigen, die dui-

zenden franken als eenige drijfveer bij zijn verdedigingsstelsel in 't oog te hebben : geen "aes triplex" pantsert
tegen eigenbelang , hoe sterk , hoe integer , hoe onaanroer baar men zichzelf ook achtte... En dit niet alleen voor
de Kongozaak : hetzelfde gold, een goed jaar geleden, bij
de bespreking van den arbeidsduur in de kolenmijnen, in
dit geval onder dubbele gedaante : aandeeldragers in kolenmijnen tégen beperking, oud-mijnwerkers vóor beperking, 437

die menschen toch hadden mogen begrijpen, dat ze hier
hoogstens consultatief en uiterst-objectief hadden op te
treden, en dat de vraag in behandeling van een hooger vlak
dan persoonlijke geldwinst te eenre, en gemakzucht te an-

waar

derer zijde kon worden beschouwd.
Maar niet alleen binnen het parlement zien we al te
dikwijls zulke conflicten tusschen persoonlijkheden en
het vooruittreden van eigenbelang, tot schade van 't gemeene-goed en 't welzijn van ieder : ook buiten de Kamer
krijgen we soms, en al te dikwijls maar, dingen te zien
die te verdacht , te onoprecht , te weinig-nobel zijn, dat
het land, dat ons politiek leven er in aanzien bij winnen
zou. Vooral in tijden van verkiezing schijnt het politiek

te vertroebelen. Het begrip der persoonlijke gewetensvrijheid schijnt te verduisteren. Men schaamt zich
niet, ieder voor omkoopbaar te houden, - en, helaas, men
geweten

bedriegt zich maar zelden. De gemeenste middeltjes gelden

de kostelijkste grapjes. En, is het nu ook te begrijpen dat in een parlement , waar de katholieke meerderheid
zoo gering is en iedere partij bijna evenwichtig tegenover
de andere staat - ik bedoel de uiterste partijen tegenover
de meer-conservatieven, en onderling de oppositie-partijen
evenals jong- tegen oud-katholieken, - is het te begrijpen
dat ieder zich beijvert, een zetel bij te winnen en zijn
positie te versterken tot scha van den politieken vijand :
de keus der wapenen, de zorg om een eerlijken strijd, evenvoor

zeer als het waardigheidsgevoel der kandidaten en de partijfierheid moesten den grondslag zijn van kiesprogramma
en kiespropaganda. En wat zien we gebeuren ? Het tegenovergestelde.

De heer Woeste innoveerde geenszins, toen hij zijne
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kiezers op worst bij kilometers en bier bij heele brouwketels vergastte. Zijn propagandamiddel was zelfs tamelijk
onschuldig : hij kwam er meê vooruit bij klaren dag, en...
niemand hoeft de "reconnaissance du ventre" te hebben.
Dat de heer Woeste zijne tegenstrevers, die hem het scheldwoord "Saucisses" toeroepen, met een sereen gelaat aan
mag staren, is, Belgisch-beschouwd, meer dan verdedigbaar;
hongeren spijzen is geen misdaad, en dat men er voor bebond worde is maar billijk. Veel erger is het, gij zult
het toegeven, den tegenstrever te beletten zijne kandidatuur te verdedigen, door, b.v. zijne plakbrieven 's nachts
af te laten scheuren, hem te beletten op meetings te spre-

ken, of er hem voor leugenaar uit te schelden, als men
weet dat hij de waarheid zegt ; middelen die ten onzent
schering en inslag zijn. Andere middelen die voor probaat
doorgaan : de verwanten of aanhangers van den tegenkandidaat boycotteeren, hem zijne werklieden tegen hooger loon
afnemen, vieze geruchtjes op zijne rekening rondstrooien
en wat dies meer. Helpt dit alles niet, dan maar : omkoopen tegen klinkende munt. En, als laatste voorzorg tegen
zijne verkiezing : vervalsching der stembrieven.
Denk niet dat ik overdrijf : dit alles zijn feiten.
De hoogstgeplaatste personen, provinciegouverneurs, magistraten, policieambtenaars zien niet tegen daden op, die
ze in andere omstandigheden af zouden keuren en veroordeelen. Meer : ze handelen soms z66 onvoorzichtig, dat, ware de verkiezingstijd niet een opperst excuus, ze vaak
voor eigen juridictie terecht zouden hebben te staan. Z6óverre drijft ze politieke drift en politieke verwoedheid :
een gevolg dAarvan, dat onze politiek nog steeds plaatselijk, gewestelijk is, soms op rassen-ongelijkheid berust,
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al te veel toegeeft aan personaliteit en zelf-belang. Wel

bestaat er tucht rondom een man, rondom een ministerie;
tucht om een ideaal is echter de grootste zeldzaamheid.
Zoolang dat ideaal nog-niet-te-verwezenlijken is, gaat
het nog. Eenmaal de werkelijkheids-phasis als mogelijk

beschouwd of in bespreking gekomen, is het er meê gedaan...
En zoo dalen wij , niet zonder reden, in de achting van
wie staatkunde hoogere eischen stellen, terwijl 's lands

waardigheid er niet bij wint.
Geen verkiezing kan zonder eenig aangestipt bedrog voorbijgaan. Wor twee jaar was het 't geval-Debunne. Ditmaal : het geval-Peten.

Stel u voor : in Hasselt, - land waar men onze beste
jenever stookt, die het echter aflegt bij uw ouden klare,
- leeft een man, die der bevolking zeer sympathiek is :
de liberaal Peten. Het lijdt geen twijfel : hij wint het
op de katholieken. Wat dezen ook in 't werk stellen : niets

helpt ; de heer Pet en is de rots waar 't volksbet rouwen
op bouwt. Wat men doe , hoe men er ook mijnen onder aanlegge, hoe men er ook op los ramme : de rots wankelt geenszins. De fijnste middeltjes helpen niet, de moreele giffen
werken niet, de dichtste schotten treffen niet : de heer

Peten draagt het maliënkolder der volksliefde, en de sereniteit die hij in de volksgunst put, is het beste tegengif. Dit alles natuurlijk in figuurlijken zin : ik ken
den heer Peten niet, weet niet of hij ooit een vergiftigd
drankje te slikken kreeg, of hij aan keizer Wilhelm zijn
ijzeren hemd ontleende, of hij op een rots gelijkt, - al
zou een lichte wijziging aan zijn naam tot een gemakkelijk
jeu de mot in dien zin aanleiding kunnen geven. Ik weet
alleen dat de katholieken aan hem het land hebben, en dat
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niets zijn verzekerde verkiezing verhelpen zou. Toen gebeurde iets gruwelijks : op den verkiezingsdag bemerkten
een aantal kiezers dat op hun stemmingsbriefje de naam
Peten reeds was afgestempeld, zoodat men zich de moeite
sparen kon, voor hem te kiezen, en hem op voorhand een
mooi getal stemmen verzekerd was.
Wien nu dit grapje toe te schrijven ? Den liberalen

niet

: de meerderheid door den heer Peten_ bekomen, was

z6o groot , en op voorkomst z6o zeker , dat het vast niet
noodig was tot 2ulke maatregelen zijn toevlucht te moeten
nemen, en daarenboven

vt

gevaar van een verbreking op te

loopen.
De klerikalen daarentegen hadden er w61 bel. g bij,
de verkiezing te zien vernietigen : het lijdt geen twijfel. Dan maar tot het uiterste ga. zelf de reden tot
vernietiging uitlokken, en op de stembrieven den na. van
Peten afstempelen : een bedrog dat de uitslagen der verkiezing te niet moest doen; de stembrieven dan maar keurig
plooien voor ze in handen der kiezers komen, - al is het
gewoonte, al is het natuurlijk, ze hem ongeplooid te overhandigen zó6 kan niemand het bedrog op voorhand vaststellen, en wascht het kiesbureel zijne handen in onnoozel
bloed, en... ziedaar : de oppositie is een zetel kwijt.
De commissie echter, die de geloofsbrieven des heeren
Peten goed had te keuren, bestond nu in hare meerderheid
uit socialisten en liberalen. De heer Peten werd als kamerlid gevalideerd, en... De heer Woeste heeft nu daareven
gedonderd tegen de handelswijze der bedriegers. Hoe, men
wilde dien braven meneer Peten beletten eene eerlijk-gewonnen plaats in te nemen ? Hoe, men had de briefjes op
voorhand geplooid ? Maar het is schande !
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Waarop het antwoord was van Demblon : "De vos legt uit,
hoe men de kippen bewaken moet"....
Herrie, krakeel, onsmakelijke tusschenkomst ook van
den heer Peten zelf, die de zorg zijner verdediging best
aan zijne vrienden kon overlaten... Tot slot, eene mot i e Hi jmans tegen kiesbedrog en tot vervolging der schuldigen
ook door de in 't nauw gebrachte rechterzijde gesteund.
En de moraal ? Dat het geen hoogen dunk geeft van het

land, waar zulke dingen gebeuren en.... natuurlijk worden
gevonden.

N. R.C. , 19 Juni 1908.
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NOG KONGO
I
Brussel, 19 Juni.
Had ik niet voorspeld, dat de socialisten gebruik zouden
maken van de oneenigheid onder de katholieken aangaande

de overneming, om met nieuwen moed hun dwarsdrijverij
door te zetten, en 't aan de regeering zoo moeilijk mogelijk te maken ? Of zijn het de geruchten van bevrediging
- waar ik intusschen nog niet aan geloof tusschen jonge

en oude rechterzijde, die links met nieuwe nijdigheid
tot opstand gestookt heeft ?... W. .t wat men moet gelooven
van die achttien dissideerende leden der bewindpartij,
is heel onzeker. Ik heb met jong-katholieken gesproken :

zeer oprecht, zeer strijdvaardig is hunne houding niet.
Er h gt iets geheimzinnigs in de lucht. Wij weten daarenboven nog steeds niet wat te Wiesbaden is voorgevallen.
Zou tusschen beide rechtergroepen een vergelijk getroffen zijn ? Was 't gevolg van het bezoek te Wiesbaden eene
tegemoetkoming van de eischen der Beernaert-groepeering
Of wint partijtucht het op de verdeeldheid der gezindheden ?...
Hoe 't weze; of de vacantie-houding der jong-katholieken eene aanmoediging was; of eeneweer-verzekerde meerderheld voor de regeering ze met nieuwe hardnekkigheid tot

verzet aangevuurd heeft : de socialisten hebben het anderhalve z i t t ing weft heel bont gemaakt , en , gaat de dwarsdrijverij in zelfde voege voort, dan krijgen we Kongo,
met de veertien sprekers die nog ingeschreven zijn, niet
v6or half Juli : een mooi geschenk voor onze nationale
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feesten, en een waardig hoofdnummer ervan.
Gelijk ge 't reeds gemeld hebt : gezel Hubin stak het
vuur aan de lont . Het was , naar zijn oordeel , niet tegen
te spreken : de laatste verkiezingen hadden duidelijk

aangetoond hoe de helft van het land dacht over de naasting; het land is antikoloniaal, voor de helft althans:
het lijdt geen twijfel. Laat nu de andere helft ook zijne
meen ing zeggen; ontbindt de Kamer; en onderwerp dan aan
een nieuw Parlement uw overnemingstraktaat : gij zult
zien hoe het ontvangen wordt ! Aldus Hubin.
Dat zulk voorstel de ministers zenuwachtig maakte,
is begrijpelijk. Niet alleen is het nogal mal aan iemand
te gaan vragen : "ontbind de Kamer, en roep er eene nieuwe

bijeen; en gij moogt zeker zijn dat die nieuwe Kamer u met
uwe politiek zal zenden wandelen." Het is immers een feit:
slechts de Koning, alias het ministerie, kan het Parlement
ontbinden. Te hopen dat dit ministerie nu zoo heel gereedel i j k de linkerwang zou bieden, na duchtig op de rechter,

wang getikt te zijn geworden, mag naief heet en . Dat naieve
zou bij den heer Hubin die niet gewoon is ingénu-rollen
te spelen, verbazen, zag men niet heel duidelijk dat het
eerder op obstructie aankwam, dan werkelijk een gerijpt
voorstel te doen.
Ook veranderde Destrée, die Hubin bijsprong, al gauw
't geweer van schouder : hetgeen de ministers nog zenuwachtiger maakte, niet omdat Destrée zulke malle dingen
zei , maar omdat zij ditmaal werkelijk in 't nauw werden
gebracht. Ge weet dat Destrée geen mak tegenstrever is.
Deze dichterlijke dweper is tevens een zeer beslagen jurist. Deze idealist heeft heel veel praktische schranderheid. En hij heeft iets meer nog, iets dat naar hem luis444

teren doet, iets dat hem, boven al zijne partijgenooten,
in het oog der Kamer naast Vandervelde stelt : hij is

een staatsman, met den geestesvorm en den aanleg van den
staatsman, en daarenboven bezit hij eene bezadigde distinctie, en vaak eene welwillende toegevendheid, die hem
toelaten, als 't hoort nagels met koppen te slaan, zonder
daarom grof te worden, of de minachting zijner tegenstre-

vers op te loopen.
Aldus de Destrée, die 't voorstel van Hubin eerst
trachtte te vergrondwettelijken "De Kamer, na vast te
hebben gesteld, dat de helft van het wettelijke land tegen
de regeering is, en meenend, met het oog op de gewichtige

vragen die op te lossen zijn, dat algeheele raadpleging
eene dringende vereischte is, gaat tot de dagorde over."
Zulk nieuw voorstel, dat door het stellen der voorafgaande
vraag verworpen werd, was voor Destrée alleen een elegante
overgang. Destrée is een literator : hij springt niet
gaarne van den hak op den tak e zonder er een net onder
gespannen t e hebben , al was het maar om de sierlijkheid.

Eene gelukkige transitie is eene halve overwinning voor
de stelling die nog komen moet. Destrée wist heel goed
dat zijn motie, zelfs gestemd,een vrome wensch zou blijven,

vermits ze nog steeds de verwezenlijking van 's Kamers
oordeel aan de regeering overliet, die er zich natuurlijk
wel voor hoeden zou, het land in zijn geheel te raadplegen, na de deceptie van 24 Mei.
Alleen dus maar een overgang : de heer Destrée, als
goed rhétor, - die overigens zijn vriend Hubin zoo maar
niet ineens in den steek mocht laten - hield het beste
voor het laatst. En dat beste was : het Grijsboek, voor
twee dagen uitgedeeld, op het tapijt te brengen.
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Een mooie daad van minister Davignon, dat Grijsboek,
en 't bewijs dat Engeland en de Vereenigde Staten het
met België volkomen eens zijn aangaande Kongo-overneming.
Het staat vol heel beleefde dingen. God, wat zijn die
diplomaten beleefde menschen, en hoe weten zij nobele
fierheid met aanminnelijke toegevendheid te paren ! En
wie had ooit gedacht dat we in minister Davignon zulk
een uitmuntend d ip l omaat bezaten ! - Want het stond thans
wit op zwart : Engeland is lang niet van plan ons met
huid en haar in te slikken, en anderzijds zijn wij , Belgen,
het volkomen met Engeland eens, waar het gehoorzaamheid
aan de verdragen e i scht . Er zijn echter een paar dingetjes
die niet heel duidelijk mogen heeten. Het Grijsboek werd
op den 15 en Juni rondgedeeld, terwijl de laatste depêche
van 23 April is. Is er dan tusschen die twee data niets
voorgevallen ? Zijn de wederzijdsche regeeringen ineens
na 23 April in 't slaap gedommeld ?.... En hier weet de
heer Davignon slechts heel bedremmeld antwoord op te geven : sedert dien datum, bevestigt hij, is niets schrifte1 i j ks gebeurd. Maar mondeling ? vraagt men. Waarop Davignon afdruipt en Schol laert , nijdig en buiten alle beleefdheld om, uitroept : "Ga het naar Londen vragen !" - Het-

geen de linkerzijde maar geen genoegen schijnt te doen.
Een ander dingetje. Engeland stelt in het Grijsboek
vast : De onafhankelijke Kongostaat overtrad de verdragen,
die eischen :
1°. Geen te hooge belastingen voor de inboorlingen
2°. Afstand aan de inboorlingen van voldoenden grond,
om hun toe te laten voor eigen voedsel te zorgen, en tevens wat over te houden tot het drijven van handel;
3°. De mogelijkheid voor handelaars, welke ook hun
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land van herkomst zij , onroerende goederen , waar ook in

Kongo, tot het inrichten van factorijen en tot gemakkelijken handelsomgang met de inboorlingen aan te koopen.

Daar heeft nu onze regeering maar heel in 't vage op
geantwoord. Hoe zal zij belastingen verminderen en, o.a.,

den arbeidsdwang afschaffen zonder er schade onder te
lijden ? Hoe voldoet ze aan de twee laatste eischen ?
Hoe schaft ze, namelijk, de concessies af, die ze in den
weg staan ? Het afkoopen der concessies kost ons een driehonderd millioen : alsof Kongo ons al niet duur genoeg

kw. te staan ! Het land heeft het recht , bij overneming
over de concessies te besdhikken, zonder vergoeding : is
het aldus dat de minister zal handelen ? Maar wdAfinancieel cataclysme voor zijn vriendjes, de Kongoleesche beheerders en aandeeldragers ! En nochtans : het is de eenige oplossing, wil men 1° aan België geen onnoodige lasten
op den nek halen, 2° de Akte van Berlijn naleven en een
botsing met Engeland ve ijden. Wat zal de minister doen ?
Voorloopig zwijgt hij, de minister. Waaruit Janson terecht het gevolg trok, dat onze verhouding tot het buitenland nog zoo zuiver, en de zaak in België zelf nog zoo
heel duidelijk niet is. En dus maar verdagen, meende na
Destrée en Janson de heele linkerzijde, behalve de trouwe

trawanten van den heer Hijmans, en de heer Hijmans-zelf.
Terwijl de heele groep Beernaert eveneens tegen stemde.
Het voorstel tot verdaging werd dus verworpen. En vandaag wordt de keten der lange, saaie en onnoodige redevoeringen weer aaneengeschakeld....
Terwijl het buiten 't heerlijkste weer der wereld is,

en 't zoo prettig-koel moet zijn aan zee.
N.R.C., 20 Juni 1908.
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DE NOBEL - PRI JS

Onze correspondent te Brussel schrijft :
Zou éen der Nobel-prijzen dit jaar naar België verhuizen ? In de wereld van kunst en literatuur wordt er druk
over gesproken. Persoonlijk initiatief stelde Verhaeren
en Maeterlinck voor; weldra deden dagbladen en tijdschriften meê ; Maurice Wi lmot t e , de Luiksche hoogl eeraar , stelde ze - daar alle voorstel van een gekonstitueerd korps
uit moet gaan - kandidaat vóor de Koninklijke Academie
van Wetenschappen en Letteren : eene mooie weêrwraak
voor de jongere schrijvers op een "lichaam" dat ze vooralsnog meer dan verwaarloosd heeft. En gisteren nu : de
zaak door Janson voor het Parlement gebracht. Nu heeft
het Parlement hier wel niets in te zien : slechts kandidaten voor een vrede-prijs heeft de volksvertegenwoordiging aan te bevelen, - en zulke kandidaten hebben we onder onze krijgshaftige volksvertegenwoordigers niet .Maar
het is toch wel heel kenschetsend, dat men zich meer en
meer, ook in de Kamer, om letterkunde bemoeien gaat.
Het is eene eer voor den heer Aug. Delbeke, thans
minister van openbare werken, voor een paar jaar reeds
Stijn Streuvels als "Nobelprijs" aan

te hebben bevolen.

Maar de Vlaming Stijn Streuvels schrijft in zijn moedertaal, en het arme Vlaamsch kan voor de mooie som niet
in aanmerking komen. Maeterlinck en Verhaeren echter
schrijven geen Nederlandsch, geven in eene wereldtaal
uít . Zullen zij beter slagen ? Hunne genialiteit en
de verspre idhe id van hun werk laten ons toe, te hopen.
En dan ware 't voor Vlaanderen nóg een mooie zegepraal,
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al blijft het jammer dat het dezen niet in het Vlaamsch
kan behalen.
N.R.C., 23 Juni 1908.
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NOG KONGO
II
Brussel, 28 Juni.
o, rampzalige tijd dat de komkommers rijpen ! Rampzalige
tijd, die niet toelaat de politieke lucht aan zee uit
zijne kleeren te laten waaien; die den journalist den
plicht, "qu i l ' at t ache au r ivage" , oplegt , zich vier dagen
in de week, vlak na het middageten, onhygiënisch op te
gaan sluiten in de perstribune van een dommelend Parlement,
dat hem dan nog niet eens de verrassing van een sensationeel nieuwtje of het uitzicht op eene kernachtige redevoering belooft ; integendeel dreigt met aangehouden dwangarbe id en geene hoop biedt op spoedigere uitslag. Denk
eens : verleden week waren er nog 14 ingeschreven sprekers;
thans is hun getal, door ik weet niet welken naijver,
tot over de veertig gestegen. Veertig maal dus dezelfde
redevoering voor of tegen, met als eenig-mogelijke oplossing een uitslag die iedereen sedert maanden kent. Het
is eene epidemie van... betwijfelbare welsprekendheid,
alsof een zwerm van nieuwsoortige t set se,-vliegen onze
"honorabl es" eener z i j ds de praatdrift, en voor 't overige
de... slaapziekte had geinoculeerd. Doodsgevaar bestaat
er nog wel niet; maar zorg om de gezondheid, ook om de
nationale gezondheid, is toch anders. Willen de heeren
Kamerleden zich-zelf vergiftigen, het is hunne zaak; maar
armzalige verslaggevers dwingen, in de zwoele, verpeste

lucht hunner uitgalmingen ruim drie uren daags te leeren
adem halen, dat is niet alleen gevaarlijk voor die heeren,
maar ook voor het publiek, dat er venijnige kamerverslagen
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en pessimistische nieuwtjes bij te slikken krijgt, - hetgeen de heeren van state dan toch niet dienen kan. Er
is wel een middel dat iedereen genezen kon : zitting met
gesloten deuren. Ge zoudt zien hoe uitmuntend het op praatziekte werkt I Het recept wordt echter door de grondwet
verboden; en , al ziet men nu in de Kamer zoo nauw niet
met onconstitutioneele voorstellen, ik wed dat dit met
eenparigheid verworpen zou worden...
Een g. sche week dus weer doorgekomkommerd, zonder
iets maar, dat eene trilling kon brengen in de zenuwen
V.: den meest -gespannen pro- of contra-Kongolist. Aileen
nog uitgewaterde naklanken, - voor zoover een klank voor
uitwatering vatbaar is. In drie dagen drie redevoeringen.
Hetgeen ons - dit cijfer als middenterm genomen - nog
een veertig dagen zitting belooft, d.i., een twaalftal
weken, of een viertal maanden debat. Betgeen ons tot in
October voert, zoodat we voor 't eerst sedert 1830 geen
Parlementsvacantie zullen hebben gehad.... Als het land dan
nóg over zijne vertegenwoordigers durft klagen !...
Dit alles is veel minder scherts dan men denken zou :
we gaan kreeftsgewijze vooruit. Van de redevoering des
heeren Hoyois had men gehoopt, dat ze eenige klaarheid
in de eischen der jong-katholieken zou brengen. Want ge
weet dat de heer Hoyois hun kapitein is geworden, hetgeen
hij misschien dankt aan zijn krijgshaftig uitzicht. Immers,
zoo er in Offenbach's "Belle Hélène" eene Mars-rol is
- hetgeen ik niet weet - dan ware de heer Hoyois er geknipt voor. Niet alleen zijn naam, ook zijn voorkomen,
ook zijne houding, ook zijne stem roepen het beeld van
een zeer kwaden molos op. Meer dan eens stelde men in
de Kamer voor, hem een eere-muilband aan te bieden. Nu
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ben ik overtuigd dat er in den handel modellen moeten
voorhanden zijn, die den heer Hoyois zouden passen. En
't zou hem beletten per fas et nefas te blaffen, laat
staan te bijten, gelijk hij pleegt te doen, en zooals
hij zich in zijne Kongo-rede dezer week weêr voordeed...
Dat zou nu wel heel geestig geweest zijn, vooral voor
wie, als wij, door den afstand niets te vreezen hadden,
was het niet dat de heer Hoyois in zijne gewoonlijke verwoedheid zoo weinig nuanceering weet te brengen. Er is
niets zoo vervelend als een jeune -premier,die al de liefdesverklaringen met zelfde gebaren aflegt . En de verraderrol Hoyois doet als zoo'n jeune-premier : hij kent de
schakeering niet . En daarom walgt men, als men hem optreden ziet : men weet nog niet wAt hij gaat zeggen - al
is men overtuigd dat het niets bijzonders zal zijn -,
maar hob hij het zeggen zal , dat weet men maar al te goed,
en ook welke uitwerking het op de linkerzijde hebben zal..
't Zelfde met den heer Woeste, die ook sprak, natuurlijk in een ander genre. Nu heeft de heer Woeste wel
de goede traditie. Hij vertegenwoordigt hier, als het
ware, het Théátre frangais in een bende Antoine-volgelingen of zelfs maar eenvoudige potsenmakers. Hij is zelfs
veel beter dan menschen die heel erg hun best doen om
"klassiek" van dictie en gebaar te zijn, zooals b.v. de
heer Hi jmans doet ; want de heer Woeste is nog van den
goeden ouden tijd, toen die deftigheid, die gedempte emfaze, die gemeten periodengang, dat generaliseeren der
feiten en dat gemeenel aat sel i j ke der beredeneering in
de lucht hingen, atmospherisch op de Kamer werkten. De
anderen, zooals de heer Hi jmans , hebben het moeten aanleeren; zij ademen het hier waarlijk niet in, en hebben
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er dan ook wel last van, al doen ze nog zoozeer hun best...
Woeste dan, beweegt zich heel gemakkelijk binnen de grenzen der traditie, in al hare grijsheid wel, maar dan ook
met hare distinctie. En vóór enkele jaren nog kon men
zeker zijn dat het eenigszins effene, overgeleverde, onpersoonlijke van den vorm, wel krachtige, oorspronkelijke,
vooral stijfhoofdig-uitgepluisde gedachten droeg. De heer
Woeste was een uitmuntend binnenlandspoliticus. Nu, helaas,
valt er wel heel veel op af te dingen. De heer Woeste
wordt oud, is ziekelijk, en blijft gekweld door de meening
dat niets meer gaan zal, als hij er zich niet mee bemoeit.
Waar de "koude brand" week, die zijne welsprekendheid
soms zoo ingehouden razerig, zoo bijtend-als-sterk-water
maakte, om alleen nog de gewoonte van het gebaar, het
skelet der minutieuze redekunde over te laten - zelfs
de dictie verslapte, en werd, door den wil van den spreker, metaalachtig als van eene kwalijk-werkende veer is ook de sterkte der gedachte, het machiavellistische der
ar enten, de bescheiden-triumpheerende logica der gevolgtrekkingen geslonken. Nog heeft de heer Woeste de liefde,
die prijsbaar is, der veralgemeening. Deze berust echter
geenszins meer op feiten, op de werkelijkheid, op de noodwendigheid. En zoo is de heer Woeste in zekeren zin al
even vervelend als de heer Hoyois, hoewel anders. De heer
Hoyois is de Jocrisse die steeds onder zelfde sprongen
dezelfde stokslagen krijgt; de heer Woeste is de pèrenoble die steeds op zelfden toon dezelfde boetpreek houdt;
en, veranderen soms wel eens de woorden der rol, de wijze
waarop ze gezegd worden is z(56, dat men het niet eens
merkt - zelfs de heeren acteurs-zelve niet. En men heeft
al heel erg het oor te spitsen wil men het nieuw geluid
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vernemen dat in de oude stemgolving verloren gaat.
Dat heb ik nu gedaan, en 't resultaat is : voor den
heer Woeste, nihil, aldoor maar hetzelfde ,schi jnbaarovertuigenden verzekeren dat alles perfect is en men een
slecht karakter moet hebben om het tegendeel te durven
beweren; voor den heer Hoyois, dat de eischen der JongKatholieken reeds geslonken zijn tot vrome wenschen , waar
zij zelf niet heel veel van verwachten... Wat moet het
den heer Beernaert spijten, gesproken te hebben vóór de verkiezingen, en thans de verdediging van zijn hardnekkig
verzet in handen van een bulhond als Hoyois, die alles
tot kiespropaganda en plaatselijke pol it iekeri j herleidt
en verlaagt, te hebben gegeven ! Nu zullen er nog wel
andere Jong-Katholieken aan het woord komen, die meer
gezag en beter oor in de Kamer genieten. Het optreden
van den heer Hoyois is echter, met het oog op hun st andpunt , eene fout geweest.
Van den socialist Royer, contra, is niet veel meer
te zeggen dan van den ouden heer Delvaux, liberaal, en
pro : nieuws bracht de eene noch de andere. Zij hebben
alleen anderhalve nuttelooze zitting op hun geweten iet s dat ze licht dragen, waarschijnlijk,. maar dat hun
in de perstribune, behoedster van 's lands praerogat leven ,
zonder onderscheid kwalijk wordt genomen. Met den liberaal
Van Marcke is het dan toch iets beters : hij heeft duidelijk gemaakt dat een brandpunt in het debat is : de vraag
der concessies, het punt waar dan ook in de toekomst de
bespreking schijnt om te moeten draaien, en dat, gelijk
ik u reeds schreef, ook financieel voor België van het
hoogste gewicht is. Het behoud ervan belemmert immers
den vrijen handel, en gaat tegen het verdrag van Berlijn
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in. De zaak is nu : gaan we de concessies weer inkoopen,

hetgeen ons 2 A 300 millioen kost, of ze van de concessiehouders afnemen, hetgeen ons recht is.
De vraag was, blijkens het Grijsboek, door Engeland
gesteld. België had er niet dan zeer afwijkend op geantwoord, en ge herinnert u hoe, bij het hernemen van de
Kongo-bespreking, juist op dat onvolledig antwoord gewezen
werd als reden tot schorsen van het debat, terwijl tevens
al heel zonderling werd gevonden dat sedert 24 April alle
correspondentie met Engeland was afgebroken... Dat de
regeering nu geraadzaam heeft gevonden, het dreigement
van nieuwen tegenstand der anti-Kongoleezen, van wege
hare zonderlinge en dubbelzinnige houding aangaande concessies, op te heffen, blijkt uit het feit dat ze nu ineens wél nieuws uit Engeland heeft ontv. gen en dat dit

nieuws heel toevallig over de concessies loopt.
Ziedaar het allerjongste gerucht. De grond ervan zal
natuurlijk wel waarheid wezen. Wat het nieuwe Engelsche
stuk bevat is vooralsnog onzeker. Enkelen zeggen dat Engeland nadere uitleggingen nopens vrijhandel, en dus over
handhaving der concessies vraagt. Anderen weer houden
het ervoor, dat het Foreign Office niets doet dan hare
goedkeuring aan de handelwijze onzer ministers te hechten
- hetgeen nogal bevreemdend is, en zwart op wit zal moeten

geschreven staan, wil men er in België geloof voor vinden.
Intusschen schrijft een Antwerpsch blad, dat inspiratie

put in de woorden van een onzer sympathiekste ministers
"Engeland is aangaande de concessies slecht ingelicht
geworden, en eischt geenszins wat sommige volksvertegenwoordigers meenen. Het is volkomen onjuist dat drievijf
der gronden geconcedeerd zouden zijn. De regeering
den der
-
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zal veel meer dan de helft van Kongo - meer dan 1,500,000
hektaren - tot hare beschikking hebben, die ze aan handelaars en f akt or i j en op aanvraag af zal staan. Men zal nu
zien hoeveel er zich aan zullen melden. Kan men het zich
nu goed voorstellen dat de vennootschappen, die er werken,
er tegenwoordig den grond bebouwen, er oogsten, er ruilhandel drijven, ineens uit Kongo wijken zouden ? Dan zou
men ze wel moeten vervangen, nietwaar ? Want men kan toch
niet eischen dat de oneindige gebieden van Kongo braak
zouden blijven 1 iggen.... Maar de concessies aan hare
bezitters afnemen, om ze aan anderen toe te staan, dat
ware t och wel wat belachelijk...."
Aldus het Antwerpsche blad. Ik citeerde het, onpart i j digheidshalve. Al blijkt er ten duidelijkste voor ieder
uit : 1°. De Staat beschikt in Kongo slechts over een

deel van het grondgebied; 2°. op het andere deel heeft
hij geen jurisdictie , die er den handel vrijwaart en
de rechten der inboorlingen waarborgt; 3°. ' t behoud der

concessies in hun huldigen vorm gaat dus tegen de akte
van Berlijn in. En daar tegen in is het argument van braak1 iggenden grond al heel flauw; terwijl het toekennen van

afgenomen gronden aan nieuwe concessionarissen niet gaan
zou, zonder nieuwe verplichtingen voor dezen. Dit is duidelijk, en verontschuldigt het behoud der bestaande concessies niet, men zal het toegeven...

Ziedaar hoever de zaken staan. Nu had ik hier nog een
woord willen bijvoegen over eene andere vraag, die in
de lucht hangt : 't gebruik der t alen in 't beheer van de
kolonie. Maar daarover in een volgenden brief.
N. R.C. : 1 Jut-i 1908.
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NOG KONGO

Brussel, 5 Augustus.
Het is, in dit ondermaansch tranendal, nog geen gewoonte,
nog geen gemeenplaats geworden, de ziekte eene weldaad
te noemen. Wel geldt het soms als vrome troost voor wie

onwel zijn; liefst houdt men het echter net eigen struische gezondheid°.... Ik deel gewoonlijk in de groote meerderheid van dezen die zich liefst niet krank gevoelen.
Verleden maand ben ik echter niet geweest, zonder de ongesteldheid, die me hardnekkig plaagde, zoo niet welkom
te heeten, dan toch zeer dragelijk te vinden : zij hield
me i 1 ers voor een tijdje van het Parlement en de Kongobespreking af , en dwong me tot eene, weliswaar niet plezierige, vacantie, maar dan toch eene vacantie, - die

ik anders, dank zij onze kamerleden, zeker niet zou hebben
gesmaakt.
Want thans staat het vast : behalve de welgekende millioenen,kost Kongo ons de parlementaire vacantie. De vertegenwoordigers des volks "kennen hun plicht", en 't

schijnt dat onze senators, onder invloed van welk serum
weet ik niet, van ongeduld branden, evenzeer hun ijver
te toonen.... Dit alles brengt ons vast tot in October.
En daarom ben ik maar blij, vind ik het eene weldaad ,

dat ik ziek geweest ben en dus vacantie genoot , juist
op het oogenblik dat men nog altijd in 't gezanik der
algemeene discussie onderging, om beter te worden tegen

dat de bespreking, thans aan gang, der artikelen begon,
m.a.w., tegen dat het interessanter, scherper-omlijnd,
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degelijker zou worden.
Want onze edelachtbaren toonen eindelijk, dat ze ook
wel practisch kunnen zijn. Het debat verliest er niet
bij , integendeel . En de toegevingen , die 'k voorspelde,
van koning en regeering, bezorgen ons misschien nog eene
zeer aannemelijke koloniale wet . Althans , wat tot op heden
gestemd werd is eerder bemoedigend, altijd aangenomen
dat koloniseering voor ons een noodzakelijk kwaad is,
waar we niet langer aan ontsnappen kunnen.
De N.R.C. heeft in mijne afwezigheid stipt en nauwkeurig in 't beknopt 't gebeurde weergegeven. Laat me
toe er even op terug te keergin, en u te wij zen op de bet eetren i s van 't geen tot op heden gestemd werd.
Artikel 1 der charter luidde in het ontwerp als volgt
(wij deelen den of_f iciëelen tekst meê) :
"Het Belgische Congoland heeft eene persoonlijkheid,
onderscheiden van die van het moederland.
"Het wordt door afzonderlijke wetten beheerscht.
"Het actief en het passief van België en het actief
en het passief der kolonie blijven gescheiden."
Bij dezen tekst rijzen natuurlijk verscheiden vragen.
Hoever strekt, namelijk, de "persoonlijkheid" der Kolonie ? En hoe moet men de geldelijke zelfstandigheid interpreteeren ?
Het eerste punt werd in de Komni s s ie der XVII indertijd
druk besproken. Aanvankelijk kwam het in het ontwerp der
regeering niet voor. Waar zij bedoelde dat ieder jaar
de begrooting der ontvangsten en uitgaven zou worden vastgesteld door den Koning, bracht het verzet ertoe, haar
volgend amendement neer te doen leggen : "Alle koloniale
bezitting van België is als rechtspersoon onderscheiden
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van het moederland." Het woord "rechtspersoon" werd echter
door de Kommissie verworpen. "Het denkbeeld zou schijnen
enkel overeen te komen met eene opvatting, eene instelling
van privaat recht," zegt de heer de Lantsheere in zijn
verslag. Het woord "persoonlijkheid", zonder verdere bepaling, scheen beter aan de inzichten der Kommissie te beantwoorden, met deze bedoeling dat het gevolg van deze
wettelijke bepaling de volstrekte scheiding van België's
aktief en passief en die van Kongo is. Nader omschreven
nog wordt het begrip "persoonlijkheid" door minister Renkin, onzen aanstaanden Minister der Kolonies, in zijne
redevoering van 22en Juli : De Kolonie heeft eene burgerlijke persoonlijkheid, maar haar grondgebied maakt in
zijn geheel deel uit van het nationale grondgebied. Gevolg
erv. is, dat geene Belgische wet in Kongo kan worden
toegepast, dan na eene speciale wet. Het feit der overneming doet alle vorige speciale wetten te niet.
Over dit punt werd de Kamer het eens net de regeering.
Aldus werd dan ook besloten en over de twee eerste alinea's van het artikel gestemd.

Voor wat de geldelijke zelfstandigheid aangaat , vond
de regeering minder bijval, en werd ze zelfs door hare
beste vrienden in het ongelijk gesteld.
"Betreffende de schuld van den Staat is het stelsel,
dat de Kolonie ongewaarborgde leeningen kan doen, zooals

er ook leeningen kunnen zijn, welke België zal willen
waarborgen," zegt het verslag; : België is tot
het waarborgen niet verplicht, maar bijzondere wetten
kunnen hulp verleenen. Dit aangaande de toekomstige schuld
der Kolonie, naar willekeur gedekt of niet door het moederland. Maar de oude schuld, de schuld van vóor de overneming,
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die voor twee jaar nog slechts 41 millioen, en heden 114
millioen bedraagt ? De thesis der regeering is : nemen
we Kongo over, dan zijn we Kongo's erfgenaam, voor het
passief als voor het akt ief . Dus moeten wij de oude schuld
betalen. Dit is echter slechts ten deele waar, vermits
het beheer van Kongo, afgescheiden van het Belgische,
wel degelijk het akt ief behoudt , en dus • ook wel het pas sief

te zijnen laste mocht nemen. En daarenboven, als

de Koormissie der XVII, zonder toenmalig protest der regeering, bevestigt, dat het patrimonium van België en dat
van Kongo gescheiden blijven, dan was hare bedoeling,
natuurlijk, dat ze 't steeds geweest zijn. Dit is overigens de interpretatie van niemand minder dan oud-minister
Begerem, hierin bijgestaan door het gezag van een Woeste
die verklaarde : "België is niet meer aansprekelijk voor
de oude als voor nieuwe schuld van Kongo", en eindelijk
zijn amendement gestemd zag, dat luidt :
"De dienst der Kongoleesche rente blijft bij alle uitsluiting ten laste der kolonie, tenzij als eene wet er
anders over beslist."
Dit is eene eerste neerlaag voor de regeering geweest,
en een eerste waarborg voor België. Dat iemand als Woeste
er het vaderschap van dragen wil, is hoogst kenschetsend.
Wat van artikel twee gewerd is minder breed. Men zou
het zelfs heel eng vinden, verloor men het bijzondere
van het geval uit het oog. Dit artikel luidt :
"Alle inwoners der kolonie genieten de recht en, gevest igd door de artikelen 7, §§ 1 en 2, tot 16, § 1, 21,
22 en 24 der Belgische Grondwet - met toevoeging in genoemde artikelen 9, 10, 11 en 22, van de woorden : "of
het decreet" aan het woord "wet".
460

"De Belgen en de vreemdelingen, tot beschaafde landen
behoorende,genieten de burgerlijke rechten, gevestigd bij
de wetgeving der kolonie, doch hun persoonlijk statuut
blijft beheerscht door hunne nationale wetten.

"De inboorlingen van Afrikaansch ras, zoowel die van
de kolonie als van de naburige landstreken, alsmede de
vreemdelingen, die bij decreet met hen zijn gelijkgesteld,
zijn aan de genoemde wetgeving en a. hunne nationale

ge rui en on eorpen, voor zooveei deze niet strij en
met de wetten en iecreten en de openiare orde niet krenken. at he. zullen, linnen korten tijd,
lijke rechten

de zake-

en d persoonlijke vrijheid door wetten

wor*en geregeld."

a ga er mij niet mee bezigho den, u de in de eerste
alinea aangehaalde artikelen der Grondwet over te schrijven. Weet alleen dat hierbij vrijheid der drukpers, recht
van vereeniging, gelijkheid der landstalen, voor bl. ken
zoowela1svoorpgç zo* niet uitgesloten - de wetgever
kan hierin voorzien -, dan toch principieel over het hoofd
worden gezien. Reeds in de Ko 1 issie der XVII werd druk
over die eerste alinea gesproken en getwist. Niet zonder
moeite kw. ze tot den, zeer restrictieven, tekst van
hierboven. Er u de lijdensgeschiedenis van verhalen, zou
me te ver leiden; het zij genoeg u te zeggen, dat bij
het elaboreeren de Hollandsche wetgeving in ruime mate
tot voorbeeld strekte : in een toenmalig voorgestelden,
uitvoerigen wetstekst wordt de organieke wet voor Nederlandsch-Indi8 (2 September 1854) en die voor Suriname
(1868) duchtig geplunderd, terwijl de ervaring, door u
in een lang tijdverloop opgedaan, ook voor ons het beperkende van het ontwerp vergoelijken moet. - Later oordeelde
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men het niet noodig, de toepasselijke Grondwetsartikelen

in terminis te herhalen, en zoo ontstond het eerste paragraaf van artikel 2 der charter-edict echter zonder eene
geniepige wijziging, er buiten de Kommissie der XVII om
aan toegebracht. Die Kommissie had namelijk in haar tekst
de gelijkheid der talen bevestigd - art. 23 der Grondwet. -

In den tekst der regeering verdwijnt plots deze bepaling.
Gij kunt wel denken dat op het feit , eerst door de Vl aamsche Gazet opgemerkt, bij de bespreking der laatste dagen
in de Kamer niet zonder eenig rumoer gewezen werd. Zooals
echter te voorzien was, is een amendement van de regeering zelf, verduidelijkt door een sub-amendement des heeren Bruynincx, alles weer goed komen maken : zooals ge
ten gepast en tijde hebt gemeld, is het gebruik der talen
vrij ; bijzondere wetten of dekreten zullen de rechten
van Belgen als van inboorlingen binnen de vijf jaren regelen; wat van algemeen belang is, zal in 't Nederlandsch
en in het Fransch, beide met officieel karakter, afgekondigd worden.
Voor 't geen vrijheid der drukpers en recht tot ver -een i g ing aangaat , gij kunt wel denken dat zij niet zonder
protest vanwege socialisten als van liberalen werden verworpen. De eerste alinea van het regeeringsvoorst el , met
toevoeging der bepaling aangaande 't gebruik der talen,
werd dus in haar geheel behouden en goedgekeurd. Ook de
tweede. De derde insgelijks, nadat een aantal, socialistische en rad ikal e , amendementen, met betrekking op de
bescherming van wezen en arbeid der negers, afschaffing
van arbeidsdwang door den Staat of de vennootschappen
opgelegd, bezettingsrechten der inboorlingen, innen der
belastingen door gedwongen deelneming aan openbare werken
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of beslag-leggen op persoonlijke vrijheid, na hevig protest verworpen waren geworden.
Met artikel drie, aangaande de plichten en rechten
van den Goeverneur-Generaal, ging het er kalmer toe.
Slechts éen . endement, door den Kongo-reiziger Vandervelde neergeleid, en de bescherming van den GoeverneurGeneraal over het grondbezit der negers inroepende, wordt
voorgesteld en - afgewezen.
Thans loopt het over artikel 4 en... weer gaat het
er niet maisch toe. Artikel 4 bei#aalt dat eene bestendige
-Assie vn zevell leden, uitslIIitendooráen Kon_r_La
i.
t- benoemen, "belast ( wordt), over -et geheele grondgebied
der Kolonie, te zor en voor de besche ing ier inboorlinAar

gen en de verbetering van hunne ze elijke en stiffelijke
leve svoo aarden."
De bespreking over dit artikel is nog niet
eloopen. ik kom erop terug bij de ste ing...
,

neiaar oever

eerder winst. Moge

de zaken staan. Me
vt

ziet

eheel af
er is

aldus voortga

8 Augmtm 1908.
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NOG KONGO
IV
Brussel, 6 Augustus.
Het is niet zonder eenige pralerij en den trots om een
lang niet gemakkelijke overwinning, dat de regeering in
een handige samenvatting het nieuwe Grijsboek, behelzende
de stukken tusschen Engeland, de Vereenigde Staten van
Amerika en België aangaande Kongo gewisseld, en dat gij
hebt aangekondigd , den lande heeft bekend gemaakt . Dat
Grijsboek schijnt dan ook een belangrijke toegeving vanwege Engeland in te houden, en de heer Davignon, onze
minister van buitenlandsche zaken, moet zichzelf, niet
zonder eenige verbazing , maar met heel wat zelfvoldaanheid, een heel sterk en heel fijn diplomaat zijn gaan
vinden, nu hij oogenschi jnl i jk den, eerder taaien, Sir
Edward Grey heeft vermurwd, laat staan tot murwheid toe
heeft geklopt, gelijk men op een beef st eak klopt om ze
mal s ch te krijgen.
0, ik ga de spitsvondigheid van sommige Kongo-hatende
bladen niet vernieuwen, en achter de woorden van het Engelsche ministerie van buitenlandsche zaken meer zoeken

dan er voor elk onschuldig menschenoog in te lezen staat.
Ik wil niet de minste schal ker i j , niet de minste dubbelzinnigheid zien in iets, dat in den grond niet meer dan
logisch, niet meer dan billijk is. Op het punt waar ze
zoo prat opgaat heeft de regeering inderdaad een overwinning behaald, een overwinning, die in den grond rechtvaardigheidszin, en niets meer, vanwege Engeland bewijst.
Want ik geloof aan de goede trouw, evenzeer als aan den
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zin voor billijkheid van de Engelsche regeering, als ze
schrijft : "Het Londensche Kabinet dringt op het vast stellen van een datum voor de afschaffing van de belasting
in arbeid niet aan, op voorwaarde dat zonder uitstel maatregelen worden getroffen om het lot der inboorlingen te
verbeteren, en dat hun vrijheid van beschikking over de
natuurlijke voortbrengselen hunner gronden erkend worde
in de interpretatie van bestaande of toekomstige concessies." Men ziet : Engeland bekent eenvoudig dat men een
moeilijke vraag als die van belasting in arbeid zoo
maar niet ineens uit den weg ruimt. Het doet daarom geens
zins aan het recht dat het meent te bezitten, tusschen
te komen naar believen, en wanneer het haar goed zal dunken, afbreuk. Alleen dus een verademing voor België, zonder dat daarom de last maar eenigszins lichter wordt...
Er is echter veel erger in het Grijsboek, de zaak van
arb it rage , waar ook nog oneenighe id over best aan blijft,
terzijde gelaten; er is n. elijk de grond-zelf der zaak,
het betwisten van het recht dat de mogendheden, die de
akte van Berlijn onderteekenden, hebben zouden, zich met
de Kongo-zaak bezig te houden.
Gij weet dat Engeland en zijn bemoeiingen hierbij
steunt op artikel 34 dier akte, dat luidt
"De mogendheid die van nu af aan een grondgebied op
de Westkusten van Afrika, buiten de bestaande bezittingen,
in beslag wil nemen, of die, zonder er nog te bezitten,
aan wil koopen, zal, evenals wie een protectoraat op zich
zou nemen, de respectievelijke akte vergezeld doen gaan
van een bekendmaking aan de mogendheden, onderteekenaars
van deze akte (van Berlijn) om aan deze Staten toe te
laten, in voorkomend geval , haar bezwaren t e opperen."
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Nu zegt Sir Edward Grey : "België, Kongo overnemend,
verkeert in zulken toestand." "Gij vergist u volkomen",
antwoordt minister Davignon.
Wie van beiden gelijk heeft, zal ik niet trachten uit
te maken . Maar ik wi 1 er alleen op wij zen dat , als de
regeering verzekert dat hoegenaamd geen verschil in zienswijze tusschen Londen en Brussel bestaat, dit toch wel
een beetje overdreven is, en dat , zoo Engeland een billijke toegeving gedaan heeft, het daarom geenszins afziet
van een politiek, die voor ons allesbehalve gerust stellend is, maar ons tevens allicht een Kongoleesche regeering van eerlijkheid en stipte navolging der verdragen
waarborgt.
Neem me niet kwalijk dat ik voortga, u tamelijk uit-

voerig met de Kongo-kwestie bezig te houden. Verre van
een Deus ex machina te zijn, die het journalistieke evenwicht in dezen komkommertijd moet herstellen, heeft de
nadere bespreking, artikel na artikel

thans, van voorhan-

dig wetsvoorstel een belang, dat zelfs de verveling van

lange en lastige zittingen in het Parlement moet doen
vergeten. Dat belang geldt niet alleen België, en het
is noch als Belgisch vaderlander, noch als uitermateplichtbewust correspondent-uit-België dat ik u bij deze
Augustus-hitte met zulke lastige lektuur kom vervelen;
het is veel meer als ethisch-politisch historicus, voor
zoover het den journalist past zulken titel aan te nemen,
vermits het hier aangaat te t oonen , hoe men een koloniale
charter maakt in het begin der 20e eeuw, op het oogenbl ik
dat men geen kolonies meer sticht vermits er geen beschikbare gronden meer zijn, op het oogenbl ik ook dat allerlei
sociale stroomingen Europa doorvaren, het begrip van ver466

en in-bezit-neming plaats maakt voor gevoelens
van menschelijke gelijkheid en individueel recht , en dat
niet alleen sentiment, maar ook ethnographische wetenschap
waarschuwen voor al te voorbarig oordeel over beschavingswaarde en Europeesche superioriteit.
Ik verliet gisteren de Kamer van volksvertegenwoordiovering

gers op het oogenblik dat over artikel 8 gestemd werd,

in te halen en u te schrijven over de bespreking van artikelen 1 en 2. Thans zie ik in de bladen
en hoorde ik gisteren nog van mijn politieke kennissen
dat men werkelijk vooruit wil; zoodat men in éen zitting
vier gewichtige artikelen heeft gestemd, en bij zulken
om mijn schade

ijver het nieuwe - het vijfde voorstel tot verdaging,

en verdedigd, wel heel
onnoodig en haast belachelijk werd, te meer dat het argument ertoe : het nieuwe Grijsboek, de bespreking ad aeterdoor gezel Destrée voorgedragen

nitatem kon verschuiven.
We waren dus bij 't stemmen, op

den tekst der regeering

van artikel 3, gebleven. Artikel 4, niettegenstaande hevig
verweer, ondergaat eenzelfde lot. Ik gaf er u den inhoud
van op : Zeven leden worden tot een bestendige commissie,
onder voorzitterschap van den procureur-generaal, door
den koning benoemd onder personen - volgens de Kommissie
der XVII, ook niet-Belgen - die, op het grondgebied der
kolonie verblijvende, door den aard van hun ambt of van
hunne bezigheid bijzonder geschikt zijn te zorgen voor
de zedelijke en stoffelijke levensvoorwaarden der inboorlingen; jaarlijks geven zij verslag aan den Koning over
de maatregelen, ten bate der inboorlingen te nemen; ook
individueel hebben ze recht van aanklacht.
Dit artikel, ingegeven, ten deele, door de tusschen467

komst der christelijke (bepaaldelijk Roomsch-Katholieke)
zendelingen, had vooral dit tegen zich, dat de benoeming
bij alle uitsluiting door den Koning zou geschieden, en
van een zulkdanige commissie, die overigens sedert 1896
in feite bestond maar bitter weinig nut had gesticht,
niets te verwachten was. Lorand had dan ook een ander
voorstel : vier leden slechts, bij helfte door Kamer en
Senaat te benoemen, en die inspecteurs uitzenden zouden.
Zijn tekst hield het niet tegen dien der regeering,
die aangenomen werd.
Artikel 5 luidde in den voorloopigen tekst
"De koning oefent de wetgevende macht uit door middel
van decreten, behalve ten aanzien van de onderwerpen die
bij de wet zijn geregeld of zullen geregeld worden.
"De decreten worden uitgevaardigd op voorstel van den
minister der koloniën.
"Een decreet is eerst verbindend na zijne bekendmaking." Minister Renkin verduidelijkte nu gisteren :
"De rechtsmacht wordt in Kongo dus uitgeoefend door
de verantwoordelijke ministers (decreten) , door het Parlement (wetten), en door den goeverneur-generaal (ordonnant iën) . "Hij nam verder , tot grootere gerustheid , een
amendement aan dat luidt : "De gerechtshoven zullen geen
decreet toepassen dat strijdig met de wet zou zijn"; terwijl uit de diskussie duidelijk bleek dat decreten wèl
door wetten, wetten nooit door decreten konden worden
teniet gedaan. Een amendement van Vandervelde wilde uitoefening der rechterlijke macht door den Kolonialen Raad.
Hijmans deed uitkomen hoe ongrondwettelijk, en tevens
hoe gevaarlijk zulks zou zijn, vermits de minister aldus
alle verantwoordelijkheid ontwijken zou en schuil kon
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gaan achter den raad. Zoodat het stelsel der regeering,
dat, zooals het in de memorie van toelichting op het oorspronkelijke wetsontwerp heet, "het grootst mogelijke
koloniaal zelfbeheer" bedoelde, en geformuleerd was als
volgt "De wetgevende macht in België's koloniale bezittingen berust bij den Koning", zonder meer, na den tegenstand, in kommissie en Kamer ondervonden, moest buigen
onder dat van een parlementaire overmacht, en de Koning
geen wetgevende macht bezitten zou d. naar gelang de
K, er het zou toelaten.
Over de vraag, in hoeverre onderscheid zou bestaan

in wetgevende en uitvoerende macht , werd niet beslist.
Over die uitvoerende macht luidt artikel 6 als volgt,
en werd zonder tegenstand gestemd :
"De uitvoerende macht berust bij den Koning.
"Zij wordt uitgeoefend door middel van reglementen
en besluiten.
"De hoven en rechtbanken passen de reglementen en besluiten slechts toe, voor zoover deze strooken met de
wetten en de decreten.
"Ben reglement van algemeen bestuur of besluit is eerst
verbindend na zijne bekendmaking."
Terwijl ik deze regelen schrijf is de bespreking van
artikel 7 aan den gang. Daar heet het :
"Bene akte des Konings werkt niet, tenzij ze is medeonderteekend door eenen minister, die daardoor er zich
aansprakelijk voor stelt."
Onder het beheer der vroegere bepalingen van het wetsontwerp gaf dit artikel in de kommissie der XVII aanleiding tot eene zeer belangrijke bespreking. Hoe zou men,
o.a., de ministerieele verantwoordelijkheid begrijpen?
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Tegenover wien bestond ze ? Wat bekrachtigde ze ? - Thans
zijn regeering en kommissie overeen gekomen, in Kongo
een stelsel in te voeren, waarbij deze vragen opgelost
worden volgens het Belgisch Staatsrecht.
Sedert díen is echter een feit tusschengekomen, dat
nadere bepaling van de ministerieele verantwoordelijkheid
en van 't koninklijke recht eischte : de jaarlijksche
drie millioen van het Leopoldsfonds, die als vergoeding
door de bijvoegelijke akte den Koning worden toegekend;
de heer Bijmans heeft dan ook een amendement ne8rgeleid,
waarbij deze gelden niet, dan bij medeonderteekening door
een minister, mogen gebruikt worden.
Dit amendement wordt door de regeering overgenomen
in dezen zin, dat het eerste lid van het artikel wordt :
"Bene akte des Konings werkt niet , tenzij ze is medeonderteekend door een minister. De uitgaven op het fonds
van vijftig millioen zijn aan deze bepaling onderworpen."
Zoodat geen cent van het Leopoldsfonds zal worden uitgegeven, zonder dat de minister aansprakelijk en de wetgeving erkend zullen zijn.
Morgen schrijf ik u wat van het artikel geworden is.
N.R.C., 9 Augu/stu6 1908.
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NOG KONGO
V
Brussel, 8 Augustus.
Toen ik gisterenmiddag naar de Kamer ging, hield ik, in
't diepst van mijn gedachten, een, voor zoover het de
warmte toeliet, belangwekkende alleenspraak; ik zei vol
diepzinnigheid bij mezelf
"Zou - na den duisteren, smokigen brand der algemeene
beraadslaging, die in dikke en zwarte walmen als nat hout
aldoor maar voortsmeulde en geen einde scheen te zullen
nemen, - zou de ijver, waa ede de K. er ineens de bespreking der artikels heeft aangevat , na de wijze woorden
van den heer Schollaert als antwoord op het - ve orpen
verdagingsvoorstel van gezel Destrée, dan t6ch geen stroovuurtje zijn Gisteren nog liet minister Renkin, in
het avondblad dat het voorrecht zijner ontboezemingen

geniet, de socialisten geluk wenschen met hunne tegenwoordige houding : obstructie tot een minimum herleid, juist
nog genoeg om blijk van taai leven te geven; geen naamafroeping bij 't stemmen ge8ischt, dan waar het uit drukke
lijk principieele vragen geldt of om stemming te beletten
bij eene Kamer die niet in getal is : kan het wijzer ?
Het is bepaald de vacantie die in de lucht hangt : in
afwachting der prijsuitdeeling zijn al de kinderen zoet
op school, en, al hebben de socialisten nu als prijs niets
te verwachten (en dat is toch al heel veel) dan de felicitaties van de regeering - die aldus aan nieuwere paedagogiek meedoet -, de oude schoolgewoonte zit hun nog bepaald in 't lijf : ze zijn immers nog zoo jong !"
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Aldus bespiegelde en mediteerde ik, de zoowat zeventig
trappen opklimmend die me, tusschen steile muren, naar
de perstribune moesten brengen, toen ik, boven gekomen,
hoorde dat er iets aan den gang was, iets dat er verre
van af was, op eene kalme discussie te gelijken : daar,
beneden, in het hemicycle, waar onze honorabiles zitting
spelen , was het een geharrewar als op • de beste dagen;
Anseele gooide gebaren uit zijne armen zóó, dat men vreesde dat zijne armen mee weg gingen vliegen; de stem van
Demblon schaterde als een Romeinsch tubicen; heel 't lijf
van den kleinen Smeets schokte van gemaakte verontwaardiging en grappigen strijdlust; misprijzend-uitdagend bleef
Schollaert als in zijne schoonste minister-effecten; en
de waardigheidsvolletusschenkomst van Franck bewees andermaal welken aanleg- en tactvollen minister-in-spe (ik
bedoel eene spes die Franck, niet die het land koestert)
het parlement in hem bezit... Helaas, mijne illusie van
daareven was algauw door de werkelijkheid gebluscht. Onze
ondankbare socialisten bleken voor ministeriëele complimentjes niet gevoelig te zijn : zij bijten naar de hand
die ze vleit. Het systematisch oproer, hun eene tweede natuur
geworden, kon hun niet veel langer dan acht-en-veertig
uren gerust laten; de onweer-zwangere lucht had hunne
hersenen aan 't koken gebracht ; en hun booze geest had
hun weldra eene nieuwe reden tot obstructie bezorgd :
de stemming van de buitengewone begrooting. Men had immers vóór het uiteengaan in Mei besloten, die begroot ing
in de loopende, eveneens-buitengewone, zitting te stemmen; men had echter niet beslist of het vóór of na Kongo
zou zijn. Nu willen de socialisten de Kongo-bespreking
afbreken, en eerst de begrooting stemmen, met als - aanne472

melijk - argument , dat er reeds uitgaven op gedaan zijn.

De regeering wil aan de dagorde vasthouden, maar belooft
niet te minder uitdrukkelijk dat men niet uiteen zal gaan
zonder over de buitengewone begrooting beslist te hebben.
Inde irae wederzijds met geen andergevolg dan dat men voortaan... ook 's morgens zitting houden zal , een gevolg,
dat alleszins betreurenswaard is, vermits bij zulke surmenage de degelijkheid der beraadslaging over zulk ernstig
onderwerp als de Kongo-charter in groot gevaar komt...
Ziedaar tot wat obstructie leidt, nu juist als het
anders toch wel plezierig wordt, die vlugge en toch diepe,
zakelijke, alleszins merkwaardige behandeling der artikelen te volgen. De intellectaele hartstocht van Renkin,
bij 't verdedigen van zijn teArgeliefd ontwerp ; het
schuchtere olympisme van den steeds geklopten Hector
Denis ; de gemoedelijke inschikkelijkheid van Beernaert,
nu hij z iet dat alles naar zijn zin gaat ; het plechtige
opportunisme zelfs van den bij-draaienden Wbeste, anders
toch wel saai-monotoon; bij 't hoofsche van een Mechelynck
en 't deftig-parlementair doen van den daartoe toch wat
schralen Hijmans, beletten, dat deze juridische discussie,
deze muggezifterij op rechtsteksten, die voor het groot
publiek geen belang hebben dan om het princiep dat ze
huldigen, - beletten, zeg ik, dat de vluggaande bespreking dor of vervelend zou worden. Men wordt gewaar, nu
uitsluitend vaklui aan het woord zijn, dat een adem van
leven aan ieder woord zijn precieze, drastische zin en
kracht geeft ; geen declamaties of gemeenplaatsen meer,
geen welsprekendheid ten behoeve van de ingezetenen van
Zoetenaye of Deigné-Adseux, hoe mooi of hunne vertegenwoordigers het toch ook kunnen zeggen : hier iets blijde,
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en ernst ig -levends , met de passie van wat men hardnekkig
wil. Wel ware dit heel vermoeiend indien het moest blijven
duren. En wat zou het buitenland wel zeggen van een Belgisch Parlement dat zijne taak ineens zoo ernstig opneemt!
In tegenwoordige omstandigheden is het echter eene
weldaad, vermits het werk niet alleen betrekkelijk-vlug
voort gaat , maar er heel degelijk bij blijft. En zoo mogen
we uitblazen, binnen een paar weken reeds misschien, als
de socialisten maar gaan inzien dat ze bij hunne obstructie niets winnen dan schadelijke supplementaire zittingen,
daar ondanks alles en wat zij ook doen mogen, Kongo toch,
en in dezen zittijd nog , b innengepalmd wordt...
Maar laat mij tot artikel 7 terugkeeren, dat ter bespreking was toen ik u mijn laatsten brief schreef.
Zooals gij u misschien herinnert , luidt het :
"Bene akte des konings werkt niet , tenzij ze is medeonderteekend door een minister. De uitgaven op het fonds
van vijftig millioen zijn aan deze bepaling onderworpen."
Gelijk ik u zei, is de tweede volzin ingegeven door
een amendement des heeren Hijmans, die echter de handteekening van den minister eischte vóór dat . de uitgaven gedaan worden. Het dubbelzinnige in den tekst • der regeering
is,dat die handt eeken ing kan gegeven worden na dat de
uitgave reeds geschied is , en het gevolg dat er , in geval
er ditaangaande tusschen koning en minister oneenigheid
bestaat en deze laatste door zijn ontslag alle verantwoordelijkheid van zich afweert, de houding van den koning
tegenover het parlement tot onwettelijkheid aanleiding
geeft . Als de heer Hi jmans zegt : "De koning mag over
de vijftig millioen, waarvan de regeering den budget afren
aard erkent , niet beschikken dan na onderteekening van
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een minister", dan wil dit natuurlijk meer zeggen dan:
"aeuitgaven op de 50 millioen worden , evenals de decreten,
door den minister medeonderteekend", waarbij het gevaar,
dat ik hierboven aangeef, niet uitgesloten wordt. Het
is duidelijk : de macht van den minister wordt beperkt,
terwijl zijne verantwoordelijkheid dezelfde blijft. Eene
verkeerde daad van den koning kan niet voorkomen worden,
alleen gestraft door het ontzeggen van de onmiddellijkvolgende annuTteit, - als het te laat is en het geld verkwist.... De vraag is natuurlijk niet of het geval zich
voor zal doen : bij 't maken van eene wet mag geene enkele
mogelijkheid worden uitgesloten. De dubbelzinnigheid van

den tekst der regeering was dus een reden tot verwerpen.
Niettemin kan men niet genoeg wijzen op de buitengewone
toegeving die hierbij door den koning gedaan wordt : deze
is eenigszins eene reden om de kleine schakeering tusschen
beide teksten over het hoofd te zien.
Na stemming en goedkeuring van den regeeringstekst
gaat men tot artikel 8 over :
"Geen tolrecht of belasting mag ingevoerd, noch eenige
vrijstelling van belasting verleend worden, tenzij bij
decreet. Het decreet is eerst verbindend na de vaststelling der begrooting."
De laatste volzin maakt goed wat de eerste als autocratisch element in kon houden. Het doet dan ook de amendement en van Denis en Mechelynck, die toepass ing van art.
110 vroegen en aldus elke belasting aan eene wet willen
onderwerpen, te niet. De regeering geeft overigens blijk
van hare inschikkelijkheid en hare zorg voor de inboorlindoor het overnemen van volgend Boyois-amendement :
gen door
"De goeverneur, en de ambtenaren die er toelating voor

475

bekomen hebben, kunnen tijdelijk de inboorlingen van belasting ontslaan" : een maatregel die zeker te loven valt.
De geheele tekst wordt aldus aangenomen, en men begint
de bespreking van het zeer belangrijke negende artikel,
waarvan de voornaamste alinea's luiden :
"De gouden en de zilveren munt is gangbaar in den Kongo
onder dezelfde voorwaarden als in België", en "Het staat
den Koning vrij , bijzondere kopermunt te slaan voor de
kolonie; deze munt is niet gangbaar in België."
Enkele leden, o.a. Wauwermans, hadden verkozen bij
het gebruik van gouden en zilveren munt alleen Belgisch
geld toe te laten. De andere landen der Lat i jnsche Unie
zouden natuurlijk bij 't ontzeggen van hunne munt in de
onmetelijke Kongostreken niet gebaat zijn. Andererzijds
bindt de Muntovereenkomst van 1865 geen enkel der verdragsluit ende Staten voor hetgeen zijne kolonies aangaat.
Verscheidene landen maken van die vrijheid gebruik. De
stelling der regeering is nu, dat ze geenszins tegen het
slaan van eigen munt in Kongo is, maar een beperking tot
Kongoleesch en Belgisch geld wil ze niet aannemen, om
verscheidene redeneg. van pol it ischen , zedelijken en oeconomischen aard. Deze meening wordt dan ook door de Kamer
bijgetreden.
Over artikel 10, aangaande de koloniale begroot ing,
kon niet worden gestemd bij gebrek aan een voldoende getal
leden. Dit zal Dinsdag geschieden. Dan keer ik er op
terug.
N. R.C . , 11 Auglystws 190 8.
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NOG KONGO
VI
Brussel, 15 Augustus.
Toen ik gisterennamiddag zoowat om halfvijf naar de Kamer
ging, om nog een eindje zitting te hooren, en te zien
hoever de zaken stonden, was ik niet weinig verwonderd,
in de breede gang die naar de perstribune leidt, een man
te vinden, diegeenszins de gewone, goede, dekoratieve
en gedecoreerde huissier was, die zoo vaderlijk-goedgevig
en zoo majestueus-deftig over zijn legertje journalisten
regeert. Hier stond lemand, die in plaats v. den grauwen,

cosmetiek-puntigen snor en de uitdagende imperiale , een
slordigen knevel en een tweedaagschen stoppelbaard, die
in plaats van de jas met zilveren knoopen, de fr..ie gouden
keten, opgesloofde hemdsmouwen en een afgewasschen blauwen
,

voorschoot vertoonde. Maar dit was nog het ve onderlijkste niet; onderscheiden emmers water versierden den vloer,
en - 't allerergste - de citroen-houten stoelen, die ons
't gemak van hun zate bieden aan de dito houten tafels,

waar we , bij haastige aangelegenheden , de literatuur onzer
kopij op uitspinnen, hadden het linoleum verlaten, om
op het effen blad van voornoemde tafels te beter de harmonie hunner lijnen te toonen. Vreezende dat een gek
gebruik had gemaakt van de afwezigheid onzes vaderlijken
huissiers, om hier de rust van ons journalistiek meubilair, wie weet met welke bedoelingen, te komen storen,
ondervroeg ik hem vrij barsch :
"Wat gebeurt hier dan ?"
De man die, een zeemvel in de hand, de pooten eener
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tafel van alle stof bevrijdde, zag op met zachte, grijze, diepz inn ige oogen, en antwoordde mij l akon i s ch , syb i l l i j nsch ,
en, docht me, met eene symbolistische bijgedachte, - iets
als een held van Ibsen -:
"opruiming vóór den schoonmaak . "
Ik dacht bij me zelf : een anarchist ongetwijfeld,
en spoedde, tot mededeeling aan de argelooze confraters,
de perstribune binnen... die ik, tot mijne verbazing,
leêg vond. Ik zag beneden in het hemicycle,waar hol eenige
stemmen klonken. Vijf, zes huissiers veroorloofden er
zich eene houding, die ik niet dan laakbaar kan noemen.
Bén had de vrijpostigheid gehad, zich neêr te vleien op
het kussen dat gewoonlijk den heer Woeste, minister van
state, ontvangt. Twee anderen gingen voor de grap een
worstelpartijtje aan, alsof ze les bij Demblon hadden
genomen. Ben vierde vleide met een nonchalant doek het
mahoniehout van 's heeren greffiers schrijftafel. Ben
vijfde bezag zich in een zakspiegeltje en telde zorgvuldig de haartjes van zijn kin. En de zesde hief, te mijner
eere, schril als bij nacht 't alarmsignaal van een stoomschip in nood , al fluitend de wijze aan van : "Susse is
getrouwd !"
Toen ik weêr in de gang kwam, vroeg me leuk-weg de
man met het zeemvel :
"Het ge 't gezien . "... .
ik snelde de trappen af, op zoek naar uitlegging. Hoe,
de zitting eindigt nooit vóor half zes, en nu reeds alles
leêg ! Was er een katastrophe voorgevallen, een hooggeplaatst persoon gestorven ? Had het ministerie zijn ontslag genomen, de Koning het Parlement ontbonden ? Of was
de vacantielucht de heeren te machtig geworden ?... ik
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zoek overal, vind niemand, zelfs niet den gewonen grenadier-van-wacht... Dan maar gauw naar eene bevriende redac-

tie, die mij 't geheim ontsluieren zou.... - Hetgeen me,
waarde lezer, ettelijke franken en eenig tijdverlies,
behalve eene lichte hoofdpijn heeft gekost, vermits 't
ontsluierde geheim een ongehoopt goed nieuws uitmaakte,
dat vooral journalisten bij recht en bij plichte waren,

behoorlijk onder mekaar te vieren.
't Goede nieuws, gij kent het reeds uit de telegr. t en:
de geheele Kongowet is in eerste lezing gestemd. Nog een
goede week voor de tweede lezing en het ste en der buitengewone begrooting, en dan hebben we tot in October
vrijaf... Gij kunt denken welke steen v
't hart der
aanwezigen geheven werd, van volksvertegenwoordigers als

van persmenschen en publiek, ja hoofdzakelijk van dat
der ministers, toen gisterennamiddag, om 4.16 uur Greenwichtijd, voorzitter Cooreman in de blijde stilte de volgende woorden liet vallen
"Mijne heeren, onze agenda is uitgeput. ("Ik ook",
zei bij zichzelf minister Renkin.) Verlangt nog iemand
het woord ?"
Ik weet niet of men gejuicht heeft : ik was niet aanwezig en heb vergeten het te vragen. Maar ik stel me heel
goed voor dat de tocht, door al de geloosde zuchten van
verlossing teweeg gebracht, geweest zal zijn als wanneer
Euros en Notos elkander boven het vlak der Zoutzee ontmoeten, zooals Homerus vertelt...
Heel de wet dus gestemd : het beste bewijs dat ieder
er toch genoeg begon van te krijgen. Maar dan ook : welk
bewonderenswaardig "coup de collier", welke haast antiparlementaire poging, om alles vlug en goed af te maken,
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en dit niettegenstaande een onoverwinnelijke tegenkanting, eene vleeschgeworden obstructie, uit geest en hart
van sommige socialisten niet te wortelen. Hebben we nog
deze week niet gehoord hoe drie kwartier lang gezel Demblon het over het nut en de voordeelen van het Parlementarisme, als abstract stelsel beschouwd, had, zonder
eenig verband met de loopende bespreking, en zonder andere aanleiding dan eene boutade van minister Renkin ?
Zag men hem den volgenden dag geen plezier in schelden
vinden, waarbij hij zelfs door zijne vrienden verloochend werd. Men moet den kwaden wil in de ziel geroest hebben om aldus nog op te durven treden. Gelukkig heeft de oppermachtige drang der Kamer , een drang
waar ook de partijgenooten van Demblon aan hebben gehoorzaamd, gezegevierd, en hebben we 't wonder beleefd, in
drie dagen - zes zittingen - een en twintig wetsartikelen
te zien bespreken en stemmen 1... 0, stond maar telkens
de onoverwinnelijke vacantie aan de deur 1
Nu moet wel gezeid worden, dat een aantal dier artikelen tot geene discussie, als ondergeschikt zijnde, aanleiding gegeven hebben. Ik som ze maar gauw op :
Zoo : art. 17, dat verklaart : het gerecht wordt in
naam van den Koning uitgeoefend, en deze heeft recht op
vrijspraak en vermindering van straf;
art. 17bis : de Koning wordt door een goeverneur en
één of meer vice-goeverneurs vertegenwoordigd;
art. 19 : er wordt een ministerie der kolonies ingericht; de minister der kolonies wordt door den Koning
benoemd en ontslagen; hij maakt deel uit van den Ministerraad (en wordt, volgens de bespreking, door België betaald);
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art. 21 : aangaande de bevoegdheden van den kolonialen
raad (raadpleging over elk dekreet, tenzij in spoedeischende gevallen; en hetgeen volgt uit weigering of goedkeuring);
art. 22 : de koloniale raad vraagt aan de regeering
alle inlichtingen die hij nuttig acht voor zijne werkzaamheden. Hij mag haar wenschen voorleggen;
art. 23 : de Koning sluit de verdragen betreffende
de kolonie;
art. 24 : de betrekkingen van België met de vreemde
mogendheden ten opzichte van de kolonie behooren tot de
bevoegdheid van 's rijks minister van buitenlandsche zaken.
Dit alles biedt weinig nieuws of onverwachts aan :
deze bevestigen voor Kongo wat in de meeste koloniale
mogendheden geschiedt. Evenzeer de, ook aangenomen, artikelen 25, 26 en 27, die, zonder belangrijke, uitzettende
of restrictieve discussie, de wederzijdsche uitoefening
van het gerecht in de kolonie en in het moederland bepalen : uitvoerbaarheid der authentieke akten in België
als in Kongo; kracht van gewijsde in de kolonie van Belgische vonnissen in burgerlijke en handelszaken, en omgekeerd, mits enkele waarborgen voor het Belgisch gerecht;
het exequatur gegeven door de burgerlijke rechtbank van
de plaats waar de tenuitvoerlegging moet geschieden; (art.
25); - al wie, vervolgd wegens een in de kolonie gepleegd
misdrijf, in België wordt gevonden, zal er voor de Belgische rechtbanken overeenkomstig de koloniale strafwet,
maar onder Belgischen wetsvorm terecht staan, tenzij hij
verkoos, of het openbaar ministerie het vorderde, dat
hij naar de koloniale rechtsmacht zou worden verwezen;
wie, vervolgd wegens een in België gepleegd misdrijf in
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de kolonie gevonden wordt, wordt aan het Belgisch gerecht
onderworpen; de vonnissen in strafzaken van het Belgisch
gerecht of van dat der kolonie, hebben op beider grondgebied plicht van gewijsde en zijn er van rechtswege uitvoerbaar; straffen van zes maanden kunnen desverlangd
in België worden ondergaan; (art. 26); - in al le zaken
is de beteekening van de gerechtelijke en van de buitenrechtelijke akten, bestemd voor personen die hunne woonplaats of hun verblijf hebben in de kolonie, in België
onderworpen aan de algemeene regelen betreffende de beteekening van de akten, bestemd voor personen die hunne
woonplaats in den vreemde hebben. En wederkeerig. Echter
treedt, bij voorkomend geval de minister van kolonies
op in de plaats van den minister van buitenlandsche zaken.
(Art. 2 7) , Het was wel te verwachten dat niemand oppositie
zou stellen tegen artikel 29 : "Behalve van de vlag en
het zegel van België, mag de Kongo-kolonie gebruik maken
van de vlag en van het zegel waarvan de Kongostaat zich
bediend heeft." Even weinig protest lokken artikelen 30
en 31 uit : "De dekreten, reglementen en andere akten,
die in werking zijn in de kolonie, behouden hunne verbindende kracht, met uitzondering van de bepalingen die in
strijd zijn met deze wet en ingetrokken zijn", en : "Telken jare wordt aan de Kamers, in 's Konings naam, een
verslag aangeboden over het beheer der kolonie. Dit verslag wordt aan het ontwerp van begrooting toegevoegd.
Het bevat alle inlichtingen die geschikt zijn om de volksvertegenwoordiging op de hoogte te stellen van den staatkundigen, economischen, geldelijken en zedelijken toestand
van het Belgisch Kongoland."
Ziedaar wat zonder belangrijke discussie gestemd werd.
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Gíj merkt op dat er niet veel meer overblijft. Waar echter
nog over te spreken valt - ik bedoel : waar ik nog over
te spreken heb, wil dit verslag volledig zijn - is heel
wat gewichtiger, en gaf dan ook tot verder-gedreven bespreking aanleiding. Ik kom er morgen meer breedvoerig
op terug : deze brief wordt te lang, en is dan nog zoo
weinig verkwikkelijk, dat ik mijn ijver niet voor een
twintigtal uren temmen zou... En dan vertel ik u tevens
iets V. het Vlaamsch in de er, en van de wijze waarop
Demblon met de journalisten denkt om te mogen springen.
Want na Rome, na Berlijn,hebben ook wij ons parlementair
pers-geval... Mocht België, met het Parlement dat het
bezit, achterblijven ? Mocht Demblon achterblijven bij
zijne scheidende confraters aan de Spree en aan den Tiber ?...
N.R.C., 18 Augmtws 1908.
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"DOE STIL VOORT"
Brussel, 19 Augustus.

De laatste kunsttentoonstelling van het seizoen, - of
misschien de eerste van het aanstaande. Geen gelukkig
idee, in elk geval, midden de vacantie, schilderijen en
blokken gips uit te stallen, en 't gevaar op te loopen
geen bewondering te oogsten, dan die van zich-zelf, van
plichtbewuste volksvertegenwoordigers, die tusschen twee
zittingen in van frissche lucht en groene weiden... in
olieverf komen genieten, en van een of ander vriendje,
- men vindt weinig crcesusisen onder de artisten, - te
Brussel teruggehouden door een gebrek aan reisfondsen
"qui l'attache au rivage"....
Of nu de afwezige vacantie-genieters geheel ongelijk
hebben ?.... Deze kring van stil-voortdoende heel jonge
kunstenaars heeft een zeer groote verdienste : in de verfranschte hoofdstad is hij door en door Vlaamsch; deze
jongeren zijn voor het meerendeel doordrongen van de noodzakelijkheid, zich geheel naar eigen aard te ontwikkelen,
en bewust dat daartoe het beste behouds- en arbeidsmiddel
de eigen taal is. Dat is heel mooi, en een pluimpje komt
er den stichter van "Doe stil voort," den dichter Willem
Gijssels, die bij onverschilligen dit bewustzijn wakker
riep, voor toe. In hoeverre echter deze Viaamschgezindheld aan de kunst dezer jonge lieden ten bate is gekomen,
laat ik liever onbesproken. Want meesterstukken, laat
staan zelfs maar waarlijk-degelijk werk, is hier
schaarsch. Knapheid wel , en ook ijverig zoeken , maar ook
wel ver-gedreven overmoed en naTeve grootdoenerij : ken484

merken van eene jeugd die groot is geworden in een overrijp kunstleven, ernstigen ijver verliest door al te veel
gelegenheid tot tentoonstellen, en werken van zulken uiteenloopenden aard bewonderen hoort dat zij er vaak alle
persoonlijkheid bij inschiet. Ik zeg dit natuurlijk zonder
de minste bijbedoeling, zonder de minste geringschatting
zelfs : deze artiesten zijn meest allen nog veel te jong,
zijn allen nog te zeer in hun zoek-tijd, dan dat men misprijzend over hen schrijven zou. Dit gelde dus veel meer
als eene sympathieke waarschuwing voor jongens die, ik
herhaal het, voor het meerendeel reeds heel knap zijn,
en zich alleen eenerzijds voor nadperij, andererzijds voor
het tegenovergesteld gevaar, voor gezochte personaliteit
te hoeden hebben.
Niet alleen leden van "Doe stil voort", ook een paar
hunner meesters stellen mede ten toon : Claus met een
klein, warm Boerenhuisje bij avondzon; Constant Montald
net een klaar, dekoratief, psychologisch-prachtig portret
van Emile Verhaeren; Jakob Smits met onuitstaanbaar-lite-

raire, al te intellectueel-bedoelde werken - ik zonder
een "binnenhuisje" uit -; wijlen Jef Lambeaux van wiens
weinig-nobele ingeving en niet-gedistingeerde techniek
vele jonge beeldhouwers, wier werk hier te zien is, toch
nog heel veel kunnen leeren, al was het maar de gave van

leven en de drastische beweging.
Al deze meesters hebben hier conscientieuze leerlingen : Maurits Sys is een grove, soms vuile, maar handige
en als schilder verdienstelijke Claus; onze groote Montald
vindt een vlijtig volgeling in den nog heel kleinen Van
den Broeck ; en zoo kon ik evenzeer van Smits en van Lambeaux bewonderaars noemen, die hunne bewondering tot ser485

viele navolging leidt.
Personaliteiten zijn hier dus schaarsch, - want niet aldus zal ik de hyperaesthesis noemen van sommigen, die het
zonderlinge, dat vast buiten hun eigen wezen, buiten hun
innig gevoel staat, zelfs niet door slordige of pretentieuze techniek vergoeden.
Drie namen kan ik hier echter tot mijne groote vreugd
noemen Pol Dom, Joe English en Paul Stoffijn. Het zijn
drie nog heel jonge kerels, maar ik noem hunne namen van
nu af aan, omdat ik overtuigd ben dat men hen later met
groot en lof vermelden zal.
De eerste heeft, buiten groote hoedanigheden als colorist, een zeer eigenaardigen, scherpen, humoristisch-fijnen blik, gediend door eene gave van teekenen die niet
gewoon is. Al is de neiging tot het caricaturale bij hem
en voor hem een gevaar - later leert hij het "tragique
quot idien" van het leven wel -, zij ontwikkelt niettemin
een zin voor de observatie, een geest voor de ironie, eene
verrassende oorspronkelijkheid in de plastische gedachte
- ik denk aan die uitmuntende "Kuische Suzanna" die, roept
ze me ook Jean Veber in het geheugen, een heel fijn, heel
geestig, en heel schilder-schoon werkje is iets om met
vreugde te bezitten, - zij ontwikkelt, in een woord, eene
uitzonderlijke persoonlijkheid, die zich alleen voor overdrijving te hoeden heeft.
Heel anders Joe English, een Vlaming uit Brugge niettegenstaande zijn Chamberlainschen naam, en die in zich heel
de Brugsche melancholie schijnt te dragen. Deze schilder
is, niettegenstaande zijne jeugd, een psycholoog, of beter : een dichter die zijne onderwerpen met eigen, doorwrochte psychologie drenkt. Denk niet dat ik, als ik zeg :
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een dichter, den heer English zou verwijten, maar eenigszins literair te zijn. Hij is een heel bedreven schilder
reeds; maar hij is een "dichterlijk" schilder, omdat hij
de groote gave bezit, eigen sentiment zeer uitdrukkelijk
in welk object ook mede te deelen.
Paul Stoffijn is van nu af aan een goed beeldhouwer,
zonder meer, - en dat is ontzagwekkend. Er zijn wel meer
toekomstig-goede beeldhouwers in dezen kring, maar hij
is wel de meest voortreffelijke, want hij geeft blijk,
meer dan wie als beeldhouwer te "zien", d.i, zijn onderwerp monumenteel op te kunnen vatten, het in open lucht te
kunnen voelen, het expressief uit te kunnen drukken zbo,
dat de bedoeling langs alle kanten, op den versten afstand
reeds, er duidelijk van is. II( weet dat dit eene nogal
triviale opvatting van goed beeldhouwen kan zijn; deze
opvatting moet echter door elk beeldhouwwerk bevestigd
worden, wil dit werk goed worden genoemd. Zij is een toetssteen, een grondslag. De groote groep van Stoffijn beantwoordt dit volmaakt. Voor een jong beeldhouwer ken ik geen
beteren lof.
Laat deze drie "stil voort doen" : zij komen er vast
en eerder dan de... hazen die zich langs den weg aan allerlei dilettantisme vergapen en vergooien.
N.R.C., 21 Augtotto 1908.
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NOG KONGO
VII

Brussel, 18 Augustus.
Voor de tweede lezing der Kongowet, die ons misschien
eenig nieuws nog brengt, is afgedaan, wil ik de, probaat
bevonden, methode van voor een paar dagen blijven gebruiken, en , na toen al de artikels te hebben geë 1 imeneerd
die geene discussie hadden uitgelokt , thans hetzelfde
doen met deze die maar even gewijzigd werden, om eindelijk
bij belangrijke besprekingen stil te st aan .
Ik sprak u vroeger reeds over de bespreking, door art.
10 uitgelokt . Het werd eindelijk, op regeeringstekst,
aldus gestemd :
"De begrooting van inkomsten en uitgaven der kolonie
wordt ieder jaar vastgesteld bij de wet. - Ten minste
vier maanden vóor den aanvang van het dienstjaar, wordt
door de zorgen van het ministerie van koloniën het ontwerp
der begrooting gedrukt en aan de leden van de wetgevende
Kamers rondgedeeld. - Hebben de Kamers de begrooting niet
aangenomen vóor 20 December van het jaar dat aan den aanvang van het dienstjaar voorafgaat , dan stelt de Koning
de ontvangsten vast , regelt het giroverkeer, en opent
in dringende gevallen aan het ministerie van koloniën
de noodige voorloopige kredieten."
Het laatste deel wijzigt op belangrijke wijze de oorspronkelijke bedoeling der regeering, waarbij de Koning,
om de drie maanden, tot na beslissing der Kamer, kredieten
aan de kolonie kon openen; van giro of overdracht was
dus geen spraak. Gezel Denis wilde nu ook nog, zelfs in
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dringend geval, de voorloopige kredieten aan de Kamer
onderworpen zien. Dit werd echter afgewezen.
Ook artikel 11, dat door de bestaande wetgeving geheel
wordt gedekt waar het tot moeilijkheden aanleiding kon
geven, werd, zonder veel bezwaar, gestemd. Het luidt in
hoofdzaak :
"De algemeene rekening van de kolonie wordt bij de
wet vastgesteld, na onderzoek door de rekenkamer."
Voor artikel 12 had de regeering volgenden tekst voorgesteld
kolonie mag geene leening sluiten, geen kapitaal
of interesten van eene leening waarborgen, geene werken
uit buitengewone middelen uitvoeren, indien zij dáartoe
niet is gemachtigd door eene wet." Gereedelijk werd er
bijgevoegd "Wordt het echter door den kolonialen dienst
of dringende buitengewone uitgaven geëischt, dan mag de
Koning, zonder voorafgaande toelating, interestdragende
bons op de schatkist vernieuwen of in omloop behouden,
betaaIbaar ten uiterste binnen de vijf jaar. Die bonus
op de Schatkist mogen de tien millioen franken (15 millioen, had de regeering gevraagd) niet te boven gaan."
Op art. 13, over de concessies, kom ik straks terug.
Artikel 14 wordt, niettegenstaande verzet van Denis,
die de militaire hoven onder de wet wilde plaatsen, aldus
gestemd : "De burgerlijke en militaire gerechten worden
bij decreet ingericht. - De ambtenaren van het openbaar
ministerie oefenen hun ambt uit onder gezag van den minister van koloniën."
Na eenige woordenwisseling over den ambtsduur wordt
ook art. 15 op den tekst der kommissie als volgt aangenomen
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"De magistraten van beroep worden benoemd en ontslagen
door den Koning. Zij mogen slechts wordën ontslagen op
voordracht van den goeverneur-generaal en wel om de redenen bij decreet voorzien en op eensluitend advies van
de hoogste rechtbank der kolonie. - Na een stagetijd waarvan de duur drie j aren niet te boven gaat , worden de magistraten van beroep benoemd voor een termijn van tien
jaar. Na afloop van dezen termijn, worden zij tot het
pensioen toegelaten. Zij mogen echter vóór het eindigen
van den termijn van tien jaren tot het pensioen worden
toegelaten, hetzij op hun verzoek, indien zij acht jaren
dienst in de kolonie tellen, den stagetijd daaronder begrepen, hetzij in geval ze, om redenen van gezondheid,
in de onmogelijkheid verkeeren behoorlijk hun ambt waar
te nemen. In dit laatste geval, kan de op pensioen-stelling slechts worden uitgesproken op eensluidend advies
van de hoogste rechtbank der kolonie. - De voorgoed benoemde magistraten van beroep mogen niet meer worden verplaatst zonder hunne toestemming, tenzij het dringend
noodig is en bij wijze van voorloopigen maatregel. In
alle gevallen van verplaatsing, ontvangen zij eene jaarwedde tenminste gelijkstaande met de aan hun vroeger ambt
verbonden wedde. De jaarwedden, verloven en pensioenen
worden bij decreet vastgesteld."
Ik heb dit lang, vooral praktisch artikel in zijn geheel overgeschreven, omdat niets beslist dat Kongoleesche
magistraten geboren Belgen moeten zijn; van nu af aan
zijn er, meen ik te weten, vreemdelingen onder. Bericht
aan wie in Holland lust heeft, Themis' weegschaal ten
dienste van negerrecht te gaan stellen...
Zander groot gekibbel gaat ook artikel 16 er door :
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"De bestuursoverheid mag de werking der hoven en rechtbanken niet beletten, verhinderen, of schorsen. - Echter
mag de Koning, om redenen van openbare veiligheid, binnen
een bepaald grondgebied en voor een bepaalden tijd, de
rechtspraak van de burgerlijke hoven en rechtbanken en
strafzaken schorsen en deze vervangen door die van de
militaire rechtsmacht."
Veel heviger ging het om art. 18. De tekst der regeering droeg als eerste alinea : "De uitvoerende macht mag
de uitoefening harer souvereine rechten enkel opdragen
aan de personen en gestelde lich. en die haar, naar rangopvolging ondergeschikt zijn. Echter blijft, zoolang er
bij decreet, uiterlijk vóór 1 Januari 1910, niet . ders is
over beslist, de opdracht, door den Onafhankelijken Congostaat toegestaan aan het bijzonder comiteit van Katanga,
onverkort", Gaarne schrapt de regeering op voorstel van
den heer Mechelynck het woord "souvereine" uit den eersten
volzin. De grond der zaak blijft er i 1 ers onveranderd
door. Maar wat ze niet gaarne deed, dat was de verwoedheid
te slikken, waarmede de heer Lorand ten velde trok tegen
de privilegie, aan het comité van Katanga toegestaan.
Die woede was nochtans gewettigd. Ieder immers weet dat,
hoe men het draaie of keere, dat comité geheel in de hand
van Boula-Matari, alias Leopold II zit.... De hevigheid
des heeren Lorand moest het echter bij de meerderheid
der Kamer afleggen.
Weinig opmerkingen liep ook artikel 28 op; principiëel
wel, vanwege de socialisten, die zich niet geneerden
slechts langs een langen omweg de wet te benaderen. Het artikel was nochtans nogal onschuldig. Het luidt :
"De Belgische ambtenaren en militairen, gemachtigd
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tot het aanvaarden van betrekkingen in de kolonie, zoowel vóór als na de inlijving van deze, behouden hunnen
rang naar dienstouderdom en hunne aanspraak op bevordering
in het bestuur of het wapen dat ze tijdelijk hebben verlaten".
Nu blijven nog enkele artikelen over van het hoogst e
gewicht, en waar lang over getwist werd : het zijn de
artikelen 13, over de concessies, 20, over den kolonialen
raad, en 24bis over het gebruik der talen in de kolonie.
Deze artikelen geven ongetwijfeld aanleiding tot eene
nieuwe bespreking bij de tweede lezing. Zij verdienen
dus eene breedere ontleding, - die dezen brief, dor als
hij reeds is, wat al te lang en vervelend kon maken. Laat
me derhalve toe dat ik ze in een bijzonderen brief aanraak, vóór ze in de Kamer weêr ter sprake komen.
N. R. C. , 21 Augu6tws 190 8.
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NOG KONGO
VIII
Brussel, 20 Augustus.
Twee uur 's middags : Geen krisis !

Ziedaar het nieuws, het allernieuwste nieuws : het
Kabinet blijft.
Ik laat me, moe, hier op mijn bank in de perstribune
vallen : het is heel den morgen een loopen van belang
geweest ! Zou de bedreiging van gisteren heden waarheid
warden ? Want minstens twee ministers waren erg boos,
schijnt het. Schollaert, die alleen uit zelfopoffering
minister was geworden en die, men moet het bekennen, tus
schen Koning en Parlement eene zeer belangrijke rol heeft
gespeeld, zag om den kwaden wil van Woeste - een kwaden
wil om een goede zaak echter ! - ineens de vrucht van
al zijne pogingen te niet gedaan. De houding der rechterzijde was dan ook voor een Kabinet allesbehalve dankbaar
en bemoedigend geweest; dat ze de luim van Woeste volgde
was symptomatisch... Zonderling, die vlaag van jong-Katholicisme bij Woeste ! Men wist waarlijk niet, hoe ze te
verklaren. Want wat een blad erover vertelt is toch al
te kleingeestig om waar te zijn : Minister Davignon zou
aan hooggeplaatste personen te eten hebben gegeven, en
hij had Beernaert geinviteerd, - maar Woeste niet. Zou
Woeste "l'ingratitude du ventre" hebben ? Zijne wraakneming zou echter al te wreed zijn !... - Ik geef u natuurlijk het nieuwtje voor wat het waard is...
Heel de morgen dus op informatie geweest. Ik wist gisterenavond al dat de Koning telegrafisch verwittigd was
1
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geworden, te C iergnon , waar hij verblijft. Vanmorgen vroeg
was hij reeds in Brussel. Intusschen hadden de ministers
in 't lang en in 't breed geredekaveld, en het heette : de
krisis is kwasi onvermijdelijk. Dan ging men er eens op
slapen : en vanmorgen , tien uur , hoor ik : enkele ministersstellen voor, het ont slag voorloopig op te geven,
en aan het onverwachte dulimvira.at Woeste-Beernaert de verantwoordelijkheid te laten. Hetgeen aan de handwassching
van Pilatus herinnert... - Om elf uur : Schollaert wordt
bij den Koning ontvangen. Gebruikt hij er aperit ieve drankjes ? In elk geval : zoo tegen 1 uur vereenigt hij zijne
confraters aan zijne tafel. Zij eten niet lang, maar goed.
't Menu houd ik ter beschikking van wie eene geschiedenis
der ministerieele phagologie of eetkunde wil samenstellen... • Daarna al die heeren ten koninklijken paleize.
Intusschen ga ook ik lunchen (hetgeen met de oplossing
der krisis eigenlijk weinig te maken heeft) . En nu ik
daareven hier naar boven kwam, stormt de syndicus der
Brusselsche pers, de best-ingelichte man van ons land,
de tribune binnen, en buldert het uit : geen krisis....
Ik maak geene gevolgtrekking . Ik wijs alleen op het feit,
dat de Koning de laatste opoffering gedaan, en minister
Schollaert een laatste zegepraal behaald hebben. Ik zeg
het in allen ernst : ik vind dat schoon en edel. Want,
wat sommigen ook meenen : ik geloof niet aan schijn-toegeving. Wèl komt bewust artikel 1 nog vóór den Senaat , en
kan de regeering daar hare zienswijze tegenover die van
Woeste stellen. Maar het ware hare daad van heden verwerpen en het teeken geven, in geval de patres conscript i
met het ministerie meegingen van een kaai sspel let j e, dat
nooit een uitslag opleveren zou... Wij mogen dus, geloof
494

ik, op onze beide ooren slapen - voor zoover zooiets doenlijk is. En we moeten, in laatste instantie, dan toch
wel aan minister Schollaert een kaarse branden, wien 't
land al de koninklijke toegevingen en eene zeer aanneembare koloniale wet verschuldigd blijft...
Terwijl ik dit zit te schrijven, gonst het beneden
in het hemicycle als een hommelnest. Ik hoor de stemmen
van Mechelynck en van Renkin als die van Corydon en Thyrsis
in de Ecloga septima van Vergilius. Ik kijk even naar
beneden. De kamer ziet er gemoedelijk uit. Voorzitter
Cooreman verklaart : "L'article 1* est donc voté." Hemel,
zijn ze al zóó ver
Even nog memoreeren wat hier hedenmorgen voorviel
interpellatie-Royer aangaande het persbureau. Hij moet
niet malsch geweest zijn, Royer. En zwakjes, minister
Davignon, want zijn hoofdargument houdt burners geen steek:
"er is nooit of nimmer spraak geweest, de pers om te koo-

pen."
Het antwoord is gemakkelijk : en 't Brusselsch blad
dan, dat bekend heeft, 500 frank ter maand te hebben getrokken, als... belooning voor zijne pro-Kongoleesche
denkwijze ?... - Niet te minder wordt de motie-Royer afgewezen. Hierbij hebt ge den tekst; gij ziet dat hij door
ieder, ook door de Belgische regeering, die met die van
Kongo niets t e maken heeft , kon gestemd worden
"De Kamer, betreurend dat de Kongostaat is tusschenge-

komen in de inrichting van eene gevaarlijke beroering
en eene onderduims-bezoldigde ruchtbaarheid in Duitschland, acht het wenschelijk dat in de toekomst het beheer
der kolonie van zulke handelwijze afzie;
"Dat het krediet van 50 millioen nimmer zal dienen
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voor 't inrichten van persbureau's in België of in den
vreemde."
En dat heeft de Kamer verworpen. Wil het zeggen dat
de aanstaande minister der kolonies hier alle vrijheid
in behoudt ? .. .

*
Vijf uur dertig minuten. Daar beneden juichen en joelen

ze , dat er hooren en zien van vergaat . Maar boven het
handgeklap klinkt toch het fluitje uit waar Smeets zijne
muzikale gaven op botviert . Want het is gebeurd; boven
en buiten verwachting is het gebeurd, dat na eene bespreking-op-hol, eene bespreking als de laatste honderd meters
van een jockey die met eene halve lengte wint, eene bespreking als een toboggan, als de stortvloeden van de
Zambezi (we praten over Kongo) , eene bespreking onbesuisd
en niet-tegen-te-houden als een looping-the-loop, - na
drie uren en een half naarstig praten, zijn de dertig
overblijvende artikelen der koloniale charter... tot een
hoopje geveegd, is de bijvoeglijke akte gestemd, en zijn we in 't bezit van eene kolonie. {want de Senaat
telt niet mee, niewaar ?)
En terwijl men daar beneden trippelt van geestdrift
en huilt van gemaakte woede, gaat er iets zonderlings
om in mij .• Ik weet niet wat het is , maar ik gevoel me
als de man die, na jaren in de gevangenis gezeten te hebben, plots de deur voor hem open ziet gaan. Hij is vrij.
Voor hem ligt de groote breede wereld open. En zie : plots
beklemt hem een angst, en de vraag ligt op zijn tong,
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hier in de gevangenis te mogen blijven.
Zoo gaat het den journalist die bij de twee volle jaren

in deze kamer een Kongolucht heeft ingeademd, en wien ineens... deze stof tot copij ontnomen wordt. Zeker : nu
gaat hij een minder-muffe lucht inademen kunnen. Nu eerst
gaat het prettig worden. Nu eerst krijgt hij de handen
vrij... Maar ook : welke onbekende wegen gaat hij thans inslaan ? Tot wat gaan hem zijn strijdlust en zijn weerbaarheid in 't vervolg dienen ? A quoi bon zijn doorzicht en
zijne scherpzinnigheid ? Hoe zal hij voortaan misbruik maken van het vertrouwen der bevriende kamerleden 7_ En op
mijn 1 ippen komt , aan 't adres van wijlen de Kongobespreking, het klassieke : Verweile doch, du bist so schön !...
Intusschen ronkt beneden het volle geluid van gezel Destrée in de sierlijkste periodes. De socialist maakt plaats
voor den literator, die werkelijk kiesch en nobel voorzitter Cooreman voor zijne onpartijdige houding bij zijne
moeilijke taak in deze lange, bange bespreking bedankte En
hij is waarlijk aangedaan, de goede voorzitter Cooreman; al vermoed ik eene lichte ironie in zijne verzekering, als
hij iedereen, zonder uitzondering, geluk wenscht om zijne
gematigdheid en goeden wil bij de afgeloopen discussie.
Waarbij gezel Demblon, die het ernstig op heeft, een hooge
borst zet...
En de waarde nu der nieuwe wet ?
Maar ik bid u : laat me eerst even uitblazen en tot bezinning komen. Ik herhaal het u: het is niet zonder eenige
duizeligheid dat men uit de gevangenis plots in open lucht
komt. Te meer dat de bespreking in den Senaat me ruim aanleiding tot nadere studie geeft. Waar ik u dan ook natuurlijk de uitkomst van mededeel.
N.R.C., 23 Augtvstws 1908.
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OVER CONCUSS IE , EN DAARBIJ BEHOORENDE STRAF
Brussel, 28 Augustus.
In Frankrijk , heet het, eindigt alles op liedjes; in
Brussel, mag men wel zeggen, op dien eenigszins groven,
maar sappigen, eigenwez igen, beeldrijken vorm van hekelenden spot, die soms aan 't enorme van Rabe l ai s doet denken
en die, evenals de satire van den Brabant schen Breughel,
nooit kwaadaardig wordt; op die rake, scherpe, maar altijd
geestige, zoo niet vernuftige, wijze van schertsen en
boerten, die bij ons "zwanze" heet. Het Brusselsche volk
is zelden wrokkig; aanhoudend kwaad blijft het moeilijk;
en, ontsteekt het in woede, dan stilt die woede haarzelf
door den ontbonden vloed van een f ant az i er i j k schelden,

eenmaal de sluizen der zwanze-welsprekendheid geopend.
De Brusselaar heeft vreugde aan zijn weelderig beeldvermogen : heeft hij u "scheeve lavabo" betiteld, of minachtend "architect" gedoopt, dan gaat hij voldaan een "halve
scheut" drinken en koelt aldus, zoo niet uiterlijk - want
hij is een snoever - dan toch zalig in zijn binnenst,
de groot sprakel i j ke razernij die hij bezit. Op de "halve
scheut" na, die door een "demi" vervangen wordt , wijkt
de burger niet van den volksman af. Ook hij fantazeert
zijn mi snoegdhe id weg onder de oppermachtige en grandioosorakelende zwanze; en wordt hem geen persoonlijk, maar
een publiek, een algemeen euvel aangedaan, een onrecht
waar iedereen in meéboet , dan lacht hij te gemakkelijker,
na even verontwaardigd te zijn geweest, en zijn spotternij
krijgt een karakter van eensgezindheid, van eensluidendheid, dat al de maatschappelijke rangen gemeen wordt,
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al de individueele geesten aantast , en werkelijk als de
ziel, als de stem van de geheele bevolking gaat klinken.
Bene verrassend-rake uitdrukking, waarvan niemand de herkomst kent en die ieder als zelf-gevonden voorkomt , gaat als
een loopend vuurtje van mond tot mond; de lucht beeft
en leeft ervan; om 't juiste woord, om den blij gevonden
spotnaam vergeet men de wraakroepende daad. En zoo komt
het dat al bitter weinig menschen nog denken aan de knevelarijen van
van den Schaerbeekschen wethouder V. den Putte,
om zich alleen nog, of althans hoofdzakelijk, te herinneren, dat zijn officieele naam voorta "Scherreweg"
klinkt I.'t Is anders nochtans wel eene beroerde geschiedenis,
zooals uwe lezers ze kennen uit hetgeen ge er over mede
hebt gedeeld. En dat het misbruik van vertrouwen ook el
ders dan in Schaerbeek schijnt gepleegd te zijn - gij
weet dat in een andere gemeente, die eveneens aan Brussel
paalt, de burgemeester zelf tegen een schepene onderzoek
heeft gevraagd - maakt de zaak niet minder. Daarbij komt
het ongeloofelijke, dat Vanden Putte, zoodra hij bekend
had, in vrijheid werd gesteld, alsof die bekentenis als

boete voldoende was : een rechtsplegen dat eenigsz ins
van de gewone handelwijze afwijkt, vermits eerder het
tegenovergestelde gewoonlijk plaats grijpt , en de bekentenis een gegronde reden tot de inhechtenisneming mag heeten-. En dit alles bewijst een moreele minderwaarde,
een afstompen van den eerlijkheidszin, een vermindering
van het gevoel der verantwoordelijkheid, die bij ons endemisch heerschen, en waar bestraffing geen vat op schijnt
te hebben, vooral bij de al te goedsmoedige, al te toegevelijke houding der justitie.
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Want het moet gezeid : tot zelfs bij sommige rechters,
en bij ambtenaars in 't algemeen - op uitzonderingen na,
die des te meer dienen geloofd - lijdt men in België aan
een bedroevend verschijnsel : een gebrek aan plichtsbesef, dat het wreedste, het schraapzuchtigste egoisme in
de hand werkt. In al de lagen der maatschappij ontbreekt
het aan geloof in eigen levenstaak; men gaat niets aan
dan met scepticisme; het gezonde hechten aan de liefde
voor het ambacht dat men uitoefent, voor het ambt dat
men bekleedt, is eene verbazingwekkende zeldzaamheid hier
t e lande ; men durft hier nog nauwelijks bekennen dat men
een deel van zijn ziel geeft aan hetgeen men als dagelijksche taak heeft gekozen. Geen ideaal, dan het geld voor
het dagelijksch vermaak; geene overtuiging, dan tegen
klinkende specie : ziedaar het verschijnsel dat, van uit
de geestdriftlooze, geblaseerde hoofdstad, waar zelfs
gedachtelijk-nauwgezette plichtsbetrachting, waar zelfs
de wil, de bedoeling ertoe ontbreken, zich over de provincie uitbreidt en bij ons een nationale ziekte schijnt
te willen worden.
De gepleegde concussie, te Schaerbeek en elders, is
er een voorbeeld van. Als men eraan denkt, dat men naar
dien Vanden Putte eene laan heeft genoemd - eene mode
in de gemeente waar hij als wetgever fungeert , en die
binnenkort eene Stijn Streuvelsstraat zal hebben, - als
men weet dat er nog onlangs een raadslid sprak over een
aanstaand standbeeld voor den man, dan kan men zich voorstellen hoe deze werd geacht en gevierd, en welken invloed
hij op zijne medeburgers wist uit te oefenen. Nu zou,
overal elders, de woede der menigte in een geval als 't
geen ons bezighoudt, in verhouding tot de vroegere inge500

nomenheid staan, en, naar 't volksoordeel, de straf voet
moeten houden met de voormalige schijnheiligheid. En bij
ons De na. "Scherreweg", een spotpapiertje op straat
verkocht, eene week "zwanze", - en binnen een maand of
zoo, als de zaak voor het gerecht zal komen zullen er
menschen worden gevonden om zich af te vragen : "wat heeft
die Vanden Putte misdaan ?"
Neen, vroeger ging het er in ons land toch anders toe;
er is wel degelijk verslapping in onze zedelijkheid; en
ik ken er geen beter bewijs van dan het tweeluik in het
gemeentemuseum van itrugge, op stadsbevel en tot voorbeeld
voor de nakomelingschap, door het magistraat in 1498 aan
Gheevaert David besteld, en 14 pond, 10 schellingen groote
betaald, handelend over het villen van een zekeren L. chals, die zich als Vanden Putte aan concussie schuldig
had gemaakt. De schilder heeft de rauwe werkelijkheid
niet o iddellijk afgebeeld : de legende van Sisamnes'
knevelarijen onder koning C. byses boden eene voortreffe
lijke overdracht van het avontuur. En het is deze legende

die dan in schilderij, tot afschrik van Lanchals' daad,
op dit dubbel paneel werd gebracht.
Cambyses, hier op 't eerste tafereel, is met raadsen edellieden, naar waar de omkoopbare Sisamnes recht
pleegt (want hij was een rechter) , gekomen, en beschuldigt
hem, strak, uitdrukkelijk en aandringend, van snoode veilbaarheid, en somt, tellend op zijne vingeren, de wandaden
op , en is zéker van wat hij zegt ; - wat de gestalte van
den verschrikten rechter, half van zijn zetel rij zend,
en een zeer angstig gelaat, niet tegenspreken. De raadsheeren luisteren toe, ernstig, diepzinnig en met geheimigwijze koppen, terwij1 een wapenman van gemeen uitzicht
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niet zacht den beschuldigde gaat vatten.
Nu zou die man, naar moderne begrippen, vermits hij
blijkt bekend te hebben , gelijk Vanden Putte , op vrijen
voet moeten worden gesteld. In de middeleeuwen gebeurde
het echter anders.
Want het andere tafereel toont ijverige beulen, hoofdzakelijk. Zij oefenen, met uitmuntend gevolg en de noodige
werktuigen, hunne kunst in 't villen van menschel i jke
ledematen op de borst en den arm van den zeer t e beklagen
oud-rechter, die grijnslacht van de begrijpelijke pijn,
en tracht te wringen zijn lichaam onder de voortreffelijkboeiende koorden. En weer staan al de raadsleden met hun
koning erbij, vinden dat het wel besteed is, en de straf
wel uitgevoerd; en denkt niet dat dit hun onvermurwbaar
gelaat verschrikken zal. En wat het gevolg zal zijn van
het gevalletje, wordt geleerd in den linkerhoek, waar
de zoon van Sisamnes, die geërfd heeft het ambt van zijn
vader, niet te erven wenscht dezes hachelijk eindlot;
want hij verstoot met een gebaar van walg geld dat hem
zoet-sappig wordt geboden : edel princiep hem ingeblazen,
vooral , door de vaderlijke huid die, tot vermaan, over
den rechterlijken zetel is gehangen geworden, waar dan
de zoon is op gaan zitten : familiestuk...
- Zie ik ben niet wreed; ik vraag vooral niet, in geval
van vl ad ing , dat de stoelen van Vanden Put t e' s kinderen
met zijne huid overtrokken zouden worden. Maar dat eens
eene, meer moderne, maar dan toch even voorbeeldige straf
werd uitgesproken, zou misschien eene uitmuntende moreele
wakkerschudding zijn. Wij hebben ze in Brussel waarlijk
noodig.
N. R.C. , 30 Augu/stu6 1908.
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IN 'T MUSEUM VAN OUDE SCHILDERIJEN
Brussel, 28 Augustus.
Men gaat algemeen meer en meer inzien, dat musea voor
nog iets anders kunnen dienen dan als toevluchtsoord bij
winterkou voor menschen die bij zich aan huis geen vuur
hebben, of tot gemakkelijke zitkamer voor te kleine renteniertjes die er h middagdutje op de mollige banken uit
komen slapen. Niet alleen voor Engelschen-op-reis en ten
bewijze dat Baedeker geen leugenaar is, worden jaarlijks
groote sommen voor 't was der plankenvloeren en 't koper
der bewaardersjasknoopen uitgegeven. En 't verhangen v
schilderijen heeft nog een ander nut, d. de bezigheid
die er den custos en zijn leger bedienden door verschaft
wordt. Een museum, naar de meening die th.. s overal, wel
wat laat , ingang vindt , is geen kerkhof meer voor doode
kunst, geen heiligdom voor eerbied en verveling : dat
daar iets te leeren valt, ook voor andere lui dan deskundigen, en dat vooral bij die andere lui, door schikking
van het ten toon gestelde, leerzucht en belangstelling
moeten gewekt worden, wordt eindelijk duidelijk aan de
menschen, die, thans wél bevoegd, den plicht dier yolkseducatie dragen, en vroeger maar al te vaak de hun vertrouwde verzamelingen behandelden als het dienstmeisje
dat eene bibliotheek in orde brengt : de kleine boeken
bij de kleine, en de groote bij de groote, en al de roode bandjes bij mekaar.
Daar komt nu zoowat overal verandering in, ook te Brussel, waar het nog zoo heel lang niet geleden een warboel
van belang was, en waar heel nog wat te verschikken valt
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men zie maar de groote zaal gelijkvloers, naast het beeldhouwwerk. Goede wil is er echter ten overvloede : ik wees
er u onlangs op hoe men voor enkelen tijd met uitmuntend
gevolg orde had gebracht in onze prachtige Hol1andsche
verzameling uit de 17e eeuw, opgesteld thans in twee zalen,
waar men eindelijk alles onder goed licht nagaan, vergelijken, be st udeeren kan. Ook een Breughe l z aalt j e laat
een dieper, intiemer doorzien van 's meesters kunst toe.
En als in de groote zaal der Primitieven en in die der
Romanisanten wat meer duidelijkheid en wat minder verwarring zal zijn
jn gebracht , wordt ons ook daar een uitmuntend,
methodisch en gemakkelijk, studieveld geboden.
't Bestuur van het "Musée ancien" wil thans nog verder
gaan : we bezitten nu eene phot ograph ieënz aal . Ik bedoel
een zaal, opzettelijk voor leergierige menschen ingericht,
waar alleen tafels en stoelen ontbreken om er op zijn
gemak te gaan zitten werken (want men schijnt niet te
hebben geloofd, dat het ooit iemand in het hoofd kon komen
gebruik te maken van het hier gebodene !) , en waar bijzondere meubelen phot o' s bevatten naar de voornaamste schilderijen uit vreemde en eigen musea : Louvre, Ermitage,
Pinakothek , Mauritshuis; terwijl methodische catalogi
den arbeid vergemakkelijken en onder glas eene bestendige,
dikwijls wisselende tentoonstelling plaats heeft van wat
de l meubels aan schatten inhouden. Bene eenvoudige aanvraag bij het secretariaat en het heiligdom wordt voor
uw werkzucht geopend. Als ge u maar tevreden stelt met
den éénigen stoel , die de zaal versiert , en het schrijven
met uwe knieën als lessenaar voor u niet al te lastig
is ...
Ik heb nog niet geprobeerd, en weet niet in hoeverre
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het arbeiden in zulke positie een genot mag heeten. Mbar
gisteren heb ik eens aandachtig nagegaán wat ons, als
staal van hetgeen de laden bevatten, onder de glazen valdeuren getoond wordt. En zie, dat is nu weêr eens een
monstertje van het gewone Belgische "A-peu-près", van
de zelfvoldane slordigheid, van het geblazeerde "watkan-het-me-schelen", die bij ons endemisch en aanstekelijk
heerschen. Ik weet niet wie hier verantwoordelijk is;
dat echter zijn goede wil zoo spoedig verdrinken moest
onder den onverschilligen ambtenaarsslenter, is des te
meer te bejammeren, dat het voortreffelijke inzicht geheel
te niet wordt gedaan door het onwetenschappelijke, door
de beneden kritiek staande achteloosheid die bij 't aanleggen der verzamelingen uit het thans uitgestalde blijkt.
Kunstgeschiedenis is, voor wie ze beoefent, vooralsnog
eene dure wetenschap geweest, vooral in België, waar men
er geen stipendieën voor over had. Behalve het reizen
dat eene noodzakelijkheid is, kostten de goede photo's
tot op heden stukken van menschen. Nu zijn er wel heel
goedkoope reproducties in den handel, Mar die zijn juist
goed genoeg voor wat geliefhebber , een photo die niet
heel duidelijk aantoont al wat er, buiten de kleur, op
een schilderij te zien is, kan slechts van heel betrekkelijk nut
nut zijn, en ik ken menschen die met een bloedend
hart verdere studie opgaven, omdat hunne middelen niet
toelieten, dat ze reizen zouden en zich de dure, maar
onontbeerlijke photo's aanschaffen. Dit voor jaren, wel
te verstaan. Nu voorzien sommige bijzondere bibliotheken
in het laatste althans. De collecties van de Universiteit,
door Aug. Vermeylen voor zijn leergang van kunstgeschiedenis gebruikt , zullen ook wel zijne studenten ten dienste
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staan; ook het ruilmuseum en het museum van decoratieve
en toegepaste kunst in het Hal f eeuwpark bevatten prachtige photographische verzamelingen. Ten behoeve van het
groot er publiek heeft men er nu aangelegd in het Museum,
en ik zou de eerste zijn om toe te juichen, was het
niet....
Ik zei het reeds : goedkoope, maar slechte, althans
onvoldoende, reproducties kan zich iedereen aanschaffen.
De dure, maar goede en nuttige, moest men in het museum
vinden. En wat heb ik nu gisteren gezien ? Af z icht ige ,
zincographisch afbeeldingen, die ons vertrouwd moeten
maken met het werk van een schilder als Jan van Eyck !
Behalve enkele uitmuntende phot o' s : gevlekte, verdoezelde, toonlooze reproducties, van eerre kunst waar alle
mogelijke scherpte geëischt voor wordt , de verst -gedreven lijn- en toet sf i jnheid dient weergegeven, zelfs de
k l eur s chakee r ing dient gevoeld. En in de plaats daarvan
af z icht ige stuiverz inco' s , niet eens goed genoeg voor
't i l lust reeren van schoolboeken.
Het is niet alles : de attributie onder elk afgebeeld
werk is meestal verbazingwekkend. Zeer problematieke Van
Eyck's worden zonder schroom voor echt verklaard, en omgekeerd. Wat sedert de tentoonstelling der Primitieven
te Brugge, in 1902, door ieder als aan den "Maft re de
Flémall e" of een cop i st ervan wordt toegeschreven, staat
hier uitdagend onder Van der Weyden. De welbekende Kalvarieberg van Petrus Christus behoort hier een "Inconnu"
toe. Nietwaar, dat een beetje meer omzichtigheid den bewaarder, die deze fiches schreef, of althans motiveering
van zijn oordeel passen zou ? Voor dit laatste kon hij
een voorbeeld nemen bij hetgeen in het Museum voor Natuur506

lijke Historie met zulke nauwkeurigheid plaats greep.
Ik ga hier niet verder op in : ik wilde er alleen uwe
landgenooten, die aan kunstgeschiedenis doen, op wijzen,
dat ze thans ook met meer gemak in België werken kunnen.
Maar ik mocht toch niet verzwijgen, dat ze zich geen illusie hebben te maken over de excellentie van een deel
der materialen, en vooral geen absoluut vertrouwen moeten
toonen in wat de catalogi als waarheid voorhouden.
N.R.C., 30 Augtotws 1908.
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DE WETTERAARICENS

Brussel, 8 September.
Wetteren is een groot dorp in Oost-Vlaanderen, op de lijn
van Oostende-Brussel, tusschen Gent en Aalst. Het is zeker
niet onder de mooiste : een kleinsteedsch groezelig uitzicht, een omliggend landschap zonder eigen karakter,
verleelijkt door het vierkant opblokken van groote en
kleine spinnerijen en weverijen, waarvan de hooge schouwen de lucht doorpriemen, bezoedeld door hun zwarten rook.
Slechts enkele landgoederen - dat van den burgemeester
van Gent, onder andere, - eenige bloemkweekerijen vroolijken de omstreken op. Buiten dezen is de streek weinig
aantrekkelijk. En ook de bevolking is voor den vreemdeling
niet aanlokkelijk : de fabrieken,behalve dat ze geen instituten van schoonheid en moreele gezondheid zijn, hebben
een deel der oorspronkelijke boerenbevolking tot, vaak
wrokkige, arbeiders gemaakt, iets waar ze niet op verbeterd is. Niets is treuriger dan op het land fabriekwerksters te ontmoeten, treurig in elk opzicht. Noch
aesthetiek, noch zeden winnen er bij; men heeft er het
gevoel van iets abnormaals, iets pijnlijk onnatuurlijks:
weer een ingrijpen van de stad op het land, een beeld
van de "ville tentaculaire", de stad met de grijparmen,
die den buiten vergoort en bederft. Zoodat de Wetteraars
geenszins het ideale beeld van den Vlaamschen landman
zijn.
Maar net de Wetteraarkens is het nog veel slechter
gesteld dan met de Wetteraars. De Wetteraarkens zijn een
gevaarlijk zootje. Zij bijten, zij steken, zij maken oude
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vrouwen kapot. Verleden week nog hebben ze er een in den
put geholpen. En dit zonder de minste reden, zelfs niet
uit de zucht naar boosdoen. Eenvoudig uit natuurdrang,
als iets heel gewoons, als een levensfunctie...
Un mal que répand la terre...
Maar laat me u eerst voorstellen. Denk niet dat een
Wetteraarken een kleine Wetteraar, de zoon, het nakroost
van een inwoner der streek is , de telg der dapperen,dieliteT
v(5or een goede honderd jaar,tijdens den Boerenkrijg, de Sansculotten bevochten. Neen, een Wetteraarken is zelfs den
na. van mensch niet waard; dit vuig gebroed, dit "uitwerpsel der aard", is nauwelijks een beest; het is eenvoudig.... een insekt, orde der Diptera, geslacht der
Cheironomen, met kleine ronde vleugeltjes en een angel....
dien ik u in geen enkel opzicht toewensch.
Ik moet u echter, voor ik voortga, iets anders vertellen, mijn verh..1 "ab ovo" aanvangen, van bij het insektenei, n. elijk; en daartoe dient weer eene afwijking
van geografischen, landschappelijken aard.
Wetteren ligt aan de Schelde, hetgeen waarlijk vooralsnog geen voorrecht is. Want de Schelde is niet overal
even mooi als te Antwerpen of te Vlissingen. Te Wetteren
en omstreken maakt ze een rij schilderachtige, maar kwalijk riekende bochten, die men bij middel van breede vaarten door heeft gesneden en die daardoor dikwijls zonder
water staan, zoo dat de booten die er zich in wagen bij
laag tij in 't slib vast gaan zitten, en slechts bij vloed
varen kunnen. Het zijn nu die modderbochten - de oude
Schelde, gelijk het heet - die ons de Wetteraarkens bezorgen, die hunne treurige befaamdheid dus daaraan danken,
dat die oude, verpestende armen van den stroom niet sinds
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lang gedempt en tot vette weiden herschapen werden.
Het is dus aan de boorden der oude Schelde, te Wetteren
en omliggende dorpen, dat het Wetteraarken zijne tenten
heeft opgeslagen, als ik mij aldus uitdrukken mag. Men
kent de reden van die voorkeur niet : de keus mag men
niet door de drabben der Schelde verklaren, want het ontbreekt ons waarlijk niet aan smerige waterloopen. Herinner
u dat ik er u indertijd over schreef. Het Wetteraarken
kon dan ook elders wel zijn bestaan zoeken; het doet zich
echter hoofdzakelijk hier voor - vandaar zijn bijnaam
zonder dat het ooit gezeid hebbe waarom het ons niet
elders met zijne presentie vereert.
Als alle insekten legt het eieren, vermoedelijk op
waterplanten; de larven althans krioelen in 't modder
van den stroom, en, ontpoppen zij tot mugge, dan gaan
ze met hun angel hun voedsel vinden op het levend lijf
van menschen en beesten.... Gaf dat nu maar eene eenvoudige muggebeet, het kwaad zou zoo heel erg niet zijn.
Maar niets is venijnig als de steek van een Wetteraarken; weldra wordt de beet een etterende puist; en ge
zijt al heel gelukkig als de besmetting niet dieper gaat
en ge er het leven niet bij inboet, gelijk.de oude vrouw
waarvan ik hooger spreek.
Bedenk nu dat het Wetteraarken, vooral omtrent dit
seizoen, in dikke zwermen rondvliegt; want zijne vruchtbaatheid is boven allen twijfel verheven. Zoodat ge u
wel voorstellen kunt hoe die kleine Cheironoom, behalve
een Dipteer, ook een gevaar wordt voor de Wettersche samenleving. Die Wetteraarkens zijn voor Vlaanderen hetgeen
de sprinkhaanregens in Egypte zijn; maar ze zijn veel
gevaarlijker, vermits ze 't vooral op de menschen gemunt
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hebben. Ben sociaal euvel dus, een zeer onaangenaam bestraffingsmiddel voor het menschdom, dat het best ontberen kon.
Men zoekt er natuurlijk verweer tegen. De wetenschap
heeft er zich meê bemoeid. Zonder er tot hiertoe geheel
in geslaagd te zijn, zoekt een Brusselsch geleerde, dokter
Séverin, naar den aard van het kwaad, om het te beter te
keer te kunnen gaan.
Want de vraag is : waarom is de beet zoo venijnig,
zoo gevaarlijk ? Naar een natuurkundige mij verzekerde,
die het bij eigen ondervinding wist, valt hier heel iets
anders voor dan bij het geval der moeraskoorts, ook door
den beet van eene mug - de Anopheles maculipennis, als
het u interesseert - veroorzaakt, maar op zulke wijze
dat deze mug, op het oogenblik van den beet,aan den mensch
een gemeenschappelijk parasiet - de Plasmodium malariae,
heet het ondier, - inent, waarvan de overvloedige en spoedige voortteelt dan hevige koorts verwekt.
BijhetWetteraarken gelooft men niet dat een parasiet,
aan mensch en mug gemeen - gelijk bij Trichinosis het
een parasiet is, gemeenschappelijk aan zwijn en mensch,
die werkt, - bij 't ziekteproces tusschenbeiden treedt.
Men denkt veel meer dat het leven der larven midden in
de ziektekiem-voerende modder, de groote reden is der
schadelijkheid van het volmaakte insekt. En dan zou demping der oude Schelde het eenige, en afdoende, verdelgingsmiddel zijn. Maar reken daarop IHoe 't ook weze : wij genieten het treurig voorrecht,
geteisterd te worden door eene plaag, die het offer van
menschenlevens heeft geëischt. Al verwacht ik nu ook geenszins, dat deze brief aan het Wetteraarken de befaamdheid
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van den Minotauros zal bezorgen, toch meende ik er u wel
een en ander over meê te mogen deelen, temeer dat er tegenwoordig in de Belgische pers veel over geschreven wordt.
En het houdt u allicht van de verkeerde meening af, dat
de bewoners van Wetteren een aard Apachen zijn, die hun
plezier vinden in 't dooden van oude vrouwen, gelijk het
klinlain het liedje :
Hij heeft heur gegeven een steke in heur lijf,
En ze is er van bezweken, dat wijf.
N.R.C., 10 SeptembeA 1908.
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VLIEGEN
Brussel, 9 September.
Behalve heusch regenwater, regent het hier sedert enkele
maanden tentoonstellingen van allerlei aard. Om de veertien dagen zoowat krijgen we nieuwe kilometers beschilderd linnen en nieuwe kilogrammen klei of gips te bewonderen in het Hedendaagsch Museum, waar groote en kleine,

oude en jongere kunstkringen van de gelegenheid ruimschoots gebruik maken, er gratis de gewrochten - niet
"gedrochten" drukken, s.v.p1.- harer leden den volke bekend te maken. Elders verbroederen Belgische en Hollándsche likeurstokers en broodbakkers. In een onzer voorsteden,teSt.Joost-ten-Noode, is er th. s eene luisterlijke
Internationale Tentoonstelling" open, waar ik u binnenkort meêtroon. In eene andere aanpalende gemeente, te
Boschvoorde, vinden spoedig schilders en beeldhouwers
gelegenheid, nieuwe lauweren te plukken, al brengt het
nabije Zonidnbosch weinig laurieren op. En in het Paleis
van het lialfeeuwpark is het tegenwoordig een "Salon des
Arts et Métiers."
Ik heb u al menigmaal in dit Paleis binnengeleid. Wij
hebben er samen automobielen en fokhengsten, schilderijen en het "Concours Hippique" gezien. Daar dingen
kunstmakende honden evengoed als kunstschilderende menschen naar eer en roem. Oorspronkelijk bestemd en uitmuntend geschikt voor de gipsen afgietsels van de beroemdste beeldhouwwerken over de wereld eene prachtige verzameling die thans, in een veel te eng bijgebouw opeengestapeld, ongenietbaar is, - heb ik er het bevallig me513

nuet van ettelijke olifanten mogen bewonderen, want men
heeft er ook circus gespeeld. Later braken hier in een
prachtig steekspel, edele ridders menige lans ter eere
en ten aanzien van 't Brusselsche schoone geslacht. En
thans drinkt men er goedkoope wijn en koffie die nog goedkooper is, vermits hij gratis aangeboden wordt, ziet men
er een "oud-Gent" waarvan ik het natuurgetrouwe durf betwijfelen, hoort men er in een poesjenellenkelder Gounod's Faust in 't oorspronkelijk Brusselsche dialect voordragen, en kan men er, na al deze beslommeringen, krachtherstelling vinden in eene smakelijke restauratie.
Br is nog iets anders : er is een"exposition d'aviation", een luchtvaarttentoonstelling, en o ! deze is interessant. Toen ik ze voor een paar dagen bezocht, was
er wel niet veel nog te zien : een reductie van een
Fransch officieel "dirigedble", een paar ballonnetjes die
ze aan 't vullen waren, eenige gecompliceerde teekeningen. Maar interessant was het toch, en dat werd wel bewezen door de bezoekers, die den goedkoopen wijn en de
gratis-koffie verwaarloosden om hier, in een maximum van
getal en van spanning - ik bedoel : wij stonden gespannen, en onze hersenen ook - het zwellen der ballonnetjes
na te gaan, en die groote zijden sigaar met al die stokjes er onder te bewonderen. De luchtvaart geniet blijkbaar bijval. Hij is aan de orde van den dag, ook in België. Onlangs voor Henry Farman te Gent, en de herinnering
eraan zal gewis even lang duren als 't herdenken hoe Blondin er eens op vijftig meters hoogte op de koord danste,
hoe Donato er midden op den Kouter - de Zondagwandeling
menschen hypnotiseerde, en hoe voor een paar jaar een
oud-Kongoreiziger den olifant van den Dierentuin mors514

dood schoot. Niet lang geleden wijdde een Brusselsch blad
heelder nummers aan het vraagstuk. Ook uit ons land werd
Zeppelin geld gestuurd. En nu hier : een reductie van
een bestuurbaar luchtschip, zeer dienstig voor een oeistiti die de ruimte wilde veroveren...
Over deze zaken stond ik in de gespannen menigte te
philosopheeren, toen eerst licht, daarna uitdrukkelijker
op mijn schouder werd getikt. Ik keerde me om : vóór mij
stond een oude meneer met een nobel gelaat, in eene deftige zwarte kleeding, en die me vriendelijk toelachte.
Hij vroeg me : "U is journalist, meen ik ?"

Op mijn bevestigend antwoord haalde hij een kaartje
uit zijn zak, dat hij me buigend toereikte. Ik las

"Icarus, luchtvaarder."
II( verberg het u niet : niettegenstaande de professioneele koelbloedigheid was ik eenigszins verbaasd. Had
ik met een gek te doen ? Was "Icarus" een symbolistisch
pseudoniem ? Of zou dit waarlijk... ?
De grijsaard zag mijn twijfelende achterdocht. Hij
sprak me toe :
"U meent waarschijnlijk ook dat ik in zee omgekomen ben,
sedert dat ongelukkig luchttochtje met mijn vader Dedalus?..
Ja, ja, ik zie het wel, u is een uitmuntend mytholoog; u

kent de officieele geschiedenis van mijn vaderland en van
het tijdperk waarop ik het levenslicht zag. Maar ik zeg u :
hoed u voor de officieele historici! Ik zelf, ziet u, ik ben
u een levende waarschuwing. Want gij ziet het : ik ben levend , ik ben springlevend, wat zeg ik ? Ik ben vlieglevend...
Sedert dat ongevalletje aan de Icarische zee... Want u herinnert zich zeker de feiten gelijk men ze heeft verteld ( de
pers was toen nog zoo slecht ingelicht !) : hoe vader en ik
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het probeerden, er eens op uit te vliegen. Met u, cri j hadden
als voorbeeld den vogel genomen : vleugelen naar het celmodel en een roerstaart; over den motor zwijg ik : het
is het geheim van mijn vader-zaliger, en al die piepjonge
luchtvaarderkens zouden al te zeer lachen, moest ik het
openbaar maken. Ik verduik u overigens niet dat ik sedert
dien veel beters, veel natuurlijkers heb gevonden.
Maar voor den tijd was het prachtig, en slechts één
ding ontbrak ons voor heerlijke praestaties : verbindingsbuisjes in aluminium, bij 't bouwen van vleugelen en roer.
Aluminium bestond nog niet. Vader moest zich met was behelpen. Toen ik wat dicht bij de Zon kwam, smolt het _ was,
en ik viel in zee. Hoé ik ontsnapt ben komt er minder
op aan. Dat ik wel degelijk niet verdronken ben, kunt
u best zelf merken"...
Weêr boog de man, een beetje Al te ouderwetsch-ceremonieel . Thans zag ik dat zijn gekleede jas ettelijke
geslachten oud moest zijn. En ik bemerkte ook . dat hij,
niettegenstaande de jaren, een verbazend-zuiver Grieksch
profiel had. Ik bood hem een glas wijn aan, van dien goedkoope. Tot mijn spijt kon ik hem druivennat noch van
Pranné , noch van Chios aanb ieden . Wij stelden ons met
Graves tevreden, die ik uitkoos om het gewichtige der
ontmoeting. En na een teug gedronken te hebben, hernam
Icarus, "vader der luchtvaarders", gelijk hij zichzelf
noemde :
"Al die geestelijke kinderen van mij en al hunne speeldingetjes : allemaal larie en apekool , gelijk we in Hellas zouden hebben gezegd. o ! had ik maar kapitalen
En had ik maar mannen van goeden wil !...
Want u kunt wel denken, dat ik het bij die eerste
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proefneming niet gelaten heb. Aan de golven ontsnapt,
heb ik mij stilletjes terug getrokken, om te studeeren.
Want waarom kan een vogel vliegen ? Niet alleen omdat
hij vleugelen heeft. Niet vooral omdat hij lichter dan
de atmosfeer zou zijn.... Toen mijn vriend Möntgolfier,

dien ik goed heb gekend, den luchtbal had uitgevonden,
dacht hij het vraagstuk bij 't rechte eind te hebben.
Ik zei hem : mis, mijn vriend, want, als gij uw bal bestuurbaar zult hebben gemaakt, hoe zult gij voor lange reizen uw provisie gas kunnen vernieuwen ?...Montgolfier stond
met zijn mond vol tanden, en de vijanden van Zeppelin
beweren, dat. hij Montgolfier's "bridge work" geërfd heeft..
Volgens mij hebben dus menschen als Wright gelijk, die
't systeem "lichter dan de lucht" verwerpen, en een apparaat maken, dat als een vogel, zwaarder dan de lucht is.
Maar hoe ingewikkeld hunne vliegmachines, en hoe broos
Want iets heeft de vogel, waar zij met hunne machines
nooit toe komen zullen, en dat ik, die de vogelphysiologie ken....
Waarom kunnen de vogelen, zwaarder dan de lucht, vliegen ? Behalve van wege hunne vlerken, omdat ze geen merg
in hunne beenderen hebben, omdat hunne beenderen hol als
pijpestelen zijn.... Begrijpt ge mij ? Beseft ge 't geniale van mijn ontwerp ? Maak dat de mensch holle beenderen krijgt, bind hem vleugelen aan (met iets anders dan
was) , en, met eenige oefening, kan hij vliegen. Ziedaar,
geef het toe, de ideale oplossing; beken dat Farman het
daafbij niet haalt , en Santos-Dumont's nummer z60(5- en z6(5veel bij den mergloozen mensch, dien ik heb uitgedacht,
niets is dan misschien wel ingenieus, maar dan toch nogal
belachelijk speelgoed I
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"Want dat een man met merglooze beenderen zeer goed
het leven houdt, dat weet ieder. Ieder die in jaren vordert, verliest langzamerhand zijn beendermerg. Bij grijsaards is ze vaak geheel opgedroogd. En nochtans leven
zij. Ik-zelf, een grijsaard zooals er weinigen zijn, ik
leef, gij kunt er niet aan twijfelen. Al wat dus te ontdekken viel om van den mensch een vliegend dier te maken,
was : de inhoud der beenderen tot het minst-mogelijke
te herleiden, en dan doenlijk maken dat naar willekeur
de holle beenderen met lucht kunnen worden gevuld. ,mijnheer, was heel het probleem. En dat probleem : bezie me
goed, mijnheer; dat probleem, waar ik sedert eeuwen mijn
leven aan op heb geofferd, en een helaas al te klein inkomen, maar dat mij, vader der luchtvaart, de eindelijke
onsterfelijkheid bezorgen moet : dat probleem, waarvan
de oorsprongsgedachte van in Hellas aan de toekomst de
hand reikt boven mijn st ral enbekroond hoofd, dat probleem...."
Op dat oogenblik hief een krijgskapel, die in de tentoonstelling speelde, om ik weet niet welke reden de "Brabanconne" aan. Mijn man stond heftig-aangedaan op, en emphatisch ging hij aan 't buigen. Hevig rood. kleurde zijne
wangen. "Eindelijk erkent men mijn genie", zei hij mij.
Weldra had zich het volk om den grijsaard geschaard, die
daar zoo zonderling, vanwege die "Brabanconne", aan 't
salueeren stond, en kushandjes ging werpen. Het werd een
algemeen gelach; mijn zegsman nam het voor gejuich op
en straalde van vreugde... Ik maakte van zijn sukses gebruik om weg te sluipen, en ontkwam aldus, allicht, aan
den spotlust van een publiek dat mij, door mijne aanwezigheid aan zijne zijde, misschien voor even gek had
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kunnen houden....
En ziedaar, waarde lezers, hoe ik den mythischen Icarus heb leeren kennen. Het heeft me maar veertien centiemen gekost : twee glazen goedkoopen wijn, en tien
centiemen voor de fool.
N . R. C . 10 Septemben 1908.
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BRUGGE IN BEELD
Brugge, 10 September.
Onder de loensch-gele herfst-zon, schuin tusschen 't grauw
der logge wolken, en na de vlaag, die samen de straten
overspoelden van vloeiend zilver en bleek goud, de "doode
maged" Brugge....
Ik weet niet welk geniepig heimwee, welke haast perverse hartstocht den gevoeligen Vlaming telken jare hierheen voert, hem op zekere dagen, vooral tegen 't einde
van den zomer, lokt naar het grauwe en groezelige reiewater en de moe-slanke gevels die er nauw in spiegelen,
hem hunkeren doet naar het kwezelig en verdacht leven
achter die groene ruitjes en de vaak gesloten luiken eene inbeelding die hem niet loslaat; - hem de lange,
l i j ze , lamme wijzen van den Halletoren in de ooren zingt
zóó, dat hij er henen moet.
Ik zit hier in den loodzwaren, zwoelen regenmantel
te dampen, eene onverdraaglijk pijnlijke moeheid in mij,
onder 't gluiperig licht dat op de natte huizen als 't
ware gaat kleven. En nooit is Brugge me zóó desolaat voorgekomen. Over de groote plaats niets dan druilerig-sluipende voorbijgangers. Een schraal miezerig meisje, dat,
scheef- gegroeid, een overgroote hoedendoos voortzeult. Het
schrille gefluit van een bakkersjongen. Een ziek-voortsukkelende hond.... En daarboven, melancholiek en snikstootend als kwam het uit overoude tijden, een deuntje
van Peter Benoit dat, blij-bedoeld, hier weent als 't
herdenken van weelde in onmacht.
Romantiek der oud-Vlaamsche steden. Gisteren nog, Gent,
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onder gelijke veege zon stoer en wrokkig. Brugge heden, week
en verlegen en ongezond-weemoedig, in dezen armzaligen
namiddag, dat lam en al te geel licht de natte straten
als met oud zilver kleedt, en dat ze niet gulden kan
maken. En heel het beeld van ons verleden, dat, waar we
heel ons heden in erkennen...
Ik wil niet voortgaan op dezen toon. Die borne, regengedrenkte mantel uitgetrokken, dat ik mijne schouders
vrij moge voelen. En getracht, u getrouw verslag te geven
van de tentoonstelling waar ik vandaan kom, en die het
misschien gedaan heeft, dat Brugge me heden zoo verveeldmistroostig en ziek-moe heeft gemaakt.
"Brugge in Beeld", heet het, en het is eene "wederlandsche tentoonstelling van schilderijen". Weet eerst en
vooral dat "wederlandsch" een Brugsch neologisme is voor
"internationaal". En weet tevens, vermits we nu toch aan
't vitten zijn, dat deze tentoonstelling het zeker niet
waard is , dat gij er de reis van Rotterdam naar Brugge
om maken zoudt... Ja, gewis, zij is het die mij onontkomelijk moe en mistroostig maakt, hoofdzakelijk. Want,
nietwaar, wat stelt men zich niet voor van iets dat, vollediger dan in eigen taal, in 't Fransch heet : "Bruges Ses peintres. Exposition internationale". Men dacht aan

de vroegere expositie der Primitieven, glorieuzer gedenkenis. Men herinnerde zich die van het Gulden Vlies. En
men verwachtte, even smaakvol gekozen en geschikt, het
beeld van Brugge door de geschiedenis der schilderkunst
heen, van aan de "Madonna van kanselier Rollin" af, zooals
Van Eyck ze schilderde met de vaart perspectief op den
achtergrond, tot op heden toe, bij den zwoel-evocatieven
Khnopff. Men hoopte dat heerlijke : Brugge in de kunste521

naarsziel, van in de Middeleeuwen tot op onze impressionistische dagen. En men meende dit hier, na 't Gulden
Vlies en de Primitieven, insgelijks door baron Kervijn
de Lettenhove ingericht, en dAarom juist even degelijk,
te mogen verwachten.
Helaas , het heeft niet mogen zijn. Men is begonnen,
al wat niet "du dernier bateau" was,te gaan weren. Slechts
schilders van na '80 - gelijk men in Holland zeggen zou hebben mogen meedoen. En internationaal is het alléen
vanwege een paar Nederlanders, twee-drie Engelschmans
en een Hongaar, behalve enkele Duitschers. Al 't overige
is Belgisch, en dan nog niet overal van eerste gehalte.
Men ziet het : eene teleurstelling van belang, een
emmer koud water gevoegd bij de regenvlaag van daareven.
En, bij nader onderzoek, méer dan een emmer koud water :
een werkelijk stortbad.
Want wat is hier in groote meerderheid ? Onoogelijk
en onmogelijk, gelikt en geflikt amateurswerk, ideaal
voor handelaars in export -geschilder, duurzame herinnering
voor Angel-Saksers op reis die een staalken willen meedragen van Brugge gelijk zij het hebben vermogen te zien;
gevelkens en reitjes, kantwerksters en melkvrouwtjes,
in het traditioneele décor, gelijk het hoort voor menschen
die Brugge beter uit Baedeker en gekleurde prentbriefkaarten dan uit eigen voelend in- en medeleven kennen. - Geen
wonder, dat men desperaat-wrevelig, knorrig-moe uit deze
tentoonstelling zou komen, en geheel wanhopig, zoo niet
een paar zeer hooge kerels, en enkele mindere, u een dieper inzicht,een innigeren indruk, een schoonere gewaarwording kwamen mededeelen en uw wrok in een wegenden, maar
dan toch ziek-zoeten weemoed kwamen keeren....
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Het spijt me, onder die "kerels", noch Willaert, noch

Tremerie, noch Wijtsman, noch Reckelbus, noch Middeleer,
noch De Sloovere te mogen noemen; en het spijt me te meer,
dat die menschen vér boven de meerderheid staan en dat
ik de opgevoerde techniek en de knapheid van hun werk
naar waarde weet te appreciëeren. Maar wat is, hetgeen
ze hier toonen, méer, dan een meer-of-minder-getrouwe
weêrgave van wat hun oog, niet wat hun innerlijk wezen,
trof' en wat is het dat het oude Brugge van , b.v., het
oude Veurne onderscheidt, tenzij juist dat heel bijzonderinnerlijke, dat zeer innige, dat men niet aldus, niet
zoo intens en ook geheel anders, in . dere Vlaamsche steden gewaar wordt ?
Dat geheimzinnig-hi8ratische, dat grootsche en verwelkte, dat somptueus-verstofte : het treft u o iddellijk
in het middenp. eel van Fernand Khnopff's groot drieluik
"Souvenirs d'autrefois". Dit is niets dan het doodsbed
van eene in brokaat-gekleede doode heilige. En het is,

zonder daarom maar eenigszins literair te worden, heel
het Brugge dat een artiest, ook buiten tandgevelkens en
zwaantjes-in-het-gradhtje, in de atmospheer, in het traditioneele leven der stad gevoelt. En dat, zie, noem ik,
"Brugge in Beeld".
Hetzelfde mag gezeid worden van 't groote doek van
Baertsoen, onzen weemoedigen aristokraat. Ja, dit wordt
meer dan een stadgezichtje. De dorre herfstblaren op dien
plompen kaaimuur geven méer dan het najaar aan; en dat
diepe water, dieper dan wat men van de lucht vermag te
zien, teekent meer, en doelt onbewust hooger, dan op de
bloote weêrgave der werkelijkheid. Ook hier is Baertsoen
éen onzer hoogste, éen onzer "verbreedenste-kunstenaars"
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geweest.
Onmiddellijk na hem mag wel de archaiseerende Hannotlau,
helaas te vroeg gestorven, vernoemd, en ook Omer Coppens,
al is zijne kleur me soms druk en hinderlijk. 't Zelfde
kon gezeid van een Franz Charlet, die overigens heel zuiver gevoeld is. Heerlijk van stillen vrede en ernst, een
eenvoudige akwarel van Pirenne, waarnaast Horenbant den
naam van "plezanten vuurwerk-afsteker" ruimschoots verdient... Sobie,wat Al te krachtig; Gilsoul, soberder dan
gewoonlijk; een paar nog al dilettanterige vreemdelingen... En dan blijven alleen nog een paar etsers te noe
men : Frank Brangwyn, als altijd overweldigend grootsch,
en uw scherpe , uitdrukkelijke en fijne Graadt van Roggen.
Er zijn ook beeldhouwwerken : een Leopold II (natuurlijk);
een naakt meisje dat ze in den tocht hebben gesteld, vlak
bij een venster; verder een paar werkjes van Karel Lateur,
broeder van Stijn Streuvels. En men vraagt zich af wat
dit al met "Brugge in Beeld" te maken heeft....
Nadat ik buiten de tentoonstelling was gekomen, hen
ik het deurtje daar naast binnengetreden. 0, 't lokaal
is er heel wat minder mooi ingericht; de muren zijn er
wak; maar men vindt er Van Eyck's en Memlinc's,en Gheeraerdt David's, en Hugho van der Goes'. Dit is namelijk
het Stedelijk Museum. En, al ziet men er de schilderijen
heel slecht, vergeleken bij 't geen men in 't naastgelegen lokaal ziet, al te goed ziet...
De rest laat ik er u bij fantaseeren. Want, moest ik
u vragen, zelfs zonder dat ge "Brugge in Beeld" hadt bezocht, wat het beste, zuiverste beeld van Brugge is, gij
zoudt zeker, A priori, zonder restrictie antwoorden, wat
ik zeggen zou. Al beken ik nu ook dat er wellicht bij
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Memlinc of bij David geen enkel gereproduceerd plekje
te identificeeren ware....
Nog deze laatste inlichting. De vereeniging die deze
tentoonstelling heeft ingericht heet "Artis", evenals
Amsterdam's dierentuin.
N.R.C., 12 September. 1908.
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VISCHTEELT IN VLAANDEREN
Brussel, 12 September.
Toen ik gisteren uit Brugge, waar ik te uwen behoeve de
tentoonstelling van schilderijen bezocht, die ik hier
besprak, terug naar Brussel zou keeren, dacht ik eraan
dat mijn trein niet verre van Overmeire voorbij moest,
en dat het voor een land als het uwe van eenig belang
kon zijn, dat ik onder weg voor een paar uren afstappen
zou, en er me heen begeven.
Want er bestaat tusschen Overmeire en Nederland een
verband, en dat verband is : de vischteelt. Nederland
is een land van visscherijen, waar men, naar ik meen,
zich oök ijverig met piscicultuur bezig houdt. In België
had zich die studie tot vc5or enkele jaren bij zeevisch
en zijne bestaansvoorwaarden bepaald. Nu is daar, zoo
niet geheel officieel, dan toch onder de aanmoedigende
lonken van den minister van landbouw, verandering in gekomen, en men houdt zich ook thans ijverig met vischteelt,

en al wat er toe behoort , in zoet water .bezig; een legert j e geleerden hebben op eigen hand - in afwachting dat
de regeer.ing toeschiete, hetgeen over kort zeker wel gebeurt - zich op zoet-water-biologie toegelegd; ze hebben
hun "station", gelijk ze in 't Duitsdh en in 't Fransch
zeggen , t e Overmeire ingericht ; dokter Rousseau , van Brussel, heeft er een laboratorium; dokter Willem, van Gent,
zond over de werkzaamheden een verslag aan den minister;
alles is er, wist ik reeds, ijverig aan den gang; weer
zou de zuivere wetenschap tot aanmerkelijke oekonomische
gevolgen leiden. En het kon wel, docht me, van eenig
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belang zijn, u, Hollanders, aan te toonen, hoe men in
België te werk gaat om vischteelt in onze rivieren en
vijvers tot een maximum te brengen, zuivering der bezoedelde wateren te bewerken, aldus misschien onder de visschen ziekte en overdadigde sterfte te bewerken.

"Dan maar naar Overmeire", dacht ik. En ziedaar hoe
ik van de lucht in het water val , en nu na luchtvaart

over piscicultuur vertel....
Ik stapte af in Wetteren. Want Overmeire ligt niet
ver van het vaderland der Wetteraarkens af, en is er door
een stoomtram meê verbonden. Overmeire zelf is een vriendelijk, hier en daar zelfs schilderachtig plaatsje. Er
staat op de groote plaats een leelijk bronzen beeld van
den Boerenkrijg, dat ik vóor jaren meê hielp inhuldigen,
wat aanleiding gaf tot heel wat Vlaamsche leute. Even
verder is de groote vijver, en hier moeten we eigenlijk
wezen. Die vijver imponeert door zijne oppervlakte : ruim
vijftig hektaren. De aanblik ervan, de boomrijke omgeving,
hier en daar eene villa, maken er een gedroomd zomerverblijf van. Ook had men er ve)or j aren aan gedacht , er een
tweede Spa, of althans een Genval van te maken. Genval
is een alleraardigste zomervillegiatuur tusschen Brussel
en Namen. Maar te Overmeire is men er niet in geslaagd,
en van het grootsche ontwerp blijft thans niets over dan
enkele, meer of minder goede, althans mooi-gelegen, 10tels. Hetgeen het voordeel verst rekt , dat men hier in
dit verlaten hoekje van honger niet hoeft te sterven;
hetgeen anders, op excursie door Vlaanderen, wel eens
voor kon vallen, zorgde men niet bij 't heengaan voor
't noodige proviand en anderen drank dan 't zure en lauwe
biertje dat men er vindt....
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Die vijver biedt nog andere voordeelen, dan louteraesthetische. Wat hij aan dieren en planten bevat maakt

hem voor zoölogische en botanische wetenschappen hoogst
belangrijk. Voeg daarbij dat hij tusschen twee universitaire centra, Brussel en Gent, in ligt. Er omheen vindt
men slooten, moerassen, turfbeddingen, uitmuntende studiegelegenheden. En daarbij , die hótels, die er voor zorgen
dat geleerden er ook ander voedsel vinden dan den gekaapten visch.
Men heeft er dus eene "station de biologie l acust re"
gesticht; specialisten, als daar zijn chimisten, dierkundigen, plantenkundigen, bacteriologen, vinden er hunne
gading. Evenals voor den landbouw en den boschbouw, zal
ongetwijfeld de wetenschap dier menschen oneindig tot
de oplossing van een aantal vragen op het gebied van praktische vischteelt bijdragen. Wil de regeering tusschen
komen, dan bezitten we weldra een uitmuntend arbeidsveld,
een complex van geleerden die, door geen geldelijke beslommeringen teruggehouden, uitslagen bekomen zullen die,
in een land waar suikerfabrieken, katoenspinnerijen, rootwater onze rivieren ontvolken en gansch een handelstak
te niet doen, voor een deel der bevolking van Vlaanderen
eene redding, en voor België in 't algemeen een belangrijke bron van inkomsten zullen uitmaken, behalve dat
de zuivere wetenschap er niets dan bij winnen kan. En
zoo komen wij tot op de hoogte van landen als Du it sch l and ,
die vijf zulker "Biologische Stat ionen" bezit, Oostenrijk
vier, Frankrijk vier, Engeland twee, Rusland zes, Zwitserland twee, Italië één, de Vereenigde Staten die er een
aantal hebben, en Spanje dat er thans een op Marokko inricht. Dat lijstje, dat ik naar eene brochure van dr.
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Willem meAdeel, vermeldt Nederland niet. Ik weet niet
of het bloot eene vergetelheid is...
De geluksster der journalisten bracht me te gepasten
tijde in Overmeire : ik trof er iemand aan die, door zijne
bijzondere kennissen en zijne bekendheid met de hier verrichte werkzaamheden, me toelaten zou u iets anders mede

te deelen dan uitboezemingen over natuurschoon, smakelijkheid van vijvervisch, en gebrek aan zindelijkheid der
hierheen-voerende stoomtrammen. Ik kan u inlichtingen
geven, die mij 'zeer hebben geinteresseerd, en die, hoop
ik, u ook wel eenig belang zullen inboezemen, al sta ik
niet geheel in voor de wetenschappelijke stiptheid mijner
mededeelingen, hoe ik ook tracht zoo goed mogelijk de
woorden van mijn zegsman weêr te geven.
Ik laat hem dus aan F woord :
"Men houdt zich hier hoofdzakelijk bezig met de studie
van hetgeen prof. V. Hensen, van Kiel, ve)or een twintigtal
jaar "plankton" heeft genoemd. Plankton is het complex
van dier- en plantaardige organismen dat op zekere diepte
der wateren, en niet geheel op den bodem, leeft. Daaronder
zijn er van aanmerkelijke grootte; het zijn echter de
mikroskopische organismen die de meerderheid uitmaken.
"Het nut der studie van het plankton is, ook in praktisch opzicht, velerlei. Eerst en vooral : de meeste visschen leven, rechtstreeks of onrechtstreeks, van mindere
diertjes, wier bestaan van het plankton afhangt. Men kan
dus zeggen dat de hoeveelheid der visschen, die men in
een bepaalde plaats kweeken kan, afhangt van het beschikbaar voedsel, en dus van de hoeveelheid plankton. De belangrijkheid, quantitatief, van het plankton wordt aldus
bewezen.
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"Qualitat ief is de belangrijkheid al even groot . Elke
visch bevindt zich meer of minder goed bij een bijzonder
voedsel; de samenstelling van het plankton eener bepaalde
plaats kan dus het kweeken van een bepaalde vischsoort
bevorderen. Samengaande studie van vischdiëet en planktonsamenstelling, kan dus bij vischteelt van groot belang
zijn.
"Plankton kan organismen bevatten die , als parasiet,
voor den visch hoogst schadelijk kunnen zijn, en, behalve
individuëele, ook epidemische ziekte ten gevolge kunnen
hebben : nieuw arbeidsveld dus, waarvan de gevolgen in
het oog springen.
"Ook de plantaardige stoffen van het plankton zijn
van het hoogste belang. Het chlorophyl of bladgroen verandert inorganische stoffen in organische, die den visch
ten bate komen; het wazemt tevens zuurstof uit , die 't
water met lucht vermengt , en aldus tot het in 't leven
houden der visschen bijdraagt.
"Andere, mikroskop i sche , p l ant soort en vervullen eene
andere, zeer belangrijke rol : zij zetten, door gisting,
het organisch "déchet" weêr in minerale, assimilabele
stoffen om, en werken aldus in belangrijke mate tot biologische zelf-reiniging der wateren meê. Wateren, door
allerlei vuilnis bezoedeld, worden aldus gezuiverd door
mikroörganismen, naar welks bestaan men zelfs den aard
der bezoedeling vaststellen kan, en die de vermenigvuldiging van sommige visschen, door 't omzetten tot nuttige
bestanddeelen, bevorderen kunnen; anderzijds zullen ze
echter schadelijk kunnen worden; de gisting kan een deel
der noodige zuurstof opslorpen en 't leven der visschen
onmogelijk maken : eene dubbele vingerwijzing weêr,,
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waar de praktijk haar voordeel aan heeft.
"Ziedaar", ging mijn zegsman voort, "wat hier onder
meer gedaan wordt. Het programma, gevolg van wat ik u
grosso modo heb verteld, komt dus in een "station" als
deze op 't volgende neer : 1°. de ontwikkeling, de levensvoorwaarden, de natuurlijke voeding en de voortteelt,

in een woord : de biologie der zoetwater-visschen; 2°. de
biologie der planten en der dieren die, behalve de visschen, in zoet water leven, in hun verband tot de visschen;
3 . de ziekten der visschen; 4'. de bijzondere studie
der waterloopen in opzicht van herbevolking en ve eerde0

ring hunner opbrengst; 5°. biologische studie van bezoedelde wateren en van hunne zuivering. - Dat progr. a
wordt hier, met talrijke bijbezigheden, als grond der
studies beschouwd. Geen wonder dat er voor de praktijk
v. het biologisch instituut te Ove eire veel te verwachten is, en dat uwe lezers er ook 1v-el het belang y begrijpen zullen."

Hier nam ik, na dankzegging, van mijn vriendelij ken
inlichter afscheid; de onzindelijke stoomtram, na een
smakelijk meal in een der Witels, bracht me te Wetteren
terug; ik vertrok weft naar Brussel , zonder dat één Wetteraarsken me gestoken had. En....
Ziedaar, lezer, mijne incursie op het gebied der piscicultuur. Ik hoop dat ik u niet al te zeer heb verveeld.
Zoo ja, wil me dan vergeven : ik hou zoo van goede riviervisch !...
N.R.C., 13 Septembeit 1908.
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EEN CONGRES
Brussel, 22 September.
Dat is nu reeds twaalf jaar geleden; ik herinner me echter
nog goed welk wantrouwen en op welken ingehouden spot
het inrichten der Vlaamsche natuur- en geneeskundige congressen, door professor dr. Mac Leod gesticht, onthaald
werd . Hoe was het mogelijk, en welk nut kon het hebben,
menschen, die hee l ecoaal buiten den "strijd" stonden, geleerden die niets bedoelden dan geleerden te zijn, tot
een congres bijeen te willen roepen, dat wetenschappelijk
zeker niet hooger zou staan dan andere, Fransche, congressen, en waar de eenige eigenaardigheid van zou zijn, dat
het Vl aams ch zou wezen ?
Want het was toen aldus in de Vl aamsche Beweging nog
gesteld, dat al wat buiten de tucht ging, door de hoofdmannen, de leiders, opgelegd, uit den booze was , en dat
die leiders als tegen hen gericht beschouwden, wat niet
onder hunne goedkeuring of door henzelf tot stand kwam.
De Beweging was nog louter politiek; 't wetenschappelijke
ervan was binnen den kring der Nederlandsche taal- en
letterkundige congressen gevat ; wat zich met ernstige
bedoeling, en zonder de minste vijandigheid overigens,
uit die congressen losscheurde, omdat hij oordeelde dat
hun werking onvruchtbaar was, werd verketterd en bespot :
hij liep buiten de schreef, door de toonaangevers getrokken; het leger der gehoorzame korporaals beschouwde hem
als een verloren man.
En zoo heeft, voor een jaar of twaalf, de Vl aamsche
Beweging eene heele reeks "verloren mannen" uit de rangen
.

532

gebannen. Allereerst Vermeylen, die "de Kritiek der Viaamsche Beweging" dorst schrijven; met hem al de jongere
krachten die Vermeylen volgden in Van Nu en Straks en
in Vlaanderen, en waar de hoofdmannen van toen, zij die
den banvloek uitspraken of die jongeren doodzwegen ten
bate van zesde-rangsterren, er thans met fierheid op wijzen, als zijnde de bloem van de plant die zij zoo zorgvuldig hebben gekweekt.
Onder die afgewezen opstandelingen was ook professor
dr . Julius MacJ,eod. In Nederland kent men hem zeker als
plantkundige. Zijn eeretitel in Vlaanderen is, dat hij
onze grootste, onze vruchtbaarste idealist is. Deze eeuwigmisnoegde, deze vader die zijne eigene kinderen verschopt,
omdat ze hem nooit schoon genoeg zijn, deze ideoloog die
al les versmaadt wat, in botsing met de werkelijkheid gekomen, er maar een van zijn pluimen bij liet, deze man
uit éen stuk met zijne gedachten uit éen stuk; deze dweper
die niet plooien wil en die, wilde hij het wel, het niet
zou kunnen; deze eeuwig-ontmoedigde die aldoor maar nieuwe
plannen koestert , te halverwege verwezenlijkt, en 't kind
leefbaar bevonden, het aan andere handen overlevert om
weer maar nieuwe ontwerpen te bestudeeren : deze idealist,
wars en afkeerig van al le werkelijkheid, zal de man zijn
die door het Vlaanderen van de toekomst als de grootste
harer opbouwers zal geacht worden; het zal bevonden worden
dat hij het meeste tot stand heeft gebracht, hij die,
stichter der natuur-en geneeskundige congressen, ingever
der rechtskundige congressen, driller van geesten en gemoederen, leider van verscheiden geslachten studenten
die hij tot geleerde en zelf-bewuste Vlamingen maakte,
vader - dwars door alle moeilijkheden heen, langs zijn
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weg door zijne eigen vrienden gezaaid - der aanstaande
Vlaamsche universiteit, grondlegger, in éen woord, en
eerste drager der Vlaamsche beschaving, die ons eindelijk
een waardigen rang zal doen nemen in de rij der Buropeesche volkeren.
Aan dit alles dacht ik, toen gisteren, aan het slotbanket, prof. dr. Camiel de Bruyne, voorzitter van het
twaalfde Vlaamsch natuur- en geneeskundig congres, hulde
bracht aan den ideal ist ischen pessimist, aan den weigeren
opbouwer onzer toekomst, die prof. Mac Leod heet. En ik
dacht er tevens aan dat de vijfhonderd Vlaamsche geleerden,
die hier in stilte, maar bewust dat ze hun plicht deden
als Vlaming, aan elkander in eigen taal den uitslag hunner
studie mededeelden, met een reiner gemoed, met meer vrede
in het hart de dagen die komen zullen mochten inzien,
dan zij die, onrustig en wanhopig misschien, te Aarlen
zochten te redden wat nog te redden was van eene beschaving die eene bastaard-beschaving is,van eene kultuur,
die, uit Frankrijk overgewaaid, nooit geheel de onze kon
worden, die ons tot onvolledige en onnatuurlijke ontwikkeling doemt, en niet vermocht dan ons als "pet it s Belges",
niet zonder reden, belachelijk te maken. . In Aarlen de
menschen, die heel goed weten, dat zij dolen, die beter
dan wie _ begrijpen, hoe heel onze eigenaardigheid verloren
gaat in eene geestesontwikkeling die met onzen aard niet
strookt, maar bang zijn voor het nieuwe dat komt , en vreezen dat zij in de beweging om echte Vlaamsche beschaving
ondergaan. Te Sint Nikolaas, waar 't natuur- en geneeskundig congres plaats heeft, die vijfhonderd Vlaamsche
geleerden, die niets doen dan zich met hunne wetenschap
bezig te houden, maar het in eigen taal doen, wel bewust
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dat alle beschaving van boven moet komen, en dat ze hun
volk niet beter dienen kunnen dan door aan 't buitenland

te bewijzen, dat dit volk eigen ernstige menschen voortbrengt.
Hebben de dichters en prozaschrijvers van Van Nu en
Straks en van Vlaanderen in het buitenland, en hoofdzakelijk in Nederland, voor ons volk niet oneindig meer gedaan
dan al de taalcongressen 7 Sedert een twaalftal jaren
probeeren onze Viaamsche geleerden, met mannen als Mac
Leod en Verriest aan het hoofd, hetzelfde te doen, binnen
de palen van hun kunnen. Dat zij er in slagen wordt bewezen door de aanwezigheid op dit congres van een aantal
Nederlanders, waaronder men mij prof. dr. Burger, dr.
M tend. , dr. 401, dr. Sleeswijk e.a. noemt : een waarborg dat ook wetenschappelijk deze congressen v. beteekenis zijn.
ik ben er heengegaan, - als leek. Want ik beken het
graag, met geneeskunde heb ik niets gemeens dan nu en
dan eene verkoudheid, migraine, of eene overladen maag,
en tusschen natuurkunde en mij is de kracht grooter d
de cohesie. Niettegenstaande dit ben ik gegaan, omdat
ik een scepticus ben. Want ik houd niet van halve maatregelen, en het is niet omdat een congres Vlaamsch heet
te zijn, dat ik het moet gelooven. Wel kende ik een aantal menschen die er werkdadig deel aan nemen : de praeses
eerst , prof. De Bruyne , met zijn rond en bol gelaat en
de onderzoekende oogjes achter de brilglazen : een welbespraakt en beminnelijk bioloog, een praktisch man tevens,
die zijne Viaamschgezindheid liever in daden dan in woorden betoont ; dr. De Bruycker dan, een oud studiemakker
van mij , ongelooflijk naief in zijne jeugd, en die thans
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die naiefheid verbergt achter eene massa donker hoofden baardhaar , maar , niettegenstaande zijn lorgnet , zijne
goedige kinderoogen, in schijn zoo lichtgeloovig, niet
verbergen kan; dr. Wast ee l s dan, een wi skunst enaa r met
een duivelsch-rossen alchemistenkop, een geniale kerel
naar het schijnt , en klaarblijkelijk geen kat om zonder
handschoenen aan te pakken, ook op wetenschappelijk gebied;
en ook nog dr. Vandevelde , een oneindige scheikundige,
ook al met veel haar en eene distinctie, die zelfs bij
zeer geleerde menschen zeldzaam is, schrikbeeld der Gentsche melkboeren en boterverkoopers, wier waar hij van
ambtswege te keuren heeft; en dr. Sano, neuroloog en apostel van het anti-Malthusianisme (hij heeft vier prachtige
kinderen); en - ditmaal onder de leeken als ik - Leo Meert,
de begaafde schrijver van Jonge Geslachten, die hier te
Sint • Nikolaas katoen fabriceert ; en, last not least , mijn
beweegbare en gulle confrater Julius Hoste Jr . , die mijne
bewondering verwekt door zijne ub iquit e it en zijne medische kennis.
Ik heb geen medische kennis : daarom verzwijg ik u
hoe het met de vraag der kankergenezing staat, en met
meer dergelijke, hoogst-interessante kwesties. Ik kuier
liever in de doode straten van het aller-banaalste klein
stedeken rond , dat Sint Nikolaas heet , in afwachting van
concerten en banketten. Want die waren er, natuurlijk,
bij , en voortreffelijk ook. Een eerste gevolg van geneeskundige studies en congressen is, dat men tegen indigesties geimmuniseerd blijft. Dat bleek gisteren. En ook,
dat men niet tegen een uurtje varens opziet, om een beiaardconcert bij te gaan wonen. Want aldus hebben wij 't
congres waardig besloten : we zijn per stoomboot naar
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Antwerpen gegaan - een prachtigen tocht ! en vandaar
naar Mechelen gestoomd, waar Jef Denijn op zijn overheerlijken beiaard weêr wonderen heeft verricht. Ik hoef over
zulk concert niet uit te weiden : ik verwijs u naar hetgeen ik er over schreef naar aanleiding van het taalen letterkundig congres van voor twee jaar, hier te
Brussel.
En nu zit ik weêr te huis. Ben half uur hier vandaan
wordt een ander heelkundig congres gehouden, een internationaal, en in 't Fransch natuurlijk. Vermoedelijk zullen
de wetenschappelijke uitslagen grooter zijn, dan op dit
Vlaamsch congresje. Maar wat zal er de toekomst van het
Vlaamsche volk aan hebben ? Want , er als scepticus heengegaan, ben ik met het geloof van een neophiet teruggekeerd : die mannen verzekeren ons, dat onze hoop verwezenlijkt zal worden.
N.R.C., 24 Septembeit 1908.
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IN DEN MUNTSCHOUÑBURG
Brussel, 24 September.
Nu een tiental dagen geleden opende de Muntschouwburg
opnieuw zijne deuren met Lohengrin, en, al hou ik nu ook
wel heel veel van Wagner's frisch romantisme in deze opera, ik was naar de "ouverture" niet gegaan omdat ik het
land heb aan de menschen uit de provincie, stijf in hun
beste kleêren en in hun "goudwerk",en aan de ongegeneerde
Engelschen die, reispet op het hoofd, de beste plaatsen
innemen : gewone bezoekers van zulke openingsvertooning,
die alle stemming uit de zaal verbannen en, door een geheimzinnig verband tusschen oog en oor, vanwege hunne
kleedij het goed luisteren in den weg staan. En het was
daarenboven zoo'n mooi weêr deze laatste avonden, dat
de idee alleen, me in eene schouwburgzaal op te gaan
sluiten.....

Ik had dus verkozen, in den zoelen Septemberavond,
bij 't schemerlichten waar de electrische lampen in opglanzen, langs de boulevards in de menschenvolte te kuieren, in die heerlijke stemming van den herfstaanvang,
die aandoet als het dalen van den dag in Mei, maar ernstiger en haast vromer : eene bezigheid die ik met alle mogelijke stiptheid in dit seizoen iederen dag, als den heiligste der plichten, herbegin, wel bewust dat gij 't mij
zeker vergeven zult, deze hygiënische oefening boven het
neerpennen van een relaas over onze Lohengrin-opvoering
te stellen. Dat ge overigens niets bij die avondwandelingen verliest, wordt bewezen door 't feit dat ik eergisteren een vriend ontmoette, die me vertelde dat het
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toch zoo mooi was, en dat ik er bepaald heen moest. Zoodat
ge dan toch, willen of niet, uw Lohengrin-verslag krijgt...
Want ik ben er gisteren heengegaan , en waarlijk...
In den Muntschouwburg als in de Opéra te Parijs laat
men nu en dan aan den ouden rommel eens eene verjongings
kuur ondergaan. Sommige opera's hebben zoo'n t aai leven,
dat ze op het répertoire blijven en blijven, niemand weet
hoe of waarom. Dat is o.m. het geval met Gounod's "Faust".
Iedereen verklaart dat hij er allang genoeg van heeft,
ieder jaar wordt het nochtans opnieuw voor den dag gehaald. Of het publiek lokt Bij ondervinding weet ik
het niet; maar wél weet ik dat het in de Monnaie verleden
jaar voor de verjongingskuur aan de beurt was. Allerlei
veranderingen werden bij de insceneering aangebracht,
en in de pers werd mooi getwist over de vraag, in welke
eeuw Faust dan wel eigenlijk speelde.... Dat lokte weêr
volk, en Faust kreeg, in zijn nieuw kleedje, een toemaat
van populariteit.
Is de populariteit van Lohengrin aan 't dalen ? Is
hij ook al onder den taaien ouden rommel , die niet sterven
wil, te rekenen ? God beware me, dat ik het beweren zou !
Maar niettemin was het dit j aar zijne beurt , in een nieuw
pakje gestoken te worden... En nu klinkt er de muziek
wel niet mooier om, noch is de interpretatie beter (ze
is overigens uitmuntend), maar men mag zich thans in al le
veiligheid op 't kussen van zijn stalle neêrvleien : het
decor is in den zuiversten stijl, de costumes zijn bedriegelijk-juist, en de zwaan evoluëert beter, dan een
echte zwaan het ooit maar zou durven droomen...
Naar de begrippen dus der heeren die van "couleur locale" en détailstiptheid houden : een modelvertooning.
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Men ging zelfs zóover, de natuur angstvallig-getrouw na

te

bootsen. Het water in het eerste bedrijf heeft de echte

kleur van heusch Sche l dewat e r , en het tweede bedrijf :
dat was zoo waar mijn oud goed "Gravenkasteel" van

Gent,

pour les besoins de la cause in 't land van Brabant overgebracht om tot woning van Elsa te dienen, alles zoo precies en fijn nageschilderd - dat ik waarlijk mijn oogen
moest toedoen, wilde ik nog iets aan de muziek hebben,
zóo machtig nam het décor mij in...
En ik ben me af gaan vragen of die al

te

groote stipt-

heid in de decoratief wel geen afbreuk deed aan het doel
waarom men gekomen was : Wagner's muziek. Ik weet het
wel : Lohengrin is eene romantische opera, en 't romantisme eischt meer uiterlijkheid dan 't klassieke, waar meer
innerlijkheid ook meer soberheid in de uitwendige verbeelding vraagt . Ik stel me Racine' s Phèdre gemakkelijk in een Louis XIV-salon voor : of beter 't Louis XIVsalon is geen al te groote hindernis bij mijn genot.
Maar Victor Hugo's Burgraves zouden een gek figuur maken in eene Louis Philippe-meubileering. En zoo ook Lohengrin. Eene legendarische opera is echter nog geen angstvallig-getrouw historisch drama, waar men ook in de verkl eed ing op de grootst mogelijke nauwkeurigheid heeft
te letten. En

was Lohengrin dan nog wel een geschied-

kundige opera, dan gaat men het toch niet zien om de behandeling en de intrigue alleen; veel meer als eene muzikale uiting van den indruk , door historie gewekt , of
van de gevoelens, door historische personen ondergaan.
En dan mag, en moet zelfs, de decoratief natuurlijk zoo
echt mogelijk zijn, - maar soberheid is hier toch verre
van een zonde.... Te veel is - te veel. De buitenge-
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meen-knappe décorateurs van den Muntschouwburg hebben
te veel gedaan... Zoodat gisteren-avond Wagner's muziek
mijn oud-Gravenkasteel bedorven heeft ; tenzij, integendeel, het Gentsche Gravenkasteel....
N.R.C., 26 SeptembeA 1908.
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WEDDEN
Brussel, 27 September.
Denk niet dat ik mijn nachten gewoonlijk in speelholen,
en mijne dagen bij wedrennen doorbreng. Al heb ik eens,
in eene badstad, zeven avonden na mekaar rondom een speeltafel, geblaseerd en hooghartig als een Poolsch edelman,
gedwaald, dan was ik veel minder bezield door den speelduivel dan door.... - maar wat zoudt ge aan dergelijke
geheimen hebben ? - En komt het vóor dat ik, die slechts
op een twintig minuutjes afstand woon van Brussel's voornaamste renbaan, het t rappe leas j e van dwergachtige jockey's
of den stijven tred der hooge, magere paarden volg, dan
is het geenszins met de bedoeling, mijne kas bij hun harddraven te stijven, of mede te werken aan de welvaart van
den bookrnakersstand. Noch het ronddraaien der roulette,
noch dat der hoogpootige paarden heeft me ooit geboeid,
dan vanwege... het hartsgeheim dat ik u zeker niet openbaar, of om het rare, het grappige, het voor-mij-nogonverklaarde, dat van een wandrecht el i j ken staljongen
éen der meest-geëerde, meest-geëerbiedigde wezens van
onzen tijd, met den heldentenor een koning der eeuw maakt.
Een liefhebberij die niet verder gaat , wordt geen sociaal gevaar; zij brengt nog geenszins de armoede en de
schande onder de gezinnen; zij verlokte me vooralsnog
niet tot zelfmoord; en sterf ik ooit van armoe, dan zal
het niet zijn omdat ik mijn fortuin op heb zien harken
door een hardvochtig croupier, of wegsmelten zag bij de
races van Groenendael of van Boschvoorde. En minister
Renkin zal dan ook vermoedelijk niet speciaal aan mij
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hebben gedacht, als hij door nieuwe bevelen een strengere
toepassing der wet op het spel gaande heeft gemaakt.
Want blijkbaar komen noch hartsgeheimen, noch jockeyspsychologie den rechtvaardigheidszin van onzen minister
van justitie vermurwen. Hij stoort liever het spel, dan
hij het gedogen zou; slechts aan rechters en politie laat
hij harddraverij toe; en ik vermoed dat hij nooit een
weddenschap aanging, dan tegen wie hem zou willen beletten, het wedden te verbieden : en die wedding zou hij
zeker winnen.
Want minister Renkin is een koppig man, en of hij in

deze gelijk heeft ? Gaat het hier niet om een vraag van
sociale hygiëne ? Immers, daargelaten nog dat ook ongefortuneerde lui zich gemakkelijk tot spelen laten verleiden en aldus hun toekomst en die hunner naasten in gevaar
brengen : 't feit , dat het verloren geld gewoonlijk terecht komt in de zak van menschen die in zedelijk opzicht
van geen eerste allooi zijn, en dat die minderwaardige

lui van lieverlede een gezag krijgen, waarbij de openbare
moraliteit niet gebaat wordt, volstaat reeds om de houding
van den minister goed te doen keuren, en toe te juichen

waar hij de strenge toepassing beveelt der wet die zegt :
Alle hasardspel in 't openbaar wordt verboden.
Gij weet met welke energie hij te velde trok tegen
het spel in de Kursaal te Oostende : eene energie waartegen de beruchte Marquet , anders wel een geducht worstelaar, verklaarde het op t e geven. Het jongste proces tegen
Marquet is nog zoo heel lang niet afgeloopen, dan dat

gij u niet herinneren zoudt hoe het bij de debatten uitliep op een geharrewar tusschen mathematici aangaande
waarschijnlijkheidsberekening. De thesis der verdediging
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was immers : 't spel te Oost ende was geen hasardspel,
vermits de kansen van de spelers kunnen berekend worden,
hetgeen natuurlijk betwist werd; voor leeken bleek er
uit dat goed baccara-spelen zelfs veel moeilijker moet
zijn, dan even lang als Wright op eene vliegmachine door
den dampkring te zwieren.
Ik vrees dat minister Renkin's hersenen niet doorweekt

zijn van den "calcul des probabil ités" ; niet alleen schijnt
hij niet te geldoven dat iemand geleerd genoeg kan zijn

om met goed gevolg en verzekerde winst in Spa of Oostende
aan bankiers en croupiers het hoofd te bieden : ook aan

gelijke kansen gelooft hij niet, voor wat het wedden op
renpaarden aangaat . Woensdag verbood hij de weddenschappen, waarbij vaak, zoo niet altijd, de wedders gefopt
worden. En Donderdag reeds werden de nieuwe maatregelen
uitgevoerd; zoo nog geene aanhoudingen werden gedaan

aan bookmakers en wedrenbestuurders werd herinnerd dat
weddenschappen tegen de wet ingaan, als de wedders de
noodige kennis niet bezitten die toelaten, de kansen der
loopende paarden te beredeneeren. Daar die kennis niet
kan worden opgedaan dan door het zorgvuldig navolgen van

elk paard bij eiken loopstrijd, en dus alleen te goed
komt aan inrichters van wedrennen, eigenaars van renpaarden, jockey's en bookmakers, behalve aan rijke liefhebbers
die overal bij zijn, ziet men dadelijk in waar de meeste
kansen berusten; zelfs het geregeld lezen van sportbladen
licht onvoldoende in : slechts het volgen van elk paard
in elke "performance" laat toe, over zijne klimmende of
dalende waarde te oordeelen; ook de bekendheid met de
rijdende jockey's is een hoofdfactor : vaak hangt alles
van hun humeur af. Zoodat de burgerjongen, die ook voor
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sportman door wil gaan, maar moeilijk alle wedrennen bij
kan wonen en bezwaarlijk dikke vrienden wordt met lad
of jockey, zeker achterstaat bij den bookmaker, en veel
meer nog bij den paardeneigenaar. Bedenkt men nu dat die
burgerjongen, naast den werkman , in eene luxestad als
Brussel, bij de Zondagwedloopen te Vörst, Groenendael of
Boschvoorde onder het publiek de meerderheid uitmaakt,
dan beseft men wat de moraliteit bij zulke harddraverijen
wint ! De "Jockey Club" bekent overigens zelf, dat er
hier en daar misbruiken zijn. Komen deze misbruiken nu
niet zoo talrijk voor bij groote wedrennen als hierboven
genoemd, het publiek blijft niet te minder hetzelfde,
de mogelijkheid van het misbruik is niet uitgesloten,
en de wet dus even toepasselijk dAhr als in mindere provinciesteden.
Dat echter niet geheel kan mee worden gegaan met de
voorschriften van minister Renkin, ligt aan een gebrek
in den vorm van deze instructies, evenals de moeilijkheden
bij de toepassing der wet aan een dergelijk gebrek te
wijten zijn. De wet immers bepaalt niet, wat als hasardspel moet beschouwd worden. En de ministerieele voorschriften vergeten te vermelden, hoe men een bevoegd uit een
onbevoegd wedder erkent. Er zijn verstokte wedders, zelfs
onder den minderen stand, bij dewelken een verlies slechts
nieuwe prikkel tot wedden is. Zal zulke wedder ooit bekennen, dat hij de noodige kennis niet bezit om zijn liefhebberij bot te vieren ? Een onoplosbare moeilijkheid,
waar de ministerieele strengheid op afschampt. Welke
rechter zal over die kennis te oordeelen hebben ? Weer
een vraag die moeilijk kan worden opgelost , en waar nochtans de stipte navolging der instructies van afhangt.
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Tenzij de heer Renkin niets beoogde, dan 't afschaffen,
ineens, van alle wedrennen, en juist in het ontoepasselijke van zijn bevelen een argument tot die afschaffing
zou vinden. En dit komt ons niet goed mogelijk voor.
Want , worden de spelers van hasardspelen uit openbare
speelzalen verjaagd, dan vergaderen zij in private lokalen;
het gerecht heeft niet meer tusschen te komen, en - Spa
of Oostende verliezen er al heel weinig bij. Anders met
de wedrennen, waar een deel der bevolking op leeft. Ik
spreek natuurlijk niet van de bookmakers; maar kleeren ri j tuigmakers moeten ook leven, en zijn niet oneerlijk
te noemen, omdat ze onrechtstreeks door de paardeloopen
gebaat zijn. Op dit oogenblik wordt in Brussel een "Grande
Semaine" voorbereid, waar de handel honderdvijftigduizend
frank aan premiën en prijzen voor uit heeft geloofd :
wel een teeken dat die "Groote Week" het dubbel moet opbrengen, - hetgeen minister Renkin komt verijdelen. Wij
leven nu eenmaal in een wee l dest ad ! En daarenboven :
de wedrennen brengen, meen ik, een mooie duit aan de openbare weldadigheid op.
Dit echter neemt niets af van 't immoreele der weddenschap, en van 't gevaar erbij voor den minderen man die,
zonder goed te weten waarheen het hem leidt, er zijn mooie
geld aan waagt. Wat dus moet gevonden worden is : een
doeltreffende politiemaatregel; toezicht, b.v. , uit hooger
hand op de verrichtingen van bookmakers en "pari mut ue l" .
In Frankrijk is er een "commi s s ion sport ive" , waar een
raadsheer bij het verbrekingshof, een raadsheer bij het
beroepshof en een lid van den Raad van State deel van
uitmaken. Welke uit slagen het oplevert weet ik niet . Maar
zijn die maatregelen goed bevonden, voorkomen zij het
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bedrog : waarom ze dan niet bij ons toegepast Raadsheeren, voor het postje geschikt, zijn er zeker wel te
vinden; het lid van den Raad van State is niet ver te
zoeken : de heer Woeste is de aangewezen scherprechter
der bedriegers. Zou dit den heer Renkin en de openbare
zedelijkheid niet bevredigen ?... Ik meen hem de beste
"tuyaux" te mogen beloven, als hij in die maatregelen
toestemt; de bookmakers zullen hem de beste paarden tegen

de hoogste kwoteering geven; van de sportieve kleermakers
krijgt hij een eere-rijbroek : wat kan hij meer wenschen ?
Als dit alles hem maar niet verleid in de bekoring, een
vurig voorstander te worden van de "Maatschappij tot Veredeling van het Paardenras", maatschappij die dit doel
niet bereiken kan zonder de euvelen, die minister Renkin
thans meent te moeten bevechten.
N.R.C., 29 Septembet 1908.
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"GUDRUN" IN DEN VLAAMSCHEN SCHOUWBURG
Brussel, 28 September.
De geschiedenissen vertellen dat Aischulos nooit grooteren bijval verwierf, dan met zijn treurspel der Perzen,
en dat Aristophanes, in zijne Kikvorschen, dezen dichter
terecht in den mond mocht leggen , dat hij , door zijne
t ragoedia, aan zijne st adgenoot en den ijver ingeblazen
had, zich nooit door hunne tegenstanders te laten overwinnen. En dat . dit waarheid is, wie zou het durven betwijfelen, die de menschen kent ? De klachten van Atossa en
van hare Getrouwen, waren zij geen blijk van den moed
der Hellenen die, nauwelijks zeven jaren vroeger, op Salamis, Xerxes, Atossa's zoon en zijne benden verslagen
hadden ? En dat eiland Sal am i s , lag het daar niet , onder
een hemel zóó klaar, dat hij de verste verten teekent,
te blaken vóor de oogen van wie er misschien die Perzen
overwonnen, van daar gezien waar ze zaten, en het treurspel onder hunne oogen vertoond werd ?...
Sommige strijdende Vlamingen dachten, dat ze in eene
eerste vertooning van Albrecht Rodenbach' s Gudrun zouden
mogen vieren wat de Atheners in het treurspel der Perzen
vierden; en gisteren, toen die eerste - openbare - vertooning plaats greep, waren er in de zaal van onzen Vlaamschen Schouwburg een aantal studenten van Leuven, die,
niettegenstaande de vacant ie , gekomen waren om hun Aischulos, den leven-wekkenden Rodenbach, te huldigen in hunne
dankbare geheugenis. De meerderheid der bezoekers bestond
echter, en helaas, uit een ontal l ig leger van "krotjes"
en "kotjes", die hier vooral gekomen waren om noten te
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kraken, en te zoeken naar iemand die ze aldoor maar met
luider stemme riepen, die "Karel" hiet, en wiens identiteit ik niet heb mogen vaststellen...
Was het verlangen, de ijver dier studenten niet te
verrechtvaardigen Rodenbach is eenigszins een nationaal
dichter van ons; hij was, behalve een geniaal-aangelegde
schrijver, de jeugdige held die heel het studentendom van
zijn tijd voor 't goede recht der Vlamingen medesleepte,

en die thans nóg de zonen dier studenten tot een zelfden,
nauwelijks meer-bezadigden, strijd bezielt; en zijn treurspel

Gudrun, wilde het niet, in overdrachtelijke beteeke

nis, dien strijd verbeelden, met een prophetisch einde,
dat thans bijna geheel is verwezenlijkt ? Politisch zal
de Vlaamsche Beweging binnen weinige jaren hare geheele
zegepraal vieren; wij, die niet bang zijn voor eenige
anticipatie, zouden gisterenavond juichen zooals de Atheners deden bij de opvoering der

Perzen,

op een dertig

minuten afstand van het Salamis, dat bij ons Paleis der
Natie heet... En voorwaar , de notenkrakers van den engelenof uilenbak, die den geheimzinnigen "Karel" opriepen,
schenen zeer bereid, mede te juichen, evengoed als had
men het stuk der Twee Weezen gespeeld....
Het heeft niet mogen zijn, dat geestdriftig juichen;
eerst en bovenal omdat

Gudrun door de spelende acteurs

behandeld is geworden op een wijze, die beneden kritiek
staat. Daar waren menschen onder, die wezenlijk niet wisten wat zij daar op het tooneel stonden te doen. En
schreeuwen dat ze allen deden ! Alsof het nageslacht der
voorgestelde Moeringen zóo was gedegenereerd, dat het
voor oorindrukken allang niet meer vatbaar was. Mooie
kostumes droegen ze, ik beken het , al geloof ik dat de
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schoenen van Herwig hem wat te klein waren. En de regisseur had , met een materiaal dat , vanwege de echtheid,
uit de Gudrun-periode scheen opgedolven te zijn, gedaan
wat hij kon. Met flamingantische toegeeflijkheid had men
dus , bij dit flamingantisch feest , veel over het hoofd
kunnen zien, was het nu niet juist gebleken dat het voornaamste, het treurspel namelijk, door onvoldoende repetities en een verbijsterende onvastheid in de rolkennis

en in het samenspel , onontkomelijk schipbreuk moest lijden,
als was het een wrakke Vikingsschuit .... Ik verklaar het
volgaarne : bij sommige der spelers en speleressen was
er goede wil en, hier en daar, een gelukkig oogenblik;
voor de mindere rollen zag ik nauwgezette vertolkers;
een paar acteurs zou ik hier graag noemen zelfs , omdat
het zeker mannen van talent zijn,... die in stukken als
dit zich echter moeilijk thuis kunnen gevoelen. Maar was
dit alles voldoende bij de opvoering van een stuk als

Gudrun, een nationaal drama, voor het eerst openbaar gespeeld in 1908, sedert het in 1879 werd gedicht en in
1882 met goud bekroond werd ?
Een nationaal drama... En hier moet ik in dit verslag
eene parenthesis openen; eene parenthesis die een vraagteeken is : in hoever slikken we nog "gelegenheids"-stukken, het woord begrepen in zijn ru imst en zin en gezien
onder zijn schoonste oogpunt ? ... Om te beginnen maken
we tegenwoordig liever propaganda met t ract aat j es en in
dagbladartikels, dan met geestdriftige treurspelen.
In Rodenbach' s tijd, een volop - romant i s chen tijd, had
men nog iets aan wandelende gedachten; een drama-personage was eene drastische bespiegeling; men ging graag
Corne i l l e gemeenplaatsen, en Victor Hugo paradoxen ont 550

leenen; en bij dat al schoten ziel en stemming en zinnenleven wel wat tekort. Wij , thans , vragen op tooneel lets
anders; zijn we niet gekomen om, vanwege het lachen, onze
spijsvertering te bevorderen, dan is het eenvoudig - om
de kunst; om de kunst zonder preek of leering; om de blijde of folterende kunst, Zeker, wij willen nog wel thesis
of systeem slikken; maar om der wille van thesis of systeem ? Neen : omdat thesis en systeem tot kunst gegroeid
zijn. Daarom dan ook staan we voor louter-nationale drama's, dr. a's die niets bedoelen dan nationaal gevoel
op te wekken, gelijk kikvorschen voor een schaakbord.
Was ik een wankelend Franskiljon, dan zou 11( naar Gudrun

niet grijpen om bekeerd te worden; en ik zou het als Flamingant nooit over mijn hart kunnen krijgen, Gud te
loven, louter omdat het door Fl. ingantische gevoelens
is ingegeven. En daarom zou Gudrun me d. ook als k st

werk een hatelijk ding zijn, was ik verplicht er in te
zien wat zijne tijdgenooten er in zagen , omstreeks 1880:
hoofdzakelijk eene verheerlijking van den Vlaamschen strijd.
Het stuk zou me er niet alleen hatelijk door schijnen
het werd er gemakkelijk belachelijk door. Want al de ant i flamingantische rollen erin zijn dan toch wel wat al te
"gechargeerd". Het wordt werkelijk melodrama; die vijanden
van ons ras worden werkelijk te opzettelijk-slecht voorgesteld, dan dat we ze nog als waardige vijanden zouden
beschouwen; en de vertegenwoordigers van ons streven worden dan zóo krijgshaftig edel, schoon en in alles uitmuntend getoond, dat we niet zonder schaamte zouden zijn,
zulke schamele afstammelingen te zijn geworden.... Rodenbach noemde zelf de rol, die 't "ideaal" moet verwezenlijken, zijn "ouden zeeveraar". Hoe zouden we dan nog
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zulke idealisten durven vieren ? ... Wij zouden gisteren
dus moeilijk Gudrun als nationaal drama hebben kunnen
vieren, tenzij...
En hier keer ik tot Aischulos' Perzen terug. Waarom
bewonderen wij dat treurspel nog steeds ? Geenszins omdat
de Atheners erbij leerden, vi j aasdel i jken klop te vermijden. Maar omdat , buiten alle politieke beteekenis om,
die klachten van Atossa, en die verhalen van den Afgezant,
en de vermaningen van David's schim zoo kolossaal mensche1 i j k , en tevens zoo grootsch-voorgedragen zijn, dat een
eenigszins-ontwikkeld Botokudo er Ook bij huiveren zou.
Die Perzen zijn een groot kunstwerk.
En is Gudrun nu ook, buiten een propaganda-stuk een
groot kunstwerk....
Gudrun beslaat in de oorspronkelijke uitgave, ruim
200 bladzijden tekst . Bij lez ing is er daar geen oogenbl ik
verveling aan gebonden; men volgt gretig; vaak is het
aangrijpend-edel of -machtig. Voor de vertooning . nu moest
men snoeien; en Rodenbach's broeder Fernand, deed het
met piëteit. Rodenbach had er zelf toelat ing voor gegeven : " Dit dramatisch gedicht , of beter, het drama erin
vervat , en dat er, bij middel van eenige sneden, gemakkelijk kan uitgeslagen worden".... schreef hij in de inleiding van zijn "spel". Dat snoeien, ten behoeve van een
opvoering die niet al te lang mocht duren, bracht echter
van lieverlede mee, dat veel van het logische in de handeling verloren ging, en de handeling, in plaats van te
slepen, ongelooflijk ras verliep. Men heeft geen idee
van al wat er tegenwoordig in zoo'n derde bedrijf gebeurt,
waartegenover staat dat het eerste bedrijf uit bijna louter alleenspraken bestaat. Het werkt hinderlijk vanwege
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de dramatische ongelijkmatigheid, ook hierom, dat de karakterteekening onvoldoende en soms kinderachtig gaat
liiken.... Het geen , summa summarum, overlaat, dat Gudrun,
voor het tooneel klaargemaakt, een heel jong, heel naIef
werk gaat schijnen.
Maar tevens een heel frisch, een heel blij, een echtlevend werk. De noodzakelijke verminkingen konden bij
't verantwoorden der handelingen kwaad doen : het spel
verloor er zijn levenden roes, zijn sterken adem niet
bij. Dat onervaren drama wint er, van nature, bij wat
beroemde draken als macht op de massa uitoefenen. En op
die draken, heeft het dan toch zijne groote literaire
waarde aan stijl en taal voor. Is het geen reden om Gudrun,
boven allerlei poespas dat het notenkrakende en "Karel"roepende publiek van drie-hoog bizonder aangenaam is,
op het repertorium te houden ?....
Hetgeen niet beletten zal dat ik persoonlijk me liever,
in een hoekske met het boekske , buiten den Vlaamschen
schouwburg en zijne schreeuwerige acteurs, aan Rodenbach
wensch over te geven.
N.R.C., 30 Septembeit 1908.
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WOEDE VAN WOESTE, MITSGADERS HET NIEUWE
MINISTERIE
Brussel, 14 October.
Neen, het is niet alleen vanwege de mooie alliteratie,
dat ik u over de woede van Woeste spreken wil. We leven
in beroerlijke tijden. In de laatste twee jaar hebben
we meer min i st er iëel e veranderingen ondergaan, dan in
normale, en deftige, omstandigheden binnen de tien jaren
zouden voorgevallen zijn. De ministeries vallen, gelijk
de kastanjes vallen uit den groot en boom, daar onder mijne
oogen. En ze verrijzen weer, zonder dat er in hun samenstelling al heel veel verandering te bespeuren valt, uiterlijk althans. Want innerlijk is het toch iets

anders,

langzamerhand. There is something... onrustigs. Woeste
noemt het : something beroerds. Want hij vooral gaat meer
en meer vinden dat de tijden beroerl i j k zijn....
Ik heb hier soms wel wat al te zeer op den heer Woeste
afgegeven . Vergeef het mij : dat "afgeven" is . eene Belgische manie. 't Feit alleen, dat de heer Woeste een figuur is,en een karakter, maakt hem, met een minimum van
"charge" ,tot gemakkelijke karikatuur. En waar de man zich
daarenboven ook uiterlijk tot styleerende overdrijving
leent , doet dit nat uur 1 i j k niets af van de manie , of van
de drift , der hekelaars en der spotters. Kan men intusschen best buiten alle politieke bedoeling en buiten alle
kwetsende persoonlijke aantijging blijven, het is moeilijk
de korte en kromome aut omat enbeent j es van den heer Woeste
weg te cijferen, zijn veel te wijde gekl eede -jas onopgemerkt te laten, zijne Pulcinello-stem te vergeten, en
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te zwijgen over het gierenprofiel van zijn klein, en nochtans te groot hoofd. Want bij den heer Woeste is bijna alles te groot en tevens te klein, en het is juist
dat gebrek aan proportie dat hem opmerkelijk geschikt
maakt voor overdrijvende spotternij. Hij is een man met
een grooten wil om mindere dingen; een man van grootschstug hechten aan eene politiek, die eene kleine politiek

is, misschien. En het opstel dat hij aan den toestand
zijner partij sedert de verkiezingen van Mei, in het October-nummer van La Revue Générale wijdt, is er verre van,
deze laatste opmerking tegen te spreken.
Dat opstel, dat niet zonder commentaria is voorbijgegaan, co entaria die, naar ze van de beste vriendjes
waren, te onvriendelijker werden, en te lichter toegaven
a. de Belgische spotmanie,- dat opstel toont ons weêr
den ona. tastelijk palstaanden Woeste, in al zijne koppigheid, met al zijn onherleidelijk hechten aan wat hij blijft
beschouwen als de fundament en zijner partij, en dat door
winden uit alle hoeken wordt aangerand en verbrokkeld.
Gij herinnert u hoe, v(5or twee jaar, de discussies over
Kongo en over den arbeidsduur in de mijnen besliste scheuring in de rangen der rechterzijde bewezen. Het was zonneklaar : de katholieke partij evoluëerde. Idealisten als
Renkin en Carton de Wiart , die in hunne partij slechts
dAn gezag hadden veroverd, als ze veel hunner idealen
prijs hadden gegeven, en verzaakt hadden aan de doordrij-

vende politiek van priester Daens, mochten ondervinden
dat hunne gedachten van in de jaren 80 wortel hadden geschoten. Hunne vooruit st revende , demokrat ische gezindheid
werd weêr aangeblazen door de instemming die ze vond bij
de jongste, maar ook levendigste krachten onder de katho555

lieke rangen. Mannen als Helleputte, als de Lantsheere,
namen beslist en strijdvaardig positie. De slimme Beernaert aarzelde niet, zich aan hunne zijde te scharen.
Het was, voor de vrienden van Wbeste, eene verontrustende
gebeurtenis.
Toen graaf de Smet de Naeyer gedwongen werd, af te
treden, was het voor dezen eene eerste nederlaag. Zeker,
ze dorsten nog het beste hopen van wijlen minister de

Trooz. Wel was toegeving aan de jong-katholieken besliste
noodzakelijkheid geworden • : lielleputte en Renkin kregen
een portefeuille. De meerderheid van het kabinet bleef
echter Woeste toegedaan. De twee omwentelaars in het ministerie schenen overigens bij te draaien : zij waren immers
minderheid. In zake Kongo scheen Helleputte toegevend
geworden te zijn; en bij Renkin had de koning nooit groot

verzet gevonden. Leopold II, en met hem Woeste, kon dus
veel verwachten van het ministerie-de Trooz ; toen deze
plotseling stierf, en de katholieke eensgezindheid weft
gevaar liep in openbare scheuring te keeren.

Schollaert voorkwam het ; niettemin wonnen er de jongkatholieken bij. Zonder beslist met de "jongeren" mee
te gaan, had hij toe te geven aan de gedachten van zijn
schoonbroer Helleputte. Wat wij hem, dank zij zijne toegeving aan verjongde gedachten, in zake Kongo verschuldigd
zijn, is lang niet gering. Zijne overwinning op den koning
en de koninklijke politiek is veelmeer eene overwinning
der jong-katholieken. Dat Renkin zich met de verdediging
van het verdrag gelastte,bewijst, welke plaats die jong-kakatholieken in het ministerie innamen.En zonderling genoeg:
Woeste gevoelde z6(5 goed den drang, dat hij zelf voor
ging stellen, de oude schuld van Kongo ten laste der kolo556

nie te leggen.
Hierin werd hij niet gevolgd door het ministerie. 1161
echter door den heer de Lantsheere. En wat zien we gebeuren ? Renkin, overgegaan naar de kolonies, wordt door
dienzelfden de Lantsheere als minister van justitie opgevolgd. Zoodat thans het kabinet drie Neo-katholieken telt,
waarvan de eene, lielleputte, zich heel populair wist te
maken onder het Spoorwegpersoneel en al heel wat nut ige
hervormingen tot stand bracht , de tweede , Renkin , het
beheer op zich-neemt van een ministerie , dat , na de binnenlandsche zaken, het belangrijkste van België moet worden ; en de derde , de Lantsheere nl., als minister van
justitie algemeen net sympathie wordt begroet, békend
als hij staat , voor den meest-onafhankelijke, en een der
intelligentste mannen van zijne partij.
Het opstel nu van den heer Woeste, dat deze historische
bijzonderheden noodwendig maakte, draait om deze feiten
heen; en, daar zij niet kunnen geloochend worden, is hij
er razerig om als een stier die inbeukt op den rooden
lap van een Chulo.
Voor den grond : de onmachtige woede van wie eene zeer
geliefde zaak evolueeren en kenteren ziet naar eene zijde

die hem niet bevalt en die buiten zijn bevatten staat,
terwijl hij gewaar wordt hoe hij met zijne opvattingen

en de strakke onplooibaarheid van zijn programma meer
en meer alleen gaat staan. Voor den vorm : de eenigsz ins
lompe maar steeds zaakrijke, oratorische maar toch vol le

en gedachtenrijke stijl van altijd. En altijd, natuurlijk,
de parlementaire deftigheid, het onaantastelijke olympisme
dat de gal der ontboezemingen verzoeten moet, en den
schijn van het onpersoonlijke, van het wetenschappelijk557

onpartijdige wil geven.
Want de heer Woeste schrijft geschiedenis. Gelukkig
echter dat menschen, die midden in den strijd staan, met
den besten wil der wereld niet onpartijdig kunnen zijn !
Nu houd ik wel niet van schelden; en de vinnigheid van
iemand als b.v. Georges Lorand,boezemt me soms wel eenigen
weerzin in. Maar wat ben ik het den heer Woeste toch dankbaar, dat hij niet geheel objectief vermag te worden !
Wat ben ik blij, om de drie, vier alinea's zijn ouden
wrok tegen den heer Beernaert terug te vinden ! En wat
ben ik, in de plaats van den heer Woeste zelf, gelukkig,
in deze bladzijden de oude strijdbaarheid, de oude kracht,
die anders wel heel verzwakt scheen, terug te vinden !....
Van strijdbaarheid heeft hij anders wel genoeg, de
heer Weste. 't Vechtlustige der Kamer walgt hem ; en
slechts in den Senaat vindt hij de "allure des jours d'
autrefois", de "sévère dignité", de "étude approfondie"
terug. Maar hij-zelf, als hij het over tegenstanders
heeft : hoe moeilijk toomt hij zijn drift in ! Over de
liberalen "qui n'ont qu'une boussole : arriver au pouvoir" ; over heel de linkerzijde, slechts door één band
vereenigd : "une dyssenterie d'anti-cléricalisme" (eene
energieke uitdrukking van den paradoxalen Edmond Picard,
die men eenigszins verwonderd is, op de kuische lippen
van Woeste terug

te

vinden) ; over Beernaert , eeuwigen

zondebok; over de "intransigeance de la Chambree' - lees :
"de la Jeune -Dro it e" - bij de ombu it e l ing van de Smet
de Naeyer; over de "germes de ruine" die hij in zijne
eigen partij vast moet stellen, al zien anderen er symptomen van herleving in; over de "stérilité du parlementarisme" eindelijk, nu het parlementarisme, of beter de
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tusschenkomst in het Parlement van Woeste, onvruchtbaar,

en zijn invloed geëindigd schijnt te zijn !....
Want het schijnt wel naar een einde te loopen : gouvernementeele bladen geneeren zich niet, Woeste voor het

lapje te houden. Geene andere verdediging onder eigen
mannen, dan hier en daar de verzekering dat hij een "honourable man" is , gelijk Antonius van Brutus getuigt,
- een compliment dat daarom geen instemming bediedt, en

nagenoeg dezelfde beteekenis heeft als het spottende
"belle-mère" der tegenpartijen.

Wil het zeggen dat de heer Woeste van nu af aan beschouwd wordt als een weftbarstig lijk ? Het ware stuitend
van ondankbaarheid. Maar dat de stem van den heer Woeste
niet meer het verhoor van vroeger vindt , is toch ook waar.
Ik wees er u op, hoe de drie "jongere" leden van het kabinet , binnen en buiten hunne partij, meer sympathie ontmoetten dan b.v. minister Hubert, die menigen flater op
zijn geweten heeft, en minister Delbeke, die in minder

dan een jaar tijd een millioentje wist op te maken en

de architectonische megalomanie des konings dankbaar als
wet op schijnt te nemen. Die "jongere" ministers, intieme

vijanden des heeren Woeste, schijnen het echter bonter

en bonter te willen maken. In hunne eigen bladen laten
zij leerplicht verdedigen door niemand minder dan den
gekenden, en katholieken, historicus Godefroid Kurth,

hetgeen wil zeggen zooals ik sedert maanden voorzien
liet - dat een systeem van leerplicht weldra op hun programma kon komen. Men kent de gevoelens van generaal
Bellebaut, minister van oorlog, aangaande dienstplicht :
dat generaal Hellebaut niet werd afgescheept bij de jongste
wijzigingen in het ministerie, wil toch ook iets zeggen,
559

te meer dat eene bespreking aangaande het leger voor binnen kort onvermijdelijk schijnt. En toen men verleden
jaar minister Renkin ondervroeg over algemeen kiesrecht,
waar hij vroeger vurig voorstander van was, antwoordde
hij geheimzinnig : "Je m' expl iquerai plus tard." Zou dat
"plus tard" nakend wezen ?.... En zoo zou het ministerie
heel het programma der verbonden linkerzijde ten uitvoer
brengen...
Ziedaar, zeer objectief voorgesteld, de toestand. De
heer Woeste, die niet blind is, en minder onverschillig
dan het gros der Belgen, z iet hem met onrust , en vindt
het beroerd. Vandaar zijne woede... Maar zullen zijne,
goedgemeende maar weinig-beluisterde, waarschuwingen tot
iets dienen ? Het valt te betwijfelen.

N.R.C., 16 vctaben 1908.
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URBS EN SUBURBS
Brussel ,22 October.
Het is nog geen wereldconflict geworden. De eigenlijke

Brusselaars, die uit de benedenstad, bekommeren er zich
al niet veel meer om, dan om de crisis in den Balkan (een
onderwerp dat mijne stadgenooten maar niet te passioneeren vermag, van meening als ze zijn, dat er maar éene
afdoende oplossing is : den Balkan in de Dardanellen gooien, gelijk v6or jaren reeds door Alphonse Allais werd
voorgesteld). En ook de aristokrat ische buitenwijken schijnen niet mee te gaan, onverschillig als ze zijn voor al
wat geen mondain leven is. Zoodat het geschil beperkt

blijft binnen de grenzen van de twee belligereerende gemeenten.
En nochtans kon het verschrikkelijk worden; zonder
overdrijving : iets als de werkstaking der electriciteitswerklui te Parijs. En andererzijds, misschien : de laatste
doodsnik van onze voornaamste "openbare vermakelijkheid".
En als men bedenkt dat de volksvreugde bij ons al meer
en meer bedreigd wordt; dat de karnavalbaldadigheden helaas door draconische reglementen in gaan getoomd worden;

dat het ons voortaan zelfs verboden zal zijn, monden,
oogen en neuzen onzer medeburgers met confetti vol te
stoppen, ze uit kermispret met vuistslagen te bedeelen

onder het voorwendsel ze met veelkleurige papiertjes te
bedonderen; onschuldige wandelaars met volle handgrepen
snippers te plagen en te sarren, omdat men er zelf zoo'n
kolossaal plezier aan beleeft...
Maar 1 aat me u van bij den aanvang af vertellen, wat
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er aan den gang is. Gij weet dat • hetgeen de provinciaal,
evenals de vreemdeling gewoon is "Brussel" te noemen,
bestaat uit een gemeentelijk complex, waarvan de eigenlijke stad Brussel, de "urbs" , slechts een klein deel,
de kern, het centrum uitmaakt . Die urbs, omsloten door
hare groote lanen : de "boulevards ext ér ieurs" , en doorsneden door een ander boulevard, die Noorder -Station aan
Zuider-station verbindt (beide liggen reeds buiten het
eigenlijke Brusselsche grondgebied) , is nu wel eens buiten
hare boorden geloopen, en heeft hier en daar een stuk
gebeten uit de omliggende gemeenten. Nog onlangs werd
een mooie brok aangekocht op Solbosch, het terrein nl.
waar de wereldtentoonstelling van 1910 aan 't groeien
is. Intusschen blijft het Brusselsche Brussel toch hoofdzakelijk beperkt tot zijne lage stad

met

zijne Grooten

Markt , zijn hooge stad met de Koninklijke Plaats, zijn
middenboulevard, waar vooral de vreeemdelingen en de demimonde evoluëeren, zijn buitenboulevards waar men aandoenlijke vrijers in groot en getale aantreft, 's avonds , met
of zonder maneschijn. Al wat er omheen 1 igt is , op zijn
Engelsch gezeid, "suburbs." Het zijn gemeenten, soms grooter dan de stad-zelf, die, voor hetgeen verkeer, handel
en st edeschoonhe id aangaat , gerust met de stad op één
voet mogen worden gesteld en bij de stad gerekend, al
hebben zij elk - en hier komt het vooral voor het vervolg
van mijn vertoog op aan - een eigen administratie, met
eigen burgemeester en wethouders, eigen scholen, eigen
openbare diensten, eigen nukken, eigen eergevoel en eigen
nijd.
Die gemeenten zijn : ten Noorden Laeken, Schaerbeek,
Sint - Joost -ten - Noode ; ten Oosten Etterbeek en E l sene ;
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ten Zuiden Sint-Gillis en Anderlecht ; ten Westen Cureghem,
Sint -Jans-Molenbeek en Koekelberg. Meer ten Zuiden nog
wordt het idyllische landleven van Boendale en Boschvoorden reeds z66. versteedscht - men denkt onwillekeurig aan

Baarn of Bussum - van wege de groote tentoonstelling,
die in de buurt komt, zeer bedreigd. Terwijl Ukkel, wat
meer Westwaarts, en van Boschvoorde door het Ter Kamerenbosch en het Zoniënwoud gescheiden, sedert een heelen
tijd reeds met recht tot de suburbs gerekend wordt, iets
waar ook Vörst op t e wachten 1 igt ; zonder van nog andere
gemeenten te gewagen, als St. Pieters -Jette, Tervueren
en Sint -Pieters -Woluwe, die alle hun best doen om die
eer verdienende te worden. Een mooie kring bijsteden dus,
feitelijk en in gewonen handel en wandel met de hoofdstad
verbonden, maar op administratief gebied geheel eigen
heer en meester , geheel onafhankelijk.
Nu is vrijheid wel een heel mooie zaak. Maar neem ik

de vrijheid, op den kleinen teen van mijn buurman te trappen, dan heeft deze het recht, de vrijheid te nemen er
mij luidruchtig attent op te maken. Er kan zelfs gebeuren,
dat hij zoo vrij is mij uit te schelden en vrijpostig

genoeg om mij door een oorvijg te bewijzen, dat het begrip
vrijheid relatief is, en dat de mijne niet verder gaat
dan in zooverre ze de zijne geen schade berokkent. Gelukkig heeft men er iets op gevonden, dat die beperking van
vrijheid niet alleen aannemelijk, maar zelfs nobel maakt
en dankbaar stemt. Men heeft dit wederkeerig dienstbetoon
genoemd. En dat dienstbetoon is een heerlijk iets, als
er maar eenheid van meening bestaat aangaande aard en
mate van vrijheid, aangaande de diensten die ieder bij
rechte van zijn mede-betooner verwachten mag. En daar
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zulke eenheid van meening eene zeldzaamheid is...
Maar mijn doel was niet, u eene les in de sociale zedeleer
te geven, niet meer dan dat ik u hoofdzakelijk in de geo-

graphie van Brussel en omliggende wilde inwijden. Mijn
doel was alleen u te vertellen, hoe Anderlecht en SintGillis in ruzie liggen.
Onder het "voorgeborchte" van Brussel gelden Anderlecht
en Sint-Gillis nu niet bepaald als buitenmate aristokratisch. Gedeeltelijk althans. Want zij palen aan een stadswijk, waar ik mijne geachte lezeressen nooit heen zal leiden, als ze mij de eer aandoen, mij als cicerone door Brussel te vragen. Ik bedoel : de wijk der Hoogst raat , de wijk
van het zeer schilderachtig, zeer eigenaardig, maar lang
niet makkelijk volkje, dat urbi et orbi als "Marollen" gekend staat, en boven alle gepeupel van welk land ook uit munt . door de rekbaarheid van zijne moreele princiepen,
evenzeer overigens als om zijne pittoreske taal en zijne
weelderige beeldspraak. Als nauwgezet journalist heb ik het
mij destijds ten plicht gerekend , met een paar

gentlemen

uit het Pieremansst raat j e - bronaêr van 't Marol l iaansche
leven - kennis, zooniet vriendschap, aan te knoopen. De heldendaden die ze bedreven hadden, waren aanleiding geweest,
eener z i j ds tot enkele maanden gevangenisstraf, maar ande rerz i j ds tot de bijzondere achting die ze genieten in het
wereldje van wijde petten en schippersbroeken ,van vuurkl eur ige omslagdoeken en vettige Carmen-kapsel mode van beider
kunne in deze zeer conservatieve streek. Die heeren hebben
mij in hunne danszalen geleid. Ik heb er een man half zien
vermoorden; ik heb er heel veel glazen faro betaald: een
biertje dat ik al even weinig aan mijne lezeressen aanbieden zal . Ben wijk waar ik u ,bij eene plecht ige gelegenheid,
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een nat ionalen feestdag b.v.,als er kermisvreugde heerscht,
wel eens meer over vertel.
Want dit volkje houdt oneindig veel van kermispret,
en die gaat ze, behalve in hare bals en in de tallooze
kroegjes, op het grondgebied van Sint-Gillis zoeken, waar
er bijna zonder uitscheiden "foore" gehouden wordt.
Zspo'n "foore" is een van de treurigste dingen die men
bedenken kan. Nergens heb ik meer het gevoel van spleen
en heimwee gekend. Men dwaalt er rond als een uitgeworpene,
als een zedelijke balling, als een gedoemde wiens straf
hier in bestaat, dat hij om zich heen pret ziet maken.
Maar welke pret ! Heel de lange laan langs, de schel
verlichte, schel-gekleurde barakken, onder bogen van gaslicht of 't walm-wapperen van een hoogen petroleum-fakkel;
op 't podium de schor-schreeuwende clowns en de oude,
verlepte vrouwen in maillot, geeuwend achter hun handen;
aan de kas een duttende matrone in konijnenpels; vooraan
een camille-uitziende meneer in frac, de snor zwart als
inkt geverwd , de hooge zij op 't gepoimadeerde hoofd,
slaande op de blikken plaat waar het op staat : 10 cent iemen entrée. En boven zijn huilen uit de schuiftrompet

en de groote trom; het tingelen en klankgolven der orgels
van de draaimolens, het gillen der stoomfluiten. En om
dit alles heen een atmospheer van verbrand roet, een stank
die u de keel toeworgt en de oogen uitbrandt, een gore
walm van vieze keukenlucht waarbij uw hart aan het dobberen gaat. Ge moet er heen gaan zoo tusschen tien en elf
's avonds. Voor acht uur komen er nog wel mindere burgerluidjes, moeders met verbaasd-starende kinderen, koketknappe naaistertjes terug van het werk, achtervolgd door
heertjes na kantoortijd. Het kan dan wel aardig wezen,
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daar is soms wezenlijke feeststemming. Er is ook nog meer
ijver, meer entrain, onder clowns en danseressen; de dierentemmer uit het beestenspel laat, in de sluitende Hongaarsche pantalon, zijn spierige kuiten bewonderen; het
model uit de Levende Beelden openbaart even hare anatomie;
zelfs de oude vrouwen, die u binnen het hokje der waarzegster of het "salon de la belle Fathma" willen lokken,
zien er minder s ibyl l i j nsch uit, en nu en dan ziet men
werkelijk-chic volk uit trams en rijtuigen, zelfs uit
auto's, springen , en snellen naar den wijd-open 1 icht mond van den grooten cirkus.
Maar na t íen uur valt alles stil. Clowns en balletjuffers hebben genoeg van hun eigen pret. De levende beelden
slapen. De leeuwen uit het beestenspel hebben hunne paardeb ief stuk-met - zagel ing binnen, en hun meester zit in
de kroeg te drinken en te pochen. De mallemolens draaien
nog alleen voor hun eigen plezier. En schettert en rumoert
nog hier en daar een onevenwichtig orkest, dan is het
alleen, nog om den heer-met-hooge-zij wakker te houden,
die tot missie heeft de menschen binnen zijn zeildoek
te roepen, zoolang er nog maar éen zieltje langs het "boulevard Jamar" dwaalt....

Dan is het de tijd voor het volkje uit de Marol lenwi j k .
In groepjes, en gearmd, zakken de vrouwen naar de laan

af. Alle met hetzelfde kapsel : 't haar heel laag op de
oogen, het chignon vlak op het voorhoofd; naast ieder
oor een welgevormd "accroche-coeur ". De scherpe, hooge
schouderen draaien onder de schelle doeken, waar de naakte,
peezige armen uit komen. De draaiende heupen wiegen onder
het nauwsluitende, blauw-katoenen schort. Zij nemen bezit
van wat hun gebied is geworden. Schor klinken uit de bree566

de monden vloeken en schaterlach. De kleine muizenoogen,
tusschen de lange spleet der schalen, gluren u aan. De
breede neus schijnt de lucht op te nemen, die van u uitgaat. Zij keeren zich om : hun blik roept op uw persoon

de aandacht hunner "ridders".
Dezen komen achteraan : over het bijzonder-verzorgde

haar de groote apache-pet tot over de ooren; een blauwwollen trui die den nek vrijlaat en waaronder uit de horlogeketting hangt ; de vuisten in de zakken der broek die,
spannend op dijen en kuiten, onderaan bijna geheel de

pantoffel van donkerroode franje dekt... Bezie ze maar
niet te scherp. Doe maar liefst alsof ge hun vriendinnen
niet zien zoudt : op dit uur gevoelen zij zich hier heer
en meester, met al de achterdocht en al den trots van
een autokraat...

En zij slenteren, uren aan een stuk. Nu en dan een
rauw woord, eene minder-kiesche zinspeling, een walgelijk
gebaar. - Bén voor éen sterven echter de kermisgeluiden
uit. De voorhang der tenten en barakken wordt neergelaten.
Het is nacht. Voor een goed deel dier dames en heeren
uit de aanpalende Hoogstraat-wijk begint, naar Parijsche

principes, de nachtdienst...
Dat dit ononderbroken kermisvieren op de Jamarlaan
voor de openbare zedelijkheid bevorderlijk zou zijn, zal
niemand volhouden. En dat de burgerij, die daaromheen
woont , kl aagt over nacht rumoer , is ook t e begrijpen. Dat
is echter nog niet alles; - en hier kom ik eindelijk aan
de kern van mijn verhaal.
Ge moet weten : de eeuwig kermisvierende Jamarlaan,
op het grondgebied van Sint-Gillis, vormt tevens den ingang der zeer nijvere, zeer drukke gemeente Anderlecht,
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waar zich slachthuizen, en brouwerijen, en fabrieken bevinden : inrichtingen die alle karren en paarden bezigen,
en dus plaats noodig hebben langs de openbare wegenis.
Die plaats nu wordt maar al te dikwijls ingenomen door de kramen en tenten en cirkussen der foor, zoodat de weg er
voor het Ander l echt sch vervoer belemmerd door wordt. Het
is dan ook natuurlijk dat Anderlecht op zijn poot speelt.
Nu antwoordt Sint Gillis wel : de Jamar l aan 1 igt op mijnen
grond, en daar hebt ge niets aan te zeggen, - temeer dat
al dat kermissen mijn kas stijft. Maar Anderlecht heeft
zijn argument klaar : gij wilt niet opruimen ? Goed. Maar
dan snijden wij u alle verlichting af, vermits uw gasfabriek op mijn grondgebied staat, en niets zoo gemakkelijk
is als uwe gasbuizen af te moeren. Dan kunt ge "foore"
houden in den donkere...
Ziedaar het conflict waar ik u van vertellen wilde.
Het heeft natuurlijk het belang niet der Marokkaansche
kwestie. Maar , behalve dat het de aandacht roept op de
vraag van het in stand houden der, niet steeds zedelijke,
kermispret-zonder-uitscheiden, met al zijn gevolgen,brengt
het voor de zooveelste maal de vraag op van het centraliseerend gezag der "urbs" over de voorsteden. Natuurlijk
wil de "suburbs" zich niet, handen en voeten gebonden,
overgeven aan het beheer van Brussel; zij wil hare geheele
autonomie bewaren. Andererz i j ds legt hare hoedanigheid
van voorgeborchte haar verplichtingen op, die zij soms
moeilijk vervullen kan. De verfraaiing der stad, het aanleggen van breede lanen, die soms door drie, vier gemeenten loopen, de uitbreiding der wijken : dit alles brengt
onvermijdelijke verplichtingen en kosten meê , zonder dat
het daarom altijd vermeerdering van inkomsten ten gevolge
-

.
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heeft. Daafbij komt dat de beheerders der gemeenten maar

al te zeer in de gelegenheid blijken te zijn, zich om
te laten koopen, iets wat met een streng en degelijk mid
denbestuur niet even gemakkelijk zou gaan. Conflicten

als 't hierboven aangehaalde kamen, weer door gebrek aan
eenheid in 't beheer, maar al te dikwijls voor. En een

kleine gemeente kan men niet beladen met de zedelijke
verantwoordelijkheid van eene hoofdstad. En daar komt
nog bij : onderhoud der wegenis, politiedienst, en wat

weet ik al meer
Dit alles zou natuurlijk pleiten voor centrale administratie, voor het inlijven der voorsteden bij de eigenlijke
stad, ve its de eenheid in feite reeds bestaat.

Maar dit bracht de afschaffing meê van een tiental
burgemeesters, van een vijftig wethouders, van een paar
honderd gemeenteraadsleden, van twee® of driemaal zooveel
gemeenteambtenaars. En gij kunt wel denken dat dit t och
o ogelijk is, wat er ook moge gebeuren !
En ziedaar waarom er nog dikwijls ruzie kan heerschen
tusschen Anderlecht en Sint-Gillis.

N.R.C., 25 Octobvt, 1908.
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EEN VLAAMSCH HANDELSVERBOND
Brussel, 24 October.

Verleden Zondag kwam voor 't eerst het bestuur bijeen
van het "Viaamsch Handelsverbond." Het is misschien het
oogenblik u die heeren even voor te stellen, u te vertellen wt ze in hun schild voeren, en vial er reeds van hunne
plannen tot stand kwam. De Vlamingen houden van beweging;

geen wonder dat op de groote Vlaamsche Beweging allerlei
andere bewegingetjes geënt worden, die bedoelen, praktisch
tot stand te brengen wat de moeder-beweging principieel

beoogt. Als ik spreek van "bewegingetjes", dan moet dat
lang niet als eene geringschatting geacht worden; integendeel : wat bedoeld wordt is hier, iets tot stand te brengen, waarvan de invloed zeer diep op geheel het wezen
van ons volk ingrijpen zou.
Men stelle zich goed voor hoe het met het Viaamsch,

met het Nederlandsell in den Belgischen handel staat. Het
handelsonderwijs, de handelszeden, de handelstaal zijn
doorgaans Fransch, de handelsrechtspleging is het in haar
geheel. De gansche kleinhandel echter in het Viaamsche
land is nagenoeg geheel Viaamsch gebleven. Laat ons zeggen
dat 98 pct. van onze kleinhandelaars zelfs geen Fransch
kennen : wij overdrijven hierin niet. Dit neemt niet weg,

dat al de stukken die van den tusschenhandel en van den
groothandel uitgaan - factures, verzendingsbrieven, wissels, - bij bestellingen voor den Franschonkundigen kleinhandel geregeld in het Fransch zijn gesteld. Nu zijn er
wel links en rechts - en het getal is misschien grooter

dan men vermoedt - tusschenhandelaars en groothandelaars
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die iets voor het Vlaamsch gevoelen, en dan ook hun taal
in hun handel wenschen te handhaven. Daar moet alleen
een stoot toe gegeven worden : een paar handelaars deden
het en van deze heeren gaat nu eene beweging tot bevorderen
van het gebruik onzer t aal in de handel sbet rekkingen uit.
Gij zijt ermee bekend hoe de gedachten in de Vlaamsche
Beweging sedert een goede tien jaar gekenterd zijn. Vtoeger was men Vlaamschgezind om redenen van gevoel : omdat
onze t aal schoon was , omdat men onze t aal beminde , omdat
men, het voorbeeld der vaderen voor het oog, ze navolgen
wou. Flaminganten waren idealisten, gevoelsmenschen, dich-

ters, dweepers. Mais nous avons change tout cela. Eerst
kwam de belangstelling voor Vlaamsche wetenschap, en van
lieverlee werd de taalvraag meer positief bestudeerd.
ik zei u reeds, onlangs nog, welke rol prof.Mac Leod hierin gespeeld heeft. Vermeylen was hem, kritisch, voorgegaan. Hij volgde, opbouwend. In zijne brochure "Nieuwe
Wegen" toonde hij aan hoe de Vlamingen in stoffelijk opzicht vaak de minderen waren. Maar de echte apostel, de
practische baanbreker tevens, was ontegenzeglijk Lodewijk
de Raet. Hij leerde ons hoe de Fransche invloed in Vlaanderen de oorzaak was van een jaarlijksch millioenenverlies; hij bewees ons hoe de herleving van Vlaanderen in
de eerste plaats uitgaan moest van stoffelijke opbeuring.
Men behoorde Flamingant te zijn, niet alleen uit liefde
voor de taal, maar omdat men hierin een middel , een wapen
in den strijd voor het bestaan had. Vlaanderen heeft technische kennis noodig. En in een reeks opstellen in het
tijdschrift "Vlaanderen", over Vl. Landbouw, over Vi.

Zeevisscherij, over Vi. Nijverheid, en dan in zijn lijvig,
volgepropt, geweldig boek over : "Vl. Volkskracht : de
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Vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool", ontwikkelde
hij deze stelling. Gaandeweg werden deze gedachten gemeen
goed. Thans gaat de strijd dientengevolge op economische
gronden.
De ontwerpers van de beweging tot bevordering van het
Nederlandsch in den Belgischen handel zoeken practische
toepassing van de beginselen die ze bij De Raet hebben
opgedaan. Om het nu eens beeldig, en met een beeld, uit
te drukken : De Raet is de man van wetenschap die in zijn
laboratorium het theoretisch werktuig uitvindt , dat anderen rentegevend in de praktijk zullen uitbaten.
De heer Joris Fassotte, waarvan gij onlangs een ontwerp
tot het scheppen van nieuwe betaalmiddelen tusschen België en Nederland besproken hebt , (onder de Oeconomische
en Financieele mededeelingen) zocht voor het eerst naar
deze practische toepassing. In zijn studie over het Nederlandsch in den Belgischen handel (Vlaamsche Gids, 1906)
bouwde hij geheel op de gedachten van Lod . de Raet , en
.

stelde het oprichten vóór van een Vlaamsch handelsverbond,
waarin alle bij den Vi aams chen handel bet rokken personen
ijveren zouden voor dit vierdubbele doel : bevordering
van onze t

aal

in den handel, aanbrengen van technische

kennis bij middel van het Nederlandsch, ter hand nemen
van de rechtstreeks-stoffelijke belangen der Vl aams che

handelaars, scheppen van nieuwe bronnen van rijkdom voo r
Vlaanderen.
De bijval welke deze uiteenzetting genoot bewees,
dat men hier tegenover een denkbeeld, dat rijp was, stond.
De heeren Fassotte en Leo Meert - deze ook om een paar
romans bekend - ontwikkelden de gedachte op het Nederlandsch Congres te Brussel. Leo Meert gaf inmiddels over
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hetzelfde onderwerp eene brochure uit in meer populairen
trant, een lossere uiteenzetting van de beginselen, maar
daardoor juist beter voor de propaganda geschikt. Aan
dezen heer komt de verdienste toe, het feitelijke werk

te hebben aangepakt. Een massa menschen is hij persoonlijk
aan gaan spreken; hij heeft geschreven en gewreven, gewrocht en gewroet , en samen met den heer Gevaert , van
Antwerpen, het noodige voorbereidende werk in orde gebracht . Zoodat er genoeg belangstelling was , om in Augus-

tus 11. de Vereeniging definitief op te richten.
Het plan is nagenoeg het hierboven-omschrevene. Maar
die menschen willen de zaak in het groot doen. Het eerste
waar naar getracht wordt is : een onmiddellijk, stoffelijk
voordeel voor de leden der vereeniging, opdat ze er nut

en profijt uit halen. Dit geldt als levensvereischte,
en is een reden tot bijval. De beste leden zullen natuurlijk weêr de apostels zijn. En zoo zal, in de mate van
het mogelijke, alles wat op gebied van het Nederlandsch

in den handel hier te lande te winnen is, verwonnen worden.

En wat er nu gaat gedaan worden ? Ik sprak er een der
heeren over aan en... Hier praat ik uit de kapel, - maar
met de beste bedoelingen, natuurlijk, in de eerste plaats
moeten er centen zijn, enorm veel centen. Eerst dan kan

er gewerkt. De zaak moet zoolang een propagandazaak blijven, totdat ze vanzelf rentegevend wordt. Het bestuur
begint met uit te zien naar een vast, en bezoldigd, beambte; zoo is men zeker dat het stoffelijk werk goed in
orde komt. De eerste bezorgdheid is daarna het samenstellen van de noodige intellectueele krachten tot het uitgeven van een blad dat eerst maandelijks, en zoo gauw moge573

lijk daarop om de veertien dagen, en zelfs om de week,
verschijnen zou : een blad dat technische handelskennis
aanbrengt en verbreidt, de menschen op de hoogte houdt

van de feiten die voor onzen handel van belang zijn, en
tevens als tolk van het bestuur zal dienen om de taalpropaganda te regelen, en de middelen, door het verbond aangewend tot stoffelijke bate der leden , toelichten zal.
Men voegde daar nu bij de plannen om al dadelijk iets
in deze laatste richting te beginnen, dat vruchtdragend
zij. Wat het zal geven ? Laat ons het beste hopen !
Wat nu de Nederlanders betreft, die kunnen zeker bij
het doel behulpzaam zijn. Ten eerste door als vasten regel
aan te nemen, dat alles wat van hen naar België, en bepaaldelijk naar • Vlaanderen gaat , in 't Nederlandsch gebeure. Zelfs op Fransche brieven in eigen taal antwoorden.
Zoo doen immers ook Duitschers en Engelschen. Hollanders
geven er tevens een les van fierheid door aan ons , Vlamingen, en bevorderen daarenboven de kennis van eene Nederlandsche handelstaal. Ten tweede : het verbond wint een
groote kracht bij den geestelijken steun dien ieder, welke
aan het vakblad meewerkt, ook uit het Noorden, verleent.
En ten derde : Noord-Nederlandsche toetreding, NoordNederlandsche belangstelling die niet al te zeer platonisch blijft, komt ook zéker den Hollandschen handel ten
goede, vandaag of morgen...
Wie doet meê ?
N.R.C., 27 Octobet 1908.
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BEN EINDE EN EEN BEGIN
Brussel, 26 October.

Al had ik geen andere bewijsgronden dan de zeer subjectieve,
maar niet te minder zeer gevoelige rheumatiek die mijn
rechterknie als met den besten degen van Toledo doorpriemt,
ik zou nog volhouden, waarde lezer, dat de winter begonnen is. Maar er zijn, gelukkig, - of ongelukkig !-bewijzen
genoeg, om alle tegenspraak voor goed uit den weg te ruimen : er zijn pelsjassen en roode neuzen, er zijn warme
grogjes en nieuwe modellen van dameshoeden, er zijn toeë

trams en heete kastanjes, en er is la signora Duse die
de serie der wintertournées heeft geopend.
Voor enkele dagen nog een echte zomer, zóo dat ieder
aan de zoete manie toegaf, na te gaan denken, wanneer
hij het nog wel eens even warm heeft kunnen hebben op 't
zelfde tijdstip. Ik, die aan alle manies toegeef, ik dacht
aan mijne kinderjaren, hoe mooi het weêr telkens was als

de vacantie juist gedaan was, veel mooier weêr dan in
de vacant ie-zelf , dacht me; terwijl ik door 't open raam
van het trieste schoollokaal naar de zon zag, op de speelplaats, en naar de musschen die door het zand fladderden.
Wat heb ik dan standjes opgeloopen van den meester, en
hoe heb ik er bij mezelf om geglimlacht toen ik er weêr
aan dacht, voor een paar dagen nog, als ik door 't heerlijke najaarwoud dwaalde , waar de dunne beukenblaren
geelden; de harddoorribde blaêren van hier en daar een
kastanjelaar, droog en korstig al, onder de voeten kraakten, waar 't loof der eiken bloedrood aan 't gloeien ging;
het woud waar, door 't gedunde looverweefsel, nieuwe ver575

gezichten verwaasden en zilverig blauwden door 't herfstig

smoorrag, doortrild, heel even, van bleeke zon, als een
lichtstraal die in 't water van een aquarium speelt, verdwaalt en te loor gaat... En dan, lange uren lezen in
den tuin, waar de lang-uitgebloeide rozelaars weêr ineens,
nieuwe bloemen gingen dragen : heel teedere herfstrozen,

schelpig-fijn van kleur; eene andere, donker-roode, van
veel duisterder verwe dan bij zomer; - eene weemoedige
weelde, gelijk ze in de 16e eeuw Agrippa d'Aubigné zoo

heel gevoelig weêrgaf :
"Une rose d'automne est plus qu'une autre exquise"
Al de poëzie van een wonderschoon najaar; al het traag
genieten van een tengere schoonheid, die aarzelt en niet
sterven wil.
Maar jawel : op een nacht , de rheumat iekscheut door
mijn rechterknie; razerig wachten op den morgen; bij 't

eerste schemeren al op de harde keien, daar op straat,
het hobbelrijden der melkkarren záo luid, zóo galmend dat
men al dadelijk hoorde hoe flink het gevroren had; en,
met den wrevel om dien plotselingen winter uit bed gestapt : de tuin onder rijp , en alle horizonten vinnig
en scherp tegen den staal-blauwen hemel aan; geen zondoorzegen, geen goudwazige nevelen meer die de verten
omsluierden : de vaste, brutale zekerheid van een winter
die zegt : "Ziezoo, ik ben daar"....
Weer ging de manie van vergelijken-met-vroeger-gebeuren
haar gang. Ditmaal echter wist ik mij niet te herinneren,
dat de natuur ooit zoo nukkig gehandeld had. 't Was gek,
zoo 'n plotselinge verandering,zoo'n onvoorbereide int ree
van verkoudheid en vervroren teenen. Men vroeg : Zou het
duren ? - En vanmorgen kwam het antwoord : de eerste
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sneeuw.
Winter dus, geheel winter, - en de noodzakelijkheid

van een gelaten opportunisme en waterdichte overschoenen;
de winter, en gedwongen inschikkelijkheid, zonder morren,..® met, gelukkig, als belooning : de Brusselsche
winterstraten, 's avonds, bij droog vriesweer.
Want verlaat men 's zomers liefst de eigenlijke stad,
hoe mooi ze steeds wezen moge, voor het ter Kamerenbosch

en de buitenwijken, 's winters is men steeds blij, niet
zoo ver te moeten loopen om te genieten van eene zeer
actieve, eene blijde, eene bedrijvig-gelukkige schoonheid.
Dan is Brussel , ook de openbare gebouwen terzij gelaten,
de Groote Stad. Men heeft er het gevoel , dat men zelden
in Holland geniet , het gevoel van een weelde , een vrijheid,
een veerkracht, de physieke aandoening haast van een bestendige feestste ing, van een drastisch vreugdeleven,

wel wat wuft , wel wt licht, maar z(5(5 jong en z6e) krachtig,
en tevens VA verfijnd, dat men moeilijk aan de betoove,

ring weerstaat, en graag mee gaat loopen door de volle
straten, onder 't vreugdige menschengegons, waarboven

uit de stadsgeluiden schallen en galmen, de duizenden
lichten Mor die 't wemelend bewegen begloren met altijdwisselend glimpen en glijden. Dan is Brussel - altijd

bij mooi weer natuurlijk - werkelijk op zijn best : een
wereldstad, of beter misschien : het "résumé" der wereldsteden. En er, als Brusselaar, d.i. als onverschillige
slenteraar, als onbewust genieter, als onbedacht fijnproever, in te mogen leven, te gevoelen dat men er deel
van uitmaakt, dat men er als een goedgunstig, onbezorgd

en onafscheidbaar vertrouweling van is : dat is een opperst genot , een onwaardeerbaar privilegie. En wil men
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er zich de moeite der observatie, de leuke last der ontleding bij geven, dan wordt het nog meer : dan wordt het
een zeer bewust besef, het nonchalante mimr overtuigde
weten, dat men een uitverkoren wezen, een ironisch en

toegeeflijk "Uebermensch" is.
Deze genieting heb ik me gisterenavond nog gegund,
en, al weet ik nu wel dat zoo'n gevoel niet mede te deelen
is, dat een ander er deelachtig van maken tot het onmogelijke behoort , toch wil ik u, voor zoo goed het gaat,
een schema opgeven van mijne bevindingen.
II( wil me overigens bij een enkel onderwerp bepalen.
Qui ne sut se bonier... genoot maar halve weelde, en die

maar één ding te vertellen heeft , loopt het gevaar der
verwarring niet op... Ik hou me dus bij de damestoilettes.
En waar zou ik beter bij stil blijven staan ? Behalve
dat het modeleven van de Brusselsche heele en halve "monde"
eene zeer groote plaats in de gedachte onzer dames en...

in het hart onzer heeren inneemt - om niet van de portemonnaie dezer laatsten te spreken - is het thans juist
de tijd om u mede te deelen wat al heerlijks in de toonbanken der modewinkels en om de leest onzer "élégantes"

prijkt. De plots-ingevallen winter maakt boilt en winterkleeren, vilthoeden en pelsmantels tot actualiteit. En
dan : het aesthetisch genot...
ik ben dan langs den Berg-van-'t Hof gaan kuieren,
heb den rug gekeerd naar het barre plein, de naakte vlakte,
waar, god-weet-wanneer, de "kunstberg" moet verrijzen
- intusschen gaat men er terrasses en tuinen aanleggen,
er weer een paar ton aan vergooien -, en heb mijn oog
laten flaneeren over al het wondere dat ik mocht zien.
Ik vertrouw het u in gemoede toe : ik ben voor alles
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een colorist. Snit en vorm zijn me, zoo niet bijzaak,
dan toch ondergeschikt. Niet dat ik lijnen-blind zou zijn;

niet dat glooien en plooien van een soepele stof om sierlijke
leden mij onverschillig zou laten. En ik verberg u bijvoorbeeld niet dat de heerschende, dat de koppige mode
van het gedrapeerde Directoire-kleed, dat, licht gewijzigd,
stand houdt - vermoedelijk vanwege het succes der Reformkleidung - me hindert, vooral bij minder groote vrouwen.
De hooge taille, die het lichaam misvormt, kan mijne sympathie niet veroveren. Nu vooral, dat men, over het eigenlijke kleed, een buis met lange panden draagt, dat afgekeken is op den heerenfrac van het consulaat : hooge kraag,
het middel weer heel hoog genomen, en, hooger nog, naar

acht eren afgesneden "en queue de morue",lange reepen stof.

Van de zomer waren we 1111793 nagenoeg,en was de dameskleedij
afgekeken op oude modellen... voor dames. Nu trekken de
dames een grenadiersjas aan : de galarok van een hoogen

officier op een officieel bal, een jaar of zoo na Marengo.
En die jas open op een kleed, waarvan de taille tot onder
de borst reikt en geteekend wordt door een sluier of een
cordelière, tot dicht bij den grond hangend, waarboven
een laag transparant tot onder den kin rijst.

Ziedaar voor de teekening. Nogmaals : heel mooi vind
ik het niet, noch bijzonder-elegant, tenzij gedragen door
een lange, niet te zware vrouw. Onze prinses Clémentine,
b.v., - een echte keizerin gestalte - staat het prachtig.
Maar prinses Elisabeth, die klein en tenger is, heeft
bij zulke mode niet te winnen; en moest ze verzwaren,
dan zou ze er bepaald van moeten afzien, den laatsten
"chic" te volgen.
Al leg ik er mij bij neer : een voorstander van de
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napoleontische kleedij ben ik dus

niet.

Ik was het nog

minder, kwam de kleur niet heel veel goed maken.
De kleur ! Zie hoe ze zingt , hoe ze juicht onder de
gloeilampen, hoe ze heel beschaafd, haast te verfijnd,
bijna sentimenteel juicht ; hoe ze jubelt als een kerkorgel met - sourd i n e reg i ster ; hoe ze rijk, en toch gedempt, hoe
voornaam ze schittert en toch heel gedistingeerd, hoe
niks-schreeuwerigs, hoe nobel ! Duizenden vergelijkingen
komen hier bij me op : een boschje van lorken, een plantagie van jonge eiken, het ontbotten van een rooden beuk,
als de lente de lorken met gouden stippels beer ikke l d ,
de eiken van oranje bloed doorvloeit, de beuk in dieper
en inniger mooi gaat kleeden. Het is alles fel wel, maar toch zoo neersch, zoo malsch, zoo jong, vergeleken
bij de bral l ere , hardere tonen van den herfst, die misschien minder vrank, minder onvermengd, toch

brutaler,

dikker,massiever zijn.... Nu waren het van zomer juist

herfstkleuren die praedomineerden : warm, maar nogal zwaar
bruin , steenrood . Deze winter belooft ons , in schouwburgzaal en concert , de heerlijkste lent everwen : de schakeeringen van rood en groen die onder eene nog blanke zon onze
wouden levend maken; het paarsende grijs der wazige vergezichten, het aarzelende blauw van een jongen hemel.
En dan, voor zulke kleuren, de wezenlijk-gelukkige
keus der stoffen : behalve het fijne en mollige, zachtglanzende laken, een soepel, gladde felp , heel z i j dig,
en bij de lenige kreuken, fijn-b l ankend ; combinaties ook
van beide stoffen : het onderkleed in felp, de grenadierj as in laken of d i kge r ibd , warm-aandoend cheviot , toon
op toon, het jaket lichter dan de rok.
Men vergete er het bontwerk niet bij : liefst een
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dubbele vossen-pels - de zilveren en de gespikkelde vos
houden de mode, - in de volle breedte der huid, de twee
koppen achteraan gekruist op den rug; langs voren, tot
dicht bij den grond, de dikke staarten. De mof, reuzig
als verleden winter; dit jaar echter niet meer plat en
met koppen, staarten, en kant versierd, maar dik en rond
als de berenmuts van een "grognard" der "grande armée".
Pelsenmantels nemen den vorm aan der grenadiers-jaket;
ik zie ze liever loshangend, lang, van voren weggesneden,
gelijk ze zeker-nog wel zullen gedragen worden.
En nu : le chapitre des chapeaux. Van zomer had men
eene reactie gehoopt tegen de groote, vlakke teilen, de
parapluvormige schotels, de overdreven navolging der 18e
eeuwsche "bergère", die, met een macht van bloemen en
veeren, met tientallen meters tulle en zijde, voor hoeden
doorgingen, en 't fortuin moesten maken van dameskappers
en fabrikanten van val sch haar. Men had gehoopt , dat men
den Girondin-hoed aan zou hebben genomen : een zoo keurig
toevoegsel bij 't overige toilet, waar de hoed anachronistisch bij afstak... Es hat, helaas, nicht sollen sein :
de dameshoeden worden grooter en grooter, de veeren langer
en langer. Zeker : er zijn er prachtige; ik zag er gisteren een, die den mousquetaire-vorm had, grijs, met een
rood-en-groenen papegaai : psittacisme, ja, maar van een
prachtige bontheid; te meer dat hij gedragen werd door
een heerlijke blondine, met magnifiek-venetiaanschen haartooi : een echte Paolo Veronese.
't Mooie echter van die hoeden belet niet dat ze voor
de dames-zelf al heel hinderlijk zijn. Op een bank van
de tram is er plaats voor vijf; met hare hoeden-naarde-mode kunnen er onmogelijk vijf, zelfs magere , dames
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plaats op nemen. De portier van een huurrijtuig laat makkelijk de dikbuikigheid van een honderd-kilo-meneer binnen;
een dame heeft echter haren hals als die van een zwaan

te plooien, wil ze er, schuin, haar hoed in krijgen. En
ik weet waarlijk niet wat er zou gebeuren, moest een windhoos zich onder zulk een hoofddeksel zetten. Al beken

ik graag, dat dergelijk deksel als uitmuntend parachute
dienst kon doen, bij een ongelukkig tochtje in luchtschip... Neen : alle overdrijving is leelijk. Gaan de
dames, zelfs en allereerst de mooiste, met hunne rokken

die langs onderen versmallend uitloopen - aldus eischt
weer de mode - en onder hun enormen hoed, niet op paddestoelen gelijken, en dan nog van de giftigste soort ?...
"Het herinnert mij aan de crinolines", zei me onlangs een

oude heer, "maar in 't leelijke"... In allen gevalle
is het al even weinig practisch en logisch.
Nu komt er wel weft reactie : een wijze reactie, een

reactie die trapsgewijze vermindering medebrengt. Zal
ze echter slagen ? Ik vrees er erg voor, want niets is
moeilijker om elegant dragen dan de moesjiekmuts, de Ko-

zakken-pelshoed, die sonunige dames invoeren willen, en
reeds met den pelsmantel dragen. Het brengt eene omwenteling in het kapsel meA, vermits die muts tot over de ooren

getrokken wordt. En die omwenteling zie ik nog niet gebeuren; de gedachte eraan is zelfs uitgesloten, niet alleen
bij feesten en concerten, maar zelfs voor het five-o'clock
dat in onze mondaine kringen heelemaal ingang heeft gevonden, en waar zoo'n bevermuts niet duldbaar zijn zou....Zoodat de groot e , vlakke hoed , naar mijn nederig inzicht,
nog lang den doodsnik niet nabij is, - voorzoover de doodsnik van een hoed denkbaar zijn....
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Ziedaar, dames, mijne bevindingen van een Brusselschen
winteravond langs den Berg-van-'t Hof. Die zelfde winteravond ben ik, niettegenstaande mijne rheumathiek, naar

de lagere stad afgedaald. Al is het geen gewoonte van
mij : ik heb langs het boulevard gewandeld. De bevindingen
die ik MAI opdeed zijn echter eerder voor heeren geschikt. Ik vertel er te hunnen behoeve eens later over.
-

N.R.C., 29 Octobet 1908.
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DE EERSTE WINTERMUZIEK
Brussel, 26 October.
De winterconcerten, "concerts populaires",
Ysaye",

"concerts

"concerts Durand" - zijn dit jaar te Brussel

ingeluid door niemand minder dan de "Académie royale de
Belgique, classe des Beaux-Arts". Dat "geleerde lichaam"
bestaat gelukkig niet uitsluitend uit het corporeele overschot van doode genieën, gelijk men zich licht voorstelt.
Al zijn de literatoren er uit verbannen, het telt onder
zijne leden toondichters als Tinel en Jan Blockx, beeldhouwers als Charles van der Stappen, kunsthistorici als
Henri Hymans, critici als Lucien Solvay. Staatsminister
Beernaert, die er de staatkunde vertegenwoordigt, lacht
er Woeste uit, die de eer der Academie niet geniet. Minister Descamps zetelt er ook, niet als minister of als dichter van het befaamde "Af r ica" , maar als beoefenaar van
de zoogezegd-moreele wetenschappen. Dit alles zijn geen veege
geesten, geen zieltogende of versteende talenten. En zelfs
de twee Mathusalems van het gezelschap, Aug. Gevaert en
Fétis, onder hun beiden minstens tweehonderd jaar oud,
zien er nog vrij kras uit onder hun wit lang haar, en
hunne wonderlijke werkkracht dwingt ieders bewondering

af.
Geen museum van fossielen dus, maar een aantal knappe,
en zelfs een paar verdienstenvolle lui, die ieder jaar
het publiek uitnoodigen op eene "séance solennelle" om
te toonen hoe goed ze er nog uitzien, welke redenaarstalenten er kunnen schuilen in eene architecten- of componistenborst, en ons tevens eene der cantates laten hoo584

ren, die in den zg. "Prijskamp van Rome" bekroond werden
door de musici van het gezelschap. Dit jaar ging, na eene
fastidieuze redevoering van Edgard Tinel, eene cantate

van Robert Herberigs, eerste-tweeden prijs, op een gedicht
in caramel-verzen van Valère Gille : "Genoveva van Brabant."

Uw correspondent van Antwerpen heeft u onlangs, in een
verslag van Zoellner's "Faust", Herberigs als baryton
van de Lyrische Opera voorgesteld, en hem als dusdanig
geroemd. Die Herberigs is tevens een der meest-belovende
toondichters van Vlaanderen, en onder onze jongeren zeker

de knapste.
Toen hij,v6ór twee jaar reeds - hij was nog geen twintig jaar oud 66n der groote muziekprijzen verwierf,
ging dat niet zonder verbazing. Hoe, dat jong kereltje,
waarvan men wist dat hij nooit een conservatorium bezocht

had, alles door eigen studie en uit eigen aanleg bezat,
- en dit, waarlijk personeel werk, vol vondsten !...
Ik ben nu gisteren zijne "Genoveva" gaan hooren en
't is inderdaad heel knap, haast te knap werk. Wat heeft

die jonge, onervaren toonzetter een zin van het orkest,
het gevoel van hetgeen het "doen" zal , een breedheid van
koloriet, van volle klankuitbeelding. Wel wat Al te veel,
zoodat het uitbundigheid wordt, de stembehandeling eronder
lijdt in schakeering en melodische dracht, een gevoel

van overbluft-zijn den toehoorder overvalt. Dat die krachtuiting echter nooit hol wordt; dat die schittering geen
zand in de oogen is, welk gebrek aan fijnheid of aan inspiratie moet verbergen, wordt echter weêr bewezen door
hier en daar een satz, de lenigheid van eene zeer zuivergeworden melodie, de kieschheid en de distinctie van een
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orkestrale begeleiding vol fijnheid. Bene analyse van
het werk zou u aan kennis niet rijker maken. Laat het

volstaan met mijne overtuiging dat we van Herberigs waarvan ik later, oneindig beter, en ook meer persoonlijk
werk ken - heel veel mogen verwachten.

Deze begenadigde mocht u ook wel voorgesteld worden
langs eene andere zijde dan als zanger : ik hoop hem u
binnen kort nader nog als componist bekend te mogen maken.

N.R.C., 29 Octobet 1908.
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EEN CONGRES OVER VOEDINGSMIDDELEN
Gent , 9 November.
Toen ik eergisteren, in het groot auditorium der Gentsche
Universiteit, waar ik als schuchtere schooljongen mijn
prij zen uit

de handen van meneer de Schepene aanvaarden

ging en als student langdradige rectorale redevoeringen

al die oud-gekende gezichten boven blin
kende hemdeborsten en achter een deftige bestuurstafel

hielp toejuichen,

ontwaarde, sprak ik bij me-zelf deze gevleugelde woorden :
"God,

wat is de wereld klein en het leven eentonig !

Zeggen dat ik , in nauwelijks twee maanden tijd, op twee

en in twee tentoonstellingen dezelfde kostelooze koffie slurp 1.... De congres
sen : dat van Sint-Nikolaas,waar de Vlaamsche wetenschap
getuigenis gaf van haar bestaan in de personen, hoofdzakelijk, van den oneindigen chemicus Dr. Vandevelde
die tevens blijkt een groot chemicus te zijn, en van mijn
oud-schoolkameraad Dr. Cesar de Bruycker die bij al zijn
congressen dezelfde menschen zie,

geleerdheid nog altijd zijn aangeboren bedeesdheid niet
heeft kunnen afleggen.

En diezelfde Dr. Vandevelde,

en diezelfde Dr. De Bruycker,hier nu aan het hoofd, als
"cheville ouvrière" ("werkende spie" zou hier een off icieel vertaler zetten),

van het Gentsche "Congrès de 1'

Alimentation", dat daareven plechtig begon met een rede-

van dienzelfden Dr. Vandevelde, over
"sociale verantwoordelijkheid in zake voeding", en waar
diezelfde Dr. De Bruycker mij zoo vriendelijk inlichtingen
over bezorgde.... En de tentoonstellingen : ik vertelde
van deze "des Arts et Métiers", waar Brazilië hoogst-

voering, altijd
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officieel hare koffie liet proeven, koffie die ik hier
weêr , op de "tentoonstelling van de Sp i j st af e l" , uit de
hand van dezelfde bevallige juffrouw - ik geloof niet,
dat ze mij herkend heeft - mocht in ontvangst nemen...
Waarlijk, het leven is een eeuwig herbeginnen !"
Aldus philosopheerde ik, Zaterdag namiddag, terwijl
Dr. Vandevelde redevoerde , Dr. De.. Bruycker mij achter

zijne blauwe brilglazen toelonkte en uit zijn zwarten
baard tegenlachte, en allerlei andere dokters, mitsgaders
bierbrouwers, spekslachters, kruideniers, journalisten,
veeartsen, oesterkweekers, en zelfs burgemeesters en generaals, behalve de bloem der vrouwelijke bevolking van
Vlaanderen's hoofdstad, aandachtig toeluisterden en bij
zichzelf de belofte aflegden, nooit meer menschen te
vergiftigen, op voorwaarde dat de openbare macht mede
zou helpen....
Een voedingscongres ! ... Laat ik u . in allerhaast zeggen, dat men zich bij de benoeming niet vergissen moet,
al heeft dit congres natuurlijk met andere congressen
gemeens, dat het gedeeltelijk een vergadering van menschen
is,bijeengekomen om zich te voeden . Dat hoort i mmers
zoo, en gisteren, Zondag, kregen wij er, tot zelf-overtuiging, tot tweemaal toe het officieele bewijs ervan : 's
middags, toen overdadig geluncht werd in de prachtiglekkere "tentoonstelling van de sp i j st af e l" , waar een
aantal Zeeuwsche meisjes, kosteloos alweêr, dito oesters
aanboden - vorigen dag waren er niet minder dan ruim vijfduizend opengestoken ! - , en 's avonds aan een banket , waar
weêr de oesters een heerlijk weekdier bleken gevonden
te worden.
Want de oesters hebben op dit congres eene rol gespeeld,
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zooals men ze niet verwachten zou van deze interessante
mollusken. Zij zijn... de hoofdschotel geweest, de spil

waar de discussies om draaiden, het palladium waaromheen
gevochten werd, de vrucht, geplukt aan den boom der wetenschap, waaruit blijken zou dat de vrees voor typhus een

ijdele schim wordt, als al de oestertelers het voorbeeld
van uw vaderland , en al de oesterverkoopers den wijzen
raad volgen, hun bij dit congres gegeven !...
- Na zulke beeldspraak past een meer eenvoudig vertoog.
Het is haast overbodig er u aan te herinneren dat we,

naast de Marokkaansche kwestie en die in den Balkan, eene
oesterkwestie hebben, en dat Gent, behalve "de bakermat

van weelde en overvloed", volgens getuigenis van Ledeganck,
ook de bake at is van die oesterkwestie. Een goede twee

jaar geleden vergaderden een aantal ambtenaren aan een
disch, aten oesters en haas, en stierven. Althans een
paar. Een onderzoek werd ingesteld, en het bleek dat de
oesters de mogelijke schuld van 't overlijden dier slachtoffers van de smulzucht konden zijn. 't Gevolg was, dat

deze weekdieren van elke tafel, die zich respecteert,
gebannen werden.
En niet alleen te Gent : ook te Brussel, ook te Antwerpen, over 't geheele land. Zeeland zag zijne voornaamste

industrie bedreigd; want er wordt heel veel naar België
geëxporteerd. De vischhandelaars hieven een klaaglied
aan, dat, bij gebrek aan literaire verdienste, niettemin
zeer oprecht was en uit een gevoelig hart kwam. Ben con-

gres, in 1907 te Antwerpen gehouden, had voor den handel
dezer heeren geen gevolgen. Al trof men meer ziektegevallen onder de mindere standen aan, die geen oesters
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eten, dan onder de gegoede klasse, die van het verbruik
ervan hadden afgezien, de gedachteverbinding tusschen oester en typhus was en bleef tot heden in de geesten zóó vastgeankerd, dat de enkele ep icur i anen , waaronder uw dienaar,
die aan de Zeeuwsche schoone getrouw bleven, niet alleen
voor porcus werden gescholden, maar voor perverse lui
door gingen, die op wraakoefenende wijze de ziekte tergden
en er genot in vonden, den dood in verzoeking te brengen...
Het was een echte catastroof voor den oesterhandel. Al
kwam men met certificaat op certificaat af : de verbruiker
bleef vol achterdocht, en herinnerde zich dat men aan
dienstmeisjes ook allerlei deugden toekent,.... op het
oogenblik dat men er van af wil zijn.... En zoo dreigde
de oester, de lekkere oester, als consumptiemiddel uit
de beschaafde wereld te verdwijnen, - was het Gentsche
congres voor voedingsmiddelen niet tusschen gekomen...
Laat ik u nu eens vertellen hoe dat alles was, na er
u van verwittigd te hebben dat ik ditmaal de gave der
ubiquiteit niet bezeten heb, en mijne aanwezigheid dus
bepalen moest bij sectie vier, waar de oesters ter sprake
zouden komen. Wij vergaderden dus in eerre zaal , waar ik
.

vroeger les kreeg in de logica : een wetenschap, die me
tot heden van geringen dienst is geweest. Als voorzitter
der • sectie fungeerde een Gentsche personaliteit : dr.
Broe ckaert, een rhinoloog van allereerste gehalte, die
beroemd is om enkele proefnemingen aangaande neusplastiek;
zoon, overigens, van Jan Broeckaert,archivist en lid der
Koninklijke Vlaamsche Academie, en daarenboven broeder
van Herman Broeckaert,als liederendichter in Holland geen
onbekende, en die ook als kunstschilder, echte verdienste
heeft... Nadat we een paar mededeelingen hadden gehoord
.
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aangaande rot vleesch, dat ons als gevaarlijk voor de
gezondheid werd afgeschilderd door een veearts, die in
zijne conclusies werd tegengesproken door een collega
die er venijnig uitzag; nadat een Gentsch beenhouwer ons
daarenboven vergast had op ontboezemingen aangaande koop
en verkoop van tuberculeuse beesten, kwamen de verdedigers
en de bekampers der oesters in het krijt. En voorwaar,
het werd een vinnig, maar courtoys tweegevecht.
De eerste graalridder, die geenszins, als Lohengrin,
zijn naam verzwegen wilde zien, vermits ieder hem kende
als August van Loo, een vischhandelaar die op zijn tong
niet is gevallen, en in sierlijke taal heel verstandige
dingen wist te vertellen, wees er al dadelijk op, dat,
zoo als de oesterverkoopers het eens zijn, dit bij de
mannen der wetenschap lang niet het geval is. Al loochent
nu geen enkel dokter de voedingswaarde der oester, niet
allen bestrijden ze even hardnekkig als ziektekiemdragend.
De groote meerderheid verklaart, dat ze op zichzelf geen
gevaar kan zijn : alles hangt af van voeding en behandeling, en in hoofdzaak van het water waarin ze bewaard
of gekweekt wordt. Anderen echter meenen, dat de bacil
van Eberth heel goed in 't lichaam der oester-zelf aanwezig kan zijn, en dat aldus de grootste waarborgen nog
geen zekerheid opleveren. Bij dien strijd onder geneesheeren blijft de heer Van Loo sceptisch; hij weet dat de
meeste gevallen van typhus beslist aan andere redenen
dan aan de oester moeten worden toegeschreven; hij vindt
het draconisch dat om een enkel, dan nog dubieus geval,
het ab uno disce omnes wordt toegepast en de oesterhandevan honger mag sterven.... tenzij hij zelf zijne
laar van
koopwaar opat; en hij is overtuigd dat bij reine behande591

ling, het gevaar veel geringer is dan, b.v., bij melk.

Veel minder overtuigd is dr. De Keghel. Zeker, hij
weet dat oesters, in volle zee gevischt, vrij zijn van
Bacterium coli, die voortkomen uit de darmen van den

mensch; dat het bestaan van Bacterium coli in de oesters
van banken of perceelen een bewijs is van vermenging met
mest of rioolwater : geliefkoosde spijs dezer weinigdelicate mollusken; dat maatregelen van reiniging dus
een zekeren waarborg kunnen leveren. Maar hij weet tevens
dat oesters, vrij van Bacterium coli, zeer zeldzaam zijn;
dat in zekere oestervijvers opzettelijk rioolwater toegelaten wordt met het inzicht de oesters te vetten; dat
in al de proefnemingen in Gent door dr. Van de Velde gedaan (altijd dezelfde dr . Van de Velde ! ) , veel Bacterium
coli gevonden werd, en, al heeft zich het geval niet voorgedaan, de Eberthbacil zich heel goed onder de bacteriën
bevinden kon . Dus raadt hij, en dan nog met alle voorbe-

houd aan, als in Engeland de ingevoerde oesters, voor het
verbruik, in bijzonder aangelegde perceelen, aan onze kust
in te richten, zes weken lang te bewaren, en ze eerst
na onderzoek aan de consumptie over te leveren.
Dr. Broeckaert is veel milder. De vraag wordt als volgt
door hem gesteld : water en natuurlijk ijs voeren schadelijke bacillen. Kunnen deze de oesters besmetten ? Ja.
Dus kan de oester ook den mensch besmetten. Hebben er
zich gevallen van besmetting voorgedaan ? Ja, hoewel zeer
zeldzame. Allen zijn wij het eens over de mogelijkheid,
weinig zijn de bewijzen van werkelijkheid, de waarschijnlijkheid blijft echter recht. Aangenomen overigens, dat
er slechts éen enkel rechtstreeksch besmettingsgeval zou
zijn, dan kan dit geval eene epidemie ten gevolge hebben.
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Dr.Broeckaert meent echter dat goede voorzorg alles verhelpen kan : Zuiver water en slechts chemisch-zuiver ijs
voor behandeling en bewaring. En dan mogen we oesters
eten en op onze twee ooren slapen, voorzoover dit simultaan eene mogelijkheid is.
Reine behandeling dus. De verzekering, dat de Zeeuwsche oesters hier allen waarborg voor leveren,wordt ons
gebracht door den zeer gevierden heer Fokker, voorzitter
van het bestuur der visscherijen op de Schelde en Zeeuwsche stroomen, die, met prof. dr. Van Iterson, der technische hoogeschool van Delft door de Nederlandsche regeering en Z.E. den Minister van Financiën afgevaardigd was,
om ons gerust te komen stellen. De heer Fokker - die met

groot recht in Gent meent Nederlandsch te mogen spreken heeft natuurlijk geen belang bij 't verkoopen van oesters.
Hij is geen kweeker, maar een ambtenaar, en als dusdanig
komt hij ons bekend maken met wat men in Holland heef t
gedaan. Dr. De Keghel had geklaagd, dat hem uit Holland
geene inlichtingen waren toegekomen; de heer Fokker zal
ze hem geven. Sedert 1903 is, na Engeland, Holland toezicht gaan houden. Ben laboratorium is opgericht geworden,
met het uitsluitend doel, oesters en water te onderzoeken.
In 1905 bracht de bevoegde commissie een rapport uit,
met het gevolg dat een aantal putten werden afgekeurd.
Sedert dien wordt tot op heden alles aan zeer ernstig
bacteriologisch onderzoek • onderworpen; de waarborg is
dus zoo groot als maar mogelijk. Verbetering wordt overigens steeds ruimer : nadat aanvankelijk niet-gedateerde
certificaten gebruikt werden, levert men thans certificaten af waarin elke verzending bepaald en omschreven
wordt. Aldus mogen de Hollandsche producteurs niet ver593

dacht worden; slechts op voortverkoopers heeft men te
passen.
Het is ook de meening van prof. Van Iterson, die op
Frans Coenen gelijkt; hij legt uit hoe nauwkeurig elk
onderzoek in Holland gedaan wordt. Dit onderzoek is zoo
grondig als maar mogelijk. Tweehonderd proefnemingen worden per put gedaan. Ook topographisch heeft onderzoek
plaats. Prof. Van Iterson besluit zijne prachtige uiteen-

zetting met er op te wijzen, hoe in Nederland geen enkel
typhusgeval ooit aan oesterverbruik kon toegeschreven
worden.
Na nog enkele inlichtingen die prof. Van Iterson in

het Fransch gaf aan dr. Henseval, door het Belgisch ministerie gezonden - een Waal, gestuurd naar Gent, op een
congres waar, door 't feit alleen dat er Hollandsche afgavaardigden waren, het Nederlandsch een belangrijke
plaats zou innemen ! -, besloot dr. Broeckaert deze zitting,
die bepaald eene overwinning voor de Zeeuwsche oesters
mag heeten.

En toen trokken wij naar het banket; oesterkweekers
liepen gearmd met geneesheeren; in een hoekje wisselden

de heer Van Loo en dr. De Keghel den verzoeningskus. En
zoowaar : de oesters aan den disch smaakten dubbel lekker.
N R. C , 11 Novernbeit 1908.
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DRIE AVONDEN KUNST

Brussel, 16 November.
"Je suis si exténué d'art", verklaarde Laforgue. Ik verzeker u dat men al heel luie zenuwen zou moeten hebben,
om dit citaat niet als eene werkelijkheid te doorvoelen,

na, als ik, drie avonden aan een stuk, muziek en literatuur te hebben doorgemaakt. Ik beklaag er me niet over,
want, drie dagen na mekaar heb ik genoten. Aileen zou
ik het hoogstens aan het noodlot verwijten, mij in dezen
tijd het leven te hebben gegund. Want vroeger moet kunst

eene uitspanning zijn geweest. En heden ten dage....
De eerste avond was het een concert van Belgische muziek. Of beter : van Viaamsche muziek; want wat de Walen
op het programma als componist praesteerden had met muziek
niet veel meer gemeens, dan dat het niet al te kwalijk
klonk. De mooie klank kan echter het gebrek aan oorspron-

kelijkheid en gevoelloosheid niet redden. Dus zwijg ik
liefst over die menschen. En als ik met alle bewondering
den pianist De Greef als piano-virtuoos zal hebben genoemd,
kan ik mij bij den Antwerpenaar Mortelmans en den Brusselaar Gilson bepalen, en daarna in gemoede meenen dat ik
het eenige heb genoemd, dat, muzikaal, noemenswaard was.
Mortelmans in liederen; Gilson in symphonische schetsen.
Al dadelijk gezegd : allebei ook al onder invloed en
heel sterk, van Wagner, en, deels, van Benoit. Geen dus
van de twee sterk-afgeteekende, klare en machtige personaliteiten. Maar de eerste met eene frischheid, eene milde
zoo niet fijne inspiratie bedeeld, die door de polyphonie
dan toch niet geheel opgezwolgen wordt; en de tweede,
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meer ingewikkeld, meer intellectueel, maar juist in en
door polyphonische wetenschap rijk, in eene
zeer

als het ware

bedachte, zeer berekende vrijgevigheid, terwijl de

vrijgevigheid van Mortelmans grooter, maar ook minder
verrassend is, en minder

als dusdanig hoog kan worden

geschat.
Het tweede concert - een Ysaye-concert , in de onmogelijke "Salle Patria" -, met Claude Debussy en G. Baking.
Daar was nog Mevr. Preuse-Matsenauer, maar zulke zangeres-

heb ik wel meer gehoord. De "Nocturnes" van Debussy
zijn echter te buitengewoon om er over te zwijgen. Ik
sen

herhaal wat ik vroeger wel meer over hem schreef : ik
weet niet, in hoever dit, met huidige begrippen, "muziek"
is te noemen. Maar wie aanleg heeft om kunst t e smaken
en te doorproeven, wordt alleszins bij den Franschen meester gewaar, dat bijna al wat hij geeft bijzonder indrukwekkend is. En, bij nader hooren, verre van eenzijdig.

Welk een verscheidenheid, welk een verschil tusschen b.v.
deze "Nuages" en deze "Soirs de fête"; tusschen de "Sirènes" van gisteren en de "Chevaux de bois", op woorden
van Verlaine, in de "Libre Esthétique" gehoord, verleden
winter ! - Ik geef toe : het is, misschien, in de gewekte
impressies, meer literair dan muzikaal. De fijnheid van
Mozart is eene andere dan die van Debussy. Maar wij zijn
ook niet meer in den tijd van Mozart ; niemand loochent
dat ook muziek, met al het overige, evoluëert. En ook
wat kan me zoo iets schelen, als ik waarlijk ontroerd
ben, met welke technische middelen ook ?....
G. Hekking was, meen ik, voor het eerst in Brussel.
En het is een triumph geweest. Men voelde zoo goed, na
al de strass- en klatergoud-virtuozen,
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hier waarlijk met

een muzikant te doen tehebben,wien het, bij alle beheersching van het speeltuig natuurlijk, minder om verbluffen
te doen was , dan om kunst. Zijn interpretatie kon wat
koel lijken; wij gelooven echter eerder aan schroomvalligen eerbied, aan een willen-verdwijnen vbor het meesterstuk. Het persoonlijke der interpretatie kan er onder
lijden; den toehoorder laat het echter toe, meer aandacht
aan de muziek dan aan den overigens technisch-perfekten,
interpretator te wijden, wat dan toch heel wat te beteekenen heeft , als het b.v. het 2e concerto van Saint -Saens
geldt, dat te Brussel voor het eerst gehoord werd. Hekking,

ik herhaal het, genoot een groot en welverdiend sukses.
Tüsschen de twee avonden in : een voordracht van Emile
Verhaeren, ingericht door les Amis de la Littérature en
bijgewoond door Prins Albrecht, die er eene redevoering
uitsprak, evengoed als Edmond Picard en Burgemeester De
Mot, terwijl Verhaeren officier der Leopoldsorde werd
gebombardeerd door minister Descamps-zelf. Er was heel
veel, en heel mooi volk. De voordracht van Verhaeren was
van een prachtige, een Rubeniaansche rhetorika. Prins
Albrecht sprak verschrikkelijk door zijn neus. En Edmond
Picard, die, misschien voor 't eerst van zijn leven berouw gevoelde, verzekerde dat er ook eene bloeiende Vlaamsche literatuur in de Vlaamsche landstaal bestaat. De
Amis de la Littérature hebben, bij 't inrichten van zulke
voordrachten, het voorbeeld van de Vlaamsche Vereeniging
van Letterkundigen gevolgd. Deze vereeniging laat hedenavond hare eerste voordracht geven te Antwerpen, door
Hugo Verriest. Deze zal natuurlijk geen officier der Leopolds-orde worden geslagen, en Prins Albrecht zal waarschijnlijk afwezig zijn. Waarom ? Mijn rechtvaardigheids597

gevoel vindt geen antwoord.

Daargelaten dat Prins Albrecht alleen de Fransch-Belgische letteren gehuldigd heeft : het feit, dat hij de
beteekenis der letteren erkende, verdient zeker de aandacht.
Edmond Picard had trouwens met nadruk gesproken van
karakteristiek Belgische werken in de Fransche taal, van
het herleven eener zuiver nationale letterkunde. En daarna
zeide de Prins, dat hij verheugd was, zich tusschen "de
vrienden der letterkunde" te bevinden, bij hen, die hun
best doen, den dichters en den schrijvers meer liefde
van hun land te doen deelachtig worden.
"Patriotes éclairés, les Amis de la Littérature veulent
honorer la profession art ist ique et littéraire, ils désirent affirmer le rang qu' el le doft occuper dans la hiérarchie sociale". De Prins vond het - met reden - vooral
in België een tache opportune, de schrijvers te doen waar
beminnen.
-dern
"I1 paraissait qu'il y eat un certain éloignement entre
nos écrivains et le pays. On devait regretter que ceux
dont le génie est une si vive expression de la mentalité
patriale n'obtenaient pas, dans l' est ime de leurs compatriotes, une place digne de leur mérite; que enfin notre
littérature ne plongeait pas ses racines dans la vie intime de la nat ion .
"Le génie d' une race apparait non seulement dans la
puissance économïque, mais aussi dans l'essor des arts,
des lettres et des sciences.
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"Un pays dolt savoir rendre hommage A ses poètes, A

ses écrivains, A ses artistes. Hs sont les artisans de
sa grandeur; ils inspirent la conscience nationale, ils
écrivent l'histoire en pages qui ne s'effacent pas; ils
étendent au loin, dans le domaine intangible et pacifique
de la pensée, le renom du pays et de la race".
Zoo sprak de kroonprins - nu in het Fransch.
Wellicht doet hij het een volgende maal in het Vlaamsch.
Aangezien zoo'n prinselijk speechje nu eenmaal kan
beschouwd worden als de uiting van een gezindheid bij
velen, zal dan bereikt zijn, dat er voor de letteren in
welke taal ook, bij de Belgen wat meer belangstelling
blijkt.
En in Nederland zal men reden hebben tot eenige afgunst op deze hof: st.
N.R.C., 18 Novembeit 1908.
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HET ZWIJGEN VAN GEZELLE
Brussel, 22 November.
Het was een grapje geworden. Twee literaire vrienden konden mekaar niet meer ontmoeten, of de eerste vraag was :
"Waarom heeft Gezelle dertig jaar gezwegen ?" Over dat
zwijgen werd meer gebabbeld dan over Gezelle's... spreken.
Wie nooit zijn verzen las, wist althans iets van hem :
hij had, dertig jaar lang, geen dag meer, geen dag minder,
gezwegen. Voor de anti-clericalen werd het een kieswapen :
"Stem niet voor meneer X of meneer Y, want ... Gezelle
heeft, natuurlijk op hooger bisschoppelijk bevel, - hoe
zou een dichter anders zwijgen dan op hooger bevel ? dertig jaar gezwegen." Anderen opperden vermoedens van
meer sentimenteelen aard. Weer anderen....
Ik-zelf was zoo vrij, hier in de N.R.C., een oordeel
te opperen. Gezelle had immers niet gezwegen, vermits
we van uit die dertig jaar heel interessante gedichten
bezitten, de Meester stelde zijne Loquela op, bestuurde
en redigeerde bijna geheel alleen Rond den Heerd en werkte
als Spoker mee aan een spotblaadje : Reynaert de Vos ..... .
Al liet dit mijn antwoord sommigen, die graag schandaal
zoeken en hierbij teleurgesteld werden, onbevredigd, het
jongste stuk bij het debat, een addendum bij André de
Ridder's boek over Hugo Verriest, toonde dat de meeste
bevoegden het met mij eens waren : Gezelle had feitelijk
niet gezwegen....
En toch moet er iets geweest zijn natuurlijk, iets
dat het trager voortbrengen verklaren zou, zonder dat
daarom spraak moest zijn van vervolging, verdrukking,
.
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en wat dies meer.
Dat iets heeft August Vermeylen, gisterenavond, in
een voordracht voor een bloeiend gezelschap van jonge
dames, waar enkele Vlaamsche literaire koppen ailerongunst igst bij afstaken , trachten op te klaren. En 't is
waarlijk een heel degelijk doordringen in 's dichters
psychologie geworden, een schrander en fijn nagaan in
het werk-zelf en in het leven van den meester, van hetgeen
a leiding tot de ve indering, voor de verandering in
letterkundige productie kan zijn geweest.
Gezelle vervolgd ? Maar aangenomen zijnde dat er waarlijk haat en wrok zou geweest zijn tegen den onschuldige
die, let wel op, niet de minste aanleiding ertoe heeft
kunnen geven : zou dit hem tot zwijgen hebben gebracht
Laat een dichtersgemoed zich zoo maar onderdrukken Verbod tot uitgeven, misschien ? Maar zelfs dat vervolgingsmiddel heeft niet bestaan, vermits Gezelle niet ophield, zijn werk te laten drukken.Hetzal dus wel niet aan
hooger bevel liggen, - veel meer aan 't innerlijke wezen
van Gezelle, dat zijn dichterlijk werk zeldzamer en anders
werd.
Hoe zijn nu de feiten,die Gezelle's innerlijkheid wijzig€n
zullen, in zooverre dat hij er de poëzie bijna of geheel
aan opgeeft ?
Gezelle, dertig j aar oud, wordt aan zijn leerlingenkring der poëzie in 't college van Rousselaere ontrukt.
Uit haat, uit vervolging ? Welneen ! veel meer omdat de
vrije, de naieve, de met-poëzie-dwepende jonge dichter
volgens de overheid een heel slecht leeraar moest zijn,
een leeraar die zich boven en buiten het schoolprogramma
moest stellen, noch orde noch tucht kende in zijn onderfir
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wijs, 1461 dichters vormen kon, maar geen prakt isch-onderlegde mannen, zelfs geene "forts en thème". De overheid
verplaatst hem, als zijnde, in haar oog, onbekwaam, evenals een wereldsch schoolbestuurder den onderwijzer verplaatsen zou, die niet geheel naar zijn zin onderwijzen
zou. Is dit vervolging ? Och, niet eens in de meening

van Gezelle !
Maar een breed-menschelijk hart als het zijne, open
voor alle liefde en alle toewijding, moest natuurlijk
bloeden bij 't losscheuren uit een kring waar hij verafgood werd. Daarbij komt de ouderdom van den dichter :
het scheiden der eigenlijke jeugd, het betreden der mannenjaren, - tijd van crisis dien men bij heel veel dichters
ontmoet. En daarna : allerlei last vanwege eene privaatonderneming die niet meewilde; waarbij nog 't aangevangen,

drukke philologenwerk en dat van vulgarisator.
In den grond : een ontnuchterde, die niet zonder vrees
een nieuw leven ingaat , en daarbij allerlei beslommeringen op den nek heeft. Een tijd van ontreddering, van dis-

harmonie met het leven, een gebrek aan houvast, zelfs
een twijfel aan zijne priesterlijke waarde. Nog twee,
drie kreten van den ondergaanden dichter. - Maar het aanhoudend voorttobben door het dagelijksche leven, de drukke
bezigheden van den kapelaan die hij intusschen geworden
was, en van den publicist die hij gebleven was; het evenwicht tusschen hem en de wereld blijvend verbroken, en

dan 't gevoel van al le groot e dichters, 't gevoel van
't onbevredigde, van het niet te bevredigen verlangen,
met de gevolgen van eigen twijfel en 't bewustzijn van
t e lager zakken naar men hooger stijgen De kerkelijke overheid ? Neen, het leven, het grijze en harde
602

leven deed, dat Gezelle zou zwijgen. De mildheid, het
gevoel der liefde om zich heen : ze ontbraken hem, zóó
dat hij noodzakelijk denken moest : "Dichten ? A quoi
bon ? En overigens : het gaat niet meer ! Dan maar aan
Loquela werken, en schrijven voor 't volk, en moppen vertellen in Reynaert : dat is dan toch ten minste nuttig."...
Doch allengerhand komt berusting, waaruit zielevrede

en weldra, bij verplaatsing naar Kortrijk en naar de Leyestreek, ook het opeens weer gewekte geloof in het leven.
En dan... dan is het met zwijgen gedaan : Rijmsnoer volgt
op Tijdkr. s; en vader Gezelle sterft in de glorie van
zijn stralend dichterschap...
Dit alles heeft ons gisteren Ve eylen a. getoond en
toegelicht door prachtig-voorgedragen verzen. 0, waren
maar alle professors in de literatuur als Ve eylen, dan
zouden zij als hij het innig geluk mogen smaken, tranen

in de oogen v. hunne toehoorders en... vooral toehoorderessen te mogen zien blinken; dan zouden ze 't zalig
gevoel mogen koesteren, levende poëzie te hebben geschapen.
Vermeylen zal nog elders deze voordracht herhalen.
"Deze conferentie wordt dus eene circonferencie", zei

me gisteren iemand, heel diepzinnig. Moge hij dan overal
het kleingeestige en op schandaal-beluste peuteren naar
Gezelle's dertigjarig zwijgen voor goed dempen : de glorie
van den Meester zal erbij winnen, en wij zullen van een
weinig kleinzieligheid temeer verlost zijn.
N. R . C. , 2 5 Novernbet 1908.
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OPSTOOTJE
Brussel, 25 November.
Het geval van gezel Vandervelde, door zijn partij haast
genoodzaakt ontslag als Kamerlid te nemen , omdat hij in
zake Kongo anders dacht dan die partij, • in casu vertegenwoordigd door den woedenden gezel Anseele - ik kom daar
straks op terug -, herinnert mij aan een geschiedenisje,
waar ik deze week getuige van was, en waar mijn zin en
mijn aanleg voor bespiegelen een overvloedig voedsel in
gevonden heeft. Gezel Vandervelde, vanwege zijne sent imenteele beweegredenen genoopt den tucht der socialistische partij te verbreken, en die de "inwendige orde"
onder zijne ge l oof sgenoot en verkiest prijs te geven aan
eene goede inrichting onzer Kongoleesche kolonie, komt
me voor te mogen staan naast den wattman van de tramlijn
Naamsche Poort-Boschvoorde, wiens lotgevallen ik u in
enkele woorden meêdeelen wou.
Stel u voor : die wattman staat, pet op het hoofd, dikke overjas om het lijf, bouffante om den hals, handschoenen om zijn vingers, achter het glazen beschot dat hem
van de buitenwereld scheidt, waar hij zijn electrisch
tuig door voert . De man rijdt naar alle eischen van het
reglement . Wij zijn dichtbij Elsene-gemeenteplaats. Hij
denkt in het Enge i sch : "Half-speed", en met zijne linkerhand zet hij de schroef op "half-speed", terwijl zij n
voet trapt op een pedaal , hetgeen aangenaam-klingelend
geluid geeft. Ineens, - hier zou ik een zeer groot beschrijvingstalent moeten bezitten, want het wordt spannend - trapt de voet driemaal na mekaar z óc5 hard, dat het
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was alsof de bel wilde barsten; de linkerhand rukt de
schroef aan; de tram stopt ; de wattman dondert zijne staanplaats af als had hij voor zich den duivel gezien. Wij,
passagiers, wij wachten.
Wat was er gebeurd ? De wattman had , niet den duivel,
maar toch iets dergelijks onder zijne oogen genomen
zijne vrouw, mitsgaders den minnaar van zijne vrouw. 0,
wattman op de tramlijn Naamsche Poort -Boschvoorde t e wezen,
eene vrouw te bezitten en opeens, een moolen Zondagmiddag, te bemerken dat deze uwe vrouw met een minnaar
aan 't wandelen is, te ij1 gij gewetensvol, half-speed,
uw plicht doet en haar het brood in den mond wint !....
De wattman, het moet gezegd, was niet makkelijk. Zijne
vrouw heeft hij deerlijk mishandeld; den minnaar heeft
hij den neus en een paar tanden gebroken met de schroef
die de vlugheid van de tr. moet regelen; en iemand die
zich a. dialectstudie wijdt had menig Marolliaansch neologisme uit zijn mond op kunnen teekenen. Wij , reizigers,

hadden intusschen den tijd, op den gevel van Elsene's gemeentehuis na te gaan of onze horloge het juiste uur wees,
en te philosopheeren over het nut van echtelijke wederhelften bij leidende bedienden van de N.V. der Brusselsche
Ttamways...
Aldus stonden.de zaken, toen, bij gebrek - natuurlijk !
- van een politiedienaar, een controleur van bedoelde
Naamlooze Vennootschap zich voordeed. Was de man ooit
door zijne vrouw in 't openbaar bedrogen geworden ? Had
hij zelfs maar eene vrouw ? Ik vrees van niet , want
anders zou hij niet zoo hardvochtig zijn geweest... Want
wat deed deze controleur ? Hij rukte, met vasten greep,
den wattman uit het drievoudigverbond waar deze met vrouw
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en minnaar in gewikkeld was, plaatste hem op zijn podium
terug, plantte zijne muts, bij .'t vechten verloren, op
den bebu i l den kop, en schreeuwde woedend : "Uwe plaats
verlaten gedurende de dienst ! Rapport aan den directeur
Morgen op straat !"
De wattman - een jonge kerel nog - zette zijn voertuig
weer in gang, mompelde een vloek, en daarna : " 'k Heb
drie kinderen thuis !... Meneer, wilt ge mijn getuige
zijn dat het hare schuld is ?" .. .
Zoodat ik binnenkort getuige zal mogen spelen van den
armen drommel, die misschien zijn heele leven boeten zal
omdat hij éen enkel oogenblik zijn hart over zijn hoofd
heeft laten regeeren. 0, mocht ik ook maar getuige zijn
van gezel Vande rve l de ! .. .
- Want gij zult toegeven dat er tusschen beide gevallen
al heel weinig verschil is.
De wattman staat voorenaan op zijn tram. Hij is een
leider , een afgetrokken gedachte , een entiteit. Gij wordt
verzocht, zijne denkbeelden niet af te leiden, door welk
gesprek ook. Vraag hem niet of hij van spinazie houdt,
en of zijn kinderen al lijden aan wint ert eenen . Stel belang noch in zijne schoonmoeder, noch in den ezel van
zijn buurman. Bied hem geen sigaar, - bied hem zelfs de

uitdrukking uwer bizondere achting niet aan. De man is
dood voor de wereld : hij speelt eene hoogere rol ; hij
bestuurt een electrische tram; meer : hij voert menschenlevens, hij heeft de verantwoordelijkheid over menschenlevens; hij leidt menschenlevens naar... een ideaal.
Maar zie, plots, daar roept de werkelijkheid in hem
weer den mensch wakker . Twintig stappen vóor hem - de onvoorz icht igaards waren bijna overreden ! - ziet hij zijne
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vrouw; een kerel met uiterst-verzorgd hoofdhaar praamt
haar tegen zich aan; de vrouw belonkt hem met Carmen-

oogen; zelfs wie er geen belang bij heeft, bemerkt dat
die menschen behebt zijn met eene wederzijdsche liefde,
en niet bloot platonisch. Wat zoudt ge doen, ik vraag

het u, indien ge in de plaats van dien wattman waart geweest ?... En die hardvochtige contrbleur, die hem dan
nog beletten wilde, zijn medeminnaar dood te slaan met
het materiaal der administratie !..
Want nietwaar ? qui veut faire l'ange fait la bête.
Hoe dom dan, iemand te dwingen, een engel te zijn !...
Nu heeft men ook van gezel Vandervelde den socialistischen engel willen maken. Ook hij was, als mijn wattman,
een leider naar het ideaal ; ook hij had aan een reglement,
onder controle van een Anseele, te gehoorz. en. De wil,
het heil van zijne partij stond op een genummerd lijstje
geschreven, waaronder : alle koloniale politiek is uit
den booze. - Maar nu gaat gezel Vandervelde een toertje
in Kongo doen, en, al heeft hij natuurlijk niet meer gezien dan men hem wel heeft willen laten zien,hij vindt het

lang zoo kwaad niet. En daarenboven denkt hij : "Nu wij
Kongo op eigen rekening hebben, moeten we 't zoo goed
beredderen als het kan. Wij staan v6or eene werkelijkheid;
we hebben eene verantwoordelijkheid; heug tegen meug moeten wij vooruit. Dan maar liever niet tegenstribbelen,
en ons best doen. Onder Leopold deugde het ding niet,
- maar wij waren er niet aansprakelijk voor. Maar thans

1461. Dus maar met al onzen goeden wil vooruit , en - de
negertjes, onze broedertjes-in-socialisme, varen er wel
bij.
De partij antwoordt echter : "Opportunisme is onze
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zaak niet. Wij zijn antikoloniaal."
En nu heeft Vandervelde mooi gillen : "Maar eerre kolonie hebben we toch !" : de partij wil niets weten en...
Anseele-tont róleur komt verklaren dat Vandervelde groot
ongelijk heeft, in zake Kongo zijn hart te l at en spreken.
Theorie; anders niets dan theorie : zóo moet het zijn.
Maar had mijn wattman zijne echt genoot e laten loopen
met haar minnaar, dan had het mooi kunnen worden in zijn
huishouden !...

N. R.C . , 17 Navemhet 190 8.
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"SALOME" IN DEN MUNTSCHOUWBURG
Brussel, 9 December.

Wie had het durven voorspellen, het zelfs maar durven denken:
Strauss' Salomé als répertoire-stuk !
Ligt het aan het toeval, dat Claire Friché ook eens
de sensatierol wilde spelen ? Ligt het aan het vooruitstrevend bestuur van onzen Wintschouwburg ? Ligt het aan
ons publiek ? Wij kunnen gerust de drie vragen in tegenovergestelde orde herhalen : z(56 komen wij misschien de
waarheid het dichtst nabij.
Ons publiek ?

Zeker, het staat, muzikaal, niet bene-

den dat van andere hoofdsteden. Al zijn wij , Goddank,

van Duitschen, en ja, zelfs Nederlandschen overvloed
gespeend, onze concerten zijn talrijk, en doorgaans degelijk genoeg, om den smaak van den doorslag-Brusselaarvan-den-middenstand behoorlijk gevormd te hebben. 101
wordt naar de concerten van Ysaye en naar die van Durand
- die ieder jaar in vaste reeks terugkeeren hoofdzakelijk om de virtuozen gegaan : dezen, die uit Duitschland, over Holland, naar Frankrijk gaan, stappen eventjes
te Brussel af, en lokken het yolk; blijkbaar lijdt het
overige deel van het programma eronder, en daarenboven
munt de orkestuitvoering niet steeds door dieper doordringen of zelfs maar door nauwgezetheid uit. Dat het
publiek echter de "historische" programma's van Durand,
en deze, meer eklektische, van Ysaye te sl ikken krijgt,
en... slikt, doet voor de vorming veel. Solisten overigens

als Hekking, die zoo hoog boven het leger der wonderkinderen uitsteken, zijn daarbij ook wel van beteekenis;
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en waar we binnenkort Ysaye en Sauer samen zullen hoorera
concerteeren, belooft dit ook wel modeluitvoeringen, modellen ook voor de smaakloutering. - We hebben daarenboven de veel meer verzorgde "Concerts populaires" onder
Sylvain Dupui s , waar over kort uw Viot t a d ir igeeren
als ik me niet

zal,

vergis. En dan de hoog-edele, vaak per-

fekte, klassieke uitvoeringen van het Conservatorium,
onder meester Gevaert : een genot dat echter weinigen
mogen smaken.
Zoodat de Brusselaar, die daarbij nog goede operettetheat ers heeft , gelegenheid vindt , zijn hart aan muziek
op

te halen, en te l eeren , het goede uit het kwade te

lezen. Gelegenheid tot het laatste vindt hij vooral in
den Munt schouwburg, met zijne altijd-verzorgde, en vaak
schitterende vert oon ingen .
Want de twee directeurs van den Munt schouwburg zijn
menschen die er voor zorgen, dat er in hun theater "pour
tous les goat s" gevonden worden. We krijgen de laf-zoetste
balletten evengoed als Salomé; Pelléas ruimt er de planken
voor Eleazar; geen enkel speeljaar gaat voorbij , of er
wordt ons ruimschoots aan herinnerd dat Goethe en

Gounod,

Ambroise Thomas en Shakespeare aan zeer beroemde stukken
hebben samengewerkt hetgeen niet belet dat Carmen haar
eerste echt sukses in Brussel behaalde, dat het hier is
dat Wagner voor het eerst in het Fransch triumph vierde,
dat Reyer's Sal ammbó , Vincent d' Indy' s Fervaal en l' Etranger in den Muntschouwburg gecreëerd werden, die ons voor
dit j aar nog noviteiten van Dukas en Brév i l l e , jonge Fransche krachten, belooft. Maar daarentegen kregen we eersteuitvoeringen te slikken als die Madame Chrysanthême van
vóor twee jaar, zóo leeg en weepsch, dat men zich afvraagt
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hoe een musicus en een musicoloog als directeur Kufferath,
de Wagner-man, ze aan zijn publiek durft aanbieden.
Het zal dus al even weinig de schuld van de directie,
als die van het publiek zijn, als Salomé op het punt staat,
repertoire-stuk te worden, en, na de talrijke vertooningen
van verleden j aar , weêr in acht dagen tijd driemaal met
grooten bijval - wel is waar in gezelschap van Le Maitre
de Chapelle ! - op wordt gevoerd. Met een bijval, waar
ik persoonlijk een stellig bewijs van heb. Verleden jaar
namelijk had ik, bij iedere voorstelling van Pelléas en
van Salomé, als buurvrouw een jonge dame, die blijkbaar
met moderne muziek dweept , en in de partituren van Debussy
als van Strauss opging. Telkens werd ze naar den schouwburg

gebracht door haar mama, aan wien ik eens vragen hoorde
waarom zij niet meê binnen ging. Haar antwoord echter
luidde : "De telles horreurs"... Nu had ik gisteren het
genoegen die zelfde jonge dame als buurvrouw te hebben;
ditmaal echter was ik van haar gescheiden door de corpulentie van de mama, die, ik verzeker u, heelemaal aandacht
was, en bij 't slot bekende dat die Strauss toch heel
knap moest zijn, om zoo goed de natuurgeluiden te kunnen
nabootsen. Het criterium is niet overweldigend, maar wijst
dan toch op geprikkelde belangstelling.
Zoodat het , bij slot van rekening, toch niet geheel
aan Claire Friché alleen te wijten zal zijn, als we Salomé weêr te zien krijgen. Er was overigens een aanleiding
tot nieuw-gewekte aandacht : het nieuwste nl., dat de,

hier zeer geliefde en bewonderde Mary Garden de Salomérol zou spelen... en ook zelf dansen. Mary Garden is helaas niet gekomen, Al Claire Friché, die de Brusselaars
een dankbaar hart toedraagt.
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Hare vertolking - over het muziekdrama mag ik, nietwaar,
zwijgen - overtrof geenszins die van mevrouw Charles
Mazarin, die hier de rol creëerde. Ook de rol van Herodes
was in minder goede handen dan bij Swolfs, die ze verleden
j aar vervulde . Helaas , de conscientieuze en :begaafde
mevr. Mazarin verliet ons, na sommige leelijke voorvallen,
waar ze openlijk een der directeurs van beschuldigde een schouwburgschandaaltje waar veel over gepraat werd en Swo l f s , de uitmuntende tenor, gevormd in de Antwerpsche
Vlaamsche opera : een der • beste scholen voor tooneelzangers, viert thans triumph in 't Zuiden van Frankrijk,
het vaderland van den Franschen bel canto, waar de directeurs uit de Pari j zer Opéra en Opéra-comique hunne arties-

ten gaan plukken.... Het is niet onmogelijk dat ook Swo l f s
naar Parijs wordt gelokt . En dan kon het ook wel gebeuren
dat de directie van den Muntschouwburg, die hem liet gaan
voor menschen die beter konden roepen dan hij , maar zijne
artistieke begaafdheden lang niet bezaten, spijt zal gevoelen....
Intusschen blijft de bezetting van de moeilijke Salomé
meer dan bevredigend. En, zijn we er nog verre van af,
dat ze zoo populair als Faust zal zijn : wij twijfelen
niet of de nieuwe reeks voorstellingen maakt ze met ons
publiek meer en meer vertrouwd, evenals het geval met

Pelléas is geweest, en heeft ze het gevolg dat er ook
meer belang wordt gewekt voor Strauss' zuiver-orkestrale
werken.... die ik dan toch boven deze Salomé blijf stellen.

N. R. C. , 11 Dece,mbe,t 1908.
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DAUTZENBERG -BET

ING
Brussel, 14 December.

Gisteren waren de gewone bezoekers van eene goed-gekende
restauratie aan de Naamsche Poort, te Elsene, niet weinig
verwonderd, hun deftig lokaal betreden te zien door eene
reeks ongewone gasten, die, er binnengeslopen onder 't
achterdochtig oog van een kellner, de menschen verbaasden
door de eigenaardigheid van hunne physionomie. Te ijl
de eene onder zwarte brilgiazen zijne indrukken verborg,
toonde een andere deze indrukken zeer duidelijk in de
kritisch-aangelegde oogen en den goedgunstigen monkel

van zijn mond, die roodde, tusschen rozige kinderwangen,
boven de golven van een Duitschen professorsbaard. Een

derde, die gauw in een hoekje kroop, scheen zeer beschaamd
om de Leopoldsorde die zijn knoopsgat versierde. Er was
er éen, die weggeloopen scheen uit een schuttersstuk van
Frans Hals (al was hij er eventjes te klein voor) ; weêr
een andere hoorde bepaald in Rembrandt's anatomieles te
huis. En er was dan nóg eene, die op romantiek haar den
hoed van Arnolfini had gezet, zooals hij prijkt op 't
schilderij van Johannes van Eyck in het British Museum.
De verbazing der gewone bezoekers rees, als ze van
onder de wintersche overjassen dier ongewone gasten ineens
habietcostuums ontwaarden; de verwondering van den achterdochtigen kellner scheen aan te groeien, als die heeren
heel gewoon en bedaard om eten vroegen, en bereikte haar
toppunt als de Duitsche professorskop verklaarde, niets
te willen drinken dan koolzuurhoudend water. Aileen de
man met den Arnolfinihoed, die hoestte en proestte als een
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ziek paard, at niet , doch zoog aandachtig op geneeskundige
pastil jes.
Waar echter de verbazing onder de gewone bezoekers
alle palen te buiten ging, en de achterdocht van den kellner verkeerde in eerbiedige sympathie, was, toen de deur
der restauratie open flapte, en er de heer Buyl, volksvertegenwoordiger voor Oostende en wethouder van E l sene ,
verscheen, de vreemde gasten vriendelijk naderde, en ze
allen met luider sterome noemde. En nu bleek dat die heeren
het puik onzer Vlaamsche literatoren uitmaakten : de man
met de zwarte brilglazen was Maurits Sabbe, die Duitsche
professorsbaard versierde Emmanuel de Bom, de bescheiden
ridder der Leopo 1 dsorde was Victor de la Mont agne , de
eenigszins-kleine Frans Hals was Hubert Melis, de weggeloopene uit de anatomieles was Fernand Toussaint , en
de hoestende man met den Arno l f in ihoed was Karel van de
Woestyne.
Intusschen hadden nog andere heeren zich voorgedaan
Prosper van Langendonck, voorzitter der • Vereeniging van

Letterkundigen, Jan van den Arend, Iéonard Buyst, Constant
van Buggenhaut , allemaal leden dier zelfde Vereeniging....
Wat die heeren in bewust lokaal kwamen zoeken ? Niets!
Ze kwamen enkel bijeen, om straks Dautzenberg te gaan
herdenken....
De thans innemend-vriendelijke, kellner betaald; de
overjassen boven den feestrok getrokken; de laatste drup pelen bier uit de glazen geslurpt; een paar paraplus vergeten : nu kuierden deze heeren in kleine, nonchalante
groepjes, onder een pletsregen overigens, naar de gemeenteplaats van El sene , waar de optocht zou gevormd worden.
Daar ontmoetten zij nog menig vriend. Aug. Vermeylen ver-
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toonde er een overjas van het bijzonder snit waar MacFarlane zijn naam aan gegeven heeft. Lod. de Raet stond

er goedmoedig te glimlachen. Willem Gijssels kwam op een
tram aangereden als op een Rameinsche wagen. Léonce du
Catillon kwam er Christelijk-demokratisch aangewandeld
met beeldhouwer Bracke... Er werd een schoone stoet gevormd, onder de meesterlijke leiding van confrater Julius
Hoste Junior, bijgestaan door confrater J.H. de Vries.
En , met een honderdtal, helaas druipnatte vlaggen en wimpels, keerden wij naar de Naamsche Poort terug, achter
een muziekkorps aan, dat eene huppelende Matchiche speelde,
hetgeen door de sympathieke bevolking gehouden werd voor
de tri phh - der Vla. sche literatuur....
Zoo stapte ook ik aan, tusschen Aug. Vermeylen en Isidoor Teirlinck, vader van Herman, en mocht opmerken hoe
deze straat, die ik dagelijksdh drie-vier maal per tr
doorrijd, bij 't marcheeren in een stoet van uitzicht
veranderde. De huizen schenen me stemmiger, hoewel veel
hooger; de menschen vertoonden mij minder-onverschillige
gezichten.
En ik ging filosofeeren over den invloed van optochten
op stedenuitzicht en journalisten-psychologie, als de

stoet stilhield v6or een huis in een klein, schaarschversierd straatje, waar volliivige vrouwen aan de opene
bovenramen zeer de aandacht van sommige optochters op
zich wisten te vestigen door het stemmig blanketsel hunner
konen en den sierlijken boog hunner wenkbrauwen; eventjes
aangezwart. Dat huis , waar we stil voor hielden , daar
had dichter Dautzenberg lange jaren gewoond. Bij gelegenheid nu der honderdste verjaring van zijn geboorte, had
de "Vereeniging van Letterkundigen", die een uitnemende
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bloemlezing uit Dautzenberg's werk uitgaf, eraan gedacht,
dit huis door een gedenksteen te merken. Het magistraat

van Elsene trad hier uiterst-bereidwillig tusschen; en
nu kwam het , bij monde van wethouder Buyl , verklaren hoe
graag het hier de Vlaamsche letterkundigen in behulpzaam
geweest was. Elsene, de meest-aristokratische buitenwijk
van Brussel, werd steeds, is nog steeds door talrijke
kunstenaars bewoond. De heer Buyl sprak er de fierheid
der gemeente over uit. Zij wilde bij dit plechtig herdenken niet achterblijven. En, al is Elsene grootendeels
Waalsch :' dat al le rassenkwestie verdwijnt , waar het geldt
een kunstenaar te eeren, in welke taal hij zich ook hebbe
geuit, daar wilde wethouder Buyl - die mooi Nederlandsch
praat - op wijzen.
Hoezeer dit door onze literatoren op prijs wordt gesteld, verklaarde hem de heer Prosper van Langendonck.

In een sierlijke toespraak bedankte hij het Magistraat
van Elsene, inzonderlijk den heer Buyl, bracht hulde aan
Dautzenberg's nagedachtenis, groette de aanwezige leden
van 's dichters familie.
En daarna ging de stoet weer zijn gang, onder nieuwe
Matchiche's en meer dergelijke volkshymnen. Want nu moesten we naar 't Stedelijk Museum, waar een concert plaats

had.
Stelt u voor : eene oneindige zaal, waar wel drie duimenschen in kunnen, en die voor meer dan de helft
zend menschen
bezet , was. • En dan durft men nog aan de belangstelling

in de Vlaamsche literatuur twijfelen ! En mooi volk allemaal !

En er werd gezongen door mevrouw Maria Levering en
door den heer Bouquet , en er werd "uitgegalmd" door den
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heer Lauwerijs : allemaal verzen van Dautzenberg, met
muziek van allerlei componisten.

En er was nog meer : er was eene feestrede. Berste
redenaar : de zeer verkouden heer Karel van de Woestyne,
die heel den namiddag zijne influenza door de regenst raten
had gesleept , waarop ze niet beter was geworden. Gelukkig

hadden de opgezogen pastiljes een dankbaar uitwerksel
op zijne stembanden, zoodat deze heer den onbekenden uitvinder dezer pastiljes gaarne een kaarsken brandt.
En daarmee liep deze, welgelukte, feestviering af.
De vereenigde Viaamsche literatoren dronken en aten nog
wat , hier en daar. De feeststemming werd door den regen

noch gebluscht, noch zelfs maar afgekoeld. En met het
gevoel van volbrachten plicht - de feestredenaar daarenboven met koorts - gingen zij daarna allen deftig naar

bed.
N.R.C., 16 Decembet 1908.
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PRIJZEN VOOR LETTERKUNDE ]

Onze correspondent te Brussel schrijft :
Van de zes prij zen voor letterkunde, door den Gouwraad
der provincie Brabant ieder jaar uitgeloofd, werden er
dit jaar drie aan Vlaamsche boeken toegekend : aan de
Wondernacht van Constant van Buggenhaut , aan de Verzamelde
Gedichten van René de Clercq, en aan Van Zon-zaliger,
door René Vermandere. - Als stelregel geldt, dat eenzelfde schrijver nooit meer dan een enkel maal een prijs kan
worden toegekend. Nu is het opmerkelijk dat dit jaar de
drie bekroonde Fransche schrijvers geenszins op beroemdheid mogen wijzen, en hun werk niet allergunstigst ontvangen werd. Terwijl de namen der Vlaamsche bekroonden
- ook in 't Noorden zeker geen onbekenden, die hier als
frissche en schoone krachten gelden - er schijnen op te
wijzen, dat de Vlaamsche literatuur alhier meer zou bloeien dan de Fransche. Het zou ons zelfs geenszins verwonderen, dat dit als waarheid door elk onbevooroordeeld Belg
aangenomen werd !
N.R.C., 16 Decemben 1908.
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WILLIAM DEGOUVE DE NUNCQUES
Brussel, 19 December.
Er zijn in België uitzonderings-kunstenaars, wier werken
niet alleen om zich-zelf, maar ook hierom merkwaardig
zijn, dat zij den geestes-, en vooral den gemoedstoestand
van een heele jeugd, van heel een tijdperk weêrgeven,
of er het gevolg van zijn.
Nu een kleine twintig jaar geleden had in België, en
meer bepaald in Vlaanderen en in Brabant , onder de generatie die te dien tijd hare wordingsperiode doormaakte
en voor de mannejaren aan 't rijpen was, in geesten en

in harten een ware omwenteling plaats. Het deel dier generatie, waaruit later kunstenaars zouden groeien, het meest
verfijnde, meest-gevoelige deel dus, werd het aan zichzelf gewaar, welke onrust in de hoofden, welken wrok in
de zielen een te vol aan burgerweelde, een overvoed bloeien van nijverheid en handel ten gevolge heeft. Zij-zelf,

die jonge kunstenaars, uit den begoeden middenstand ontstaan, voelden hun afkeer voor de zelfvoldane secuurheid
waar ze op teerden, te meer, dat hun zucht naar artistieke
uitbeelding van hun wezen van lieverleê afkeer had van
werkzaamheden die, volgens hen, tot een lagere orde behoorden. Zij zagen het over het hoofd , dat evenwicht alleen van alle bestanddeelen der sociale orde - een evenwicht dat er niet verre van af was, tusschen kunst en
industrie te bestaan - de goede werking van de staatsinstelling verzekert. Zij zochten liever, overal waar

ze kon worden nagespeurd, een gebrek van dat evenwicht.
Eerst trok de sociaal-democratie ze aan; later toen die
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sociaal-democratie hun te praktisch-organiseerend, niet

vrij genoeg, voorkwam, werden ze anarchisten. Ben langen
strijd gingen zij aan; het wankelende van den tijd, in
hunne hersenen overdreven, bracht hunne overtuigingen
evenzeer aan het wankelen; vergeefs klampten zij zich
aan een geloof vast : de kanker van den twijfel knaagde
aan elke basis. En na niet meer te kunnen gelooven, zouden
ze weldra niet meer hopen kunnen.
Het werd een jeugd van smartelijk individualisme, van
"verdoemenis en trots" en ook van onmacht. Eene onmacht
die zich uitte soms in geniale gebaren, en, in sommige
werken, die meesterwerken zijn, uitgebeeld staat als een
teeken van den tijd, dien we nog niet geheel achter den
rug hebben.
Sindsdien hebben die artiesten de mannejaren bereikt.
De noodwendigheden des levens evenzeer als rijper overlegsvermogen heeft ze wijzer, en - braver gemaakt. Enkelen,
toen de roem gekomen is, zijn teruggekeerd tot de burgermaatschappij die ze zoozeer hadden verfoeid; weer anderen
hebben het gedacht met het gevoel van "A quo i bon ?",
hier en daar is er eene, die 't eenige heil terug heeft
gevonden in den schoot der Kerk, terwijl anderen zich,
zonder bepaald formalistisch gelooven, troost zoeken in
evangelische gevoelens. Allen hebben echter uit den ouden
strijd de macht der persoonlijke, individualistische uitdrukking behouden.
Onder de plastische kunstenaars dier generatie kan
ik er twee noemen, die in Nederland goede bekenden zijn :

den beeldhouwer George Minne en den illustrator Charles
Doudelet. Minder bekend 1) zal u W. Degouve de Nuncques
zijn, van wien thans in den "Cercle Artistique" eene ten620

toonstelling open is.
En schrijt ik er u heden over , tegen mijne gewoont e
in, dan is het vooral omdat deze schilder zou verdienen,
ook in het Noorden de liefde te wekken, die sommigen hier
voor zijne kunst koesteren.
Na lange aarzelingen; na 't geduldige verwijlen in
't vertoonen van naieve en gekunstelde, van uitzonderlijke natuurverschijnselen; na 't graciele en valsche
doen van eene aristokratische natuur die al te zeer onder
de gewone daden en gebaren leed, is Degouve de Nuncques
zich weer tot de vaderlandsche aarde aangetrokken gaan
voelen; uit zijn ivoren toren, wie weet met welk gevoel
van resignatie, gedaald, is hij, met een ontgoochelden
glimlach zou men gaan denken, de deining der Brdbantsche
vlakte gaan schilderen, de rechtlijnige vrede van een
vaart, de gedempte glorie van een herfstpark. De weemoedige rust die in hem is gedaald weent door 't waas der smooren die hangen over de landen. De zon aarzelt bij hem,
als dorst ze niet blijde zijn; hij schildert ze liefst
bij een vreezigen dageraad, of bij de armzalige zekerheid
dat ze aan 't zinken is. En goedmoedige , maar stille
vreugde uit hij alleen, als hij 't huis van een vriend
- "le Caillou qui bique", de woning van Emile Verhaeren
- of 't evangelisch gebeuren der Aanbidding van Herders
en Koningen verbeeldt. Al zijn me dan toch schooner de
Terugkomst van den Verloren Zoon en de Tuin der Oliveten,
in al hunne meewarige melancholie.
De bewondering voor W. Degouve de Nuncques is niet
algemeen. Hetgeen niet alleen aan zijn gebrek aan virtuositeit, maar ook aan den vergedreven eenvoud zijner techniek te wijten is. Sensitieve naturen echter, en menschen
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die den cerebralen en moreelen strijd van Degouves generat ie hebben doorgemaakt , en... niet sterk genoeg waren
om geheel over zich-zelf te overwinnen, keeren meer dan
eens naar deze nobele en weemoedige tentoonstelling terug.

1) Onbekend niet. Red.
N.R.C., 22 Decembek 1908.
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BARON FR. AUG. GEVAERT t
Brussel, 24 December.
Nauwelijks een maand geleden.

Een der laatste, mooie

herfstdagen , onder 't weeke , zilveren 1 icht , tusschen

de gele boomen der Louisalaan. Ik zag hem van ver af komen, en verheugde me waarlijk dat hij er, niettegenstaande zijn 80 jaar, nog zoo goed uitzag, niettegenstaande
zijne automaten-stramheid, de man die sedert ruim tien
jaar niet meer dan naar ziel en geest scheen te leven.
De wijd-gerande hooge zij , op 't lang wit haar dat stijf
en doods stond , 't grauwe stoere , grove gelaat, met de
droefgeestige en gevoelige oogen en den dikken mond; de
lange, gebogen gestalte in de nauw-sluitende winterjas;
't keurige schoeisel en de fijne handschoenen : op 't
eerste zicht de deftigheid van een oud parlementslid of
een gepensioneerd professor. Maar bij een wedergroet :
het aangezicht dat glimlachen gaat, de oogen die even
schitteren bij 't herkennen, de mond die goedmoedig beweegt. En men bemerkt onmiddellijk dat dit een heel fijne

en heel nobele natuur moet zijn; men ziet het : een kunstenaar; men is gelukkig hem ontmoet te hebben... Het was
de laatste maal dat ik baron Gevaert, den grooten musicoloog, bestuurder van ons Conservatorium, zien zou...
En bij 't voortwandelen herinnerde ik mij , hoe ik hem
't allereerst ontmoette : al vijftien jaar geleden ! Ik
zat nog op de schoolbanken, één der weinigen in de klas
die dweepte met Grieksche literatuur en zich aan Grieksche metriek interesseerde. Mijn professor, zelf een fijngevoelig Hellenist, had er me in vriendschap om genomen.
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Het was de tijd dat

Reinach de bekende Humno s aan Neme s i s

ontdekt had. Ik had juist Gevaert's "Histoire et Théorie
de la Musique dans l'Antiquité" bewonderend gelezen. Mijn

professor, wien ik er steeds dankbaar om blijf, gaf me
gelegenheid in meer objectieven, in onmiddel l i jken vorm
van Grieksche en ook Romeinsche, tonenkunst te genieten :
in het Conservatorium van Brussel zou een concert plaats
hebben van nagenoeg Al wat van antieke muziek overbleef,
met eene verklarende voordracht van Gevaert, - een concert gegeven voor de "Société de Philologie et d'Histoire".
Ik werd onder het publiek van louter geleerden binnengesmokkeld, kreeg een programma in handen , dat , op zijn
Grieksch,

okroama was betiteld, hoorde de kithara en den

enkelen en dubbelen aulos bespelen - ook de Romeinsche
buccina -,

en, de eerste maal in mijn leven, Grieksch

zingen; maar genoot vooral van 't levend woord, van de
bezielde geestdrift van wie ons in deze vreemde en pakkende, zoo diep-menscheli jke kunst binnenleidde.
Gevaert zag er toen al even oud uit als in de laatste dagen : hetzelfde doode

haar, hetzelfde stra mme

lichaam, dezelfde gri j saardsbewegingen. Maar welke innige
ontroering in de doffe stem, welke meedeelzaamheid in
het aanwijzende, verklarende gebaar, welke jeugd in den

blik ! En 't gevoelige aanduiden, met het woord voor de
toehoorders, met de

magere, maat-aangevende hand voor

de uitvoerders, van het innerlijke, zuiver-muzikale ge-

halte dezer zachte of stoere zangen; en de naieve wijze
waarop hij vertelde hoe de laatste droom van zijn vriend
Wagener - een hellenist der Gentsche universiteit - geweest was : het vormen van eene dansschool naar Grieksche
vormen , en hoe het hem speet , hem Gevaert , dat het hem
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zoo moeilijk zou vallen, er danseressen voor op te leiden.... Dat was, in die voordracht, de geheele Gevaert :

de groote geleerde die een groot artiest was.
Die nooit een groot toondichter geweest is, wel is
waar. Geen groot vinder, geen muzikaal genie. Maar steeds,
van aanvang af , een man van uitnemenden goeden smaak. Was
hij het niet die, in tijden van 't gekste romantisme,

terug wees op een Griek, dien hij zich voor eigen werk
tot voorbeeld koos ? Zijne opera's uit dien tijd - ik
noem slechts le Capitaine Henriot en Quentin Durward steken in dat opzicht, nl. zuiverheid en fijnheid van
inspiratie en sierlijke soberheid der bewerking, gunstig
bij gelijktijdig Fransch werk af. Men herinnere zich teyens dat Gevaert , te dien tijde - tusschen de j aren 1865

en 1870 - "directeur de la musique" in de Opera te Parijs,
de eerste was om weêr aan den ouden Gluck te denken, en
er eene vertooning van Armide voorbereidde, die alleen
door den oorlog van '70 onmogelijk werd gemaakt. Interessant kan het ook zijn er op te wijzen, dat Gevaert éen der
eersten was die Wagner bewonderde, en dat hij dacht aan
eene opvoering van Lohengrin, ook in de Parijsche Opera,

toen de oorlog hem uit Frankrijk weêr naar zijn vaderland
dreef.
Hier vond hij weldra en van lieverlede zijn eigen post.

Deze verdienstelijke componist was, ik zei het reeds,
vooral een man van goeden smaak; hij ontdekte in zich
zelf didactische neigingen. De gelegenheid, deze tot bijzondere kwaliteiten te ontwikkelen, zou hem weldra, als

bestuurder van het Brusselsch conservatorium, na den dood
van Fétis geboden worden. Heel veel studie in de muziekgeschiedenis had hem de ijdelheid van eigen schepping
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getoond. Hij zou zich thans geheel aan het onderricht
geven; een onderricht dat echter niet geheel theoretisch
zou zijn - al droeg hij er toe door eene gansche reeks
boeken bij -, maar vooral door het gevoel ig-gemaakte voorbeeld. Muziek is geene wetenschap, maar de innigste der
kunsten. En, al is er eene wetenschap dier kunst, eene
wetenschap die elk beoefenaar grondig heeft te kennen;
vooral uit het beste wat ze voortbracht . zal men haar eigen

wezen, haar bijzondere schoonheid, hare aesthetiek leeren.
En zoo ont stonden de bloemlezingen uit oude opera's :
eene bewonderenswaardige collectie, door Gevaert ingeleid
en met aanteekeningen voorzien, zooals het alleen de ge-

leerde artiest kon doen, die hij was; onder die gedachte
gingen ook de onvergetelijke modelconcerten, waar vooral
Bach, Händel en Haydn de grondstof van leverden, die aanleiding gaven tot de voortreffelijke Gluck-opvoeringen

in den Muntschouwburg, en waar de modernen niet bij vergeten werden, voor zoover zij vertoonden wat Gevaert voor
't hoogste hield: stijl in de menschelijkheid.

Om de j aren zeventig ook nam eene . nieuwe bezigheid
Gevaert geheel in : de antieke muziek. Met eene bewonderenswaardige energie - de energie van den oost-Vlaamschen
boer die hij was - ging deze man van reeds om de vijftig
jaar aan de studie : taalstudie eerst, daarna ontcijferen
van duistere en dubbelzinnige teksten, in eene wetenschap
die geenszins nog op vasten grond stond, en niets dan
twi j f e l acht igs en t egenst r i j d igs bood. Het is de eer van
Gevaert daar orde in te hebben gebracht . Zijn "Histoire
et Théorie de la Musique dans l'Antiquité", later door
"Appendices" en "La Mélopee dans le chant de l'Eglise
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latine" aangevuld, heeft oneindigen vooruitgang in de
kennis van het onderwerp ten gevolge gehad. En hetzelfde
mag wel worden gezegd van "Les Origines du chant liturgigue".
Al deze werkzaamheden leidden Gevaert geenszins van
zijn plicht als Bestuurder van het Conservatorium.

Met

hardnekkigheid dwong hij van 't bevoegde ministerie leeraarsbenoemingen af , als zij hem nuttig voorkwamen. Want
deze idealist had de koppigheid van al le idealisten, als
ze zich spannen voor de praktische uitvoering hunner ont-

werpen. Het is aan die koppigheid van Gevaert dat we de
heerlijke concerten van 't Conservatorium danken, behalve
zijne muziekhistorische werken; aan die koppigheid ook
dat, op één of twee na, al de opera's van Gluck op 't
gewone repertorium van den tschouwburg staan.... Al
was de man heel oud : men zal gevoelen dat men met hem
heel veel verloren heeft in onze kunstbeweging. De hoofdstad verliest er tevens een karakteristieke figuur bij,
en zijne intieme vrienden iemand , waarvan de soms -brut ale
oprechtheid en de schalksche ironie spreekwoordelijk wa-

ren.
De koning hield heel veel van Gevaert. Na hem al de
kruisen en lintjes gegeven te hebben waarover hij beschikte, noemde hij hem baron. Gevaert nam het luchtiger
op dan de Gentsche bibliothecaris van der Haegen, die
in 't zelfde lot deelde maar zich kwaad maakte als men
er hem om feliciteerde. Gevaert, hij, antwoordde : 1k
heb nooit eene andere ambitie gehad, dan eens "Meester"
te heeten.
Dien titel zal niemand hem weigeren, met een laatste,
eerbiedig saluut....
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*
Het kan ongepast wezen, nu Gevaert nog boven aarde
ligt, reeds over zijn opvolger als bestuurder van het
Brusselsch Conservatorium te spreken. Voorbarig echter
zal het niet zijn op Edgar Tinel als dusdanig te wijzen.
In goed ingelichte kringen schijnt men aan de benoeming
niet te twijfelen, voorzoover, natuurlijk, Tinel zijne
candidatuur stellen zal.

N. R.C .
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, 27 Decemhen 190 8.

KERSTDAG IbN ONZENT

Brussel, 22 December.
In de vrieslucht, gisteren bij valavond, op de Groote
Markt. Nog late schijnen die vallen over de hooge, steile
gevels der gildehuizen, haperen aan 't kantwerk van 't
Broodhuis, genstrend verwijlen op 't verguldsel hier en
daar. Daarboven, over de altijd heerlijke plaats, thans
wintersch-kouwelijk, als bevroren onder hare verstarde
weelde : de lood-blauwe lucht, die duistert... - Tot plots
het daar spetteren gaat en flitsen, en het een wijle suist,

en 't eindelijk openbarst als een groote, witte lichtroos:
de electrische bol die, als een kolossale maan, daar
hoog midden de plaats komt te hangen, de huizen blij aanslaat van blanke klaarte , en me , onder haar fellen en
toch zoeten, kouden en toch vreugdigen schijn, ineens

de bewonderende ontdekking laat doen van een wereld, waar
ik als een blinde in rondliep. Stelt u voor : een laag
sparrenbosch , waar , ten gronde overgroot e chrysanten en
varens zouden groeien, waar, donker en schrompel, elven
en kobolden zouden wonen, - dít alles in overvloedigen
maneschijn.
Eigenlijk waren die elven niets dan dikke , gemeene,
roodneuzige bloemenverkoopsters, de kobolden waren eenvoudige wandelaars als ik-zelf; wel waren de varens en de
bloemen echt, al stonden ze hier niet tusschen de straatsteenen gegroeid; en de sparren waren - kerstboomen, in
een overvloed gelijk ik ze nooit in Brussel zag... Alles
tamelijk prozaisch dus , maar met wat fantazie, en onder
de verrassing van die plots-gerezen electrische maan,
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de naieve en blijde schoonheid van een sprookje, van een
kerstsprookje.
Met de schoonheid, daarenboven, eener werkelijkheid
van weelde, van montere gejaagdheid, van opgewekt vreugdeleven : eene schoonheid die me algauw meer innam nog,
dan de sprookjesschoonheid van het décor. 't Huppelen,
op de ijverige hakken, der haastige dametjes, in hunne
hooggekraagde pelsen, de vinnigroode lippen even boven
de groot e , p l at t e mof; blinkend de ooggin achter de vo i l et t e ;
den vinger wijzend : die boom daar, of déze, en zie eens
die dikke, gezwollen rozeknoppen !... Weinig dames uit
de Brusselsche burgerij : daar heeft de kerstboom nog
niet zoozeer ingang gevonden, al eet men er toch graag
de vette kerstgans . Maar de Enge l s che kolonie , en de Duit sche,

en de Hollandsche ruim vertegenwoordigd; een verge-

lijkend woordenboek der Germaansche talen aangaande bewondering voor kerstsparren; en dan de bakvisch j es uit de
Jongedames-pensionaten, die 't verschrikkelijk leuk schijnen te vinden, een ander tijdverdrijf dan klassieke mat i nées in den Parkschouwburg en bezoeken aan 't • Paleis van
Justitie te hebben gevonden , en , pralines snoepend , elk
het hare willen bij dragen , aan chrysanten en warent akken ,
aan rozen en hulst, tot versiering der kamer, om den grooten boom die aan thuis herinnert, daarginder, in Holland
of in Zweden, in Engeland of in Amerika... Want het komt
meer en meer in de mode dat die arme meisjes, op een leeftijd dat ze haar moeder het allerminst ontberen moesten,
naar Brussel worden gestuurd, om er, nogal problematisch,
hunne educatie te volledigen...
- En heel dat vrouwenwereldje, babbelend en loopend
om de goedmoedige verkoopsters, die schromelijk overvragen
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al verklaren zij met een gebaar van vrijgevigheid "cinq
francs, parce que c'est pour toi !", en in hare handen
wrijven over 't buitenkansje van Kerstdag. Ze maken goede
zaken hier, de bloemenverkoopsters, ze maken feitelijk
altijd goede zaken. Er zal wel geen stad in Europa zijn,
Parijs inbegrepen, waar zóo van bloemen wordt gehouden.
Er is gèen handelstraat waar men niet een paar bloemenwinkels vindt , die hunne waar heel duur laten betalen,
en er niet te minder weelderig op bestaan. Zonder te spreken dan van de bloemenmarkt der "Halles", van de Groot e
Markt w. .r men er iederen dag koopen kan , en van de straathandelaars, die u, zoowat overal, "la violette A dix centimes" aanbieden, en, voornamelijk aan 't Noordstation,
aan de beurs, aan de Naamsche Poort en aan den ingang
der Louizalaan, bij twintigtallen, tot na middernacht
soms, den wandelaar met hunne aanlokkende waar lastig
vallen. Al dat volkje leeft dus, ook 's winters als bloemen duur zijn, alleen van den verkoop der viooltjes en
rozen, van mimosa en lila's : de flora der koude maanden,
waar om Kerstdag de marentak met de dof-doorschijnende
bes, en de harde hulst met het fel-roode kersje, op groote
manden uit het Zoniënbosch aangedragen, als welkome bron
van nieuwe inkomst toe worden gevoegd.
Want al vond onder de burgers de boom der Protestantsche landen nog geen ingang, gretig versierd wordt er
wel, en - gegeten. Want daartoe worden geene gelegenheden
verwaarloosd. Overal prijken in de winkelramen de breedborstige, melkwitte, teerhuidige "poulardes de Bruxelles",
onder wier blauw-dooraderd vel de groote truffelschijven
donkere vlekken leggen, enorme ganzen liggen naast kalkoenen, waarvan de wandrochtelijke koppen glarieoogen;
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reebokken hangen , met bloedigen muil , aan de deurposten;
en onschuldige speenvarkentjes liggen met halfgeloken
oog de voorbijgangers te bezien, en toonen hoe veel te
wijd hunne blanke haarlooze huid is. Bij de banketbakkers
schetteren, tusschen stapels "marrons glacés" en suikerkasteelen, de bordjes van "Noël ! Noël !" ; ijverig worden
er de bestellingen opgeschreven, geen handen zijn er genoeg om de klanten te gerieven. En, ziet men, op straat
of in de tram, het windrozige gezicht der dames nog even
met kommer overtogen, dan is het dat ze zich afvragen,
of ze voor 't feest toch niets vergeten hebben.
Immers dit is, in eene stad als Brussel, Kerstdag bijna
uitsluitend geworden : een wereldsch feest. Zelfs het
gemoedelijke van den Vlaamschen godsdienstzin, het ietwat
familiaire, maar zoo innig -meêlevende geloof van den Vlaam
, in de kleine steden, zelfs het aan- -schenladm,t
groeiend scepticisme uiterlijk niet heeft vermogen te
vernielen : de groote stadslucht heeft het hier uitgewaaid. Wel zal onze burgerij, zelfs de volstrekt-ongeloovige, het uiterlijke vertoon van den godsdienst noode
missen : doop en eerste communie, huwelijk en begrafenis,
het is maatschappelijke vormelijkheid geworden, waar men
niet van afwijkt. Op Allerheiligen gaat men bloemen en
kransen op 't graf van zijne dooden dragen; op Allerzielen
gaat men trouw naar de mis. Bij dit alles : geen zweem
van overtuiging. War de menschen spraken het u schande,
moest ge 't niet doen. Een openbaar-uiterlijk teeken,
buiten de kerk,van het Kerstfeest biedt echter het katholicisme nu niet. Al weet men natuurlijk toch dat het een
feest is. Dus : eten maar ! En ik mag u verzekeren dat
er gegeten wordt !
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Anders is het &In toch te lande, in ons Vlaanderen.

Daar is het leloof gebleven - sla maar na in Stijn Streuvels ! gelijk het bij Breughel was, en vóór Breughel. Ben
geloof, ik herhaal het, wel heel naief, wel erg familiair.
Een geloof, dat, wie weet, in zijn uiting profanatie zou
schijnen. Stopt Johannes van Eyck aan het Kindeken Jezus
geen appel in zijne hand, omdat het... zoet zou willen
poseeren Zijn er niet tot drie schilderijen toe - één
te Straatsburg, één te Brussel en één te Genua - waarop
Gheeraert David of een zijner leerlingen de heilige Maagd
aan haar Zoontje zorgvuldig pap laat geven ? Ziet men
niet op een kostelijk paneel van den meester van Flémalle,
hoe het een engel is die het papken klaar maakt ? En wat
kon ik hier nog voorbeelden aanhalen van een geloof, z66
innig en goedmoedig met het dagelijksche leven verbonden
en vergroeid, dat het misschien ontheiliging of allerminst gebrek aan ernst zou schijnen, sprak er niet tevens
zoo echte, diepe, kinderlijke vroomheid uit.
En... am bij Kerstdag te blijven - de ontallige Aanbiddingen van
van Herders als van Koningen, It allerechtste,
't allerinnigste, en tevens 't allerleukste wel bij Breughel, die, in twee doeken, de geschiedenis vertelt van de
aankomst te Bethleëm, en hoe de drie Oosterlingen aankwamen, en bewonderden het kind. 't Eerste hebben velen onder
u gezien in het Brusselsch museum : een echt verhaal,
dat ik me voorstel aldus uit Breughel's mond te hooren :
"Er was veel volk. Het had opgehoudente sneeuwen. 'tldased
laat in den nanoen, en de zon ging rood onder. En zij
bouwden schuthuisjes, en tenten, gelijk de danstenten
zijn, dat ze hier vernachten konden,en,om te eten, slachtten zij varkens. Eén , 'ne slimme, houdt gelag in een hol633

len boom; en de tonnen bier en de zakken meel zijn aange komen ; en hij zal goede zaken doen. De griffier heeft zijn
int rek genomen in "De Kroon"; hij zit warmpjes binnen , hij;
en 't arme volk kan zijn naam opgeven door 't raam, van op

straat. Maar ze hebben een vuurken aangestoken... De raven
krassen nog, al pikken nog de magere hennen, die anders
vroeg gaan slapen. - En ze spelen met ijstollen, en ze
rijden op ijsstoelen, en ze gooien met sneeuwballen. Bn
't aardigste is, dat niemand Jozef opmerkt, noch Maria,
noch den Ezel, die daar juist aangekomen zijn."
Aldus moet Breughel het zich vóor hebben gesteld, toen
hij er aan dacht, het te schilderen. En onze boeren, geloof me, zouden er zich moeilijk eene andere voorstelling
van maken kunnen....
En de drie Koningen dan, uit de Weensche Harrach-collect ie : hoe waarlijk Vlaamsch weer, hoe Vlaamsch die
boeren die men in Magiërs heeft verkleed; pufferig en
onbeholpen - schroomvallig, zooals de éene knielend en
smeekend zijn jonste biedt, en de tweede haastig dat
de zijne worde aangenomen; en de derde, in den grooten witwollen mantel , die lol heeft , dat hij zoo' n mooi bootje
zal geven; terwijl Jozef, dikkert, deftig is, en 't natuurlijk vindt, met een air van "ik weet er alles van" ;
maar niet zoo boeren en soldaten : zij hebben oogen bol-

open, en monden; en er is éen met grooten dubbelen bril :
een schoenlapper, zou ik zweeren, uit het land van Streuvels !....
Kerstavond te lande ! ... Ik herinner mij hoe, van na
de eerste mis, twee gebroken stemmen onder mijn venster
stonden te zingen. Ik kende ze wel : het was Leo met zijn
wijf. Van vóor middernacht zijn ze uit hun dorp vertrokken.
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Hij draagt de mand voor de eieren; zij den stok met de
papieren ster, en 't touwtje om de ster te doen draaien.
Zij zingen van " 't kindeken geboren in het stroo"....
Ik laat ze binnen : het zijn oude bekenden. De vrouw herinnert aan Leo dat ik de meneer ben, die hem op Meiavond
eene broek heb gegeven. Leo, die wat versuft is, en meer
dan half doof , knikt. Zij eten boterhammen en slurpen
koffie. Zij zingen, tot afscheid, een ander liedje nog,
dat stokt en krijscht en breekt in hunne oude keel. Want
alle twee zijn ze over de zeventig. En zij gaan heen met
een " 't is te uwer eere mensch; God beware u; en tot
te Meie !...
De dag is huiverig in huis; er weegt alom een wachtende
treurenis. De stille sneeuwlucht zindert van verre klokken.
De slachter, op zijn groot e blokken, zijn lange mes sen ter
zij, spoedt zich naar 't laatste zwijn. Maar in alle huizen bakken ze appeltaarten....
Traag verkruipen de uren. Bij valavond zijn het de kinderstemmen die komen schrillen onder 't raam. Later nog
hoort men 't giechelen van vrouwenstemmen, die plots
onder het venster zwijgen. Terwijl het weft, schorkeels,
opeens gaat van " 't Kindeken geboren in 't stroo."...
Haastig de koster. Stemmig de kapmantels der vrouwen die ter biecht gaan. De lichtjes die alle blijde ontwaken in de huisjes.
Tot de nacht komt , de kerk aan 't laaien staat van
honderdvoudig was, en de roepklok helmt over alle velden. 't Is de Kerstmis, en al de kerkgangers onder de
zuivere maan....
- Zoo was het, jaren geleden.... In Brussel gaat het
toch wel anders toe. En voor Vrijdag heb ik een uitnoo635

diging, om reebout te gaan eten met pepersaus, en een
gans met overdadig-veel kastanjes in haar buik, in een
huis waar de Bourgognewijn uitmuntend is.

N. R. C. , 27 Decembet 1908.

636

-

ET B

• E-BLEUE

Brussel, 3 Januari.
Toen we gisteren, na de eerste opvoering in den Muntschouwburg van Maeterlinck's Ariane et Barbe-Bleue met
de muziek van Paul Dukas, elkander onderaan den grooten
trap ontmoetten, vroeg me Lod. van Deyssel - sedert maanden al in onze goede stad ingeburgerd - naar mijn indruk.
Ik zocht naar woorden, vond er geen, en kon alleen schok-

schouderen. Toen ik op mijne beurt den veel-beter-bespraakten Nieuwe-Gids-redacteur eene zelfde vraag stelde,
bleek zijn antwoord aan woordental het mijne niet te wil-

len overvleugelen. En toen we bleken het in zooverre eens
te zijn, n. en we van elkander afscheid....
Het is heel moeilijk, zoo maar ineens, en na eene eerste vertooning, een oordeel over Dukas' muziekdrama te
hebben, zelfs als er een slapelooze nacht overheen is
gegaan. En was het niet dat ik deze muzikale gebeurtenis
niet onbesproken voorbij mag laten gaan, dan zou ik met
dit verslag zeker tot na de tweede en zelfs derde uitvoering gewacht hebben. Want, nog daargelaten dat de personaliteiten van Dukas doordringende aandacht waard is
de ernst, het blijkbare streven naar klassieke verhouding
in deze Ariane, maken er een gebiedenden plicht van, niet
onbezonnen en luchtigjes-weg advies te geven.
Dukas, toondichter van L'Apprenti Sorcier, is al lang
geen onbekende meer. Meer dan wie scheen hij onder den
invloed te gaan van zijn meester, van den meester der
geheele jong-Fransche school van César Franck, den romantieken en nochtans zoo zuiveren dichter van le Chasseur
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Maudit. Over dien invloed echter trok de ernst en de
strengheid van Vincent d' Indy. Het impressionisme van
Claude Debussy was niet, zonder aan die zuivere muzikaliteit te knagen. En zoo komt het allicht dat we, met de
herinnering aan dien zeer vranken, echt Franschen Apprenti Sorcier, eenigszins onthutst bij deze Ariane blijven,
waarbij ik haast evenveel aan Parsifal als aan Pelléas
denk, en waar een zin en een wil der matigheid, der overwogen ponderatie naast een zucht van bevreemdende orchestrale verfijning gaat : een indruk van gemengdhe id , die

bij elk der drie bedrijven verandert, aan Debussy doet
denken bij het eerste, aan nobele tragiek van Gluck in
de breede recitatieven van het tweede, en in het derde
onmiddellijk aan 't eindbedrijf van Tristan herinnert;
een indruk des te moeilijker te omvatten en bepalen, omdat men nergens van onmiddellijke invloeden spreken kan,
dat de vergelijkingen met ander werk allicht zuiver subjectief zijn en op geen bepaalde navolging slaan; een
indruk die te ongewoner is, daar heel het muziekdrama
gedragen wordt op vijf gelijke vrouwestemmen, die in 't
zelfde register zingen, en in de orchestreering meer op
zuivere gevoelsweergave dan op verscheidenheid is gelet.
Daarbij komt nog de ongelukkige keus van het libretto.
Deze "conte lyrique" is geenszins gemaakt, om mijne bewondering voor Maeterlinck te vermeerderen. Nergens komt
het gemaakte ,het valsche van zijn arbeid, sedert le Trésor des Humbles en bij uitzondering van la Vie des Abeilles, beter aan den dag. Nergens is Maeterlinck meer de
symbolist, in den slechten zin van het woord. Ik herinner

mij een opstelletje van Lucien Muhifeld, dat heet Le
petit Symbo l and , en waarin het recept voor probaat - sym638

bolistisch werk wordt gegeven. Dat recept past Maeterlinck in den laatsten tijd geregeld toe : neem abstracties, geef ze een naam, breng ze in een conflict waar
de uitkomst onontkomelijk is, en laat ze schijnbaar-diepzinnige dingen zeggen. Hier bekomt men, ik geef het gaarne en onmiddellijk toe, soms heel bijzondere dingen meê
eene gedachtelijke decoratief, eene intellectueele pathetiek die men bij meer-spontaan dichtwerk zeker zal missen, maar... die men ook in mathesis, in metaphysica zal
smaken : eene decoratief als van eene equatie, eene pathetiek die men in het binomi van Newton of in een dialoog
van Platoon terug zal vinden, maar waarvan te betwijfelen
is of ze 1. ger aesthetisch zijn, ve its zij evenver
van het leven af staan, als de afgetrokken gedachte van
de o iddellijke gewaa ording®
En het

Leven, daar komt het toch in kunst allereerst

op nietwaar. Hoe wilt gij mij ontroeren, de aesthetische bevrediging verwekken, als ge niet put aan de bronnen die mij ontroeren kunnen en mijn schoonheidszin bevredigen zullen ? Eene zuivere gedachte kan me duizelig maken van geluk, die u heelemaal koud zal laten, omdat ge
op dezelfde gedachtelijke hoogvlakte niet staat. Maar
elke menschelijke daad , die schoon of afschuwelijk is,
zal iedereen roeren, die heet een mensch. En mag mijn
geest zich vermeien in abstracties : communie zal tusschen mijn hart en dat mijner medemenschen eerst dán be staan, als we geslagen worden door eenzelfde levensdaad.
En krijgt nu die daad in de hand van den kunstenaar de
veralgemeende beteekenis van een symbool, ik zal juichen

als om elke verbreedende levensuiting. Maar meent de kunstenaar mij te kunnen boeien, door zijne afgetrokken denk639

beelden concreet voor te stellen : zoolang ik gewaar word
dat het eigenlijke leven, het ingevende leven ontbreekt,
zal ik hem geen gelijk kunnen geven, noch van zijn werk
meer genieten dan, b.v. , van de Sinnespelen der 16e eeuwsche rhetorizienen.
Nu is Ariane et Barbe-Bleue niets, dan zoo'n afgetrokken sinnespel. Welk een gelegenheid heeft Maeterlinck
daar laten voorbijgaan, om een ironiek verhaal te schrijven dat zou geheeten hebben : De belachelijke Verlossing.
Stel u voor : Ariane, de vrouw (ge weet wel) die den
draad bij 't rechte eindje heeft, die al de vrouwen van
Blauwbaard bevrijden wil, en, natuurlijk, stuit op deze
eeuwige waarheid : elke vrouw, die een man bemint of bemind heeft, kan van dezen niet weg.... zoolang ze op geen
ander man verliefd wordt; want de vrouw is uit den aard

monogamiste, terwijl de man, die in Blauwbaard - een vorm
van den steeds- onbevredigden don Juan - zijn prototype
vindt, best zijn hart verdeelen kan...
Die oude Blauwbaard-sproke, de onuitputtelijke Blauw-

baard-sproke, die haren oorsprong vindt in de Middeleeuwsche meening dat melaatschheid genezing vond in baden
van maagdenbloed (eene genezingskuur die Blauwbaard, nauwelijks na 't zesde bad, het leven kost) : wat heeft Maeterlinck er van gemaakt ? Ben schijn van drama, waarin,
louter cerebraal, de hoofdhoedanigheden der vrouw, belichaamd in vroegere heldinnen van den dichter - Sélysette, Ygraine, Mélisande, Bellangère en de kleine Alladine
- door de Uebermenschliche Ariane de vrouw die den weg
door den doolhof kent, bevrijd zullen worden van wat hun
eenige grond is : monogamie; hetgeen natuurlijk onmogelijk blijkt te zijn, al is Blauwbaard nu ook een monster
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en El heeft elke vrouw aan hare lotgenooten het tastbare
bewijs van ejne echtbreukelijke veeIwijverij.
Dat vind :A nu een pracht van een onderwerp, had ik
maar werkelijke menschen, net een lijf en een kloppend
hart en een lijdend brein onder oogen gekregen. Maar er
is eenige afstand tusschen den Maeterlinck van Princesse

Maleine en van Ariane et Barbe-Bleue : de afstand tusschen den fijn bezenuwden dichter en den would-be-diepzinnigen philosoof. Zelfs van Barbe-Bleue is niets dan
een sul overgebleven , die nauwelijks zijn mond nog open
doet. Alles draait om Ariane die de taal van Zarathustra
spreekt, in. 't Maeterlincksch vertaald en slechts de nederige nourrice kan nog nagenoeg-menschelijk praten en
handelen.
Aan dat gebrek aan innige levenswarmte kon de muziek
veel verhelpen : in 't orkest hadde ik kunnen, hadde ik
moeten de sensaties, de duistere gevoelsroeringen vernemen, die daar tot abstractie geworden, in abstractie ge-

kleed, uit 's dichters brein waren geboren. De toondichter hadde met 't ruischen der bronnen moeten laten hooren,
waaruit het vlak van dezen al te effen vijver gewoven
was. Heb ik zulke gewaarwordingen nu aan Paul Dukas te
danken gehad ?...
Bij de eerste opvoering te Brussel van Pelléas et Mé-

lisande wees ik erop, dat de groote waarde van Debussy's
werk, buiten alle andere bekommering om, voor mij daarin
lag, dat hij me Maeterlinck's drama dichter bij had gebracht aan roerende menschelijkheid. Het werk mocht me
nu onmuzikaal, onevenwiChtig, pueriel in zijne middelen

en al te naief-impressionistisch zijn : het verduidelijkte mij op zonderlinge wijze de diepzinnige woorden en
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daden van Golaud en van den ouden koning, en "la plus
singulière histoire de cheveux qui soit au monde", gelijk Sarcey het stuk noemde, werd er mij een zeer pijnlijke liefdestragedie-zonder-meer door.
Mag hetzelfde worden gezeid van Ariane et Barbe-Bleue?
Zeker, Dukas' muziek is lang zoo onbesuisd, en ook niet
zoo vreemd als die van Debussy. Ook niet zoo persoonlijk,
hoe nobel steeds ook. Ik zei reeds dat ze me aan zeer
hooge muziekwerken denken deed, en dit bedoel ik eerder
als lof dan als blaam. Maar met dat al : wat is ze me
grijzer en eentoniger dan die van Pelléas ! Wat is ze

me ook minder-rechtstreeks, minder-spontaan, minder verrassend van rake levendigheid ! Ik weet : mijn criterium is een barbaren-criterium; eene kunst die louter
op zintuigelijke reactie berust, is niet van hoogere orde; elk werkelijk-hoog kunstwerk zal men nimmer dan na
voldoende voorbereiding smaken. Maar hier heb ik dan een
nieuwe grief tegen Dukas : het is zijne dubbelztnnige
halfslachtigheid. Erken ik in 't laatste bedrijf den ernstige weemoed van alle zuivere kunst (en ik zei u hoe
ik hier aan 't einde van Tristan und Isolde heb gedacht),
ik kan niet nalaten terug te denken aan het loutere, het
naakte impressionisme van het eerste bedrijf bij 't ontdekken der edelgesteenten; geniet ik van de nobele recitatieven in 't begin van het tweede bedrijf, het einde

van dat bedrijf brengt me, bij 't openen van den duisteren kerker op de middagtuinen, een al te brutaal contrast
aan natuurbeschrijving niet de schitterendste toonverven:
geen muzikale interpretatie meer, maar weft zintuigelijk
realisme. En geef ik nu volgaarne toe dat er niettegenstaande dit alles een streven naar evenwicht, naar bezon642

ken compositie, naar echten ernst in het werk schier overal te bespeuren is, het laat niet na, tot een zeer gemengden, een verwarden totaalindruk te leiden.
Misschien klaart deze na herhaald toehooren op. Zeker
keer ik naar de allerinteressantste Ariane et Barbe-Bleue
terug. En dan hoop ik de gelegenheid te vinden, er in
minder-vage bewoordingen eene gelouterde bewondering voor
uit te drukken.
N . R. C . , 4 Janucai 1909.
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IJSBEREN
Brussel, 3 Januari.
Er zal wel ergens een optimistisch philosoof geweest zijn,
die verklaard heeft: 'Wilt ge u rijk gevoelen, verkeer
onder armeren dan gij." Ik wilde gisteren, om het nieuwe
jaar - dat ik u allen vol zegen en voorspoed toewensch
- te beginnen, bij dien philosoof niet achterstaan, en
heb zijne formule op de thans heerschende temperatuur
toegepast. Waaruit geworden is: "Wilt ge het warm hebben,
begeeft u onder wezens uit landen, kouder dan het uwe"....

En, daar in geen enkel theater een stuk van Ibsen gespeeld werd, ben ik de waarheid van mijn nieuw-gevonden

aphorisme gaan controleeren onder de ijsberen...
Het is eigenlijk bij vergissing dat ik geboren werd
in de zoogezegd gematigde luchtstreek, - eene luchtstreek,

die de matigheid tegenwoordig tot geheel-onthouding drijft,
vermits we in eene athmospheer van 15° Centigr. beneden
vriespunt ademen. En al ben ik natuurlijk liever voor
het oogenbl ik in 't noordelijke Brussel dan, b.v., in
't zuidelijke Messina: ik gevoel wel dat eenige zon in
mijn haar me beter staan zou dan de ijskegels die bij
iedere wandeling mijn snor komen te versieren. Neen, voor
Noordpoolreiziger ben ik niet bepaald in de wieg gelegd,
en, op gevaar af voor oude slaapmuts uitgescholden te
worden, beken ik graag dat ik liever de wintersche avonden aan het hoekje van den haard dan op de killige straat
doorbreng.

Zoo heel alleen achter zijn kachel zitten mopperen
gaat echter niet op den eersten avond van het jaar. Ik
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heb me dus ingespannen, eenige verwarmende uitspanning
te bedenken, buiten grogjes en andere schadelijke alkohols. En toen kwam ik op die ijsberen.
Ben eerste gemak is, dat men ze niet heel ver hoeft
te gaan zoeken; onnoodig hun adres aan Nansen te gaan
vragen, of aan Charcot te telegrapheeren dat men zich
bij hem vervoegen komt. Van af hun poolijs zijn ze, via
Hamburg zelf naar Brussel gekomen. En tweemaal daags laten ze zich zien, drie en tachtig in getal, allergrappigst
in hunne diverse praestaties, en gehoorzaam als zoete
schoolkinderen onder de plak van een meneer, die er te

Amerikaansch uitziet, om geen geboren Duitscher te zijn.
Deze "correspondentie" is, tusschen haakjes gezegd,
geen betaalde reclame. Ik zal u dus niet zeggen hoe het
beestenspel heet, waar ik die beren gezien heb. Ik heb
er treffelijk mijne plaats betaald. Ik zou dus het recht
hebben, er zelfs alle mogelijke kwaad van te vertellen.
Ik zal me echter tevreden stellen met het verzwijgen van
den naam. Gij hebt overigens allen reeds geraden dat die
naam H.tenbeck is. Onnoodig dus aan te dringen, dat ik
hem u mededeelen zou. En 't weze u genoeg te vernemen,
dat de ijsberen mij een hoogst-aangenamen avond hebben
bezorgd...
Beren hebben in mijne familie altijd een groote rol
gespeeld. Ik bedoel natuurlijk de viervoetige dieren die
aldus warden genoemd. Bene rol, die ik nu juist geen gelukkige durf noemen. Want mij heeft een beer tot het journalisme gedreven; en een broer van mij wijt het een beer,
dat hij kunstschilder werd.
Die beer van mijn broer was ook een ijsbeer. Hij woonde in een lang,smal hok, dat uitgaf op een langen smallen
645

put vol vuil water,in den dierentuin van onze geboortestad.
De bezigheid van dien beer bestond nu daarin, dat hij van
'

s morgens tot 's avonds zijn hok diepzinnig afstapte,

als wilde hij er de afmetingen op een millimeter na van
opmeten; hetgeen hij, uit vrees voor vergissingen, telkens
maar herbegon. Om het kwartier, warm van de inspanning,
ging hij zich afkoelen in den vuilen waterbak. Waarna hij
reet overtuiging drie-viermaal knikte, en zijne wandeling
hervatte... Deze oefeningen nu, die door hunne regelmatigheid inderdaad een gewenscht terrein voor de studie van be renbeweging boden, hadden mijn broer getroffen. Uren kon
hij naar dien nauwgezetten ijsbeer staan kijken. Weldra
teekende hij hem na, eerst naar 't levend model, en daarna
uit het hoofd. En aldus is hij helaas kunstschilder geworden...
Mijn beer was geen ijsbeer: het was een groote bruine
beer die, aan een keten geleid door een Baskischen herder,
die oneindig-droeve deuntjes blies op een doedelzak, deftig danste als een achtt iende-eeuwsche douai r iére . Eens
ter week kwam hij aldus door onze straat gewandeld; telkens bleef hij voor onze deur dansen, terwijl zijn meester, die een bokkehuiden jas droeg, zijn eentonige en
trieste melodieën speelde. Ik was toen nog een heel klein
kind, dat tezelfdertijd bang was voor het dansende gedrocht en er me toe aangetrokken gevoelde.... Toen later
de politie dansende beren op straat verbood, bleef me
deze lang, lang nog in 't geheugen. De doedelende wijzen
van den Pyreneeschen herder lieten me nimmer met rust,
en nu nog , na vijf en twintig j aar , zingen ze me telkens
door het hoofd. En telkens zie ik er den goedmoed ig-def t igen beer bij met zijne trouwe koe ien-- oogen ... En

als

jaren verloopen waren, en, ik weet niet op welke wijze,
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de daimoon der rijmelarij me bezitten ging, was mijn eerste vers aan dien beer gewijd. Nu is er van dichtkunst
tot op journalistiek slechts één stap te doen: een fatale stap. En ziedaar hoe Bruintje er u toe bracht, mijn
proza te moeten slikken....
Daar heb ik nu gisterenavond heel den tijd aan gedacht. Het heeft me niet droefgeestig gemaakt, omdat het
tooneel onder mijne oogen daar al te grappig toe was.
Stelt ge 't u goed voor : een ruimte zóó vol ijsberen dat
de temmer alle moeite heeft er zich onder te bewegen ?
Ijsberen, die overigens doen alsof ze thuis waren, die
zich gedragen als op den eenvoudigsten ijsberg der wereld, onder mekaar een worstelpartijtje aangaan, mekaar
vriendschappelijk met den klauw op den schouder tikken,
een klontje suiker gaan nemen uit den mond van den temmenden meneer met de bevallige mièvrerie van het bakvischje dat er twee gebruikt in haar kopje thee , groote
flesschen melk drinken met de gulzigheid van gezonde
zuigelingen, en eindelijk kanonnen afschieten met de onverschilligheid van oude generaals. Ijsberen, die men
heel bovenaan in den circus me8sleurt, waarna ze zich,
van een vijftien meter hoog, over een gladde plank, in
het water laten glijden, met zulke drollige gebaren, onder zulke komieke houdingen, dat ge er verbaasd over
staat, dat ze 't heusch in allen ernst doen en geenszins
om u te doen lachen; want lacht ge , dan zien ze u aan
met een blik zoo vol verstomdheid, dat ge waarlijk niet
verder lachen durft, uit vrees ze in hun waardigheidsgevoel te krenken.
Ben avond onder de ijsberen, een - verwarmende avond;
in zeAverre, dat, toen de vertooning afgeloopen was, de
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dooi was ingevallen, en het weêr heel wat verzacht was.
In hoeverre de ijsberen daar echter schuld aan hebben, laat ik hier onbesproken.
N. R. C., 4 Ja n uava 1 909 .
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BENE SCHEPENENCRISIS
Brussel, 9 Januari.
Ik ben gisteren heel den dag in Gent geweest. Geenszins
om nieuwjaarvisites af te leggen, of de openbare gebouwen te bezoeken, of om het huis te zien dat, naar men
mij verzekert, Maeterlinck in zijne geboortestad zou hebben gehuurd. Maar vanwege de Schepenencrisis.
Terwijl te Brussel de politiek haar vacantieslaapje
ultdut, stuift ze in Gent op als een vechthaantje. Hoe
kleiner de stad in België, hoe grooter de belangstelling
in, hoe heviger de strijd om plaatselijke politiek. Nu
is Gent naar de bevolking wel de vierde stad van ons land
vroeger de derde -, maar sedert zijne expositie is
Luik het vooruit -, maar dan toch niet zoo groot dat bijna
al de menschen van denzelfden stand er elkander niet zouden kennen en mekaar's politieke opinies niet weten zouden. Men is er liberaal, katholiek, radikaal of socialist;
beter nog: de handelsstand en de nijverheid zijn meestendeels liberaal, de adel over 't algemeen katholiek, een
goed deel van de z.g. "intellectueelen" radikaal, en de
meerderheid van het werkvolk socialist. Het is echter
niet zonder reden dat ik me heb afgebeuld, om vier synoniemen voor het begrip: majoriteit te vinden. De handelsstand immers meet gewoonlijk zijn oordeel op dat der klanten af; de groot-nijverheid, in handenvan eenige groote
families, waarvan enkele tot den, te Gent lang niet luien
en zelfs zeer werkzamen, adel behooren, helt door dat
feit hier en daar tot de politieke rechterzij over, zoodat
zelfs sommige families op dat gebied zeer gescheiden zijn;
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de, van oudsher liberale, hoogeschool te Gent telt meer
en meer katholieke professoren en studenten, die in hunne
praktijk van advokaat of dokter hunne politieke gezindheid
niet afleggen; en voor wat de werklui aangaat : een talrijke groep anti-socialisten m- lees : demokrat i sche katholieken - heeft veel van het programma en van de werking
harer tegenstrevers overgenomen en bevindt er zich blijkbaar goed meê , al wil zij weten noch van marxisme, noch
van vrije gedachte. Ge ziet dus dat ik gelijk had, op
mijne eerste verklaring terug te komen, al strookt ze,
grosso modo, met de algemeene meening, als zou Gent nog
steeds eene liberale stad zijn, dank zij de burgerpartijen.
Een liberalisme dat, voor een goede dertig jaren nog,
gematigd was en verre van onkerksch. Men moest al heel
erg vooruitstrevend zijn, om "zijne plichten", gelijk
het heette, tegenover de moederkerk niet te doen. Mocht
de godsdienstzin bij velen verslapt zijn in zooverre,
dat hij alleen nog als bestanddeel der deftigheid gold:
men mocht zekeren dag vaststellen dat een aantal families
van meer-ontwikkelde lui zich tot het protestantisme hadden bekeerd, omdat het tevens hun kritischen zin en hun
drang tot gelooven beter scheen te bevredigen dan het
katholicisme, en ook misschien wel als herinnering aan
het feit, dat, in berde r l i j ke tijden, Gent eene Calvinistische republiek is geweest - hetgeen dan toch in elk

geval een bewijs van geloofsnoodwendigheid was. - Nu
bracht de gloeiende schoolstrijd van 1879 wel een Beduchten slag aan die traditioneele geloofstrouw toe: de koppige Gentenaar liet zich niet door een nog koppigeren wil
troeven, en 't kerkelijk gezag, dat zich overigens ook
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een goed deel geesten meer bepaald zag onderwerpen, verloor er onder de burgerij over 't algemeen veel bij. Het
liberalisme werd van lieverlede meer rationalistisch,
het oprichten van een nieuw, ongewijd, gemeentekerkhof
eenerzijds, en het huldigen, anderzijds, van een nieuwontdekt mirakuleus Mariabeeldje in de omstreken der stad,
hitste de hardnekkigheid der partijen aan. Die hardnekkigheid bleek vooral bij kiesstrijd; zij vond uiting tot
in de kleinste daden van het dagelijksche leven; heel
de burgerij was kleinsteeds verdeeld; - tot op het oogenblik dat het socialisme het hoofd ophief.
In Gent had de "Internationale" al vroeg aanhangers,
vooral onder artiesten en werklui. Deze lieten het niet
bij ideologie: eene eerste coöperatieve broodbakkerij
werd gesticht. In den onbeschrijfelijken haat, uit geheime
vrees voor den nieuwen toestand van zaken, vond de burgerij hare eenheid terug tegen de weldra wassende yolksmacht. De politieke strijd ging niet uitsluitend meer

tusschen ratio en godsdienstverdediging: hij verplaatste
zich op oeconomisch terrein, en werd klassenstrijd....
De onberedeneerde haat voor de socialisten bleef onder
de hoogere standen bestaan. Bij meer-ontwikkelden echter,
ook naar aanleiding van eene scheuring die in de Kamer
onder de liberalen meer en meer duidelijk werd, ontstond
een compromis; men trachtte een opportunistisch modus
vivendi tusschen de vroegere en de nieuwe gedachten te
vinden: het progressistische radicalisme werd eene vierde,
niet zeer sterke partij, die weldra de profetie van Anseele: "gij zult de roode vlag volgen , of niet langer
bestaan", tot gedeeltelijke waarheid maakte. En ziedaar
hoe het komt dat het traditioneel- en gedachtelijk-,
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berale Gent in feite drie, kwasi-evenwichtige politieke
partijen telt: de liberalen, de katholieken en de radicosocialisten.
Deze korte inleiding was er noodig om u te verklaren
hoe de Gentsche gemeenteraad bestond uit veertien liberalen, twaalf katholieken, twaalf radico-socialisten en
een afgescheiden socialist; terwijl niettemin, en dit
in het land en in een tijd van evenredige vertegenwoordiging, de burgemeester en het college van schepenen ofte

wethouders uitsluitend liberaal waren gebleven. De burgemeester, kamerlid Braun, wist nu wel over 't algemeen
goede verstandhouding te behouden tusschen de drie vijandige, en even-sterke groepen: zijne glimlachende toegeeflijkheid, die legendarisch is, had hem, behalve vele persoonlijke sympathieën, een gezag verzekerd, dat tevens
steunde op zijne praktische kennis van stedebouw en stedebeheer - de heer Braun was vroeger hoofdingenieur der
stad -, en op erkende onpartijdigheid. Niet algemeen zoo
met de heeren schepenen.
Dezen, geboren Gentenaren - de heer Braun is een Waal
van Luxemburgschen oorsprong en dus bij uitstek koppig
en doordrijvend; voor het meerendeel oude heeren die op
't einde der jaren '70 en in 't begin der jaren 80 werkdadig deel in den heftigen strijd tusschen vrije gedachte
en godsdiensthandhaving gehad hadden, kregen heel wat
te verduren van hunne katholieke vijanden en hunne socialistische antagonisten en zetten zich dan ook schrap
hoe zij ook hardnekkig hoofd boden, gedwongen waren zij
toch, wilde het liberale college stand houden, zich vóór
een jaar of zoo aan eene vernieuwingskuur te onderwerpen:
een paar jongere partij genooten, waaronder de , in Holland
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wel-bekende bioloog prof. dr. Camiel de Bruyne, vervingen
aftredende wethouders. Maar gij kunt wel denken, dat de
geweldige overmacht der gecoaliseerde katholieken en so-

cialisten daar geen vrede mee had, en naar eene gelegenheld uitzag om de aloud-liberale schepenbank te bemeesteren, kost wat kost, al moest iedere partij er van zijne
pluimen, laat staan van zijne idealen en geloofsgronden,
bij laten.
En nu heeft de gelegenheid zich voorgedaan, eene gelegenheid die er w..rlijk bij het haar bijgetrokken mag
heeten.
Stel u voor: men praat in de laatste jaren veel ten
onzent van schoolsoep. Sedert eene Fransche onde ijzeres van ik weet niet welk klein plaatsje op de uitmuntende idee kw. , het kookende water op de kachel , dat
het schoollokaal van de noodige hydrogeen moest voorzien,
tot een tweede doeleinde te gebruiken, en daartoe hare
leerlingen uitnoodigde, van huis allerlei groenten mede
te brengen, die, in den waterketel gekookt, tegen etenstijd voor de arme kinderen eene welkome soep uit zouden
maken, - sedert dien tijd heeft die gedachte onze staatslui en gemeentebesturen geen rust meer gegund. Ik wil
u thans sparen al wat daarover verteld is geworden in
onze Tweede Kamer, inzonderheid door den heer Woeste:
ik heb zeker nog wel gelegenheid, daarop terug te keeren.
Laat me ditmaal bij den Gentschen gemeenteraad blijven.
Daar was nu van liberale zijde, bij de bespreking van
de begrooting voor 1909, voorgesteld, dat zulke schoolsoep geregeld aan de kinderen der kostelooze gemeentescholen geschept zou worden. Die gemeentescholen zijn
nu, gezien het schepencollege en de onderwijzers door
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dit college benoemd, bij uitstek liberaal. Zoodat feitelijk de kinderen der vrije, bepaaldelijk katholieke, scholen, van de soep, betaald met de centen van iedereen,
tot welke partij hij behoore, - zouden verstoken zijn
geweest. De tegenpartijen stelden dan ook voor, den maatregel - een verbindingsteeken tusschen den Spartaanschen
gortebrei der Oudheid en het phalansterische eetmaal eener
problematieke toekomst - uit te breiden, en vast te stellen: een lokaal , waar men Tederen dag koken zal , zal openstaan voor eiken leerling, van welke school ook. Een vermeerderd krediet werd bij meerderheid der socialistische
katholieke stemmen tot dit verbreed doeleinde gestemd,
met dit gevolg dat de schepene van onderwijs, de lange,
gele heer De Ridder, verklaarde dat hij dit krediet zorgvuldig ongebruikt zou l at en, en de soep niet uit zou laten
deelen. Nu vond Anseele - die in den raad de socialisten
leidt - dat de heer De Ridder, die er als schepene was
om de besluitselen van den raad uit te voeren, zijne rechten te buiten ging, en wel in zou zien dat hij te buigen
had, of - te bersten. Heel het college oordeelde dat het
den heer De Ridder niet alleen zulke oefening mocht laten
uitvoeren, en diende ontslag in; in petto vertrouwende,
dat een

.

katholiek-socialistisch col lege in eene aloud-

liberale stad als Gent, wel heel onmogelijk was; dat de
raad, dit inziende, waarschijnlijk op zijn besluit terug
zou keeren; dat alles dus maar eene "fausse alerte",
of , gelijk ze in Gent zeggen, eene "scharnierscheute" ,
een schampschot zou zijn. Die onderstelling was niet van
grond ontbloot: de leider der Gentsche katholieken in
hun gemeenteraad, de heer Cooreman, voorzitter, zooals
ge weet, der Kamer, had meer dan eens verklaard dat een
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verbond tusschen katholieken en socialisten tot de onmogelijkheden behoorde; terwijl noch socialisten, noch katholieken een homogeen college, 't zij van socialisten,
lt zij van katholieken, dulden zouden.
Een paar dagen zijn dan over het ontslag van den liberalen magistraat heengegaan, en - de twee tegenpartijen
hebben de hoop der liberalen verijdeld, de meening van
den heer Cooreman over het hoofd gezien, en verklaard
dat zij het best met mekaar konden vinden, en een college
waar de drie partijen in zouden vertegenwoordigd zijn
lang niet onmogelijk achten. Gezel Anseele had er zelfs
een complimentje bij over voor zijn aanstaande katholieke
collega's. En bij kiezen van nieuwe schepenen werden
twee katholieken en twee socialisten benoemd. Ben vijfde
zetel was vrijgevig een liberaal behouden verklaard. De
bezetter van dien zetel, prof. De Bruyne, verkoos echter
zijne vrienden in de ballingschap te volgendiet oudste
lid van den raad zou hem nu opvolgen. Dat lid bleek de
heer Cooreman te zijn. Zoodat voorloopig de schepenbank
uit drie katholieken en twee socialisten bestaat; voorloopig, vermits het niet te voorzien is, dat de heer Cooreman, én om zijne hierboven-aangehaalde meening, én vanwege
zijn voorzitterschap in de Kamer, het schepenambt aanvaarden zal....
Nu ken ik veel volk in Gent , en het was eene natuurlijke nieuwsgierigheid van mij, dat ik er, in gegeven
omstandigheden, die zeker opschudding zouden hebben gewekt,
eenige interviews af ging nemen. Deze interviews zijn
niets dan gemoedelijke praatjes zonder diepzinnigheid
geweest. Behalve dat sommige ondervraagden me heel gewichtig om geheimhouding hebben gevraagd, oordeel ik het niet
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noodig hier, buiten Gent, onbekende namen te noemen, of
orakelen mede te deelen die op de wereldpolitiek geen
weerslag zouden hebben. Alles kan beknopt onder dit tweevoudig gezichtspunt weergegeven worden :
Hoelang zullen het socialisten en katholieken samen
uithouden ? (liberaal standpunt) ; en : waarom moest eene
stad, waar drie partijen evenwicht houden in getalsterkte,
eene uitsluitend liberale tyrannij blijven dulden, die
katholieke en socialistische bloedjes van honger wilde
laten omkomen ? (standpunt der nieuw-gekozenen).
Ik, die cives bruxel lensis ben, heb me wel gehoed , den
vinger tusschen bast en boom te steken. Ik wist inners,
dat gemengde schepencolleges ook elders dan in Gent goed
werk leveren en in vriendschap leven. Terwijl ik tevens

bevroedde, dat, in eene nijverheidsstad als Gent, verstandhouding tusschen socialistische werklui en katholieke
werkgevers tot een soort quadratuur van den cirkel is
geworden, en dus een college, waar beide standen in vertegenwoordigd zouden zijn...
Intusschen stel ik u drie der vier nieuwe wethouders
voor. De katholiek van de Vijvere geloof ik niet te kennen. De drie anderen heel goed.
Laat me maar dadelijk zeggen, dat het feitelijk drie
artiesten zijn. Al de vorige wethouders waren burgers
"bourgeois", inzonderheid de heer M. De Weert, al is hij
met de kleindochter van den dichter Ledeganck gehuwd:
mevr. Anna de Weert-Cogen, eene zeer verdienstelijke kunstschilderes. Niet zóo de mij-bekenden onder de tegenwoor-

dige schepenen: de heeren Siffer, Anseele en Cambier,
die elk een type voorstellen, en door zeer uitdrukkelijke
eigenaardigheden uitmunten.
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De katholieke Siffer is uitgever: een sterk-Spaansch
gelaat, veel opvallender nog dan men het bij ons gewoonlijk ontmoet, al ontmoet men het vaak. Ik ken in de beide
Nederlanden geen uitgever die hem in Spaansch uitzicht

evenaart, tenzij misschien C.A.J. Van Dishoeck. En deze
laatste heeft dan nog blijkbaar het type niet "gecultiveerd", zooals Siffer het deed: zijn fier voorhoofd heeft
hij verhoogd door het naar achteren gestreken haar, dat

hij voor een Gentenaar tamelijk lang durft te dragen;
onder zijne priemende en vinnige oogen staat de kromme
neus als een machtig stutstuk tegen een kerkmuur; om den
zeer beweeglijken mond een lichten,fijnen baard, gesneden
als op portretten van Ribera en Velasquez; en met dat
alles eene goedmoedigheid, die geenszins de oorspronkelijke grandezza uitsluit, en de zachtaardigheid, vooral
bij den handdruk, van een Spaansch prelaat die meer verbergt dan hij wil laten merken... Een artiest niet alleen
door het uitzicht: de eerste die, als uitgever, ten onzent
smaak vertoonde, en artistieken goeden wil. En daarenboven: in alles eene fijne kieskeurigheid, een vrees voor
oppervlakkige of al te geestdriftige beschouwing, die

sommigen van hem afhouden, en enkelen bepaald aantrekken,
als het uitzonderlijk-zijnde van een niet-gewoon mensch.
Anseele... Maar moet ik hem u voorstellen ? Ik heb
hier meer dan eens een kiekje van hem medegedeeld ! Anseele een artiest ? Ach neen, ik doel hier niet op den
"virtuoos der brutaliteit", gelijk men hem noemde , noch
op zijn handig spel met volksmassa's en volksmeeningen.

Maar een artiesten-natuur vanwege 't impulsieve in al
wat van hem uitgaat. Anseele denkt vooral met zijn gevoel,
of met de theorieën die hij tot zeer intens gevoel ver657

werkt heeft. Men heeft het hem dikwijls verweten, dat
hij niet redeneeren kan. Zijne houding in de Vlaamsche
Beweging, waarin zijn gebrek aan nadenken over moreele
en intellectueele nooden voor zijn volk zoo duidelijk
uit blijkt, bewijst het genoeg. Anseele denkt alleen met
onmiddellijke, haast tastbare beelden, met vleesch-geworden gedachten. Hij denkt als een plastisch kunstenaar,
hij uit zich, in zijn geweldig gebarenspel, als een plast ficus : hij is - een artiest, en daarom heeft hij juist
zoo ' n macht op den G ent s chen werkman...
Cambier... ook een artiest ? Maar deze is juist het
tegenovergestelde van Anseele. Alles bij hem schijnt berekend. Zijne kleeding is die van een uiterst streng clergyman ; zijn woord

als van een zeer omzichtig biechtvader.

Hij is jaren lid der Kamer geweest: zelden heeft hij er
gesproken, al handelde hij veel . En sprak hij : dan nooit,
zelfs als hij warm werd, zonder maat en overdacht.
Een artiest ? Ja, gelijk een Platonisch wijsgeer zonder
twijfel een artiest kan zijn. Het abstraheeren van het
gevoel, het coördineeren van het denkbeeld, het tot formule herleiden der gedachte... Ik vermoo i hier een beetje
.

mijn model. Deze is misschien niets, dan iemand die afschuw heeft voor banaliteit in doen en denken, een opbouwer van eigen individualiteit, een "ivoren toren" waarin
hij alle neiging, althans in 't uiterlijke, van overgave
opsluit. Maar... is dat 66k niet: artiest zijn ?....

Of men echter met goed gevolg het beheer eener belangrijke stad aan artiesten toevertrouwen mag ? Tenzij het
waar was , dat niemand het praktische tot genialiteit opvoeren kan, behalve een artiest.....
Intusschen geeft burgemeester Braun natuurlijk ook
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zijn ontslag , en het ongeluk , of het geluk, wil , dat men
als zijn mogelijk opvolger ook een artiest noemt, en ditmaal een werkdadige kunstenaar: de glasschilder-dilettant Jozef Casier, neef van wijlen den heel populairen

senator Baron Casier, wien het te wijten is dat een deel
der Gentsche werklieden antisocialistisch werd of bleef,
en langs lijnen van geleidelijkheid allengskens voor al
zijne lotgenooten bereikt wat den socialistischen revolutiegeest zeker gestremd heeft en voor langen tijd had
tegengehouden. De heer Joz. Casier is energiek, beslist
in zijn optreden, en beschikt niet over de minzame toe-

gevendheid v. den heer Braun. Maar zoo'n autoriteit zal
er misschien met een socialistisch-katholiek college wel
noodig zijn, en vóór een raad waar de liberalen, de houders der traditie, aan het tegenstribbelen zullen ga
Bij dit alles heb ik aan iets gedacht, dat van heel
wat meer belang was, dan deze plaatselijke schepenencrisis. En ook dAarom ben ik naar Gent gega. , en heb er
gesproken met een oud politicus, die zich uit den strijd
terug trok, en eene zeldzame onbevangenheid van blik heeft
verworven, sedert hij boven den strijd verheven staat.
Ik wilde hem vragen: denkt ge dat een gemengd college

als dat van Gent , gesteld dat het goede vruchten afwerpe,
de oppositiepartijen in de Kamer - liberalen en socialisten - den moed zou geven, de regeering te aanvaarden
met een gemengd kabinet, wat ook liberalen en socialisten
scheiden moge ?
Het antwoord was :
"Schepencollege en ministerraad zijn uitvoerende machten. Eigenlijk hoorden zij niets anders te wezen. Ministers
als schepenen moesten zich tevreden weten te stellen met
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het bewerkstelligen van wat de wetgevende

macht hun op-

legt. Maar... ministers als Schepenen waren politieke
partijmannen vóór ze hoogere ambtenaren werden. Gewoonlijk
blijven zij het. Wat wilt ge dat ik u antwoorde in voorkomend geval ? Het ongeluk wil dat de socialisten en katholieken in het college vooralsnog over een gelijk getal
stemmen beschikken. Krijgt

echter de eene partij of de

andere overmacht, dan vervallen zij in twijfel of systematische overweldiging. Eensgezindheid loopt in het college der wethouders alleszins gevaar,.... tenzij we een
gelukkig eclectisme hopen

mochten. In 't bestuur eener

stad is dit laatste mogelijker dan in staatsbestuur. Waar
het echter de regeering van geheel het land aangaat, en
een aanzienlijk socialistisch aandeel in het kabinet monarchistische en vooral de oeconomische en sociale toestanden in gevaar kon brengen, zonder dat van eclectisme
en verstandhouding met de liberale ministers spraak kon
wezen, dan....."
En hierbij liep ons gesprek af.

N.R.C. , 11 Janucai 1909.
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UITVINDINGEN
Brussel, 15 Januari.
Sedert eene dochter van onzen vindingrijken Koning - die
voor ons eene kolonie heeft ontdekt, waarschijnlijk om
ons de gewaarwordingen te bezorgen van den meneer die
in de loterij een olifant had gewonnen - sedert prinses
Stéph. ie, tweede dochter van Leopold II, echtgenoote
van graaf Lonyay, dewelke graag heeft dat hare gebraden
kip wa blijft, terwijl ze als eersten schotel haren
rostbeef met groenten gebruikt, eene tafel heeft uitgevonden, waar je je vingeren aan verbrandt als je ze argeloos aanraakt, sedert dien is het vernuft van mijne medeburgers op zijn minst vertienvoudigd en groeit de lijst
der brevetten in het Staatsblad onheilspellend aan.
't Was anders al welletjes ten onzent. Er was geen
huisgevel van stovensmid, mosterdfabrikant of schoorsteenveger, die niet prijkte reeds met het vergulde schild,
gesteund door twee klimmende leeuwen, die vergenoegd eene
veel te kleine kroon op hun kop in evenwicht houden, waaronder eene banderool verzekert dat Eendracht Macht baart:
het teeken, dat achter dien gevel een, misschien geniaal,
uitvinder zijn middagmaal gebruikt of zijne kinderen beknort. Iedereen loopt hier zoowat met een nieuw produkt
van het menschelijk vernuft in zijn brein. Wij zijn geboren uitvinders, sedert wij olieverf en steenkoolgas ontdekten. Ben kunstschilder onder mijne vrienden bedacht
onlangs nog eene nieuwe zuigflesch voor stiefmoederlijkbehandelde speenvarkens; een beminnelijk staatsambtenaar,
dien ik als een vredelievend man waardeer, kon echter
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niet nalaten aanmerkelijke verbeteringen te brengen aan
de klep van den sjako onzer stafofficieren. En ik zelf
vergenoegde mij - mijne vrienden uit Holland ondervonden
het -bij gelegenheid van Nieuwjaar een nieuw formaat voor
naamkaarten uit te vinden. Ja, we zijn lang geen dommerikken; en ten bewijze: in Brussel alleen weet ik een heele
reeks agencies, die niets doen dan uitvindingsbrevetten
te koopen en te plaatsen en die gulden zaken doen.
Onze "Moniteur Beige" ofte Staatsblad kondigt nu en
dan eene reeks van zulke brevetten af. Al behoort nu de
lectuur van het Staatsblad niet onder mijne meest geliefkoosde bezigheden en ken ik literatuur, . die doorgaans

meer onderhoudend is en meer voedsel bevat voor hart en
geest: de dagen dat er brevetten in staan (hetgeen geregeld in de kranten wordt aangekondigd), neem ik het graag

in de hand, omdat ik me aldus een goedkoop middel verschaf
tegen spleen en hyperchondrie. Een preventief middel zelfs,
want , gelijk Ke at s zou hebben gezegd "a j oy for ever";
een tijdverdrijf, dat in zijne onschuldige en familiale

grappigheid, alleen kan vergeleken worden bij het lijstje
van de voorwerpen die in de tram door de administratie
ontdekt werden en waaruit blijkt dat een heer er zijne
schoenen in vergat, en eene dame haar corset verloor:
bijzonderheden die niemand koel kunnen laten.

Nu bracht gisteren ons, anders slaapverwekkend, Staatsblad weer zoo'n reeks brevetten. Ik heb ze nagelezen,
na eene druipnatte wandeling in den regen, ten behoeve
van het Europeesch evenwicht, Gij kunt wel denken dat
me zulks ontstemd had. Maar bij mijne thuiskomst vond
ik het lijstje brevetten , waarin ik mij verdiepte, en
dat me weer een glimlachend gemoed bezorgde, naast de
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vernieuwde overtuiging dat het menschelijk genie de wereld
nog niet verlaten had , en zich blijkbaar bij voorkeur
in het vrijheidlievende en neutrale België had gevestigd.
Ik zal u 't lijstje niet overschrijven: daar zijn nieuwe remmen voor automobielen, nieuwe signalen tegen spoorwegongevallen,en meer van zulkewein°!:.eestige dingen onder,
waarbij men zich afvraagt hoe zich iemand, na al de overreden honden en de dagelijks-verongelukte menschenkinderen, er nog mee bezig kan houden. Gelukkig is er echter
niet bij vergeten, dat dit deel van het Staatsblad aan
hygiënische eischen heeft te voldoen. Een serie uitvindingen met probaten uitslag op de lachspieren is d. ook
niet achte ege gelaten; en daaronder zijn er die me in
bespiegelingen hebben gedompeld.
Wat zegt ge bijvoorbeeld van het "dispositief om lucifersdoosjes half-open te houden" ? Alfred de Musset hield
vol: il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Maar:
een lucifersdoosje? Zal het open blijven ? Zal het gesloten zijn ? Welk problema !... Toen kwam een opportunistisch medeburger van ons, en opperde schuchter: misschien
door het half-open te behouden, zou iedereen bevredigd
zijn ?.... En toen vond hij zijn "dispositief" uit, dat
den vrede moest verzekeren, en waarvan ik helaas verwacht,
dat het eerder wrevel verwekken zou, moest het op hooger
bevel verplicht worden gemaakt. Want ieder weet dat een
half-open lucifersdoosje graag zijn inhoud in den zak
plengt van wie het herbergt, en dat geen onaangenamer
gewaarwording bestaat dan losse lucifers in zijn zak te
gevoelen; waarbij komt dat er alle brandgevaar niet bij
uitgesloten wordt.. ik vrees dus wel dat onze vernuftige
uitvinder zijn conciliderend doel niet zal hebben bereikt.
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Noch deze, daarenboven, die liet brevetteeren: "eene
gezel schap s-cigaret , in welker mondstuk een briefje met
dichterlijke ontboezeming opgerold zit". Zeker, ik begrijp
best de bedoeling. Deze uitvinder is onbetwistbaar een
vooruit strever, een man--van-z i jn-t i j d-en--van-de-toekomst .
Hij weet zeer goed dat in deftig gezelschap geen ulevellen, in wier omhulsel eene liefdesdeclaratie op rijm of
philosophische raadgevingen onder poët ischen vorm gevat
zijn, meer gebruikt worden, waarschijnlijk omdat het kleverige suikergoed alle dichterlijk genot verhinderde.
Hij voorziet den ondergang van het karamelvers, en weet
tevens dat , sedert den phonograaf,, de mirliton, waar de
berijmde spreuk om draaide, in onmin is gevallen in de

families. En nochtans: mocht die eenige wijze om de poëzie onder den volke te verspreiden (er worden meer bloemlezingen uitgegeven dan verkocht) verwaarloosd worden?
Neen ! dacht onze uitgever. En hij vond zijne "gezelschapsc igaret" uit ; vermits de cigaret ook bij dames de karamel verving....
Men beseft allicht de gevolgen. Pro stemmen: V,, de
geliefden, die, bij 't aanbieden van eene gemachineerde
"Khed ive" , hunne • hartsgeheimen openbaar maken aan 't voorwerp hunner vlam (hier symbolisch door 't vuur der cigaret voorgesteld); 2°, de philosophen, die er een nieuw
bewijs inzien van het

vanitas vanitatum, en dat alles

in rook vergaat, zelfs liefdepoëzie, voor zoover men ze
vergeet uit het mondstuk te halen. Het
ter tegen die twee

contra weegt ech-

pro's op, al staat het alleen. Immers,

stelt ge u de slaapbannende onrust des jaloerschen echtgenooten voor, die in de holle kiezen zijner gemalin vergeefs de declaratie heeft gezocht die de verdachte minnaar
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haar met eene getrukeerde cigaret misschien heeft opgedischt; onrust die aangroeit door den angst om de gezondheid dier gemalin, daar ingeslikt papier de spijsvertering lang niet bevorderlijk is ?....
Ge z iet het , waarde lezers : vernuft is een schoone
zaak, en geeft de menschen veel vermaak, gelijk Woutertje
Pieterse ons leert. Maar iedereen tevreden stellen, blijft,
zelfs voor den geniaalsten uitvinder, uiterst moeilijk...
NØ,R,C. D 16 Janucvti 1909.
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BRUSSEL IN BEELD
Brussel, 20 Januari.
Het ware een Al te hoogen dunk over me-zelf hebben, u
te vragen of ge u nog herinnert wat ik verleden jaar over
de tentoonstelling van "Brugge-in-Beeld" schreef. Die
tentoonstel 1 ing was me eene ontgoochel ing geweest. Want
wat bood ze ? Hoofdzakelijk het portret van het Brugge-

voor-Cook's-reizigers; het Brugge der mooie reitjes en
geveltjes, pleintjes en kerktorens; het snoezige Brugge
dat iedereen minstens éens moet bezocht hebben, en waar
ieder over meêpraten kan: Bruges la Morte, en de lialletoren, en "wie ooit een doode maged zag" : Georges Rodenbach

plus Longfellow, plus Ledeganck, geillustreerd door prentbriefkaarten; dit alles gezien door een amateur-aquarellistenoog, en op doek gebracht met de bedoeling dat een

Engelschman het zeker tegen goed geld meê naar huis neemt.
En de dag dat ik de tentoonstelling bezocht had me
nochtans zoo'n heel ander Brugge getoond: een ontmoedigend
regen-Brugge vol weemoed, een wat huilerig-armzalig Brugge; had me in de stemming gebracht dat men zich hier heel
verlaten moet gevoelen, als men niet toe wil geven aan
een heel lagen klein-burgerlijken geest. Brugge was me
weêr, wat het me steeds geweest was: eene stad van stemmings-schoonheid veel meer dan van bloot architektonische,

streng-lineaire schoonheid. En van dien aard schoonheid
had ik in deze tentoonstelling niets teruggevonden...
Nu hebben we voor 't oogenblik in onzen "Cercle Artistique" eene tentoonstelling die best "Brussel-in-Beeld"
kon heeten, en waar ik het geluk en het genot mocht smaken,
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dat me verleden jaar in Brugge ontzegd was gebleven. Bén
enkel sdhilder MOW, en geen Brusselaar: een jong Hollander, oud leerling van de Amsterdamsche tekenacademie,
en die...
Maar laat ik ordelijk te werk gaan...
Maurits Nijkerk - want over hem heb ik het hier - is
al heel jong, ongeveer een vijftien jaar geleden, uit
zijn geboorteland naar Vlaanderen gekomen. Hij woonde
zoowat overal , vooral en aanvankelijk in Antwerpen. Daar
ging hij om in een kring waar ook ik vrienden onder telde,
schreef er een drama, waar Pol de Mont veel lof over had,
werkte er me8 aan het tijdschrift "Ontwaking", ten tijde
dat Zola optrad voor Dreyfus. Er kwam toen zelfs een nummer uit , • waar de letterkleuters van het toen opkomende
literair geslacht heel lichtzinnig hunne meening over
deze Daad den volke ten beste gaven.... Zulke herinneringen maken ons niet jonger, helaas !...
Later verbleef Nijkerk te Brugge, daarna aan de zee,
waar hi j een ander schilder ontmoette. Samen kwamen zij
in Sinte Martens Laethem aan de Leie wonen, waar ik ze
weldra leerde kennen.
In het midden van onze klare, levendige Vlamingen kwam
toen het werk van Nijkerk groezelig voor. Hij was de
Hollander gebleven, de man met het Hollandsche sausje,
de schilder met bruin en zwart, diep en doorschijnend
wel, maar voor onze opene oogen, toch al te donker. Waar
hij dan ook het beste in slaagde, was in de weergave van
gore, duistere binnenhuizen, van haast-tragische armoelijders, van pijnlijke ellende. Dat werk was aangrijpend
van innige en felle desolatie. Die schilder, gevoelden
wij , was een gelatene opstandeling... Ben paar subtiele,
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maar weemoedige stillevens brachten daar wel eenige helderheid, even eene opklaring in. Men gevoelde echter dat
de man heel erg gebogen ging onder 't onderdrukkende van
het arme leven in dit effene,rechtlijnige land, waar onbeweeglijk de Leie ligt, en waar zelfs het zuiverste geluk melancholisch gekleed gaat.
Opeens drijft een zekere omstandigheid Maurits Nijkerk
naar Brussel, en...

Waarlijk, men moet eenzelfde lot hebben ondergaan:
van de stille en eenzame vlakte, waar men niet leeft dan
in zichzelf, ineens verplaatst worden in de groote stad,

in het groote-stadsleven, om zich den roes te kunnen denken van die blijde overweldiging, van dat zich-voelenopgaan in, dat vreugdige ingenomen-worden door het machtige beweeg, den vollen en joligen stroom, den bemeesterenden, overheerschenden maatgang van het Brusselsche
straatsbestaan. Dien roes, Nijkerk onderging hem; hij,
die tot hiertoe niet had mogen uitblinken door waarlijkpersoonlijk werk, door de uiting van eene krachtige individualiteit, had zijn weg en zijn 1 icht gevonden. En omdat
hij van 't verre Laethem kwam misschien, zou hij de schilder van Brussel worden.
Een goede zes jaar heeft hij gewroet; en of hij er in
geslaagd is te bereiken wat hij wilde ? Zijne tentoonstel-

ling heeft in dat opzicht, ook bij schilders, verwondering
en bewondering gewekt.
Nijkerk is, bij uitstek, een lyricus. Zijne kunst is
subjectief, is weergave van stemming, van haast-halluci-

neerende herinnering aan machtige gewaarwordingen. Het
is hem niet te doen om aardige hoekjes of pittoreske motieven. Zelfs de kleur is hem minder, en om de opbouwende
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lijn bekommert hij zich allerminst. Toch is hij veel meer
dan een oppervlakkig impressionist , die niets weêrgeeft
dan 't vluchtige beeld dat zijn oog-als-zintuig trof.
Dat beeld leeft in hem na, paart zich aan indrukken van
weemoed of vertwijfeling, wekt bij hem spot of minachting.
Ik vind geen ander woord: een lyricus.
Dat wordt men het onmiddellijkst gewaar in zijne stillevens, hier in zijne tentoonstelling: het aanhitsende-

blijde van eene tafel vol speelgoed, gelijk een kind het
bij Sinterklaas moet voelen (een motief dat in 't portret
van 's schilders zoontje opnieuw behandeld wordt); de
nobele melancholie van een vrouwenbuste uit de Renaissance,
waar de dorre teerheid van inmortellen naast te leven
staat; de verlepte zachtheid van een Sevres-danseres naast
eenige welkende rozen ; het opflitsen in heerlijke lentelucht van vurige papavers of fijn-paarsende campanelen;
het namiddag-broeiende van zware, diepkleurige bloemen....
Maar ik wilde het vooral hebben over den Schildervan Brussel. 't Gekozen terrein is: van aan de Noordstatie, langs het Boulevard en de Beurs, naar Elseneplaats, voorbij de straten die naar den Berg-van-'t Hof
leiden: op een paar bijzonderheden na, 't geheele décor.
Het décor dat een verfijnd Brusselaar, een hier-geborene
en uit hoogeren stand misschien niet zou gekozen hebben,
maar dat voor den man uit de provincie of uit het buitenland, voor den bewoner onzer Leiestreek in de eerste
plaats, het opvallendste is, en het meest aantrekkelijke.
En daar heeft Nijkerk nu iets werkelijk-bijzonders, ik
zei haast: groots, van gemaakt.
Eerst die zonderlinge Rogier-plaats, die, tusschen
't geroezemoes der boulevards en 't inwendige, ingetoomd669

ontstuimige van het stationsleven, vooral 's avonds zoo
verlaten, zoo vereenzaamd, zoo oneindig schijnt. En dit

bij lam en ellendig regenweêr, waar de electriciteit hare
zengende oogen in uitweent. Of met geen bezoekers dan
dezen laten , gemeenen bloemenverkooper en de armzalige slet
die den goedgunst igen voorbij ganger afwacht.

't Opbeuken dan der grootsche Beurs, waar, grootscher
nd g , de omnibus voor E l sene , met zijne vier paarden,
om j oe l d van de drukke menigte , op 't afrij den staat : een
visie van leven, eene blijde onstuimigheid van stadsgewoel , en 't geluk, vooral , zich daartusschen te bevinden
of het van aan een terras, ga te mogen slaan.
En dan 't burgerli jk-goedige van de menigte in het Boterstraatje, of het Zondagsvolk dat deftig uit de vlakke,
gele Sint-Nikolaaskerk komt; en aldus den Berg-van-'t
Hof ofte Montagne de la Cour op.
Hier is het, bij smoor en regen, in den gevallen avond,
't lamlendige gewoel der donkere massa. Onder een somber-roodera misthemel , waar de weerschijn van al de stadlichten zich oplost in den roetigen glans van, als het
ware, een verren stadsbrand, schrijnen de menigvuldige,
fel-rozige en -groenende electrische bollen. De avond
is kleverig en ontstemmend; gij-zelf, gij kunt met uwe
gedachten uit het ongelukkige, gedwee-tragische niet los.
Over al dat rumoerig en jagerig beweeg hangt als een doodsdoem, waar ge onder bukken moet.
Tenzij het weer een zonnige namiddag was: dan wandelt
,

er Brussel's elegantie, de heele en halve "monde", de
sierlijkheid der echte of pseudo- aristocratie, tusschen
de stevige zekerheid der Kaekebroeksche burgerdames, die
om de modellen voor 't aanstaande seizoen geskandaliseerd
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zijn, en alleen bedaren bij de onomwonden bewondering
harer "demoiselles"... En zoo naar het machtige SinterGoedele afzakken - daar dichtbij is eene befaamde patisserie - de hoofdkerk die grootsch de luchten inbonkt.
En bij dit al, als hoofdpersonage in haast elk schilderij, het vigilantepaard, de armzalige knokige knol:
een Brusselsch figuur dat misschien beter dan welk ander
representatief is.
En wat geeft ons de schilder daar nu van ? Portretten
van huizen ? Of allicht karikatuur van Brusselsche menschen ? Of 't gevoelige misschien om zoo'n oud paarden-

karkas ?... Neen; niets meer dan wat Kloos op zijn Hollandsch noemt: de allerindividuëelste expressie van de
allerindividuëelste emotie; niets dan....
Maar ik wil niet verder aandringen. Nog wenschen alleen
dat het u, Hollanders, gegeven zij, b innen kort dit werk
van uw landgenoot te zien. Het is het zeer waard, ook
voor niet-Brusselaars, en meer bepaald, meen ik, vanwege zijn aard en om 's schilders bedoelingen, voor NoordNederlanders.
N.R.C. , 21 Januatti 1909.
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HET BINDWOORD OVER G. GEZELLE' S ZWIJGEN

Onze correspondent te Brussel schrijft :
Het zal dan eindelijk met de puzzle van Gezelle's dertigjarig zwijgen gedaan zijn. Na de prachtige voordracht
van Aug. Vermeylen te Brussel en te Antwerpen, waarvan
hier uit beide steden verslag werd gedaan, mocht men het
misverstand uit den weg geruimd en de psychologie van
den dichter in die zoo-gezegde zwijgperiode tusschen 1861
en 1891 verklaard achten. Bij die voordracht komt zich
nu een zeer gewichtig, een doorslaand document voegen:
het Januari-nummer van de D iet sche Warande en Belfort
brengt den aanvang van een opstel waar de heer Alois Walgraeve, een West- Vlaamsch priester, zelf verdienstelijk
dichter, de vrucht van lange opzoekingen aangaande het
vraagstuk heeft neergelegd. Dag voor dag haast heeft hij
den datum van ieder Gezelle-gedicht tusschen

het jaar
1861 en 't verschijnen van den Tijdkrans opgezocht en
weten terug te vinden. Daaruit blijkt ten duidelijkste
.

dat Gezelle lang niet zoo stilzwijgend geweest is als
men beweert. Wij wisten het al, door Vermeylen's voordracht o.a.; nu hebben wij het uit de meest-betrouwbare

bescheiden, zwart op wit, uur voor uur bijna.
Wij hebben zelfs veel meer : uit 's heeren Walgraeve's
werk zal de aard van Gezelle's inspiratie, van zijn ge-

moedstoestand gedurende bewuste periode, in rijzing en
daling, in neêrslacht igheid en moed blijken. Wij zullen
weten in hoeverre sommige omstandigheden den meester terneêr sloegen, wat er van werkelijke onderdrukking te denken en te gelooven is. Een dichter liegt niet in zijn
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lied, - vooral als hij in 't geheim en voor zichzelf al-

leen zingt. Aldus is de studie van den heer Walgraeve
niet alleen nuttig voor de chronologie van Gezelle's werk:
ze kan ons ook veel leeren van zijne psychologie, van
zijn innerlijk leven, van zijne biographie in den ruimsten
zin van het woord.
Het opstel is nog niet in zijn geheel verschenen. Bij
voltooiing kom ik er op terug.

Onze correspondent te Brussel schrijft
De "herleving van Vlaanderen' blijkt meer en meer niet
langer beperkt te willen blijven tot een enkele groep.
De schrijvers van

Van Nu en Straks, die

het vuur aan de

lont hebben gestoken, hebben blijkbaar nuttig werk gedaan,

en meer dan een tijdelijk opleven van nationale, kunst
op den breedst-menschelijken grondslag gewekt. Zelfs hunne tegenstanders loochenen hun invloed niet meer, en erkennen dat ze hem ondergaan. Wat beter is: een aantal
letterkundige volgelingen bepalen zich niet tot dichten

en schrijven - en daaronder zijn er van onbetwistbaar
talent -, maar doen wat de Van Nu en Straksers verwaarloosden: zij gaan met hunne kunst, met de kunst, tot
het volk.
Behalve in Antwerpen, is er thans ook in Gent eene

zeer actieve kunstbeweging, waarvan de laatste vrucht
het stichten van eene Viaamsche Vereeniging voor Töoneelen Voordrachtkunst is. De rechtstreeksche ingeving daarvan is het voorbeeld van Royaards en Verkade, de grond
waar de vereeniging op rust ligt echter dieper: niet al-
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leen een poging naar mooie tooneelkunst, maar ook een
werk van Vlaamsche beschaving, een sociale bedoeling.
Onder technische leiding van een Noord-Nederlander,
die al jaren in Vlaanderen verblijft, den heer A.L. Vanden lieuvel, algemeen regisseur aan het Nederlandsch tooneel van Antwerpen, vroeger van Gent: een man die, niemand te na gesproken, heel wat meer literaire ontwikkeling
en smaak bezit dan de meeste Vlaamsche tooneelspelers:
onder kunstleiding van een jong doctor in de philologie,
J.0. De Gruyter, die zich vooral met phonetiek en letterkundige geschiedenis bezighoudt en een prachtig voordrager
is; onder literair toezicht van de ijverige dichters Adolf
Herckenrath, Firmin van Hecke, Reimond Kimpe en Gust.
van Becke, wil een beschaafd, ontwikkeld dilettantengezelschap - er is zelfs een advocaat onder ! - het Vlaamsche land dóór, kunst- en voordrachtavonden inrichten, en
mooi werk spelen. Aangekondigd als aanstaande zijn vertooningen van Starkadd, door Alf. liegenscheidt, Hauptmann's

Verzonken Klok, een heel mooi drama van Victor de Meijere:
Gunlaug en Helga, en De Doode Stad van d'Annunzio. Beters
nog: van zomer zal in 't heerlijke Leie-dorp Sinte Martens
Laethem, op een tooneel in de dennebosschen, een openlucht-vertooning van Booft's Granida plaats hebben. En
daar komen bij : voordrachten , hier en daar , van 't werk
onzer beste hedendaagsche letterkundigen, Hollanders en
Vlamingen.
De inrichters hebben durf, moed en volharding. Dit
weegt vaak tegen ondervinding op. Hun poging is overigens
te mooi, dat ze niet met belangstelling gevolgd werd.

N.R.C. , 23 Janucva 1909.
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NOG : ARIANE ET BARBE-BLEUE
Brussel, 22 Januari.
Ik had u beloofd naar Dukas' Ariane et Barbe-Bleue te
uwen behoeve terug te keeren. Zulk werk beoordeelt men

zoo maar niet na eene eerste uitvoering, hoe diep de aanvankelijke indruk moge geweest zijn. Ik heb woord gehouden, tot drie maal toe sedert de première; nu eergisteren
nog. En nu wil ik trachten mijne opvolgenlijke bevindingen duidelijk en beknopt weer te geven.
Een allereerste impressie is bijgebleven: Dukas' mu-

ziekdrama - Maeterlinck noemt het, nog al gek, een "opéra
comique" - mist de frischheid van Pelléas et Mélisande,
maar is daarentegen meer traditioneel-muzikaal. Ik heb
het ergens uitgedrukt gevonden aangaande zijn symphonisch
werk: Dukas' giet nieuwe en zeer eigene gedachten in oude,
overgeleverde vormen. Dit durf ik nu niet geheelonderschrijven voor Ariane : het werk is heel bepaald, heel
beslist nieuw, ook in de vormen; maar het is tevens stijlvol, rustig-beheerscht, en in dézen zin klassiek dat er
niets toevalligs aan is, alles goed-overlegd schijnt,
streng-logisch ineen-zit. En dan ook, dat de impressie
er bezonken is tot dieper, inniger, melodisch-uitgedrukt
gevoel. Ik bedoel geenszins dat de zang, de melo's, bij
hem van overwegende beteekenis zou zijn; dat de wellust
tot het uitzingen van een mooien Satz de zorg om het uitte-drukken gevoel zou smoren; dat dít muziekdrama dientengevolge zou worden, naar oud model, een meer of min
samenhangende reeks van aria's, duo's, en wat dies meer
zij.
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Neen : het blijft bij Dukas lyrische declamatie, maar
zonder de strenge logiek, zonder de gevoelige juistheid
ook van Debussy. Als deze laatste bewust dat het orkest

een middel tot het wekken van stemming is, en bezwaarlijk
iets ander zijn kon in 't behandelen van de stof die hij

zich gekozen had, weêrstaat hij echter veel minder aan
thematische ontwikkeling, aan muzikaal-vaardigheidspel,
en ook - dit reken ik hem ten goede - aan dat natuurlijke
klankverloop, aan die gehoors-bevrediging, welke zeer
belangrijke factoren in het muzikaal genot zijn. In den
schijn minder spontaan dan Debussy, is hij in wezenlijkheid een veel naiever muzikant dan deze. De frischheid
van Debussy is het gevolg van lang overleg, van lang en
zeer verfijnd tasten in het onduidelijke; zij krijgt er
eene aesthetische waarde om, die voor blijvenden bijval
een waarborg is. Dukas is, in een tasten dat even-gewetensvol is, noch even-fijn, noch even-gelukkig. Debussy
mag als bevrijd van alle traditie voorkomen; Dukas is
.

te zeer doorvoed ervan, dat hij alles zoo maar af schudden
zou, als een te zwaren, maar toch een heel warmen mantel.
Was de vergelijking niet heel gewaagd, en haast oneerbiedig, ik zou zeggen: Ariane staat tegenover de traditie,
als de laatste quartetten van Beethoven staan tegenover
eigen vroeger werk, dat Haydn's manier reeds zoo aanzienlijk verbreed had.
Iets anders nog: in Pelléas is de beteekenis van het
Leitmotiv zooveel als nul. Niet in Ariane. Het gebruik
ervan is zeker hoogst-gewettigd; het Leitmotiv, een eenigsz ins naief, maar heel gemakkelijk middel , zou in een drama
als dit van Maeterlinck eene vereischte zijn haast, toegepast naar Wagneriaansche wijze, in al zijne vrankheid,
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in al zijne openhartigheid: ik zou haast zeggen als een
roodflikkerend signaal van een aanrijdenden trein. Ben
Leitmotiv dan van abstrakte ideeën, van afgetrokken begrippen, eerder dan van menschen in levenden lijve; maar
dan toch : een duidelijk, een verduidelijkend Leitmotiv.
Heeft nu Dukas verkozen psychologie te doen, de psychologie van helaas levenlooze poppen, van al leen cerebraalgevoelige wezens ? Best mogelijk; maar dit weet ik zeker:
bij 't presenteeren van zijne figuren, elk in hun eigen
motief, had ik liever wat duidelijker relfa-aangave gezien, dan deze vage, ontglippende, misschien zeer diepbedoelde, maar zeer précieus-verwarrende voorstelling in
vervloeiende en al te schuchtere themata®
Dat schijnt overigens wel het hoofdgebrek van Dukas

in deze Ariane te zijn: een te groote vlijt, of beter
- met een woord waarvan ik in het Nederlandsch de juiste
schakeeringswaarde niet terugvind - eene te groote al*Acatie.Hoeverwonderlijk het moge voorkomen bij den toond ichter van l'Apprenti Sorcier, Dukas toont zich bij zijn
drama veel minder mannelijk-vast, minder kieschkeurigzeker dan Debussy in het zijne. Al klinkt het muzikaler,
het treft minder diep, want meer composiet. Pelleas is
haast brutaal in de meegedeelde gevoelens. Ariane eischt
te lange ontleding van de gewekte indrukken om in te werken, zooals een dramatisch werk Met: onmiddellijk, zonder
tusschenkomst der beredeneering.
En daarom juist meen ik, dat de zeer knappe en fijne
componist Dukas ongelijk had, zich te wagen aan en te
compromitteeren met den vasten tekst van een véel-bedoelenden dichter als den Maeterlinck van deze Ariane. Het
allerbest en allertreffendste in zijn werk is immers het
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meest-zuivere symphonische. Ik ga hier niet verder op
in, omdat het aanduiden dier tooneelen niets zeggen kan
aan iemand die het stuk niet zag. Maar ik heb Ariane nu
verscheidene malen gehoord reeds, en ik heb telkens ondervonden dat de toondichter het mooiste wordt, als hij het
verst van Maeterl inck' s tekst staat, als hij de meeste
vrijheid geniet.... Janner toch, dat niet alle componisten zich-zelf, naar eigen wezen, het onderwerp hunner
drama's kunnen kiezen, en ze, als Richard Wagner, zelf
opbouwen kunnen ook naar het woord....
Dit zijn, het spreekt van-zelf, niets dan indrukken,
en dan nog van een leek. Ik bedoelde niet eens, een oordeel te geven. Maar er u . op te wijzen dat zelfs voor leeken als ik, Ariane et Barbe-Bleue een werk is, dat alle
aandacht en een innig doordiepen verdient.

N. R. C. , 24 Junuaha 1909 .
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BACH-VEREENIGING

Brussel, 24 Januari.
Sedert verleden j aar hebben wij , evenals hier en daar
in het buitenland, eene Bach-vereeniging. Of ze bedoelt

den publieken smaak te louteren, terug te leiden naar
de muziek van den grooten Cantor uit de poelen der operetten ftheid en 't klatergoud der opera, heb ik haren
stichter niet gevraagd. Hij is waarschijnlijk sceptiek
genoeg om er be st van te zijn, dat zulk doel nog niet
te bereiken is. ik wil van ons publiek geen kwaad spreken ; ik loofde integendeel nog onlangs zijn eclectischen
smaak en zijn goeden wil. Toch hou ik mij overtuigd dat,
Vrijdagavond, Le Chalet meer volk naar het ThéAtre Molière

had gewekt, dan het eerste Bach-concert van dit jaar naar
de Patria-zaal....
Stichter en leider der Bach-vereeniging is Alb. Zi 1 er,
éen onzer allerbeste violisten, deze die misschien den
meesten stijl heeft, de strengste methode volgt : een dier
zeldzame virtuosen die meer eerbied toonen voor, het uit
te voeren werk dan zelf-ingenomenheid met hunne vingervaardigheid. En daarbij de besdheidenheid-zelf. Zulk artistiek geweten, gepaard aan den meest klassieken geest,
moet leiden tot model-uitvoeringen. Daarvoor staan ook
Zinuner's gewone medewerkers borg: allen eerste en ernstige
krachten, waaronder ik de uitvoerders van dit concert
in de eerste plaats noemen zal: de violisten Crickboom
(in Holland welgekend) en Lambert, Strauwen (fluit),
Piérard (hobo) , Minet (clavecimbel) en behalve een klein
orkest, last not least: uwe landgenoote, de hier zeer
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gevierde mevrouw Noordewier-Red dingius.
Dit eerste concert is een heerlijkheid aan wijding
en fijne, eerbied- en emotievolle uitvoering geweest.
Wat mochten de gewone orkesten van de meeste vereenigingen, die het allermoeilijkste heel onbesuisd aandurven
en allerroekeloost uitflappen (ik spreek hier niet van de
Concerts Populaires), aan de gewetensvolle leden van Zimmer's phalanx een lesje nemen ! We kregen: de "suite en ré
majeur" (ik citeer in 't Fransch, naar het programma) , die
van tusschen 1729 en 1736 moet zijn en door Mendelssohn bewerkt werd, waarvan het tweede deel vooral in de volmaaktheid, met nobel-gedempt spel, werd uitgevoerd; daarna eene
"Sonata en ut mineur" uit de "Off raasde Musicale" aan Frederik II, koning van Pruisen: vlinderlichte, lenteteedere
muziek waar Crickboom, Strauwen en Minet de wondere bekoring van brachten; een "concerto en ré mineur" voor twee
violen en orkest: een persoonlijk, zeer verdiend succes
voor Crickboom en Lambert; en tusschen de twee laatste
nummers in, als glanspunt van den avond, de "Hochzeit Cantate: o Holder Tag", gezongen door mevr. Noordewier, met
begeleiding van hobo, fluit én clavecimbel. Wij hebben in
België vele uitmuntende zangeressen, met breed en nobel geluid, even mooi als dat van mevrouw Noordewier. Wanneer
zal er zich echter éene de moeite geven, in zich den ernst
gevoelen, om hare gaven als deze voor een hooger doel te
ontwikkelen, zich uit de sleur der Fransche sentimentaliteit in dictie en voordracht bevrijden tot de hoogte,
tot de volledige schoonheid,door mevr. Noordewier bereikt?
We bezitten veel mooie stemmen hier te lande; een zangeres
als uwe landgenoote bezitten wij niet.

^
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AMSTERDAMSCH A-CAPPELLAKOOR

Weft in de Patriazaal, en weft, meerendeels, om oude,
wijdingsvolle muziek te hooren, wijdingsvol uitgevoerd.
Het ware gek van mij, u uw Amsterdamsch a-Cappellakoor
voor te willen stellen. Voor de Brusselaars was dit echter
iets nieuws, zoowel uitvoerders als uitgevoerde muziek.
En 't is ook een heel groot succes geworden.
Wilden wij iets dergelijks hooren, dan moesten wij
naar Gent, waar sedert ongeveer tien j aar een zeer geoefend en goed geschoold a-Cappellakoor insgelijks Palestriniaansche muziek en die van vroegere Nederlandsche,
Belgische en Fransche meesters uitvoert, waarbij Bach
komt. Dit a-Cappellakoor is nu wel wat afgeweken van zijn
aanvankelijk programma, en heeft in festivals en prijskampen een gemakkelijk succes gezocht en dan ook behaald,
dank zij eene puike rij zangeressen en zangers, onder
de leiding van den bekenden Emiel Hullebroeck, hierin
gelukkiger dan in eigen composities. Dat de goede weg
echter niet geheel verlaten werd, blijkt uit de aanstaande opvoering van Racine's "Esther", met gelijktijdige
muziek, ik meen van Moreau; eene zeer belangwekkende poging.
Voor de meeste, helaas weinig-talrijke Brusselaars
die daareven het concert bijwoonden - de meerderheid in
de vrij-goed bezette zaal bestond uit Hollandsche dames
en heeren, - is de uitvoering onder Ant. Averkamp dan
ook eene openbaring geweest. En ook eene verrukking. Niet
zoozeer misschien om het eclectische van het programma,
dat bedoelde een algemeen overzicht der oude en moderne
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meesters van de a-Cappellamuziek te geven, dan om de uitmuntende schare zangeressen en zangers. Wat klonk dít
fraai, beschaafd en homogeen ! Welke zorg in phraseeren
en nuanceeren, in dictie en fijn begrip Welke eenheid
ook. Want, kwam het overwicht der, bijzonder mooi-klinkende sopranen hier en daar uit , waren de tenoren soms
wat scherp: hoe wisten de bassen zich te beheerschen.
Bene al lesz ins -uitmuntende vertolking.
En ook - dit als waardering van wat de heer Averkamp

wist te bereiken - een stijl en een doorvoelend begrip,
die vooral in Pierre de la Rue, in Ingegneri, in Palestrina, in Lotti en in Bortniansktuitkwamen. Het Bachmotet was me een beetje al te streng gehouden binnen de
vocale architectoniek. En het "Jaune moye" van Lupus Bellinck, dat overigens met Episcopius' "Bierenbroyken" wel
wat buiten de wij ding van het overige programma viel,
werd me al te sterk gerhythmeerd voorgedragen. Dit natuurlijk als heel subjectieve meening, die niets afdoet van
Averkamp's meesterlijke vertolking.
Een groote en welverdiende bijval dus; waar ook mevrouw
Max Crommelin in deelde, en zeer terecht. Deze zangeres
beschikt niet over een zeer groot, noch zeer homogeen
orgaan; zij zingt echter met uitmuntenden smaak en onberispelijke dictie. Heerlijk waren hare klassieke voordrachten van Bach en Haydn, maar vooral van Händel. Verder
zong ze Berlioz' "Absence", Strauss' "Heimliche Aufforderung" en Weingartner's "Liebesfeier", waarvan vooral
het eerste heel mooi vertolkt werd.
't Concert - ingericht door de "Hollandsche Vereeniging" ten voordeele der "bderlandsche Weldadigheidsvereeniging" - besloot op het Wilhelmus, door heel de zaal
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rechtstaand aangehoord. Daar ging nationale trots van
uit, - een rechtmatige trots, ook heden, om eigen kunstwezen, hier vertegenwoordigd door Averkamp en zijn koor.
Dit feest, bijgewoond door het puik onzer Hollandsche
kolonie, dankt zijn welslagen vooral aan de heer C. André

de la Porte, mr, W.A. Rutgers en jhr. B.J. De Stuers.
• wezig waren uw gezant en uw consul-generaal. Ook onze
minister Helleputte, Nerincx, vice-voorzitter onzer tweede kamer , het kamerlid Levie , en andere Belgische personaliteiten woonden het feest bij. De bekende musicoloog

Flor. van Duyse was ervoor uit Gent overgekomen.
In 't allersierlijkste Nederlandsch hoorde ik minister
lielleputte Z.B. baron van der Staal van Piershil, den
Hollandschen gezant, over zijne landgenooten gelukwenschen.
Het weze zonder de minste onvriendelijke bijbedoeling
gezeid, dat de progr. í a's van dit Nederlandsche feest
uitsluitend in 't Fransch waren, en dan nog niet van allereerste hoed. igheid.

N R. C , 26 Janucm 1909.
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"MONNA VANNA" IN DEN MUNTSCHOUWBURG
Brussel, 26 Januari.
Twee brieven zijn niet te veel geweest - althans niet
voor mij -, om u te doen vermoeden wat ik bij Dukas'
Ariane et Barbe-Bleue ondervonden en • gevoeld had. Bén
brief zal zeker volstaan om u, met meer beslistheid zelfs,
te zeggen wat ik denk van de muziek die Henry Février
op Maeterlinck's Monna Vanna heeft gemaakt , en waarover
ik oordeèlen mocht gisterenavond, bij de eerste vertooning
in den Muntschouwburg, in eene luistervolle galavoorstelling van
van uitersten praal ten voordeele der slachtoffers
van Messina en Reggio, waar de prijzen der plaatsen verdriedubbeld voor waren, en die, meen ik, een vijf-entwintig duizend frank opbracht ; slachtoffers die al de
dankbaarheid des heeren Février verdienen, daar hij hun
zulke schitterende zaal en zeker een goed deel van zijn
sukses dankt.
Het drama Monna Vanna is u zeker bekend. Ik meen mij
te herinneren dat mevrouw Georgette Leblanc-Maeterlinck
het op éene omreis in België en in Holland heeft gespeeld.
Het stuk, afgebroken door wie het hielden met den Maeterlinck-première manière, den Maeterlinck van vóor le Trésor
des Humbles, werd opgehemeld door dezen, die er eene verbreeding in meer-menschelijken zin in zagen. De eersten
betreurden dat de schrijver de onmiddellijke impressie,
het rechtstreekse gevoel had opgegeven voor nogal vaag

gephilosofeer, dat het realistisch-historische van het
drama - hetgeen als winst kon aangeschreven worden - in
zijn verloop verhinderde.
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Waar zij n en dat de dichter bloot-verzonnen figuren
verving door meer-concrete, als historisch-werkelijk voorgestelde personages, vonden zij het verkeerd die personages juist te hooren praten als poppen die niets dan de
fantazie of de gevoelens van hun uitvinder weergeven.
Het stond hun tegen, heusch-bestaande menschen in hunne
meest-driftige oogenblikken, in Maeterlincksche cadans
neo-platonische abstracties te horen uiten, al deden zij
het met fraaie, zeldzame en zuivere beelden. Zij daarentegen, die het nieuwe werk bewonderden, zeiden hoe gelukkig
ze waren, de Maeterl inck "pour Marionnettes", met zijne
verschrikkingetjes en zijn gevoelsgest. el, van zijn broos
voetstuk af te zien dalen en óm te zien ga. onder de menschen en de waarlijk-menschelijke driften. Gaarne zagen
zij, bij deze eerste poging, over het hoofd ,dat de gekozen
werkelijkheidsgrond nogal wankel en onvast was, dat vooral deze menschen niet alleen r..r handelden, maar zich
ook onwaarschijnlijk uitdrukten. De politieke s. enspr..k
uit het eerste bedrijf zouden zij zeker niet met die uit
Goethe 's Egmont gelijk stellen; en zij gaven toe dat de
spitsvondigheden, waarmede in het laatste Guido Colonna
de handelwijze van zijne vrouw tracht te rechtvaardigen,
weinig logisch zijn in den mond van iemand die zoo jaloersch en zoo driftig is. En die oude, die Marco, hoe
konden ze hem anders noemen dan "zievereer", in onvervalscht Brusselsch ? Maar zij, die 't beter wisten, hadden
er op gewezen dat juist in dat minder-natuurlijke het
verbreed menschelijke lag....
De waarheid zal wel zijn, dat het drama van Maeterlinck iets zeer hybridisch was: te vaag als historisch
stuk, te "werkelijk" als sprookjesstuk. Een stuk dat
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recht hield niettemin om de heerlijke taal waarin het
geschreven is , om het dichterlijke en pikante van het
bedrijf in de tent van Prinzivalle, en om de schittering
van décors en costumes. Een stuk dat daardoor ook toondichters, die in een effect-opera willen triumpheeren,
aan moest lokken.
Er waren minstens twee die het aangingen. Eerst een
Hongaar, geloof ik, die in het tweede bedrijf een ballet
had gelascht , (waarom niet ?) viel ervoor met Maeterlinck
in hevige ruzie. Want de idealist Maeterlinck herinnert
zich altijd te goeder ure en op praktische wijze dat hij
advokaat is. Nu onlangs nog Henry Février, die ook ruzie
kreeg, ditmaal omdat Mevrouw Leblanc in de Parijsche Opera de rol van Monna Vanna niet spelen mocht: een herrie,
die den heer Février, welke veel geluk met zijn werk
schijnt te hebben, zeker weft ten goede zal gekomen zijn.
Ook met Debussy is, naar ik meen, Maeterlinck geen dikke
vrienden. En Dukas wijt het zijn librettist, of liever
den opgelegden wil van den librettist, dat Ariane et Barbe

Bleue in de Opéra-Comique slechts een half succes was....
Intusschen hebben Pelléas en Ariane hun weg gemaakt.
Van den Hongaar weet ik niets af. Maar ook Février heeft
gisteren grooten bijval gehad. In hoeverre zijne Monna
\farina dien nu verdient ?
De muziek van Février komt me nogal composiet voor.
0, vrees niet dat ze verbluffend-nieuw is. Ben tikje Wagneriaansch natuurlijk, polyphonie; maar ook: kleur, tmpressionisme, Debussysme. Février vergeet ook niet dat
hij leerling van Massenet is, en daarenboven van Fauré.
En daarbij heel veel scènische gevatheid, een sterk métier,
en melodische inspiratie. Die muziek zou ik arrivisten686

muziek noemen, indien ik niet wist dat Février nog betrekkelijk jong is, dus gemakkelijk invloeden ondergaat. Al
zult ge me antwoorden dat een compromis tusschen Massenet
verfijnd door Fauré, en Debussy verbreed door Wagner,
eerder is misschien van iemand die te goed weet welke
tendenties thans het lyrisch tooneel beheerschen, dan
dat hij ze zoo maar toevallig zou hebben ondergaan. Te
meer dat er nog al aesthetisdhe afstand ligt tusschen
de dragers van de vier genoemde namen.
Meen nu vooral niet dat het vierspan der vóórloopende
meesters alleen tot een zeer heteroklitisch einde kan

voeren. Het ware eene grove dwaling; want ik zei het u:
Henry Février is de handigheid zelve. Al wat bij zijn
voorbeelden, op een of andere wijze, aan oud of nieuw,
aanstoot kon geven, heeft hij afgeslepen met het puimsteentje zijner geringe, maar aardige en vaardige persoonlijkheid. Hij bevredigt ieder met wat hem 't liefst lust.
Al zal nu misschien niemand heelemaal tevreden zijn, omdat hij, onder 't zelfde sausje, kliekjes van of andere
schotels terugvindt. Intusschen is zijn werk voor het
publiek-dat-goed-op-de-hoogte is, een buitenkansje: de
oprechtheid van bewust publiek wordt geenszins op de proef
gesteld, en het mag in gemoed verklaren en verzekeren
dat het prachtig is. Het is inderdaad schitterend als
een kuras, dat te mooi blinkt dan dat men nog zou vragen
welk hart er onder klopt.
Schitterend om de, waarlijk-verwonderende, knapheid
waarmeê de melos het woord van den tekst volgt, schitterend om het gemak waarmeê het gemoedsleven veruiterlijkt
wordt , is deze Mbnna Vanna het vooral om het , muzikale
en andere, dekoratief. Deze drie bedrijven zijn, wél be687

wust, éene schittering, die gij niet vertalen moet door
zand-in-de-oogen-stroolerij. Février had zelfs gevonden
dat op dat gebied de drie Maeterlincksdhe bedrijven wel
heel weinig waren. In Parijs waren er twee tooneelen toe-

gevoegd: een donkere kerker en een rijzen in het licht,
- evenals er te vinden zijn in Pelléas en in Ariane. Men
heeft, helaas, deze twee tooneelen te Brussel weggelaten ....
Maar een groot sukses is het niettemin geweest, voor

zoover het te wachten was van eene zaal die even schitterend was als 't werk dat ze toejuichte. U noemen al wie
daar aan officieels en beroemds was zou kolommen vullen.
En de lezer, die onder deze rubriek zoekt wat er aan kunst
te Brussel gebeurt, zou aan de opsomming niet heel veel
hebben.
N R.C. 28 Janucva 1909.
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